T.C.
ADALET BAKANLIĞI
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YARGI MEVZUATI
BÜLTENİ
Bültenin Kapsadığı
Tarihler
21 Mart – 03 Nisan
2006

Yayımlandığı Tarih
04 Nisan 2006

Sayı
299

İÇİNDEKİLER
-

-

-

-

-

-

-

22.03.2006 Tarih ve 5475 Sayılı Yükseköğretim
Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun (R.G. 28 Mart 2006 –
26122)
22.03.2006 Tarih ve 5476 Sayılı At Yarışları
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun (R.G. 28 Mart 2006 – 26122)
23.03.2006 Tarih ve 5478 Sayılı Tütün, Tütün
Mamulleri, Tuz Ve Alkol İşletmeleri Genel
Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması İle Tütün
ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç Ve Dış
Alım Ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda Ve 233
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanuna Bir Geçici Madde
Eklenmesi Hakkında Kanun (R.G. 28 Mart 2006 –
26122)
23.03.2006 Tarih ve 5477 Sayılı Türk Tabipleri
Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun (R.G. 30 Mart 2006 – 26124)
21.03.2006 Tarih ve 5473 Sayılı Değişik Adlar
Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve
Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılması ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
(R.G. 31 Mart 2006 – 26125)
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı
Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2006/10179
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 28 Mart 2006
– 26122)
Adalet Bakanlığından Atama Kararı (R.G. 29 Mart
2006 – 26123)
Adalet Bakanlığından 2 Adet Atama Kararı (R.G.
31 Mart 2006 – 26125)
Adalet Bakanlığından Atama Kararı (R.G. 1 Nisan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2006 – 26126)
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
(R.G. 25 Mart 2006 – 26119)
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına
İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında
Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 1 Nisan 2006
– 26126)
Yargıtay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Yönetmelik (R.G. 2 Nisan 2006 – 26127)
Başbakanlıktan “KEK Eşbaşkanlıkları” Konulu,
2006/10 Sayılı Genelge
(R.G.
23 Mart 2006 – 26117)
Başbakanlıktan “Kara Sınır Kapılarından Yapılan
Giriş Ve Çıkışlar” Konulu, 2006/11 Sayılı Genelge
(R.G. 24 Mart 2006 – 26118)
Anayasa Mahkemesinin E: 2004/60, K: 2005/33
Sayılı Karar Özeti
(R.G.
23 Mart 2006 – 26117)
Anayasa Mahkemesinin E: 2006/22, K: 2006/14
(Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (R.G. 29
Mart 2006 – 26123)
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinden Bir Adet Karar
(R.G. 25 Mart 2006 – 26119)
Devlet Bakanlığından Özel Güvenlik Malî
Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı
(R.G. 29 Mart 2006 – 26123)
Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin
Esas ve Usuller
(R.G.
1 Nisan 2006 – 26126)
Taşıtları Sürebilecek Kamu Görevlilerinin
Belirlenmesine İlişkin Esas ve Usuller
(R.G.
1 Nisan 2006 – 26126)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından Kredi
Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz
Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1) (R.G. 2
Nisan 2006 – 26127)
Adalet Bakanlığından Münhal Noterlikler İlânları
(R.G. 30 Mart 2006 – 26124)
Adalet Bakanlığından İlân (R.G. 25 Mart 2006 –
26119)
Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün “Çek Hesabı
Açtırmaktan Yasaklamaya ve Yasaklama Kararının
Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Mahkeme
Kararlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına
Bildirilmesi” Konulu Duyurusu
İdari ve Malî İşler Dairesi Başkanlığından Antalya
Kamp Duyurusu
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün “İcra İşlemleri”
Konulu Duyurusu
2006 Mart Ayında İstifa Eden veya Meslekten
Ayrılan, İsteği Üzerine ve Yaş Haddinden Emekliye
Ayrılan Hâkim ve Savcılara Ait Liste

Kanunlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLÂTI KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kanun No. 5475

Kabul Tarihi : 22.3.2006

MADDE 1 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim
Kurumları Teşkilâtı Kanununun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında
geçen "ile Türk Kardiyoloji Vakfı" ibaresi çıkarılmış ve maddenin ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bu Üniversite;
a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
b) Mühendislik Fakültesinden,
c) İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden,
d) Güzel Sanatlar Fakültesinden,
e) İletişim Fakültesinden,
f) Hukuk Fakültesinden,
g) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan,
h) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan,
ı) Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

oluşur."
MADDE 2 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"İstanbul Bilim Üniversitesi
EK MADDE 71 - İstanbul’da Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin
hükümlerine tabi ve kamu tüzel kişiliğine sahip olmak üzere İstanbul
Bilim Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu Üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile
Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı
değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tıp Fakültesinden,
b) Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı
değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Florance Nightingale
Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulundan,
c) Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı
değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulundan,
d) Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı
değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Bilimleri
Enstitüsünden,
oluşur."
MADDE 3 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 33 – Kadir Has Üniversitesine bağlı olan Tıp
Fakültesi, Florance Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu,
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünde
halen öğrenimlerini sürdüren öğrenciler ile bu yükseköğretim
kurumlarının öğretim elemanları ve malvarlığı, bu Kanunla Türk
Kardiyoloji Vakfı tarafından İstanbul’da kurulan İstanbul Bilim
Üniversitesine devredilir.
Kadir Has Üniversitesinin 28/5/1997 tarihli ve 4263 sayılı Kanun ve
diğer düzenlemeler uyarınca kazanmış olduğu bütün hak ve yetkiler
saklıdır."
MADDE 4 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
27/3/2006
[R.G. 28 Mart 2006 – 26122]
—— • ——

AT YARIŞLARI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 5476

Kabul Tarihi : 22.3.2006

MADDE 1 – 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında
Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 1 – Türkiye sınırları içerisinde at yarışları düzenlemeye,
yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen yarışlar üzerine yurt içinden ve yurt
dışından müşterek bahis kabul etmeye Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
yetkilidir."

MADDE 2 – 6132 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü
fıkrasının (a) bendinin başına "Koşulara kayıtlı her at, doping
muayenesine tabi tutulabilir." cümlesi eklenerek birinci cümlesinde yer
alan "koşturulduğunun" ibaresi "olduğunun" şeklinde, (b) bendi ile
dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"b) Doping eylemine, at ilgililerinin katıldıkları tespit edilememiş
olsa bile, dopingli olduğu tespit edilen at, ilk defasında bir yıl süreyle,
ikinci defasında iki yıl süreyle, üçüncü defasında süresiz koşulara
katılmaktan yasaklanır. İlk kez dopingli olduğu tespit edilen at, kayıtlı
olduğu koşudaki birincilik ikramiyesinin üç katı tutarındaki para
cezasının, at sahibi veya at sahibi vekili tarafından yarış müessesesine
nakden ve bir defada ödenmesi halinde koşulara katılır. Bu durum atın
ilgililerine verilen disiplin cezalarını ortadan kaldırmaz. Aynı atta tekrar
doping tespit edilmesi veya aynı şahsa ait bir başka atta doping tespiti
halinde bu maddedeki tekerrür hükümleri uygulanır."
"Bu maddede öngörülen ihtar cezası ile onbeş yarış gününe kadar
koşulara katılmaktan ve yarışlarla ilgili yerlerde sanat icrasından geçici
yasaklama cezaları, Yarış Komiserler Kurulu tarafından ilgililerin
savunmaları alınmak kaydıyla verilir. Yarış Komiserler Kurulu tarafından
alınan savunmalar ile diğer bilgi ve belgeler dikkate alınarak, onbeş yarış
gününü aşan geçici yasaklama cezaları ile süresiz yasaklama cezaları
Yüksek Komiserler Kurulunca verilir. Bu maddede belirtilen para cezaları
ise her iki Kurul tarafından da verilebilir."
MADDE 3 – 6132 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin ikinci ve
üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Carî yılda, yarış gelirlerinin bir evvelki takvim yılındaki yarış geliri
toplamından fazla olması halinde, aradaki farkın yüzde kırklık kısmı
Kamu Haznedarlığı Sistemine dahil bir kamu bankasında Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı emrine açılacak özel hesaba aktarılır. Bu hesapta
biriken para, at ıslahı ve tesisleri ile hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla
Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca sarf edilir veya yarış müessesesine sarf
ettirilir.
Carî yılda yarış gelirinin bir evvelki takvim yılındaki yarış geliri
toplamından az olması halinde yarış ikramiyelerinin açığı bu hesaptan
kapatılır."
MADDE 4 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
27/3/2006
[R.G. 28 Mart 2006 – 26122]
—— • ——

TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ
GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE TÜTÜN
VE
TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİMİNE, İÇ VE DIŞ ALIM VE
SATIMINA, 4046 SAYILI KANUNDA VE 233 SAYILI KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUNA BİR GEÇİCİ
MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN

Kanun No. 5478
Kabul Tarihi : 23/3/2006
MADDE 1 – 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 4 – Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol
İşletmeleri Anonim Şirketi, ülke genelinde ürün arzının devamlılığını
sağlamayı ve yerli tütünden yapılan sigaraların harman reçetelerinde
kullanılan tütün çeşitlerinin geleceğini güvence altına almayı teminen,
2005 ürün yılı için sözleşme imzalanan üreticiler ile anılan yılda sözleşme
yapılan miktarları aşmamak koşuluyla 2006 ve 2007 ürün yılları için tütün
üretim ve alım-satım sözleşmesi imzalayabilir.
Şirketin stoklarında bulunan ihtiyaç fazlası idare stoku tütünler,
destekleme stoku tütünlerin satışında uygulanan usûl ve esaslar dahilinde
satılabilir.
Bu Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında gerçekleştirilen tütün
satışlarında Kurumca yapılan tescil, gelir vergisi uygulaması bakımından
ticaret borsalarına tescil hükmündedir."
MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
27/3/2006
[R.G. 28 Mart 2006 – 26122]
—— • ——

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 5477

Kabul Tarihi : 23/3/2006

MADDE 1 – 23/1/1953 tarihli ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği
Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"Hudutları içinde tabip odalarına kayıtlı en az yüz tabip bulunan her
ilde tabip odası kurulur."
MADDE 2 – 6023 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"MADDE 8 - Tabip odalarının gelirleri şunlardır:
a) Odaya giriş ücretleri ve üye aidatları.
b) Eğitim, kültürel ve sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler.
c) Disiplin kurullarınca verilip kesinleşen para cezaları.
d) Basılı belgelerden ve yayınlardan elde edilecek gelirler.
e) Görevleri içine giren onaylamalardan alınacak ücretler.
f) Bağış ve yardımlar.
g) Gerektiğinde Merkez Konseyince yapılacak yardımlar.
h) Çeşitli gelirler.
Odaya kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarı, 30 YTL'den az, 150
YTL'den fazla olmamak kaydıyla, ödeneceği tarihle birlikte Büyük
Kongrece tespit edilir.
Bu miktarlar her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 298 inci
maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre artırılır.
Üyenin bir odadan başka bir odaya naklinde, odaya kayıt ücreti ve
üye aidatı yeniden alınmaz.

Eğitim, kültür, basılı belgeler ve onaylardan alınacak ücretlerin
tarifeleri Büyük Kongrece belirlenir."
MADDE 3 – 6023 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 10 - Oda gelirleri tahsilatının % 10'u, Türk Tabipleri
Birliğine harcanmak üzere, Merkez Konseyine gönderilir."
MADDE 4 – 6023 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin (II) numaralı
bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Tabip odalarının veya birlik teşekküllerinden herhangi birisinin
göstereceği lüzum üzerine, muayene, ameliyat ve girişimsel işlem
ücretlerinin miktarlarını gösteren rehber tarifeler düzenlemek. Bu tarifeler
Merkez Konseyince tasdik edildikten sonra Sağlık Bakanlığına bildirilir."
MADDE 5 – 6023 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Ret kabule şayan görülürse esas mesele bu heyet tarafından tetkik
edilerek karara bağlanır. Reddin asılsızlığı anlaşıldığı veya ret talebi
kabule şayan görülmediği takdirde talebin reddine karar verilmekle
beraber ayrıca o yılki en yüksek üye aidatının üç katından az, beş katından
fazla olmamak üzere para cezası ödenmesine de karar verilebilir."
MADDE 6 – 6023 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin (b) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"b) O yılki en yüksek yıllık üye aidatının üç katından az, beş
katından fazla olmayan para cezası,"
MADDE 7 – 6023 sayılı Kanunun 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"MADDE 50 - Yukarıdaki madde hükmüne göre sanat icrasından
men edilen tabipler kati karara rağmen sanatlarını yaparlarsa Haysiyet
Divanınca ayrıca o yılki en yüksek üye aidatının on katından az, yirmi
katından fazla olmamak üzere para cezasına çarptırılır."
MADDE 8 – 6023 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Merkez Konseyi 18 inci madde hükümlerine göre Büyük
Kongrenin gizli oyla seçeceği 11 asıl 11 yedek üyeden teşekkül eder.
Merkez Konseyinin görev süresi iki yıldır. İki devre üst üste seçilen
azalar, aradan bir devre geçmedikçe yeniden seçilemezler."
MADDE 9 – 6023 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
"Büyük Kongre, Tabip Odaları Genel Kurulunca gizli oyla seçilen
delegelerden oluşur. Üyesi (200)'e kadar olanlar (3), (500)'e kadar olanlar
(5), (1000)'e kadar olanlar (7), (1000)'den sonraki her (1000) kişi için birer
delege ve aynı sayıda yedek seçerler. Tabip odaları başkanları Büyük
Kongrenin tabiî delegeleridir."
MADDE 10 – 6023 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"EK MADDE 1- 5 inci maddeye göre kayıtlı bulundukları tabip
odaları idare heyetinin muvafakatini almadan ek bir tabiplik vazifesi kabul
eden veya bu Kanunun yayımı tarihinde uhdesinde birden fazla tabiplik
vazifesi olup da üç ay zarfında bir beyanname ile keyfiyeti tabip odalarına
bildirmeyen veya gerçeğe aykırı beyanname veren veyahut bu beyanname
üzerine idare heyetinin vereceği karara uymayarak vazifeye devam eden
tabipler, Haysiyet Divanınca o yılki en yüksek yıllık üye aidatının beş katı
ile on katı arasında değişen para cezasıyla cezalandırılırlar.
Yukarıdaki fiillerden dolayı mahkûm olmasına rağmen, beyanname
vermeyen veya hakikate uymayacak şekilde beyanname veren veyahut ek
vazifeye devamda ısrar eyleyen veya bu vazifeyi bıraktığı halde idare

heyetinin muvafakati olmadıkça başka bir ek vazife kabul eden tabipler
hakkında Haysiyet Divanınca o yılki en yüksek yıllık üye aidatının on katı
ile yirmi katı arasında değişen para cezasına hükmolunur."
MADDE 11 – 6023 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 5 - Her bir oda, her yıl ocak ayı içinde, kayıtlı
üyelerinin isim ve vatandaşlık numaralarını Merkez Konseyi ve Sağlık
Bakanlığına bildirir. Merkez Konseyi üyelik durumlarıyla ilgili son
bilgileri müteakip bir ay içinde Bakanlığa iletir. 2006 yılı için bu bildirim
bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde yapılır.”
MADDE 12 – 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 57 nci
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
29/3/2006
[R.G. 30 Mart 2006 – 26124]
—— • ——

DEĞİŞİK ADLAR ALTINDA İLAVE ÖDEMESİ BULUNMAYAN
MEMURLARA VE
SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASI İLE BAZI
KANUN VE
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI
HAKKINDA KANUN
Kanun No. 5473
Kabul Tarihi: 21.3.2006
MADDE 1 – 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
"EK MADDE 3 – Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay,
Sayıştay, Yüksek Seçim Kurulu, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı
(Kefalet Sandığı dahil), Millî Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân
Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman
Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Avrupa Birliği Genel
Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu Başkanlığı ile bağlı kuruluşları, Türk Patent Enstitüsü
Başkanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO
POL Tesisleri İşletme Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ile
yüksek teknoloji enstitüleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlüğü, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel
Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel
Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi
Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Elektrik İşleri
Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü,
Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü,
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, il özel idareleri ve belediyeler
ile bunların bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları

mahallî idare birlikleri ile Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün merkez
ve taşra teşkilâtı ile varsa bunların döner sermaye kadrolarında 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununa göre istihdam edilen memurlar ile aylıklarını
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim
Personel Kanununa göre alanlara, subay, sözleşmeli subay, astsubay,
sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara, 1/1/2006 30/6/2006 tarihleri arasında 950 gösterge rakamının, 1/7/2006 tarihinden
itibaren ise 1850 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı
ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme yapılır.
Birinci fıkra kapsamına giren personelden; her derece ve türdeki
örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler
ile sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan öğretmenler hariç olmak
üzere fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden yararlananlara,
bu Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesi, 19/6/1979 tarihli
ve 2252 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı
Kanunun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı
Kanunun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 22/2/2005 tarihli ve 5302
sayılı Kanunun 63 üncü maddesi, 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı
Kanunun 25 inci maddesinin son fıkrasında öngörülen ödemelerden
yararlananlar ile makam, yüksek hâkimlik, temsil veya görev
tazminatından yararlananlara, kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam
edilenlere, bir kadroya açıktan, kurum içinden veya kurum dışından
vekâlet ettirilenlere vekâlet edilen görev nedeniyle birinci fıkraya göre
ödeme yapılmaz. Söz konusu ödemelerin ilgili mevzuatında yer alan
hükümlere göre idarî veya başka nedenlerle aylık veya dönemsel olarak
ödenmemesi bu sürelerde birinci fıkraya göre ödeme yapılması sonucunu
doğurmaz.
Birinci fıkrada sayılan personelden bir önceki yılda (2005 yılı
dahil); 3/6/1938 tarihli ve 3423 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci
fıkrası, 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son
fıkrası, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi,
4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci
fıkrası, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin
onbirinci fıkrası, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Kanunun 29 uncu
maddesinin son fıkrasında öngörülen ödemelerden yararlananlar ile
8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca yol
tazminatının yarısı olarak kamu bankalarına yatırılan tutarlardan ödeme
yapılanlara, Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi döner
sermaye gelirlerinden döner sermaye katkı payı ödenenlere birinci fıkraya
göre ödeme yapılmaz. Ancak, bir önceki yılda söz konusu ödemelerden
yararlananlar ile birinci fıkra kapsamına girmeyen personelden bir önceki
yılda 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre
ödeme yapılanlar ve Sağlık Bakanlığı merkez teşkilâtı personeli hariç
4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre ödeme
yapılanlara, bu fıkrada sayılan hükümlere göre önceki yılda yapılmış olan
ödemelerin toplam net tutarına, birinci fıkraya göre yapılması öngörülen
ödemeler toplam net tutara ulaştıktan sonra birinci fıkraya göre ödeme
yapılmaya başlanır. Aynı yıl içerisinde yukarıda belirtilen ödemelerden
yararlananlara 15 Aralık tarihinde yapılacak ödeme bir sonraki yılın 1
Ocak-14 Ocak dönemini kapsamayacak şekilde gün hesabıyla ödenir. Bu
şekilde yapılacak ödemeler, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve
kuruluşları ile Adlî Tıp Kurumu kadrolarında bulunan personele döner
sermaye bütçelerinden yapılır.
Birinci fıkraya göre yapılacak ödeme, bu maddenin yürürlük
tarihinden önce hakları şahıslarına bağlı olarak saklı tutulanlar için şahsa

bağlı haklardan sayılmaz, ilgili mevzuatı uyarınca fark tazminatı
uygulamasından yararlanan personel bakımından önceki kadro veya
pozisyonun ücretinin artırılması sonucunu doğurmaz. Bu ödeme, fark
tazminatı uygulamasından yararlanan personel hakkında, yukarıdaki
hükümler esas alınarak ilgililerin yeni kadrolarına ilişkin malî haklarının
belirlenmesinde fark tazminatı hesabında dikkate alınmak suretiyle
uygulanır.
Ek ödemenin hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin
hükümler uygulanır ve bu ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir
vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Bu madde uyarınca yapılacak ek ödeme,
ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner
sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan
benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; Sağlık Bakanlığının
merkez teşkilâtındaki personeline 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun
5 inci maddesi, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanunun 7 nci
maddesinin üçüncü fıkrası, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun
31 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, 9/1/1985 tarihli ve
3146 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin son fıkrası, 8/1/1986 tarihli ve
3254 sayılı Kanunun 32/D maddesi, 24/6/1994 tarihli ve 4009 sayılı
Kanunun 56 ncı maddesinin (a) fıkrası, 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı
Kanunun ek 1 inci maddesi, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Kanunun 29
uncu maddesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 222 nci
maddesi, 2/5/2001 tarihli ve 4668 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin
beşinci fıkrası, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kanunun 32 nci
maddesinin üçüncü fıkrası, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Kanunun 35
inci maddesinin üçüncü fıkrası, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun
15 inci maddesinin son fıkrası, 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Kanunun
17 nci maddesinin beşinci fıkrası ve 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı
Kanunun 5 inci maddesi kapsamında yapılan ödemelere ilişkin onaylarda
Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmadan değişiklik yapılamaz. Söz
konusu onaylarda, personele yapılan ödemelerin artırılması yönünde
1/1/2006 tarihi ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında
gerçekleştirilen değişiklikler uygulanmaz.
Kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç olmak üzere, çeşitli
statülerde istihdam edilen sözleşmeli personele birinci fıkrada belirlenen
tutarı aşmamak üzere ve bu madde hükümleri çerçevesinde, statüleri ve
kurumları dikkate alınarak ödeme yapıp yapmamaya, sözleşme ücreti ile
ilişkilendirilmeksizin yapılacak ek ödeme tutarını belirlemeye, ücretleri
Yüksek Planlama Kurulu tarafından belirlenenler için bu Kurul, diğerleri
için Bakanlar Kurulu yetkilidir. Ek ödeme tutarı damga vergisi hariç
herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
Bu maddenin uygulamasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek
tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."
"EK MADDE 4 – 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri
Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikasına üye
olup, kendisinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine, anılan
kesintinin yapıldığı her ay için 5 YTL tutarında sendika ödeneği verilir.
Bu ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi
tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat,
ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa
olsun benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz."
"EK MADDE 5 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun ek 8 ve
ek 9 uncu, 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunun 3 üncü, 4/11/1981
tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 38, 40 ve 41 inci maddelerine ve

13/10/1983 tarihli ve 2919 sayılı Kanun ile 17/8/1983 tarihli ve 2879
sayılı Kanuna göre görevlendirilenler ile güvenlik görevlileri ve sosyal
hizmet kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler ile sağlık personeli
hariç, ilgili mevzuatı uyarınca diğer kurumlarda vekâleten veya geçici
olarak görevlendirilen ve kadro aylıklarını kendi kurum veya
kuruluşlarından alan memurlar veya kamu görevlileri, vekâleten veya
geçici olarak görev yaptıkları kurum personelinin yararlandığı ve ilgili
mevzuatında söz konusu personele de ödenebileceği belirtilen her türlü
tazminat, fazla çalışma ücreti ve diğer ödemelerden yararlanamazlar."
MADDE 2 – 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 9 – Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan
merkezi sistem sınavlarında başvuru/tercih hizmetlerini yürütmek üzere
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurum müdürlükleri tarafından
görevlendirilen personele, her bir başvuru kaydı için okul veya kurum
müdürlüklerince adaydan alınacak başvuru/tercih hizmet bedelinin yarısı
herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir. Anılan bedelin
diğer yarısı ise okulların acil ihtiyaçlarında kullanılmak üzere okulun
bağlı olduğu ilçe millî eğitim müdürlükleri nezdinde açılan hesaba
aktarılır. Başvuru/tercih hizmet bedelinin tahsili ile personele yapılacak
ödemeye ilişkin esas ve usûller Millî Eğitim Bakanlığı ve Öğrenci Seçme
ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı arasında imzalanacak protokolle
belirlenir."
MADDE 3 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun;
a) 4 üncü maddesinin (B) bendinin üçüncü fıkrasına
"tercümanların;" ibaresinden sonra gelmek üzere "Millî Eğitim
Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının
kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin;"
ibaresi eklenmiştir.
b) 86 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına "kadrolara" ibaresinden sonra
gelmek üzere "Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı
aranmaz) ile" ibaresi eklenmiştir.
c) 146 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına "6000 gösterge rakamının"
ibaresinden önce gelmek üzere "hukuk müşavirleri ve avukatlar için
10000, diğerleri için" ibaresi eklenmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan
"ödenekler" ibaresi "diğer ödemeler" şeklinde değiştirilmiştir.
d) 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" kısmının;
1 - "A) Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (c) bendinin (1)
numaralı alt bendinde yer alan "% 145’ine" ibaresi "% 168’ine" şeklinde
değiştirilmiş ve aynı bendin sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
"Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden
açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara, bulundukları kadrolar esas
alınmak suretiyle, çalışılan her gün için belirlenecek oranlarda ve üçer
aylık dönemler itibarıyla toplamı 60 puanı aşmayacak şekilde, dönem
sonlarında ödenmek üzere ek özel hizmet tazminatı verilebilir."
2 - "C) Din Hizmetleri Tazminatı" bölümünün (a) ve (b) bentlerinde yer
alan "% 140’ına", "% 55’ine", "% 53’üne" ve "% 49’una" ibareleri
sırasıyla, "% 165’ine", "% 80’ine", "% 78’ine" ve "% 74’üne" şeklinde
değiştirilmiş ve söz konusu bölüme aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.
"c) Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilâtının Genel
İdare Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarında bulunup, (a) ve (b)
bentlerinde sayılanlar dışında kalan personele ayrıca % 25’ine,"

3 - "D) Emniyet Hizmetleri Tazminatı" bölümünün (a) bendinin (2),
(3),(4), (5), (6), (7), (8), (9) ve (10) numaralı alt bentlerinde yer alan
tazminat oranları 25'er puan artırılmak suretiyle, (b) bendinde yer alan "%
52’sine" ibaresi ise "% 72’sine" şeklinde değiştirilmiştir.
4 - Son fıkrasında yer alan "(G bendi (c) sırasında sayılanlar hariç)"
ibaresi "(C ve G bölümlerinin (c) bentlerinde sayılanlar hariç)" şeklinde
değiştirilmiştir.
e) 176 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi
verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın
eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri
ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge
rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından
oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.
Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim
gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere
yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli
öğretmenlere % 25 fazlasıyla ödenir."
f) 202 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "250" rakamı
"1500", "50" rakamı "250", "5 katına" ibaresi ise "3 katına" şeklinde
değiştirilmiştir.
g) Ekli (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Başbakanlık ve
Bakanlıklarda" bölümünde yer alan "Bakanlık İl Müdürü (Ankara,
İstanbul, İzmir), Defterdar, Bayındırlık ve İskân Müdürü (Ankara,
İstanbul, İzmir)" ibaresi "İl İdare Kurulu üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile
Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki diğer Bakanlık İl Müdürleri"
şeklinde değiştirilmiştir.
h) Ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8 inci sırasına
aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.
"d) En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya
yüksekokulları bitirmiş, mesleğe özel yarışma sınavıyla girerek belirli
süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavında başarılı
olmuş, birinci dereceli kadroya atanmış ve doğrudan belediye başkanı
veya genel müdür adına teftiş, denetim ve inceleme yetkisine sahip
büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlük müfettişleri ve
büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçe belediye müfettişleri
1.000"
MADDE 4 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde
yer alan "Sendikalar Kanunu hükümlerine göre" ibaresi "Çalışanlar
tarafından ilgili kanunlarına göre" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – a) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı
Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17 nci maddesinin (C) fıkrasının
birinci paragrafında yer alan "% 35'ini" ibaresi "% 45'ini,", ikinci
paragrafında yer alan "100 kişiyi" ibaresi "200 kişiyi", son paragrafında
yer alan "yarısını" ibaresi "2/3'ünü" şeklinde değiştirilmiştir.
b) 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar
Kanununun;
"1 - 54 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan "1000" rakamı "1500",
"500" rakamı "750",
2 - Ekli (I) Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (c) sırasında yer alan
"5800" ek gösterge rakamı "6400",
olarak değiştirilmiştir."

c) 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi
Kanununun 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "1750" rakamı
"2000" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına
Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul
Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında
Kanunun;
a) 3 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan "atelye ve meslek
dersi" ibaresi "ders" şeklinde değiştirilmiştir.
b) 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Orta dereceli
okullarda" ibaresi "Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında", "altı saate
kadar" ibaresi "6 saat" şeklinde değiştirilmiştir.
c) Ek 1 inci maddesinin son fıkrası "Hazırlık ve plan çalışmaları
karşılığında öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek kaydıyla, aylık ve
ücret karşılığı okuttukları her 10 saat için 1 saat ek ders ücreti ayrıca
ödenebilir." şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
"Yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan ders görevleri, ders görevinin
yapılmış sayılacağı haller ile yüz yüze yapılan ders görevleri dışındaki ek
ders görevleri hariç, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında aylık karşılığı
ders görevini doldurmayanlara ek ders ücreti ödenmez."
MADDE 7 – 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu
Kanununun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 30 – Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye
gelirlerinin en az % 35'i Adlî Tıp Kurumu ve birimlerine malzeme, araç,
gereç, araştırma ve döner sermayede görevli personel giderlerine ayrılır.
Gelirin geri kalan kısmı Adlî Tıp Kurumunda ve birimlerinde görevli
personele; sınıfı, çalışma şartları, hizmet nitelikleri, hizmete katkısı,
performansı ve benzeri hususlar dikkate alınarak Maliye Bakanlığının
uygun görüşü üzerine çıkarılacak yönetmelikte tespit edilecek esaslara
göre ödenebilir.
Yapılacak ödeme, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık (ek
gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev
tazminatı hariç) toplamının;
a) Adlî Tıp Kurumu Başkanı için % 500'ünü,
b) Başkan yardımcıları için % 475'ini,
c) İhtisas kurulu başkanları için % 450'sini,
d) İhtisas kurulu üyeleri ile grup başkanları için % 400'ünü,
e) İhtisas dairesi başkanları, uzman tabip, Tıpta Uzmanlık
Tüzüğünde belirtilen dallarda bu Tüzük hükümlerine göre uzman olanlar
ile uzman diş tabipleri için % 350'sini,
f) Asistan tabip, pratisyen tabip ve diş tabipleri için % 300'ünü,
g) Alanında doktora derecesi almış olan mühendis, psikolog,
biyolog, kimyager ve eczacılar için % 250'sini,
h) Hizmetin niteliği itibarıyla görevin zorluk ve risk derecesi yüksek
olduğu başkanlar kurulu kararı ile belirlenen personel ile otopsi görevlileri
için % 200'ünü,
i) Diğer personel için % 150'sini,
geçemez.
Serbest çalışan sağlık personeline ikinci fıkrada belirtilen oranların
yarısı uygulanır.
İkinci görev aylığı almak suretiyle çalışanlar, bu ödemeden
yararlanamaz."

MADDE 8 – 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 139 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"a) Emekli, adî malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanmış
olanlar ile emekli aylığı almakta iken özelleştirme kapsam ve programına
alınan kuruluşlarda görev almaları nedeniyle 21/4/2005 tarihli ve 5335
sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince emekli aylıkları kesilenler,"
MADDE 9 – 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 81 – Millî İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet
Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar ile çarşı ve mahalle bekçisi kadro
unvanı esas alınarak emekli aylığı ödenenlerden emekli aylıklarıyla
birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her ay
emekli aylıklarıyla birlikte 100 YTL tutarında ayrıca ödeme yapılır.
Bu Kanun hükümlerine göre emekli aylığı bağlanmasından sonra
sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi
bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanlara bu ödeme yapılmaz.
Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde
durumu T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirmekle
yükümlüdür. Bu durumun ortaya çıktığı tarihi takip eden aybaşından
itibaren ödemeye son verilir. Zamanında bildirimde bulunmayanlara
yapılan ödemeler kanunî faizi ile birlikte geri alınır.
Birinci fıkra kapsamına girenlerden ölenlerin 67 nci maddede
belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerine 68 inci maddedeki oranlar
üzerinden ödeme yapılır.
Bu ödemeler T.C. Emekli Sandığı tarafından ödenmesini izleyen iki
ay içinde faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir."
MADDE 10 – 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 15 inci maddesinde yer alan "en az üç yıl" ibaresi "en az iki
yıl" olarak değiştirilmiş, anılan maddenin sonuna "iki yıl süreli
yükseköğretim mezunu olanlardan emekli olanlar ile görevde bulunanlara,
15/4/2006 tarihinden önceki dönemler için geçmişe yönelik ödeme
yapılmaz. Anılan cetvelin 8 inci sırasının (d) bendinde sayılan görevlere
31/12/2005 tarihinden önce atanmış olanlar ile bunlardan emekli olanlara
bu bende göre makam tazminatı ödenmesinde söz konusu bentte
öngörülen atama usûlüne ilişkin koşullar aranmaz." cümleleri ilave
edilmiş ve anılan Kanun Hükmünde Kararnameye 14/A maddesinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
"MADDE 14/B – Özel kanunlarla kamu tüzel kişiliğini haiz olarak
kurum, kurul, üst kurul, enstitü, teşebbüs, fon ve sair adlarla kurulmuş
kamu kurum ve kuruluşlarında, kanunlarında aksine hükümler olsa dahi,
kendi özel mevzuatındaki hükümler uyarınca yapılacak temsil ve ağırlama
giderlerinin yıllık toplamı, başkan ile temsil yetkisini haiz olan personelin
bir aylık ortalama net ücretinin iki katını geçemez. Temsil yetkisini haiz
personelin unvan ve sayıları, karar organlarınca üyeler dahil toplam
personel sayısının yüzde ikisini geçmemek üzere belirlenir."
MADDE 11 – 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci
maddesinin (B) fıkrası, (3) numaralı bendi hariç, yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 12 – Bu Kanunun;
a) 1 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
eklenen ek 3 üncü madde 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde,
b) 1 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
eklenen ek 4 üncü madde, 3 üncü maddesinin (f) bendi, 5 inci maddesinin

(a) ve (c) fıkraları 15/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde,
c) 3 üncü maddesinin (e) bendi ile 7 nci ve 9 uncu maddeleri
1/4/2006 tarihinde,
d) 6 ncı maddesi 1/7/2006 tarihinde,
e) 3 üncü maddesinin (d), (g), (h) bentleri, 4 üncü maddesi, 5 inci
maddesinin (b) fıkrası yayımını izleyen aybaşında,
f) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
30/3/2006
[R.G. 31 Mart 2006 – 26125]
—— • ——

Bakanlar Kurulu Kararı
Karar Sayısı : 2006/10179
Ekli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet
Bakanlığı’nın 28/2/2006 tarihli ve 9624 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930
tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
13/3/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
A. GÜL
A. ŞENER
M. A. ŞAHİN
B.
ATALAY
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve
Başb. Yrd.
Devlet Bakanı
A. BABACAN
M. AYDIN
N. ÇUBUKÇU
K.
TÜZMEN
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet
Bakanı
Devlet Bakanı
C. ÇİÇEK
M. V.GÖNÜL
A.AKSU
K.
UNAKITAN
Adalet Bakanı
Milli Savunma Bakanı
İçişleri
Bakanı
Maliye Bakanı
H. ÇELİK
F. N.ÖZAK
R.AKDAĞ
B.
YILDIRIM
Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık
Bakanı
Ulaştırma Bakanı
M. M. EKER
M. BAŞESGİOĞLU A. COŞKUN
Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve
Ticaret Bakanı
M.H.GÜLER
A. KOÇ
O. PEPE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve
Orman Bakanı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI
KARARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
MADDE 1 – 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Kararnamenin eki
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 1 inci
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Türk parasının kıymetini korumak amacıyla, Türk parasının
yabancı paralar karşısındaki değerinin belirlenmesine, döviz ve dövizi
temsil eden belgelere (menkul değerler ve diğer sermaye piyasası araçları
dahil) ilişkin tüm işlemler ile dövizlerin tasarruf ve idaresine, Türk parası
ve Türk parasını temsil eden belgelerin (menkul değerler ve diğer sermaye
piyasası araçları dahil) ithal ve ihracına, kıymetli maden, taş ve eşyalara
ilişkin işlemlere, ihracata, ithalata, özelliği olan ihracat ve ithalata,
görünmeyen işlemlere, sermaye hareketlerine ilişkin kambiyo işlemlerine
ait düzenleyici, sınırlayıcı esaslar bu Karar ile tayin ve tespit edilmiştir."
MADDE 2 – Aynı Kararın 2 nci maddesinin (a), (n), (r), (t) ve (u)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, (p) bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.
"a) Bakanlık: Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakanlığı,
n) Banka: Türkiye’de faaliyette bulunan mevduat bankaları ve
katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını,
r) PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı’nı,
t) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığı’nı,
u) Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları: Kıymetli Madenler Borsaları
ile ilgili mevzuat çerçevesinde faaliyet izni alan yurt içinde ya da yurt
dışında yerleşik tüzel kişileri,"
MADDE 3 – Aynı Kararın 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"MADDE 9 – (1) İthalat bedelleri, ithalata aracılık eden bankaların
kendi kaynaklarından veya Bakanlıkça belirlenecek usuller dahilinde
ilgililere ait döviz hesaplarından bankacılık teamüllerine ve alıcı ile satıcı
arasındaki anlaşmalara uygun şekilde Türk parası veya döviz olarak
ödenir.
(2) Bakanlık;
a) İthalat bedelinin ödenmesinden hesapların kapatılması safhasına
kadar yapılacak işlemlere,
b) İthalat hesaplarının kapatılmasına engel olan haklı ve mücbir
sebep halleri ile bu hallerde uygulanacak terkin işlemleri ve verilecek süre
ve ek süreye,
c) Özelliği olan ithalat ile transit ticarete ait bedellere,
ç) İthalatta ödeme şekillerine,
d) Genel terkin limitlerine,
ilişkin esasları tespit eder."
MADDE 4 – Aynı Kararın 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"MADDE 13 – (1) Türkiye'de yerleşik kişilerin, yurt dışında
yatırım yapmak veya ticari faaliyette bulunmak üzere şirket kurmaları,
ortaklığa katılmaları ve şube açmaları için, toplam 5 milyon ABD Doları
karşılığı döviz ve Türk Lirasına kadar nakdi sermayeyi bankalar
aracılığıyla, ayni sermayeyi ise gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde
ihraç etmeleri serbesttir. Bu miktarı aşan nakdi ve/veya ayni sermaye
ihracına Bakanlıkça izin verilir.

(2) Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışında irtibat bürosu,
temsilcilik ve benzerlerini kurmaları ve bunların kuruluş masrafları ile
faaliyet giderlerinin bankalarca transferi serbesttir.
(3) Bankalar ve gümrük idareleri yurt dışında yatırım veya ticari
faaliyette bulunmak üzere sermaye ihraç eden Türkiye'de yerleşik kişileri,
her bir işlem tarihinden itibaren 30 gün içinde Müsteşarlığa bildirirler.
(4) Bakanlık, bu maddenin uygulaması ile ilgili olarak Türkiye’de
yerleşik kişilerden istenecek bilgi, belge ve bunların gönderilme sürelerine
ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir."
MADDE 5 – Aynı Kararın 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"MADDE 20 – (1) Bakanlık bu Karar'ın tatbikatını temin etmek ve
Türk parasının kıymetini korumak maksadıyla lüzumlu göreceği her türlü
tedbiri almaya, Karar’da öngörülen haller dışında kalan özel durumları
inceleyip sonuçlandırmaya, haklı ve mücbir sebeplerin varlığı halinde
döviz getirme sürelerini uzatmaya ve döviz getirme zorunluluğunu kısmen
veya tamamen kaldırmaya ve 3 üncü, 4 üncü, 7 nci ve 13 üncü
maddelerde öngörülen miktarları değiştirmeye yetkilidir."
MADDE 6 – Aynı Kararın 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Kararı Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu
Bakan yürütür."
MADDE 7 – Aynı Kararın ilgili maddelerinde geçen "...özel finans
kurumları...", "...ve özel finans kurumları..." ile "...veya özel finans
kurumları..." ibareleri madde metinlerinden çıkarılmıştır.
MADDE 8 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Kararı Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan
yürütür.
[R.G. 28 Mart 2006 – 26122]
—— • ——

Atama Kararları
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2006/7979
1 – Açık bulunan Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına,Adalet
Başmüfettişi (27812) Selahittin ATALAY’ın atanması, 2802 sayılı
Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci
maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
28/3/2006
[R.G. 29 Mart 2006 – 26123]
—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2006/7990

1 – Açık bulunan Bakanlık Yüksek Müşavirliğine,Eğitim Dairesi
Başkanı (24877) Haluk MAHMUTOĞULLARI’nın atanması, 2802 sayılı
Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci
maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
30/3/2006
—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2006/7992
1 – Açık bulunan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına,Bakanlık Tetkik
Hâkimi (32391) Ali KAYA’nın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve
Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi
gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
30/3/2006
[R.G. 31 Mart 2006 – 26125]
—— • ——

Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2006/7991
1 – Eğitim Dairesi Başkanlığına, Bakanlık Tetkik Hâkimi (30840)
Özcan AVCI’nın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun
5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
31/3/2006
[R.G. 1 Nisan 2006 – 26126]
—— • ——

Yönetmelikler
Gümrük Müsteşarlığından:
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 31/5/2002 tarihli ve 24771 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"MADDE 45 – Gümrük Kanununun 24 üncü maddesine göre
kıymet tespitinin yapıldığı hallerde beyan sahibinin talebi üzerine;
a) Konsinye şekilde teslim edilen çabuk bozulabilir eşyanın,
b) Gümrük kıymetine ilave edilmesi gereken, ancak ihracatçı ve
ithalatçı arasındaki sözleşme gereği söz konusu kıymet unsurları gümrük
yükümlülüğünün başladığı tarihten sonra belli olacak eşyanın,
c) Satış sözleşmesinde, fiyatın sonradan gözden geçirilmesini
öngören hükümler içeren eşyanın,
Gümrük kıymetinin tespitinde, beyan sahibinin talebi üzerine,
gümrük idaresince basitleştirilmiş usuller uygulanır.

Birinci fıkra uygulamasında, 136 ve 137 nci maddelerdeki genel ve
özel koşullar aranmaz. Ancak bu genel ve özel koşulların aranmaması bu
kişiye basitleştirilmiş usulle sağlanan diğer hakların kullanım hakkını
vermez. Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen durumlarda
yükümlülerin, anılan kıymet unsurlarının mevcudiyetini gösteren
sözleşmelerin örneği ve onaylı çevirisini gümrük idarelerine sunmaları
gerekir.
Birinci fıkrada belirtilen hallerde, vergi tahakkuku mevcut
belgelerde belirtilen kıymet esas alınarak yapılır. Tamamlayıcı beyana
göre gözden geçirilmiş kıymetin daha yüksek olması halinde ek vergi
tahakkuku yapılır. Daha düşük olması halinde ise; farka isabet eden
kıymetin iade alındığının tevsiki ve satış sözleşmesine göre kıymetin
yeniden belirlenmesini gerektiren işleme ait belgenin (tahlil raporu gibi)
onaylı örneğinin sunulması koşullarıyla ve gümrük idaresince yapılacak
inceleme sonucunda söz konusu hususların tespiti üzerine Gümrük
Kanununun 211 inci maddesi çerçevesinde işlem yapılır.
Tamamlayıcı beyana isabet eden ithalat vergileri bakımından
zamanaşımı tamamlayıcı beyanın verildiği tarihten itibaren başlar."
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 146 ncı maddesinin üçüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Beyanın, 45 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen nitelikteki
kıymet unsurlarını içermesi halinde tamamlayıcı beyan, eksik kıymet
unsurunun mahiyet ve tutar itibariyle tahakkuk ettiği ayı takip eden ayın
ilk üç günü içinde verilir ve vergileri de aynı süre içinde ödenir."
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 311 inci maddesinin üçüncü
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Antrepoya konulan farklı cins, nev’i ve vergi oranına tabi eşyanın
birbirleri ile karıştırılmasına izin verilebilir. Karışım sonucunda elde
edilen eşya ile ilgili olarak, karışımda yer alan eşyadan tarife pozisyonuna
göre dahil olduğu faslın en yüksek vergiye tabi pozisyonuna sahip eşya
üzerinden hesaplanacak gümrük vergileri esas alınarak işlem yapılır."
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 746 ncı maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
"Birinci fıkranın (b) bendinin uygulanmasında düşük kıymet beyanı
şüphesiyle kıymet araştırması yapılan hallerde, araştırmanın bu maddenin
uygulanmasının talep edildiği tarihten itibaren bir yılda sonuçlanmaması
halinde, gümrük idaresinde mevcut verilere göre işlem sonuçlandırılır. Bu
süreden sonra alınan cevaplar çerçevesinde vergi farkı ortaya çıkan
hallerde gerekli işlemler yerine getirilir."
Yürürlük
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
[R.G. 25 Mart 2006 – 26119]
—— • ——

Karar Sayısı : 2006/10186
Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa
İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması;
Bakanlar Kurulu’nca 17/3/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.
KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DAİMİ KADROLARINA
İLK
DEFA İŞÇİ OLARAK ALINACAKLAR HAKKINDA
UYGULANACAK
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk
Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav
Yönetmeliğinin geçici 7 nci maddesinde geçen “2005” ibaresi “2006”
olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi
Sayısı
20/7/1983

18110

[R.G. 1 Nisan 2006 – 26126]
—— • ——

Yargıtay Başkanlığından:
YARGITAY PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN
DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
MADDE 1 – 3/8/2005 tarihli ve 25895 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yargıtay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1)
numaralı alt bendine Yazı İşleri Müdürü unvanından sonra gelmek üzere
"Müdür" unvanı; üçüncü fıkrasına ise Hemşire unvanından sonra
gelmek üzere "Diyetisyen" unvanı eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının
(c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu bentten sonra gelmek üzere
aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.
"c) Müdür kadrosuna atanabilmek için;
1) Dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,
2) 12/10/1987 tarihli ve 87/12197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk
Bakımevleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen şartları
taşımak,
3) Toplam hizmetinin en az beş (5) yılını branşı ile ilgili olarak
çalışmış olmak,
4) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,"
“ç) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

2) Başkanlıkta en az beş (5) yıl Veznedar, Ambar Memuru, Ayniyat
Saymanı, Daktilograf, Memur, Zabıt Kâtibi, Bilgisayar İşletmeni, Veri
Hazırlama ve Kontrol İşletmeni veya ilk derece mahkemelerinde aynı süre
Zabıt Kâtibi olarak çalışmış olmak,
3)Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak."
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci
fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi
eklenmiştir.
"ç) Diyetisyen kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmak,
2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak."
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak
boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması
halinde, durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır.
Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması
halinde, bu Yönetmelik EK-1’deki Değerlendirme Formunda belirtildiği
şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan
başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime
alınır. Puanların eşitliği halinde hizmet süresi fazla, son sicil notu yüksek
olan tercih edilir."
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci
fıkrasının (b) bendi ile 7 nci maddesinin ( e ) bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yargıtay Birinci Başkanı
yürütür.
[R.G. 2 Nisan 2006 – 26127]
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Genelgeler
Başbakanlıktan:
Konu : KEK Eşbaşkanlıkları
GENELGE
2006/10
Ülkemizle diğer ülkeler arasında Bakan düzeyinde yapılacak Karma
Ekonomik Komisyon Toplantılarında uyulacak usul ve esaslar 17 Şubat
2003 tarihli ve 2003/8 sayılı Genelge ile belirlenmiş ve Hükümet
üyelerinin Türk heyeti başkanlığını üstlenmeleri uygun görülen ülkeler,
2003/34, 2003/43, 2003/45, 2005/1 ve 2005/17 sayılı Genelgeler ile
duyurulmuştur.
2003/34 sayılı Genelge eki listenin Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı M. Hilmi Güler’e ait bölümü, aşağıda belirtildiği şekilde yeniden
düzenlenmiştir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Recep TayyipERDOĞAN
Başbakan
KEK KONUSUNDA
ÜLKE
ADI VE SOYADI
BAKANLIĞI
ÜLKELER
SAYISI
ENERJİ VE TABİİ
M. HİLMİ GÜLER
Afrika, Hindistan, Moldova, Tayland

GÖREVLENDİRİLDİĞİ
KAYNAKLAR BAKANI
4

G.
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Başbakanlıktan:
Konu : Kara sınır kapılarından yapılan giriş ve çıkışlar.

Ülkemiz ile
yapılan giriş ve
azaltılması; giriş
gerçekleştirilmesi
görülmüştür.

GENELGE
2006/11
sınır komşularımız arasında kara sınır kapılarından
çıkış işlemlerindeki bürokrasi ve kırtasiyeciliğin
ve çıkışların güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde
amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun

A. Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları
Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik kişilerin, geçici ithalat
rejimi kapsamında turistik kolaylıklardan istifade ile gümrük
vergilerinden tam muafiyet uygulanmak suretiyle Türkiye’ye getirdikleri
özel kullanıma mahsus kara taşıtlarının geçici ithaline ilişkin işlemler
aşağıdaki şekilde yürütülecektir.
1 - Gümrük muhafaza görevlileri, kara sınır kapısından giriş yapan
taşıtların harici kontrolünü yaparak ve yolcuları herhangi bir kayıt
yapmaksızın pasaport polisine yönlendirecektir.
2 - Pasaport polisi, yurda giriş yapan kişilere ait kimlik bilgilerini
kaydettikten sonra taşıtı gümrük işlemi yapılmak üzere gümrük memuruna
sevk edecektir.
3 - Gümrük memuru, pasaport polisi tarafından bilgisayar ortamında
yapılan kayıtlardan kendisine ulaşan kısma ilave olarak taşıta ilişkin
bilgileri taşıt takip programına kaydettikten sonra pasaporta taşıtın yurtta
kalma süresini de işleyerek kayıt işlemini tamamlayacaktır.
4 - Yurda geçici olarak getirilen özel kullanıma mahsus kara
taşıtlarının geçici ithaline ilişkin bilgiler, taşıt takip programı üzerinden
izlenecek ve taşıt giriş-çıkış formu uygulamasına son verilecektir.
İlgili idareler arasında taşıt takip programının kurulmasına ilişkin
koordinasyon Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından
sağlanacak ve uygulamaya 1/6/2006 tarihine kadar geçilecektir.
B. İhracat ve İthalat İşlemlerinin İç Gümrüklerde Yapılması
İhracat ve ithalata ilişkin gümrük işlemlerini kolaylaştırmak ve kara
sınır kapılarında yaşanan yoğunluk ve gecikmeleri önlemek amacıyla
aşağıda belirtilen tedbirler alınacaktır.

1 - 1/5/2006 tarihinden itibaren kara sınır kapılarında sadece transit
işlemleri yapılacak, ithalat ve ihracata ilişkin gümrük işlemleri ise iç
gümrüklerde gerçekleştirilecektir.
2 - En yakın iç gümrüğe uzaklığı 100 kilometreden fazla olan sınır
kapılarında, ihracat ve ithalata ilişkin gümrük işlemleri 31/12/2006
tarihine kadar yapılmaya devam edilecektir.
3 - Gümrük Müsteşarlığı, Türkiye genelinde ithalat ve ihracat
işlemlerinin iç gümrüklerde yapılmasını sağlayacak düzenlemeleri
31/12/2006 tarihine kadar tamamlayacaktır.
C. Kara Sınır Kapılarında Sağlık Hizmetleri
Ülkemizin bulaşıcı ve salgın hastalıklardan korunması amacıyla
kara sınır kapılarında verilecek sağlık hizmetleri aşağıda belirtilen usul ve
esaslara göre yürütülecektir.
1 - Dünya Sağlık Örgütü tarafından riskli ülke ilan edilen ülkeler
dışındaki yerlerden gelen yolculara yönelik olarak sağlık kontrolü
yapılmaması esastır. Riskli ülkelerden gelen yolcular ise sağlık
kontrolünden geçirilecek, bulaşıcı ve salgın hastalık taşıdığı tespit
edilenler geldikleri ülkelere geri gönderilecektir.
2 - Acil ve koruyucu sağlık hizmetleri valilikler tarafından
görevlendirilecek sağlık birimleri tarafından yürütülecektir.
3 - Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün kara sınır
kapılarında bulunan birimleri Sağlık Bakanlığı tarafından 1/7/2006
tarihine kadar tasfiye edilecektir.
D. Dezenfeksiyon
Gümrük iş ve işlemlerinin basitleştirilmesi, giriş ve çıkışların
kolaylaştırılması amacıyla dezenfeksiyon uygulamasına ilişkin olarak
aşağıdaki tedbirler alınacaktır.
1 - Dezenfeksiyon, sadece salgın ve bulaşıcı hastalık riski bulunan
ülkelerden, bitki ve bitkisel ürünler ile canlı hayvan ve hayvansal ürün
taşıyan ticari kara taşıtlarına uygulanacak, insan taşımaya mahsus kara
taşıtları ile diğer taşıtlara uygulanmayacaktır.
2 - Salgın ve bulaşıcı hastalık bulunan ülkelere açılan sınır
kapılarında, salgın süresiyle sınırlı olmak üzere sınırın kapatılması ve
karantina dahil her türlü tedbir alınacaktır.
3 - Dezenfeksiyon ücreti, maliyeti aşmayacak şekilde belirlenecek
ve elde edilecek gelir dezenfeksiyon amacı dışında kullanılmayacaktır.
4 - Dezenfeksiyonun gümrük sahasında iş ve işlem süreçlerini
uzatmayacak ve yığılmalara yol açmayacak şekilde uygulanması
konusunda hudut mülki idare amirleri gerekli tedbirleri alacaklardır.
E. Transit Geçen Araçlarda Muafiyet
Üçüncü bir ülkeden bir başka ülkeye eşya taşımak amacıyla ülkemiz
üzerinden transit geçiş yapan Türk ve yabancı plakalı TIR araçlarının
standart depolarında bulunan akaryakıta uygulanacak muafiyet
miktarında, Türk ve yabancı plakalı araçlar arasında ayrım
yapılmayacaktır.
Söz konusu araçların depoları, giriş kapısında mühürlenecek ve çıkış
kapısında kontrol edilerek çıkışlarına izin verilecektir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Recep TayyipERDOĞAN
Başbakan
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Anayasa Mahkemesi Kararları
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı
: 2004/60
Karar Sayısı : 2005/33
Karar Günü : 1.6.2005
İPTAL DAVASINI AÇAN : TBMM üyeleri Samsun
Milletvekili Haluk KOÇ ve Oya ARASLI ile birlikte 118 Milletvekili
İPTAL DAVASININ KONUSU : 25.5.2004 günlü, 5176 sayılı
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun’un;
1 - 1. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının ve üçüncü
fıkrasındaki “Cumhurbaşkanı” sözcüğünün,
2 - 3. maddesinin “... kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken
uymaları gereken etik davranış ilkelerini hazırlayacağı yönetmeliklerle
belirlemek, ...” bölümünün,
3 - 4. maddesinin birinci fıkrasının son tümcesi ile ikinci fıkrasının
birinci tümcesinin,
4 - 9. maddesi ile 14.7.1965 günlü, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 29. maddesine eklenen fıkrada yer alan “hediye alma
yasağının kapsamını belirlemeye” ibaresinin,
Anayasa’nın 2., 6., 7., 8., 11., 105., 123., 124., 127., 128. ve 130.
maddelerine aykırılığı savıyla iptali ve yürürlüklerinin durdurulması
istemidir.
I - İPTAL VE YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI
İSTEMLERİNİN GEREKÇESİ
İptal ve yürürlüğün durdurulması istemlerini içeren dava
dilekçesinin gerekçe bölümü şöyledir:
I. OLAY
Kamu yönetiminde etkililik ve verimliliğe ulaşılabilmesi için
öncelikle dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi
hususların yaşama geçirilmesi gerekir. Ancak, bunların yanısıra, toplumun
benimsediği etik değerlerin de, kamu yönetiminin etkililik ve verimlilik
niteliklerini kazanmasına yardımcı olacağı yadsınamaz. Ne var ki etik
değerler zamana ve toplum kesimlerine göre değişebileceği için; hukuk
devletlerinde kamu görevlilerinin uyması beklenen etik değerlerin de
yasalarda gösterilmesi, keyfiliğin önlenmesi ve idarenin kanuniliği
ilkesinin gerçekleşmesi bakımından bir zorunluluktur.
Bunun yanısıra, kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirirken
belirlenmiş bu etik değerlere uygun hareket edip etmediğini denetleyecek
bir mekanizma da oluşturulmalıdır.
5176 sayılı Kanun, kamu görevlilerinin uyacağı etik davranış
ilkelerini belirlemek ve uygulamayı gözetmek üzere bir Kamu Görevlileri
Etik Kurulu kurulması ve bu kurulun çalışma usul ve esaslarının
belirlenmesi için hazırlanmış ve 22.05.2000 tarihinde Türkiye Büyük

Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir. 08 Haziran 2004 tarihli ve
25486 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5176 sayılı
Kanunun kimi hükümleri Anayasaya aykırı olduğu için, bu hükümlerin
iptali ve iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüklerinin durdurulması
istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açılmasına gerek duyulmuştur.
……………………….
IV - ESASIN İNCELENMESİ
Dava dilekçesi ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, iptali
istenilen Yasa kuralları, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların
gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra
gereği görüşülüp düşünüldü:
A - Yasa’nın 1. Maddesinin Birinci Fıkrasının İncelenmesi
Dava dilekçesinde, 1. maddenin ilk fıkrasında yer alan kimi
kavramların içeriğinin ve “gibi” sözcüğü doğrultusunda benzer yeni
kavramların etik değer olarak belirlenerek bu konuda yükümlülük
getirilmesinin yasama organı yerine idare içinde yer alan Kamu
Görevlileri Etik Kurulu’nun takdirine bırakılmasının, Anayasa’nın 2., 6.,
7., 8., 11., 123. ve 128. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülerek kuralın
iptali istenilmektedir.
5176 sayılı Yasa ile Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kuruluş,
görev, çalışma usul ve esasları düzenlenmiş; Yasa’nın 1. maddesinde Etik
Kurul’un, kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık,
dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış
ilkelerini belirleyeceği ve uygulamayı gözeteceği belirtilmiştir.
Anayasa’nın 128. maddesinin ikinci fıkrasında, “Memurların ve
diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri,
hakları yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla
düzenlenir. ” denilmektedir. Bir toplumun ahlaki değerleri ile
bütünleşen
saygı,
doğruluk,
adalet, güvenilirlik, yararlılık,
sorumluluk, hesap verebilirlik
gibi evrensel ilkeler, toplum
bireylerinin davranış kurallarını belirler. Yasa koyucu, meslek etiğine
ilişkin olan evrensel ilkelerin bir bölümünü saydıktan sonra, “gibi”
ifadesiyle sayılan bu değerlere benzer nitelikteki değerleri amaçlamıştır.
Bu durumda idarenin itiraz konusu kuralda yer alan değerlerle
bağdaşmayan yeni etik kurallar getiremeyeceği tartışmasız olduğundan
“gibi” sözcüğü ile yasama yetkisinin devrine yol açıldığı ileri sürülemez.
Belirtilen nedenlerle Anayasa’nın 128. maddesine aykırı olmadığı
saptanan kuralın 2., 7., 8., 11. ve 123. maddelerine de aykırılığından söz
edilemez. İptal isteminin reddi gerekir.
B - Yasa’nın 1. Maddesinin İkinci Fıkrasının İncelenmesi
Dava dilekçesinde; iptali istenen kural kapsamındaki döner
sermayeli ve katma bütçeli kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının
bir kısmının özerk nitelikte olduğu, özerk kurumların ve idarelerin
personelinin Başbakanlığa bağlı bir kurul tarafından etik davranış
ilkelerine uyup uymadıkları konusunda denetlenmesinin, bu kurum ve
kuruluşların özerkliğini zedelediği ayrıca, üniversiteler denetim alanı
dışında tutulurken, özerk üniversite yapısı içinde üniversitelere bağlı
olarak kurulan enstitülerin kurulun denetim alanı içinde bırakılmasının
Anayasa’nın 2., 11, 123., 127. ve 130. maddelerine aykırı olduğu ve
iptali gerektiği ileri sürülmektedir.
5176 sayılı Yasa’nın 1. maddesinin ikinci fıkrasında, bu yasanın,
genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi
teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar, mahalli idareler ve bunların

birlikleri, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum,
enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün
kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, yönetim ve denetim kurulu ile
kurul, üst kurul başkan ve üyeleri dahil tüm personeli kapsadığı
belirtilmiştir.
Anayasa’nın 123. maddesinin ikinci fıkrasında “idarenin kuruluş ve
görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır”;
127. maddesinin ikinci fıkrasında da “mahalli idarelerin kuruluş ve
görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla
düzenlenir” denilmektedir.
Kuvvetler ayrılığı ilkesi,
sadece yasama, yürütme ve yargı
işlevlerinin ayrı organlara verilmesini değil, bazen tek bir kuvvetin
çeşitli organlar arasında bölüşülebilmesini de içerebilir. Bu bağlamda,
“özerk” statüye sahip kamu kuruluşları oluşturulmasının amacı, kuşkusuz
söz konusu kuruluşları genel idare içinde ayrıcalıklı veya dokunulmaz
kılmak değil, onların özellik gösteren işlevlerini çoğulcu demokrasi
anlayışı içinde ve daha iyi biçimde yerine getirmelerini sağlamaktır.
Kamu yönetiminde saydamlığın gerçekleştirilmesi ve yolsuzlukla
mücadele edilmesi kapsamında, kamu görevlilerinin uyacakları etik
davranış ilkelerini belirleyen bir düzenlemenin, kamu hizmeti sunan kimi
kurumların “özerk” statüsünü zedeleyebileceği düşünülemez. Çünkü
tarafsızlık, saydamlık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve benzeri nitelikler
insanlara, toplumlara ve kurumlara göre değişiklik göstermedikleri gibi,
kimi kurumlara verilen kendi kendini yönetme yetkisi onlara ayrıcalık
tanınması anlamını da taşımaz.
Fulya KANTARCIOĞLU bu görüşe katılmamıştır.
5176 sayılı Yasa’nın 1. maddesinin ikinci fıkrasında, Yasa’nın
kapsamındaki kurum ve kuruluşlar sayılırken “enstitü” de sayılmıştır.
Özel yasalarında enstitü olarak adlandırılan “Türk Standartlar Enstitüsü”,
“Devlet İstatistik Enstitüsü” ve benzeri kamu kurumları bulunduğu
gibi, üniversite ve fakülte bünyelerinde kurulan enstitüler de
bulunmaktadır.
Hizmet yerinden yönetim örgütlerinden olan üniversitelerin yasal
dayanağı, Anayasa’nın
130. ve 131. maddeleri ile 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu’dur. 2547 sayılı Yasa’nın 3. maddesinde
üniversite, “Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip
yüksek düzeyde
eğitim-öğretim,
bilimsel
araştırma, yayın ve
danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve
birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumu…”; enstitü ise,
“Üniversitelerde ve fakültelerde
birden fazla benzer ve ilgili
bilim dallarında lisans üstü, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve
uygulama
yapan
bir
yükseköğretim
kurumu…” olarak
tanımlanmıştır. 5176 sayılı Yasa’nın 1. maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca üniversiteler anılan Yasa’nın kapsamı dışında bırakıldığından,
üniversite ve fakülte bünyelerinde kurulan ve faaliyet gösteren enstitülerin
de 5176 sayılı Yasa’nın 1. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında olmadığı
açıktır.
Belirtilen nedenlerle, söz konusu düzenleme, Anayasa’nın, 123.,
127. ve 130. maddelerine aykırı olmadığından, 2. ve 11. maddelerine de
aykırı değildir. İptal isteminin reddi gerekir.
C - Yasa’nın 1. Maddesinin Üçüncü Fıkrasında Yer Alan
“Cumhurbaşkanı” Sözcüğünün İncelenmesi
Dava dilekçesinde; Yasa’nın uygulama alanı dışında kalacaklar
arasında sayılan Cumhurbaşkanı’nın, Anayasa’nın 105. maddesine göre

göreviyle ilgili işlemlerinden kural olarak sorumsuz olduğu, Anayasa’nın
sorumsuzluğunu ifade ettiği Cumhurbaşkanını, yasama organının, yasa
ile
sorumlu bir statüye sokması ya da Cumhurbaşkanının
sorumluluğunu belirleyecek bir denetimin dışında tutulduğunun ifade
edilmesinin Anayasa’nın 105. maddesine aykırı olduğu; Anayasa’nın
herhangi bir maddesine aykırı olan bir düzenlemenin 2. ve 11.
maddelerine de aykırılık oluşturacağı belirtilerek “Cumhurbaşkanı”
sözcüğünün düzenlemeden çıkarılması gerektiği ileri sürülmektedir.
5176 sayılı
Yasa’nın 1.maddesinin üçüncü fıkrasında
“Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, Bakanlar Kurulu
üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı mensupları ve üniversiteler
hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.” denilerek yasa kapsamı
dışında tutulanlar sayılmıştır.
Anayasa’nın “sorumluluk ve sorumsuzluk hali” başlıklı 105.
maddesinde Devlet Başkanının parlamenter rejimdeki sorumluluğu
ilkesinin nasıl uygulanacağı belirtilmiştir.
Cumhurbaşkanı’nın görevi ile ilgili işlem ve eylemlerinden siyasal
sorumluluğu olmadığı gibi, “vatana ihanet” dışında ceza sorumluluğu da
yoktur.
5176 sayılı Yasa’nın amacı, etik davranış ilkelerini belirlemek
ve kamu görevlilerinin etik davranış ilkelerine uygun davranmalarını
sağlamaktır. Kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık,
dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış
ilkeleri genelde kamu görevlilerinin görevleriyle ilgilidir. Anayasa’nın
105. maddesine göre görevleriyle ilgili işlem ve eylemlerde
sorumsuzluğu esas, sorumluluğu istisna olan Cumhurbaşkanı’nın
konumu gözetildiğinde etik davranış ilkeleri yönünden bir kamu görevlisi
olarak Kurul denetimine tabi tutulması düşünülemez.
Açıklanan nedenlerle, Yasa’nın 1.maddesinin son tümcesinde
“Cumhurbaşkanı” sözcüğüne yer verilmesi, Anayasa’nın 2., 11. ve 105.,
maddelerine aykırı değildir. İptal isteminin reddi gerekir.
D - Yasa’nın 3. Maddesinin “... kamu görevlilerinin görevlerini
yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini hazırlayacağı
yönetmeliklerle belirlemek ...” Bölümünün İncelenmesi
Dava dilekçesinde, Anayasa’nın 124. maddesine göre ancak
başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin, kendi görev
alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak
üzere ve kanunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelik çıkarabileceği;
tüzel kişiliği olmayan Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na yönetmelikle
düzenleme yapma yetkisi verilmesinin Anayasa’nın 124. maddesine aykırı
olacağı; anılan Yasa’nın 7. maddesinde bu Yasa’nın uygulanmasına
ilişkin hususların, Kurul’ca hazırlanacak yönetmelikle belirleneceği ve
hazırlanan yönetmeliklerin Başbakan onayı ile yürürlüğe konulacağına
ilişkin
hükmün durumu değiştirmeyeceği; etik davranış ilkelerini
yönetmelikle belirleme yetkisinin, asli düzenleme yetkisi niteliğini
taşıdığı; bu yetkinin, yürütmenin ve idarenin kanuniliği ilkeleri ile
çeliştiği; yürütme organının Anayasada belirtilen ayrık haller dışında asli
düzenleme yetkisi bulunmadığı, bu yetkinin yasama organına ait olup
devredilemeyeceği, kuralın Anayasa’nın 2., 6., 7., 8., 11., 123. ve 124.
maddelerine aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
5176 sayılı Yasa’nın 3. maddesinin birinci tümcesi ile, kamu
görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış
ilkelerini hazırlayacağı yönetmeliklerle belirlemek yetkisi Kurul’a
verilmiştir.

Anayasa’nın 124. maddesinde, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu
tüzelkişilerinin
yönetmelik çıkarabilecekleri belirtilmiştir. İdarenin
uygulama alanı en geniş düzenleyici işlemlerinden olan yönetmeliklerin
konusu, kanunların ve tüzüklerin uygulanmasının sağlanması olup,
bunlara aykırı hükümler içeremezler ve idari yargı denetimine tabidirler.
5176 sayılı Kanun’un 2. maddesine göre, Başbakanlık bünyesinde
kurulmuş olan Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun dava konusu kuralda
sözü edilen yönetmelikle ilgili yetki ve görevi, anılan Kanun’un 3. ve 7.
maddeleri uyarınca bu yönetmeliği hazırlamaktan ibaret olup,
yönetmeliğin yürürlüğe konulması ise Başbakan onayı ile olacağı ve
böylece Başbakanlıkça çıkarılan yönetmelik niteliği taşıyacağından bu
konuda Anayasa’ya aykırılık bulunmamaktadır.
Söz konusu düzenleme ile Kurul’a verilen etik ilkeleri içeren
yönetmelik hazırlama yetki ve görevinin, Yasa’nın 1. maddesiyle
çerçevesi belirlenmiş olup, yürütme organına, subjektif hakları etkileyen
bir kural koyma yetkisi verme anlamını taşımaması nedeniyle, kural
Anayasa’nın 2., 6., 7., 8., 11. ve 124. maddelerine aykırı değildir. İptal
isteminin reddi gerekir.
E - Yasa’nın 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının Son Tümcesinin
İncelenmesi
Dava dilekçesinde iptali istenilen kuralla Etik Kurulu’na tanınan
yetkinin asli düzenleme yetkisi olduğu, asli düzenleme yetkisinin yasama
organına ait olup devredilemeyeceği, kamu görevlisine getireceği
yükümlülüğün kanunla belirlenmesi gerektiği, bu nedenlerle kuralın
Anayasa’nın 2., 6., 7., 8., 11., 123. ve 128. maddelerine aykırı olduğu ileri
sürülerek iptali istenilmektedir.
Yasa’nın 4. maddesinin birinci fıkrasının ilk tümcesinde, en az
genel müdür veya eşiti seviyedeki kamu görevlileri hakkında Kurula
başvurulabileceği belirtilmiş, iptali istenilen ikinci tümcede ise, hangi
unvanların genel müdür eşiti sayılacağının kurum ve kuruluşların teşkilat
yapısı ve yürüttükleri hizmetlerin niteliği dikkate alınarak Kurul
tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır.
Anayasa’nın 123. maddesinde, idarenin, kuruluş ve görevleriyle bir
bütün olup kanunla düzenleneceği; 128. maddesinde de, memurların ve
diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri,
hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işlerinin
kanunla düzenleneceği belirtilmiştir.
Bakanlıkların ve bakanlıklara bağlı ve ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarının kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin esas ve usullerin
çerçevesi 3046 sayılı “Bakanlıkların Kuruluş Ve Görev Esasları Hakkında
174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle 13.12.1983 Gün Ve 174
Sayılı Bakanlıkların Kuruluş Ve Görev Esasları Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Kaldırılması Ve Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” ile belirlenmiş, anılan Yasa’nın
15. maddesinde, Bakanlık merkez, taşra, yurt dışı teşkilatları ile bağlı ve
ilgili kuruluşlarının hiyerarşik kademelerinin, hizmetin özelliklerinden
kaynaklanan farklılıklar dikkate alınmak kaydıyla maddede belirtilen
şekilde düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Bu genel ilkelerden hareketle
Bakanlıklar ile ilgili ve bağlı kuruluşların ve diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının hiyerarşik kademe ve birim ünvanları kendi yasalarında,
kamu iktisadi teşebbüslerininki 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamelerde, yerel yönetimlerinki ise 5272 sayılı Belediye Kanunu ile
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nda gösterilmiş, ünvanların kadroları

da 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile belirlenmiştir.
Hiyerarşik yapı içinde genel müdür, kurul başkanı, daire başkanı,
müşavir gibi farklı ünvanların aynı ya da benzer kademelerde kullanıldığı
görülmektedir. Bu unvanların hiyerarşik yapıdaki yerleri ise ancak ilgili
kanunlara bakılarak anlaşılabilecektir. Unvanı “genel müdür” olmadığı
halde, genel müdür emsali ya da hiyerarşik olarak bu unvanın
üstünde olan farklı kademe ve unvanlar bulunmaktadır.
5176 sayılı Kanun düzenlenirken yasa koyucu tarafından, ilgili
yasalarda farklı şekilde belirlenen bu kademe ve ünvanlar ayrı ayrı
sayılmamış ise de, hangi ünvanların genel müdür eşiti sayılacağının,
kurum ve kuruluşların teşkilât yapısı ve yürüttükleri hizmetlerin nitelikleri
gözetilerek belirleneceği açık olduğundan idarenin düzenleme yetkisinin
yasalarla belirlenmemiş olduğu kabul edilemez.
Açıklanan nedenlerle iptali istenilen kural, Anayasa’nın 2., 6., 7.,
8., 11., 123. ve 128. maddelerine aykırı değildir. İptal isteminin reddi
gerekir.
F - Yasa’nın 4. maddesinin İkinci Fıkrasının Birinci Tümcesinin
İncelenmesi
Dava dilekçesinde; kamu tüzel kişiliği bulunmayan Kurul’a
yönetmelik çıkarma yetkisi verilmesinin Anayasa’nın 124. maddesine; asli
düzenleme yetkisi niteliğini taşıyan yetki verilmesinin Anayasa’nın 7.
maddesine; tanınan yetki anayasal dayanaktan yoksun olduğu için
Anayasa’nın 6. maddesine; yürütmenin yasayla düzenlenmemiş bir alanda
asli düzenleme yetkisi kullanmasının Anayasa’da gösterilen istisnai haller
dışında söz konusu olamaması nedeniyle, Anayasa’nın 8. ve 123.
maddelerine; kamu görevlilerinin uymakla yükümlü olacağı etik davranış
ilkelerini belirlemenin yürütmeye ve yönetmeliğe bırakılmasının
Anayasa’nın 128. maddesine; Anayasa’nın herhangi bir hükmüne aykırı
düzenlemenin Anayasa’nın 2. ve 11. maddelerine aykırı olacağı ileri
sürülerek, kuralın iptali istenilmektedir.
4. maddenin ikinci fıkrasında, “Diğer kamu görevlilerinin, etik
davranış ilkelerine aykırı uygulamaları bulunduğu iddiasıyla yapılacak
başvurular, ilgili kurumların
yetkili disiplin kurullarında, Kurul
tarafından çıkarılan yönetmeliklerde belirlenen etik davranış ilkelerine
aykırılık olup olmadığı yönünden değerlendirilir.” denilmektedir.
Bu tümcede yer alan “... Kurul tarafından çıkarılan yönetmelik ...”
ibaresinin, bu yönetmeliğin Kurul’un bağımsız iradesiyle yürürlüğe
konulduğu ve böylece Kurul’a düzenleyici işlem yapma yetkisi tanındığı
anlamını taşımadığı, burada da Kurul’un işlevinin, 3. madde ile ilgili
gerekçede belirtildiği gibi, yönetmeliği hazırlamak olup onay yetkisinin
ise 7. maddede yer alan “Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin hususlar,
Kurulca hazırlanacak yönetmeliklerle belirlenir. Kurul tarafından
hazırlanacak yönetmelikler Başbakan onayı ile yürürlüğe konulur.” kuralı
uyarınca Başbakana ait olduğu açıktır.
Bu nedenlerle kural Anayasa’nın 2., 6., 7., 8., 11., 123., 124. ve 128.
maddelerine aykırı değildir. İptal isteminin reddi gerekir.
Fulya KANTARCIOĞLU bu görüşe katılmamıştır.
G - Yasa’nın 9. Maddesi ile, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 29. Maddesine Eklenen Fıkrada Yer Alan “... hediye
alma yasağının kapsamını belirlemeye ...” İbaresinin İncelenmesi
Dava dilekçesinde, bu düzenleme ile Kurula, hediye alma yasağının
kapsamını belirleme konusunda asli bir düzenleme yetkisi verildiği,

hediye alma yasağının kamu görevlilerine bir yükümlülük getirdiği
için, yasağın kapsamının Anayasa’nın 128. maddesine göre, yasa ile
düzenlenmesi gereken bir husus olduğu, asli düzenleme yetkisinin
yürütme organına bırakılmasının Anayasa’nın 128. maddesi yanında 7.
ve 8. maddelerine ve bu yetki kökenini Anayasa’dan almadığı için
Anayasa’nın 6. maddesi ile 2. ve 11. maddelerine de aykırı olduğu ileri
sürülerek iptali istenilmektedir.
657 sayılı Yasa’nın
“Hediye alma, menfaat sağlama
yasağı” başlıklı
29. maddesinde, Devlet memurlarının doğrudan
doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında
olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya
iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaklanmış iken,
5176 sayılı Yasa’nın 9. maddesi ile “Kamu Görevlileri Etik Kurulu,
hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür
veya eşiti
seviyedeki üst düzey
kamu görevlilerince alınan
hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu
görevlilerden istemeye yetkilidir.” kuralı ikinci fıkra olarak eklenmiştir.
Hediye ve menfaat yasağı, kamu görevlisinin, görevi sırasındaki
eylem, işlem ve kararlarının etkilenmemesi amacına yöneliktir. 657 sayılı
Yasa’nın 29. maddesinde belirlenen sınırlar içinde hangi nitelik ve
nicelikteki hediyenin insanî ilişkilerin kabul edilebilir ölçüsünü aştığını
günün koşullarına göre belirleme yetki ve görevinin Kurul’a verilmesi,
kamu görevlisine getirilmiş yeni bir yükümlülük olmadığı gibi yasama
yetkisinin devri anlamına gelmez.
Açıklanan nedenlerle, iptali istenilen düzenleme Anayasa’nın 2., 6.,
7., 8., 11. ve 128. maddelerine aykırı değildir. İptal isteminin reddi
gerekir.
V - YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİ
25.5.2004
günlü, 5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu
Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un
iptali istenilen hükümlerinin YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI
İSTEMİNİN REDDİNE,
1.6.2005 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.
VI - SONUÇ
5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un:
1 - 1. maddesinin;
a - Birinci fıkrasının ve üçüncü fıkrasındaki “Cumhurbaşkanı,...”
sözcüğünün, Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
OYBİRLİĞİYLE,
b - İkinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin
REDDİNE,
Fulya
KANTARCIOĞLU’nun
karşıoyu
ve
OYÇOKLUĞUYLA,
2 - 3. maddesinin “... kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken
uymaları gereken etik davranış ilkelerini hazırlayacağı yönetmeliklerle
belirlemek,...” bölümünün, Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal
isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,
3 - 4. maddesinin;
a - Birinci fıkrasının son tümcesinin, Anayasa’ya aykırı olmadığına
ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,
b - İkinci fıkrasının birinci tümcesinin, Anayasa’ya aykırı
olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, Fulya KANTARCIOĞLU’nun
karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,

4 - 9. maddesiyle 14.7.1965 günlü, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 29. maddesine eklenen fıkrada yer alan “... hediye alma
yasağının kapsamını belirlemeye ...” ibaresinin, Anayasa’ya aykırı
olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,
1.6.2005 gününde karar verildi.
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Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı
: 2006/22
Karar Sayısı : 2006/14 (Yürürlüğü Durdurma)
Karar Günü : 22.3.2006
YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNAN:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri Ali TOPUZ, Kemal ANADOL ve
119 milletvekili
YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU :
27.12.2005 günlü, 5437 sayılı “2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu”nun;
1 - 10 uncu maddesinin (a) fıkrasının (3) numaralı bendi ile
(b) fıkrasının,
2 - 13 üncü maddesinin (d) fıkrasının,
3 - 16 ncı maddesinin (a) fıkrasının birinci, üçüncü, beşinci,
altıncı ve yedinci paragraflarının,
4 - 23 üncü maddesinin (a) bendinin birinci, üçüncü,
dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları ile (b) ve (c) bendlerinin,
5 - 26 ncı maddesinin (a) fıkrasının,
6 - 27 nci maddesinin,
7 - 28 inci maddesinin,
8 - 29 uncu maddesinin,
9 - 31 inci maddesinin (c) fıkrasının,
10 - 32 nci maddesinin (a) fıkrasının (6) ve (7) numaralı
bendleri ile (b), (c), (f), (j), (k) ve (m) fıkralarının,
Anayasa’nın 2., 6., 7., 8., 11., 35., 87., 88., 89., 123. ve 161.
maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline ve 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 esas inceleme raporu, iptali istenilen kurallar ile dayanılan
Anayasa kuralları, bunların gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup
incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
27.12.2005 günlü, 5437 sayılı “2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu”nun:
A) 1 - 23. maddesinin (a) bendinin altıncı fıkrasının ikinci tümcesi,
2 - 29. maddesi,
3 - 32. maddesinin (a) fıkrasının (7) numaralı bendi, 22.3.2006
günlü, E. 2006/22, K.2006/40 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu

kuralların, uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya
olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz
kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar
YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASINA, OYBİRLİĞİYLE,
B) 32. maddesinin (m) fıkrası, 22.3.2006 günlü, E. 2006/22, K,
2006/40 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu fıkranın uygulanmasından
doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların
önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî
Gazete’de
yayımlanacağı
güne
kadar
YÜRÜRLÜĞÜNÜN
DURDURULMASINA, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Ahmet
AKYALÇIN, Serdar ÖZGÜLDÜR ile Serruh KALELİ’nin karşıoyları ve
OYÇOKLUĞUYLA,
C) 1 - 10. maddesinin;
a - (a) fıkrasının (3) numaralı bendinin yürürlüğünün durdurulması
isteminin,
koşulları
oluşmadığından
REDDİNE,
Fulya
KANTARCIOĞLU’nun karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
b - (b) fıkrasının yürürlüğünün durdurulması isteminin, koşulları
oluşmadığından REDDİNE, Fulya KANTARCIOĞLU ile Serruh
KALELİ’nin karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
2 - 13. maddesinin (d) fıkrasının yürürlüğünün durdurulması
isteminin,
koşulları
oluşmadığından
REDDİNE,
Fulya
KANTARCIOĞLU’nun karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
3 - 16. maddesinin (a) fıkrasının, birinci, üçüncü, beşinci ve yedinci
paragraflarının “kanun ve kanun hükmünde kararnameler ile kurulan
fonlar yönünden” yürürlüğünün durdurulması isteminin, koşulları
oluşmadığından REDDİNE, Fulya KANTARCIOĞLU’nun karşıoyu ve
OYÇOKLUĞUYLA,
4 - 23. maddesinin (a) bendinin;
a - Birinci fıkrasının “... ile 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı
cetvelde yer alan idarelerin ...” bölümünün,
b - Dördüncü fıkrasının,
c - Beşinci fıkrasının “ ... özel bütçeli idarelere, 5018 sayılı Kanuna
ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan kurumlara, ... “ bölümünün,
d - (b) ve (c) bentlerinin,
yürürlüklerinin durdurulması isteminin, koşulları oluşmadığından
REDDİNE, Tülay TUĞCU, Fulya KANTARCIOĞLU ile Şevket
APALAK’ın karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
5 - 26. maddesinin (a) fıkrasının yürürlüğünün durdurulması
isteminin,
koşulları
oluşmadığından
REDDİNE,
Fulya
KANTARCIOĞLU’nun karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
6 - 28. maddesinin yürürlüğünün durdurulması isteminin, koşulları
oluşmadığından REDDİNE, Fulya KANTARCIOĞLU ile Serruh
KALELİ’nin karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
7 - 32. maddesinin, (a) fıkrasının (6) numaralı bendi ile (b), (c),
(f), (j) ve (k) fıkralarının yürürlüklerinin durdurulması isteminin, koşulları
oluşmadığından REDDİNE, Fulya KANTARCIOĞLU’nun karşıoyu ve
OYÇOKLUĞUYLA,
D) 1 - 16. maddesinin (a) fıkrasının;
a - Birinci, üçüncü, beşinci ve yedinci paragrafları, “kanun ve
kanun hükmünde kararnameler ile kurulan fonlar” dışında kalan fonlar
yönünden,
b - Altıncı paragrafı,

2 - 23. maddesinin (a) bendinin;
a - Birinci fıkrasının “... ile 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı
cetvelde yer alan idarelerin ...” dışında kalan bölümü,
b - Üçüncü fıkrası,
c - Beşinci fıkrasının “... özel bütçeli idarelere, 5018 sayılı Kanuna
ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan kurumlara, ...” dışında kalan bölümü,
d - Altıncı fıkrasının birinci tümcesi,
e Yedinci fıkrası,
3 - 27. maddesi,
22.3.2006 günlü, E. 2006/22, K, 2006/40 sayılı kararla
reddedildiğinden, bu kurallara ilişkin yürürlüğün durdurulması isteminin
REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,
E) 31. maddesinin (c) fıkrası hakkında 22.3.2006 günlü, E.
2006/22, K, 2006/40 sayılı kararla karar verilmesine yer olmadığına karar
verildiğinden, bu fıkraya ilişkin yürürlüğün durdurulması istemi hakkında
KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, OYBİRLİĞİYLE,
22.3.2006 gününde karar verildi.
Başkan
Tülay TUĞCU

Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Sacit ADALI

Üye
Fulya
KANTARCIOĞLU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Mehmet ERTEN

Üye
A. Necmi ÖZLER

Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye
Şevket APALAK

Üye
Serruh KALELİ

Üye
Osman Alifeyyaz PAKSÜT

[R.G. 29 Mart 2006 – 26123]
—— • ——

Yargıtay Kararı
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinden:
Esas
: 2005/17089
Karar : 2005/20999
Mahkemesi: Erzincan Sulh Hukuk Mahkemesi
Tarihi
: 16/8/2004 (20/9/2004)
No.su
: 36-607
Davacı : Maşide Mutlu
Davalı : Yalçın Tokyürek
3. Şahıs : --Erzincan Sulh Hukuk Mahkemesinin 16/8/2004 tarih, 2004/36 Esas
- 2004/607 Kararının temyizen tetkiki ve kanun yararına C.Başsavcılığına
26/7/2005 tarihinde yazılı emir yolu ile talep edilmiş ve bu işle ilgili
dosya gönderilmiş olmakla incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:
Yargıtay C.Başsavcılığının yazılı emir yoluyla bozma istemine
ilişkin olan Mahkeme kararı, ihalenin feshi iddiası ile ilgili şikayetin

incelenmesi sonunda verilmiş olup, HUMK.nun 409/5. maddesi gereğince
ve davanın açılmamış sayılması hakkındadır. Olayda uygulanması gerekli
İİK.nun 134/2. maddesinde ihalenin feshi talebi üzerine Mahkemenin,
talep tarihinden itibaren 20 gün içinde duruşma yapacağı ve taraflar
gelmese bile icap eden kararı vereceği hüküm altına alınmış
bulunmaktadır. Bu durumda Mahkemece tarafların yargılamaya
katılmaması halinde veya şikayetçinin katılmayıp, davalının yargılamaya
devam etmediğini bildirmesi üzerine işin esası ile ilgili mevcut deliller
değerlendirilerek olumlu-olumsuz bir karar verilmesi yerine HUMK.nun
409. maddesi gerekçe gösterilip davanın açılmamış sayılması isabetsiz
olup, hükmün kanun yararına bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yargıtay C.Başsavcılığının 26/7/2005 tarihli isteminin
kabulüne Mahkeme kararının HUMK.nun 427/7. maddesi gereğince
kanun yararına bozulmasına, aynı fıkra uyarınca bozmanın hükmün
hukuki sonuçlarını kaldırmayacağına, bozma kararının bir örneğinin
Resmî Gazete’de yayınlanması için Adalet Bakanlığına gönderilmek
üzere C.Başsavcılığına tevdiine, 27/10/2005 gününde oybirliğiyle karar
verildi.
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Tebliğler
Devlet Bakanlığından:
ÖZEL GÜVENLİK MALİ SORUMLULUK
SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI
26/6/2004 tarih ve 25504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
10/06/2004 tarih ve 5188 sayılı "Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun"
çerçevesinde faaliyette bulunan özel hukuk kişileri ile özel güvenlik
şirketlerinin, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere
verecekleri zararların tazmini amacıyla yaptırması zorunlu üçüncü şahıs
mali sorumluluk sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.
Türkiye'de kaza branşında ruhsatı olan sigorta şirketleri, bu tarife
ve talimatta belirtilen sigortayı yapmakla yükümlüdür.
A. Tarife
Özel hukuk kişileri ile özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri
özel güvenlik personeli sayısı itibarıyla en az aşağıdaki tutarlarda teminat
almak zorundadır.

Personel sayısı
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

50’ye kadar
51 − 100
101 − 250
251 − 500
501 − 1000

Maddi
zarar
(olay
başına)
230.000
287.500
345.000
402.500
460.000

Teminatlar (YTL)
Tedavi Giderleri
Sakatlık ve ölüm
Kişi
Başına

Olay
Başına

Kişi
Başına

Olay
Başına

57.500
57.500
57.500
57.500
57.500

575.000
690.000
805.000
920.000
1.035.000

57.500
57.500
57.500
57.500
57.500

575.000
690.000
805.000
920.000
1.035.000

Yıllık
toplam
4.140.000
5.002.500
5.865.000
6.727.500
7.590.000

(6)

1000’den
fazla

57.500
517.500

57.500
1.150.000

1.150.000

8.452.500

Özel güvenlik görevinin sağlandığı yerin;
- Toplantı, konser, sahne gösterisi, spor müsabakası, yarış ve
benzeri etkinliklerin sergilendiği merkezler,
- İç ve dış hat trafiğine açık hava limanları, yıllık kapasitesi 2
milyon ton üzerinde olan limanlar ve büyükşehir belediyesi bulunan il
merkezlerindeki gar, otogar ve istasyon gibi toplu ulaşım tesisleri,
- Alışveriş merkezleri
olması halinde, alınması gerekli asgari sigorta teminatı (6)
numaralı satıra tekabül eden teminat tutarlarından az olamaz.
Sigorta primleri, sigorta şirketleri tarafından belirlenir.
Bu tarife ve talimatın yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak
sigorta sözleşmeleri, yukarıdaki teminat tutarları üzerinden yapılır. Ancak,
Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından sözleşme süresi
içinde teminat tutarları değiştirildiği takdirde, eski teminat tutarları
üzerinden sigortası yapılmış ve süresi devam eden sigorta sözleşmesine
sahip özel güvenlik şirketleri ile özel hukuk kişileri, sigorta şirketlerine
başvurarak yeni teminat tutarları üzerinden özel güvenlik mali sorumluluk
sigortası zeyilnamelerini, değişikliğin yürürlük tarihinden itibaren 15 gün
içinde almak zorundadır. Zeyilname yapılmayan sigorta sözleşmelerinde,
sigorta şirketlerinin sorumluluğu eski teminat tutarları ile sınırlıdır.
Sigorta sözleşmesine bağlı olarak sigorta ettirene yüklenmiş veya
ileride yüklenecek vergi, resim, harç ve diğer yükümlülükler sigorta
ettirenden alınır.
B. Talimat
Bu sigorta, özel hukuk kişileri ile özel güvenlik şirketleri
tarafından istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin özel güvenlik
hizmeti mevzuatı dahilindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında
üçüncü şahıslara verecekleri zararları, bu tarife ve talimatta belirlenen
tutara kadar teminat altına alır.
Özel güvenlik hizmeti veren her bir özel hukuk kişisi ile özel
güvenlik şirketi için ayrı bir sigorta sözleşmesi düzenlenir ve sigorta
sözleşmesine istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin isimleri eklenir.
Sigorta ettirene ait kısa bilgileri, sigortacının unvanını ve açık
adresini ve sigorta poliçesinde yer alan teminat tutarları ile sigorta süresini
belirten bir levha, sigorta ettirenin merkezinde ve şubelerinde kolaylıkla
görülebilecek bir yerde bulundurulur.
C. Yürürlük
Bu tarife ve talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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Karar Sayısı : 2006/10193
Ekli “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve
Usuller”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 9/3/2006 tarihli ve
3474 sayılı yazısı üzerine, 237 sayılı Taşıt Kanununun 12 nci maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/3/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.
HİZMET ALIMI SURETİYLE TAŞIT EDİNİLMESİNE

İLİŞKİN ESAS VE USULLER
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Esas ve Usullerin amacı, 5/1/1961 tarihli ve
237 sayılı Taşıt Kanununa tabi olan kurumlarda kamu hizmetlerinin
gerektirdiği taşıt ihtiyacının hizmet alımı suretiyle karşılanmasına ilişkin
esas ve usulleri belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Esas ve Usuller, 237 sayılı Kanuna tabi olan
kurumları ve taşıtları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Esas ve Usuller, 237 sayılı Kanunun 12 nci
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Esas ve Usullerde geçen;
a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
b) Kamu görevlisi: Kanuna istinaden emir ve zatlarına, makam
hizmetlerine veya görevin ifası için kendisine taşıt tahsis edilen kamu
görevlilerini,
c) Kanun: 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununu,
ç) Kurum: Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen bütün daire,
teşekkül ve müesseseleri,
d) Taşıt: Kanun kapsamına giren motorlu ve motorsuz bütün
ulaştırma araçlarını,
e) Yabancı menşeli taşıt: Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci
fıkrası uyarınca yerli muhteva oranı % 50'nin altında kalan taşıtları,
ifade eder.
Temel amaç
MADDE 5 – (1) Kamu hizmetlerinin gerektirdiği taşıt ihtiyacının
hizmet alımı yoluyla karşılanmasının temel amacı, kamudaki taşıt
giderlerinin asgari seviyeye indirilmesi ve kaynakların savurganlığa yol
açılmadan, bütçe olanaklarıyla uyumlu bir biçimde kullanımının
sağlanmasıdır.
Genel esaslar
MADDE 6 – (1) Temel amaç çerçevesinde hizmet alımı suretiyle
taşıt edinilebilmesinin genel esasları şunlardır:
a) Hizmet alımının yapıldığı yılın başında, binek ve station-wagon
cinsi taşıtlar 10 yaşım, diğer taşıtlar ise 15 yaşını doldurmamış olacaktır.
b) Hizmet alımı suretiyle yabancı menşeli binek ve station-wagon
cinsi taşıt edinilmesini Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında
öngörülen makam ve hizmetler ile sınırlı olacaktır.
c) Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde yer alanlar ile güvenlik
önlemli (zırhlı) araçlar ve koruma altına alınanlarla ilgili yönetmelik
hükümlerine göre tahsis olunan araçlar dışında kullanılacak binek ve
station-wagon cinsi taşıtların motor hacmi 1600 cc'yi geçmeyecektir.
ç) Taşıtlar şoförlü veya şoförsüz, yakıt dahil veya hariç, kısmen
şoförlü veya şoförsüz veyahut kısmen yakıt dahil veya hariç olarak
edinilebilecektir.
d) Taşıtların, her türlü vergi, sigorta ve bakım-onarım gibi giderleri
yükleniciye ait olacaktır.
e) Yüklenicilerce çalıştırılan şoförlerin, sözleşmeye aykırı her türlü
davranışlarından, bunların taşıtlara, kurum mensuplarına ve üçüncü
şahıslara verecekleri zararlardan dolayı yükleniciler sorumlu olacaktır.
f) Hizmet alımı suretiyle edinilen taşıtların (Kanuna bağlı (1) sayılı
cetvelde belirtilenlere tahsis olunacak taşıtlar hariç) ön camına, 35

puntodan az olmamak kaydıyla "Resmî hizmete mahsustur" ibaresi yazılı
bir levha görünür bir şekilde konulacaktır.
g) Hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesinin gerektirdiği giderler
kurum bütçesinde öngörülen ödenekler çerçevesinde karşılanacaktır.
ğ) Kurumlar ve yükleniciler karayolları trafik mevzuatı hükümlerine
uyacaklardır.
h) Hizmet alımı suretiyle taşıt edinimi kurumların tabi oldukları
ihale mevzuatına göre gerçekleştirilecektir.
ı) Kurumlar, sosyal tesis kaynaklarından karşılanmak şartıyla sosyal
tesis hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet alımı suretiyle taşıt
edinebileceklerdir.
Binek ve station-wagon cinsi taşıtların hizmet alımı suretiyle
edinilmesi
MADDE 7 – (1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan
genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler,
hizmet alımı suretiyle binek veya station-wagon cinsi taşıt edinebilmek
için aşağıdaki hususlara uyacaklardır:
a) Bir önceki yılda veya yıl içinde, tasfiye edilen veya sözleşmesi
sona eren binek ve station-wagon cinsi taşıtların sayısı kadar hizmet alımı
yoluyla binek veya station-wagon cinsi taşıt edinilebilecektir.
b) Kurumlar, hizmet genişlemesi veya zorunluluk arz eden hallerde,
hizmet alımı yoluyla ilave binek veya station-wagon cinsi taşıt
edinebilmek için, önceden Bakanlığın uygun görüşünü alacaklardır.
c) Bir önceki yıl mülkiyetinde ve hizmet alımı yoluyla edinilmiş
binek ve station-wagon cinsi taşıtı olmayan kurumlar, hizmet alımı
yoluyla binek veya station-wagon cinsi taşıt edinebilmek için önceden
Bakanlığın uygun görüşünü alacaklardır.
Mevcut taşıtların tasfiyesi
MADDE 8 – (1) Kurumlar, mevcut tüm taşıtlarını, Kanunun 13
üncü maddesi uyarınca ekonomik ömrünü doldurmuş olup olmadığı veya
bakım-onarım ve işletme giderleri ile diğer maliyet unsurları dikkate
alınarak hesaplanacak toplam yıllık maliyeti yönünden gözden geçirirler.
Ekonomik ömürlerini doldurmuş taşıtlar ile yıllık maliyetleri hizmet alımı
yoluyla kullanılacak taşıtların maliyetinden yüksek olan taşıtlar, yetkili
tasfiye birimleri aracılığıyla tasfiye edilir.
Servis kiralamaları
MADDE 9 – (1) 6/2/2004 tarihli ve 2004/6801 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Kurum ve Kuruluşları
Personel Servis Hizmet Yönetmeliği" uyarınca yapılan servis kiralamaları
bu Esas ve Usullere tabi değildir.
Diğer hükümler
MADDE 10 – (1) Bu Esas ve Usullerde belirtilmeyen hususlar
hizmetin gereğine göre kurumlar tarafından belirlenecektir.
Mevcut hizmet alımları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Esas ve Usullerin yürürlüğe girdiği
tarihten önce ihale edileceği duyurulmuş olan taşıt edinilmesine ilişkin
hizmet alımları, ilgili mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Esas ve Usuller yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Esas ve Usulleri Bakanlar Kurulu yürütür.
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Karar Sayısı : 2006/10194
Ekli “Taşıtları Sürebilecek Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine İlişkin
Esas ve Usuller”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 9/3/2006
tarihli ve 3473 sayılı yazısı üzerine, 237 sayılı Taşıt Kanununun 12 nci
maddesine
göre,
Bakanlar
Kurulu’nca
17/3/2006
tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
M. V. GÖNÜL
A. ŞENER
M. A. ŞAHİN B.
ATALAY
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve
Başb. Yrd.
Devlet Bakanı
A. BABACAN
M. AYDIN
N. ÇUBUKÇU K.
TÜZMEN
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet
Bakanı
Devlet Bakanı
C. ÇİÇEK
M. V.GÖNÜL
A.AKSU
A.
ŞENER
Adalet Bakanı
Milli Savunma Bakanı
İçişleri
Bakanı
Maliye Bakanı V.
H. ÇELİK
F. N.ÖZAK
R.AKDAĞ B.
YILDIRIM
Milli Eğitim Bakanı
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Sağlık
Bakanı
Ulaştırma Bakanı
M. M. EKER
M. BAŞESGİOĞLU A. COŞKUN
Tarım ve Köyişleri BakanıÇalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve
Ticaret Bakanı
M.H.GÜLER
A. KOÇ
O. PEPE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve
Orman Bakanı
TAŞITLARI SÜREBİLECEK KAMU GÖREVLİLERİNİN
BELİRLENMESİNE İLİŞKİN
ESAS VE USULLER
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Esas ve Usullerin amacı, 5/1/1961 tarihli ve
237 sayılı Taşıt Kanununa tabi olan kurumlarda kadrolu şoför veya
görevli personel haricinde taşıtları sürebilecek kamu görevlilerinin
belirlenmesine ilişkin esas ve usulleri tespit etmektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Esas ve Usuller, 237 sayılı Kanuna tabi olan
kurumları ve taşıtları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Esas ve Usuller, 237 sayılı Kanunun 12 nci
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Esas ve Usullerde geçen;
a) Kamu görevlisi: Kanuna istinaden emir ve zatlarına, makam
hizmetlerine veya görevin ifası için kendisine taşıt tahsis edilen kamu
görevlilerini,
b) Kanun: 5/1/1961 tarih ve 237 sayılı Taşıt Kanununu,
c) Kurum: Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen bütün daire,
teşekkül ve müesseseleri,
ç) Taşıt: Kanun kapsamına giren, kurumun mülkiyetinde veya
hizmet alımı suretiyle edinilmiş olan motorlu ve motorsuz bütün ulaştırma
araçlarını,
ifade eder.
Genel Esaslar
MADDE 5 – (1) Taşıtların kamu görevlilerince sürülebilmesinin
genel esasları şunlardır:
a) Kamu görevlisi, toplantı, keşif, sağlık hizmetleri, tahsilat,
tebligat, arazide yürütülecek hizmet ve benzeri bir görev için
görevlendirilmiş olmalıdır.
b) Bu görevlendirmede taşıt kullanımı zorunlu olmalıdır.
c) Kamu görevlisi, taşıtı sürmeyi kabul etmiş olmalıdır.
ç) Kamu görevlisi gerekli ve geçerli sürücü belgesine sahip
bulunmalıdır.
İkametgâha geliş ve gidişlerinde kullanım
MADDE 6 – (1) İkametgâhının, görevli olduğu yerin belediye
sınırları içinde olması kaydıyla, ikametgâhına geliş veya gidişlerinde taşıt
tahsis edilebilen kamu görevlileri de 5 inci maddenin (c) ve (ç)
bentlerindeki şartları taşımaları halinde taşıtı kendileri sürebilirler.
Zarar
MADDE 7 – (1) Taşıtları süren kamu görevlilerinden kaynaklanan
zararlar hakkında, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi
ve Kontrol Kanununun 48 inci maddesine göre işlem yapılır.
Diğer hükümler
MADDE 8 – (1) Taşıtları sürebilecek kamu görevlilerinin taşıtları
bizzat kullanması ile ilgili olarak;
a) Taşıtın hangi makamın izni ile,
b) Kim tarafından,
c) Hangi görevlerde,
ç) Hangi tarihte ve ne kadar süreyle,
d) Nerede,
e) Nasıl kullanılacağı,
f) Bunlara ilişkin kayıtlar ile benzeri iç düzenlemeler
kurumlar tarafından belirlenir.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Esas ve Usuller yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Esas ve Usulleri Bakanlar Kurulu yürütür.
[R.G. 1 Nisan 2006 – 26126]
—— • ——
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ

FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ
(SAYI: 2006/1)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; kredi kartı düzenleme yetkisini
haiz bankalar ile diğer kuruluşlarca kredi kartı işlemlerinde uygulanacak
azami akdi ve gecikme faiz oranlarını düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka
Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına
dayanılarak hazırlanmıştır.
Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları
MADDE 3 – (1) Aylık azami akdi faiz oranı, Yeni Türk lirası için
yüzde 5,75, ABD doları için yüzde 2,68 ve Euro için yüzde 2,53’dür.
(2) Aylık azami gecikme faizi oranı, Yeni Türk lirası için yüzde
6,88, ABD doları için yüzde 3,34 ve Euro için yüzde 3,05’dir.
(3) Katılım bankaları açısından bu Tebliğde yer alan faiz, kâr payı;
gecikme faizi ise gecikme cezası olarak uygulanır.
Uyum süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kredi kartı düzenleme yetkisini haiz
bankalar ile diğer kuruluşlar, kredi kartı işlemlerinde uygulayacakları faiz
oranlarını 1/6/2006 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uygun hale
getirirler.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası Başkanı yürütür.
[R.G. 2 Nisan 2006 – 26127]
—— • ——
Adalet Bakanlığından :
MÜNHAL NOTERLİKLER
2005 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı birinci sınıf Aydın İkinci
Noterliği 4 Haziran 2006, Beşiktaş Onikinci Noterliği 1 Haziran 2006 ve
Kocaeli Altıncı Noterliği 10 Haziran 2006 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle
boşalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince
BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli
olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya
bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları
gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler
başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde
nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22’nci maddesinin 2’nci fıkrası
uyarınca ilan olunur.
Sıra Noterliğin Adı
2005 yılı Gayrisafi
No
Gelirleri
1 - Aydın İkinci Noterliği 602.165,74,–YTL.
2 - Beşiktaş Onikinci
455.309,51,–YTL.

3-

Noterliği
Kocaeli Altıncı
Noterliği

487.099,55,–YTL.

3263/1-1
—————
MÜNHAL NOTERLİKLER
2005 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ikinci sınıf Elmalı
Noterliği 31 Mayıs 2006 ve Kırklareli İkinci Noterliği 11 Haziran 2006
tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince
BİRİNCİ SINIF ve İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere
atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde
Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına
başvurmaları gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler
başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde
nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22’nci maddesinin 2’nci fıkrası
uyarınca ilan olunur.
Sıra Noterliğin Adı
2005 yılı Gayrisafi
No
Gelirleri
1 - Elmalı Noterliği
183.956,14,–YTL.
2 - Kırklareli İkinci
265.450,13,–YTL.
Noterliği
[R.G. 30 Mart 2006 – 26124]
—— • ——
Adalet Bakanlığından :
Kuşadası 2. Asliye Hukuk Mahkemesine ait 1999/143 sayılı dâva
dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı,
Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa
Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve adı geçen Kanun
hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
[R.G. 25 Mart 2006 – 26119]
—— • ——

Duyurular
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Sayı

: B.03.0.CİG.0.00.00.05-659-13-2006
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Konu : Çek hesabı açtırmaktan yasaklamaya ve
yasaklama kararının ortadan kaldırılmasına ilişkin mahkeme kararlarının
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına
bildirilmesi
……………..CUMHURİYET
BAŞSAVCILIĞINA
3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin
Korunması Hakkında Kanun'un 16'ncı maddesi gereğince, bankalarda çek
hesabı açtırmaktan yasaklanan hesap sahipleri hakkında verilen mahkeme
kararları ile hu yasaklama kararlarını ortadan kaldıran iptal kararlarının,
anılan Kanun'un l T inci maddesi gereğince düzenlenen Tebliğe göre
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilmesi konusunda farklı
şekillerde gerçekleştirilen uygulamalara son verilebilmesinin temini
bakımından; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 17.02.2006 tarihli
ve B.02.2.TCM.0.07.00.03/662 sayılı yazısı ile ‘19 Mart 1985 Tarihli ve
3167 Sayılı Kanuna İlişkin Mahkeme Karan Bildirim Formu’ ekte
gönderilmiş, ayrıca söz konusu yazı ve ekli form örneği Bakanlık web
sitesindeki Ceza işleri Genel Müdürlüğü sayfasının duyurular kısmında
yayımlanmıştır.
Bilgi edinilmesini, keyfiyetin merkezdeki Cumhuriyet savcıları ile
yargı çevrenizdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve bilgileri bakımından
da mahkemelere duyurulmasını rica ederim.
Fahri KASIRGA
Hâkim
Bakan a.
Müsteşar
EK:
19 Mart 1985 Tarihli ve 3167 Sayılı
Kanuna
İlişkin Mahkeme Kararı Bildirim
Formu (l sayfa)
DAĞITIM:
Gereği:
Ağır Ceza merkezi
Bankasına
Cumhuriyet Başsavcılıklarına

Bilgi:
Türkiye Cumhuriyet Merkez

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYESİ :.YTL 25.000
İDARE MERKEZİ : ANKARA
İDARE MERKEZİ

Cevaplarda şu
işaretlerin tekrarını
dileriz :
B.02.2.TCM.0.07.00.03/
662
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İlgi: 11.4.2003 tarih, 33924 ve 13.1.2004 tarih, 2749 sayılı
yazılarımız.
Bilindiği gibi, 3167 sayılı Kanun'un 16 ncı maddesi gereğince
bankalarda çek hesabı açtırmaktan yasaklanan hesap sahipleri hakkında
verilen mahkeme kararları ile bu yasaklama kararlarını ortadan kaldıran
iptal kararlarının Bankamıza bildirilmesine ilişkin esas ve usuller,
anılan Kanun'un 11 inci maddesi uyarınca Bakanlığınızın görüşü
alınarak, Bankamızca 9.4.2003 tarih, 25074 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Tebliğ ile düzenlenmişti. Anılan Tebliğin 4 üncü
maddesinin son fıkrası uyarınca bahsekonu kararlara İlişkin bilgilerin
Tebliğ eki form ile Bankamıza bildirilmesi hüküm altına alınmıştır.
Bu kapsamda, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi için
ilgi yazılarımızla söz konusu kararlara ilişkin yapılacak bildirimlerin
form düzenlenerek yapılması, karar gönderilmemesi, ilam iadesi
istenmemesi, ilamın akıbeti hakkında da bilgi talep edilmemesi
hususlarının temini istenmiş ve söz konusu hususlar sırasıyla 5.5.2003
tarih, 208 ve 17-2.2004 tarih, 240 sayılı Bakanlığınız Eğitim Dairesi
Başkanlığı Yargı Mevzuatı Bültenlerinde duyurulmuştu.
Ancak, Bakanlığınızca yayımlanan 1.1.2006 tarih ve l no.lu
Genelge ile 31.12.2005 tarihinden önce yayımlanan tüm genelgeler
yürürlükten kaldırılmış ve yeni yayımlanan genelgeler arasında da bu
konuda bir düzenlemeye rastlanılmamıştır.
Konuyla ilgili olarak, Türkiye çapında her ay Bankamıza 8.000
civarında mahkeme kararı (2005 yılı toplamı 95.978 adet) intikal
etmektedir. Anılan Yasa uyarınca bankalara yapılması gereken duyuru
için bu kararlar bilgisayar sistemine aktarılmakta, bunun yanında
ayrıca yazışma yapılması zaman ve işgücü kaybına neden olmaktadır.
Bu nedenle, çek hesabı açtırmaktan yasaklamaya ve yasaklama
kararının ortadan kaldırılmasına dair mahkeme kararlarının
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yapılacak bildirimlerinde,
bir örneği ekte gönderilen Tebliğ eki formun düzenlenin esi,
kararların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına gönderilmemesi
ve buna bağlı olarak Ham iadesi talebi yapılmaması, ilamın akıbeti
hakkında bilgi is ten memesi n î u sağlanması hususunda gereğini arz
ederiz.
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ
BANKASI
İdare Merkezi
em
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Müdür
Yardımcı
sı

Ek: l Form
İSTİKLAL CAD. 10

06100 ULUS -ANKARA

TEL: (90-312) 310 36 46 FAKS: (90 - 312) 310 74 34 E-POSTA:
iletisimbilgi@tcmb.gov.tr SWIFT: tcmbtr2a
ELEKTRONİK AĞ: http:/www.tcmb. gov.tr

19 MART 1985 TARİHLİ 3167 SAYILI KANUNA İLİŞKİN
MAHKEME KARARI BİLDİRİM FORMU
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İDARE MERKEZİ
BANKACILIK VE FİNANSAL KURULUŞLAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
06100 - ANKARA
BİLDİRİM TÜRÜ
Çek hesabı açtırmaktan yasaklama
16/c maddesi 4. fıkrası gereğince ortadan kaldırma
MAHKEME KARARI İLE İLGİLİ BİLGİLER
Mahkemenin Adı
:
Karar Tarihi
: . . . / . . . / ......
Kesinleşme Tarihi
: . . . / . . . / ......
Esas Tarih ve No
:
Karar No
:
Yasaklılık Süresi
: .... yıl,.... ay,.... gün
KİMLİK BİLGİLERİ
T.C. Kimlik numarası
Vergi kimlik numarası
Adı ve Soyadı
Baba adı
Ana adı
Doğum yeri
Doğum tarihi
Nüfusa kayıtlı olduğu İl
İlçe
Mah/Köy
Tarih: Sayı:
Hâkim (îmza)
NOT: 1) Bu form yalnız bir karar için düzenlenecektir. .
2) Bu form makine (bilgisayar, daktilo vb.) ile doldurulacaktır.
—— • ——

T.C.

ADALET BAKANLIĞI
İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı

Sayı : B.03.0.İMİ.0.08/560
Konu : Antalya Kamp Duyurusu

31.03.2006

CUMHURİYETBAŞSAVCILIĞINA
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
BAŞKANLIĞINA
İDARE MAHKEMESİ
BAŞKANLIĞINA
VERGİ MAHKEMESİ
BAŞKANLIĞINA
ADLÎ TIP KURUMU
BAŞKANLIĞINA
ADALET AKADEMİSİ
BAŞKANLIĞINA
2006 yılı kamp döneminde ATGV Antalya Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde
uygulanacak tahsis ve ücretlendirme esasları aşağıda gösterilmiştir.
1- Tesisten, Adalet Bakanlığı Merkez , Taşra Teşkilâtı ile bağlı kuruluşların
mensupları ve emeklileri ile yakınları, ayrıca Bakanlık ve Yönetim Kurulunca uygun
görülenler yararlanacaktır.
2- Tesisten yararlanma süresi 10 gün olup, 2006 yılına ait dönemlerin başlangıç ve
bitiş tarihleri aşağıda gösterilmiştir.
1. dönem 24.04.2006 sabah saat 11.00’dan 04.05.2006 sabah saat 11.00’a kadar,
2. dönem 05.05.2006 sabah saat 11.00’dan 15.05.2006 sabah saat 11.00’a kadar,
3. dönem 16.05.2006 sabah saat 11.00’dan 26.05.2006 sabah saat 11.00’a kadar,
4. dönem 27.05.2006 sabah saat 11.00’dan 06.06.2006 sabah saat 11.00’a kadar,
5. dönem 07.06.2006 sabah saat 11.00’dan 17.06.2006 sabah saat 11.00’a kadar,
6. dönem 18.06.2006 sabah saat 11.00’dan 28.06.2006 sabah saat 11.00’a kadar,
7. dönem 29.06.2006 sabah saat 11.00’dan 09.07.2006 sabah saat 11.00’a kadar,
8. dönem 10.07.2006 sabah saat 11.00’dan 20.07.2006 sabah saat 11.00’a kadar,
9. dönem 21.07.2006 sabah saat 11.00’dan 31.07.2006 sabah saat 11.00’a kadar,
10. dönem 01.08.2006 sabah saat 11.00’dan 11.08.2006 sabah saat 11.00’a kadar,
11. dönem 12.08.2006 sabah saat 11.00’dan 22.08.2006 sabah saat 11.00’a kadar,
12. dönem 23.08.2006 sabah saat 11.00’dan 02.09.2006 sabah saat 11.00’a kadar,
13. dönem 03.09.2006 sabah saat 11.00’dan 13.09.2006 sabah saat 11.00’a kadar,
14. dönem 14.09.2006 sabah saat 11.00’dan 24.09.2006 sabah saat 11.00’a kadar,
15. dönem 25.09.2006 sabah saat 11.00’dan 05.10.2006 sabah saat 11.00’a kadar,
16. dönem 06.10.2006 sabah saat 11.00’dan 16.10.2006 sabah saat 11.00’a
kadar,
3- Görevde olanlardan müracaat edenlerin sayısı, başvurdukları tesisteki daire
adedinden fazla olduğu takdirde kamp tahsisleri puanlama esaslarına göre yapılır ve Yönerge
hükümleri gereğince dinlenme tesislerinden yararlanacaklara kamu kuruluşlarında geçen
hizmet sürelerinin her yılı için 1 puan, eşleri için 10 puan, bakmakla yükümlü oldukları
çocukları (öğrenci değilse 18 yaşını doldurmayanlar, öğrenci ise 25 yaşını doldurmayanlar)
için 5 puan verilir. Verilen bu puanların toplamından;
Deniz kıyısında görev yapan için 5 puan,
Daha önceki yıllarda tesislerden yararlanmış ise;
a) 2005 yılı için 20 puan,
b) 2004 yılı için 10 puan,
c) 2003 yılı için 5 puan,

d) 2002 yılı için 4 puan,
e) 2001 yılı için 3 puan,
f) 2000 yılı için 2 puan,
g) 1999 yılı için 1 puan düşülür.
Bu suretle tespit edilecek puanlar hesaplanarak bir sıra cetveli hazırlanır. Müracaatlar
en fazla puanı olan başta yer almak üzere sıralanır. Kamp tahsisinde puanların eşitliği halinde
5, 4, 3, 2, 1 inci bölgelerde hizmet yapanlara bu sıraya göre öncelik tanınır.
4- Antalya Eğitim ve Dinlenme Tesisleri dört yatak kapasiteli olup, ilave olarak ancak
bir yatak daha verilebileceğinden beş kişiden fazla olan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
5- Antalya Eğitim ve Dinlenme Tesislerinden öncelikle Adlî ve İdarî Yargıda görevli
hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile emeklileri, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci dönemler dışındaki
dönemlerden imkanlar ölçüsünde adalet personeli de yararlanacaktır. Kamptan yararlanacak
kişilerden kamp ücretinin 1/6’sının peşin olarak alınması, kalanın beş eşit taksitte ödenmesi
uygun görüldüğünden, alınan peşinat dışındaki kısım, kampa girişte defaten ya da beş eşit
taksitte ödenebilecektir. KDV faturanın düzenlendiği tarihte tahsil edilecektir.
Taksitle ilgili ödemeye ilişkin işlemler tesis müdürlüğünce yapılacaktır. Yukarıda
sayılanlar dışında tesisten yararlanacaklar için taksit yapılmayacaktır.
6- Antalya Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde bir günlük kamp ücreti mensup ve
bakmakla yükümlü olduğu kişiler için (kardeş, torun, damat ve gelin ) her şey dahil (alkollü
içki , klima ve gözleme hariç) 1, 2, 3, 4, 15 ve 16 ıncı dönemlerde kişi başına 32,00 YTL., 5,
6, 13 ve 14 üncü dönemlerde kişi başına 42,00 YTL., 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci dönemlerde
kişi başına 50,00 YTL. dir. KDV fiyatlara dahildir.
7- Mensubun refakatinde bulunup ta bakmakla yükümlü olmadığı kişilerden 7, 8, 9,
10, 11 ve 12 nci dönemlerde % 50, diğer dönemlerde % 25 fazla ücret alınacaktır.
8- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci
dönemlerde % 25 fazla ücret alınacak, diğer dönemlerde fark ücreti alınmayacaktır.
9- Kampa katılması uygun görülen sair kişilerden 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci dönemlerde
% 100, diğer dönemlerde % 50 fazla ücret alınacaktır
10- Kamp tahsis talebinde bulunanlara 1 ünite tahsis edildikten sonra ilave ünite
talepleri kabul edilip te ilave ünitede kalanlardan 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci dönemlerde % 50
fazla ücret alınacak, diğer dönemlerde fark ücreti alınmayacaktır.
11- Çift kişilik veya dört kişilik odalarda tek kişi kalınması halinde kamp ücreti %
50 fazla alınacaktır.
12- Kamptan günü birlik yararlanmak isteyenlerden, kişi başına ait olduğu dönem
ücretinin % 60’ı giriş ücreti olarak alınacaktır.
13- Kampa katılacakların 0-6 yaş arası küçük çocukları (ay ve gününe bakılmaksızın
1999 yılı ve sonrası doğumlular) kamptan ücretsiz faydalanacak, 7 – 12 yaş arası çocuklar için
(ay ve gününe bakılmaksızın 1993 – 1998 doğumlular ) kamp ücreti % 50 indirimli
alınacaktır. Küçüklerin yaşları, geçerli kimlik belgesi ile ispatlanacaktır.
14- Bakanlık üst düzey yöneticileri ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri
hariç olmak üzere tesisteki villalarda kalanlardan yukarıdaki ücretlere ilave olarak her dönem
için villa başına 290,00 YTL. alınacaktır.
15- Tahsis belgesinde isimleri yazılı şahıslardan başkası kamptan
yararlandırılmayacaktır.
16- Bakanlığımız mensubu iken emekli olanlar ücret yönünden mensup gibi
değerlendirilecektir.
17- Kampın başlangıç tarihinden itibaren 2 gün katılmayanın tahsis kararı iptal
edilecek ve 2 günlük ücret peşinattan mahsup edilecektir.
18- Elektronik ortamda ve Yargı Mevzuatı Bülteninde birer örneği yayımlanacak olan
kamp başvuru formları örneğine uygun olarak fotokopi ile çoğaltılıp doldurulduktan sonra,
1, 2, 3 ve 4 üncü dönemler için en geç 17.04.2006 tarihine, diğer tüm kamp dönemleri için

ise 22.05.2006 tarihine kadar İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığında olacak şekilde
gönderilecektir. Bu tarihten sonra Bakanlığımıza ulaşan formlar dönemler müsait olduğu
oranda
değerlendirmeye
alınacaktır.
19- Antalya Eğitim ve Dinlenme Tesisleri için kamp ücretinin Vakıflar Bankası
Antalya Şubesinde bulunan 2028246 nolu Antalya Eğitim ve Dinlenme Tesisleri hesabına
yatırılarak alınacak dekontun aslının ya da bir örneğinin, en geç kamp dönemi
başlangıcından 10 gün önce İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığında olacak şekilde
gönderilmesi gerekmekte olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kamp ücretinin
yatırıldığına dair dekont kamp süresinin başlama tarihinden 10 gün önce İdarî ve Malî İşler
Dairesi Başkanlığına ulaştırılmadığı takdirde tahsis, başka bir uyarıya gerek kalmaksızın
derhal
iptal
edilecektir.
20- İlgililerin kampa katılamayacaklarını devrenin başlayacağı tarihten 1 hafta
öncesinde İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığına bildirmeleri halinde, tahsis yazısında
kendilerine bildirilecek tarihe kadar tesis ücretinin peşin olarak yatırılan kısmı kendilerine
iade edilecektir. Geçerli mazeret bildirmeksizin kampa katılamayacaklarını devrenin
başlayacağı tarihe 1 haftadan daha az süre kaldıktan sonra ancak kamp dönemi başlamadan
önce bildirimde bulunanlara geç bildirilen her gün için % 2 oranında kesinti yapılmak
suretiyle peşinatları iade edilecek, kendilerine kamp tahsis edilmesi üzerine geçerli hiçbir
mazeret bildirmeksizin kampa katılmayanlar ile kamp dönemi başladıktan sonra mazeret
bildirenlere peşinatları iade edilmeyecektir. Kamp döneminde ölüm, ağır hastalık ve göreve
çağırılma gibi kendi iradesi dışındaki nedenlerle ayrılmak durumunda kalınması hâlinde,
kalan süreye ait ücret ilgilisine iade edilecektir. İleri sürülen mazeretin kamptan erken ayrılma
belgesi dışındaki bir belge ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Mazerete ilişkin belge
sunmayanların iade işlemleri incelemeye alınmayacaktır.
21- Antalya Eğitim ve Dinlenme tesisleri; Antalya-Alanya karayolu üzerinde yer alan
Aksu beldesi Kundu köyü istikametinde 16 Km. uzaklıktadır. Yol güzergahında kampa giriş
yönünü gösteren levhalar mevcuttur. Kampa hizmet veren servis aracı bulunmamaktadır.
22- Tesislere katılmaları uygun görülenler Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kamp
Yönerge’sinde yer alan kurallar ile tesis müdürlüğünce hazırlanacak günlük programa
uyacaklardır.
23- 2006 yılı kamp dönemleri arasında birer gün boş kalacak şekilde belirlendiğinden
ve kamp dönemleri sonunda tesislerde sayım, onarım ve temizlik işleri yapıldığından, kampın
başlangıç tarih ve saatinden önce gelenler tesislere kabul edilmeyecek, dönemler sonunda
kamptan ayrılış saatine de titizlikle uyulacaktır.
24- Gereksiz kağıt ve posta masraflarının önüne geçilebilmesi için başvuracak
olanların, örneği Yargı Mevzuatı Bülteninde ve elektronik ortamda yayımlanacak olan
başvuru formunu fotokopi ile çoğaltarak doldurup, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına
göndermeleri gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini, keyfiyetinin dinlenme tesislerinden faydalanmak isteyen ilgililere
duyurulmasını rica ederim.
Fahri KASIRGA
Hâkim
Bakan a.
Müsteşar
Ek: 1 Form

T.C
ADALET BAKANLIĞI
İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığına

Aşağıdaki beyanımın incelenerek Antalya Eğitim ve Dinlenme Tesislerine iştirakim
için
gerekli işlemlerin yapılmasını takdirlerinize arz ederim. ... / ... / 2006
İMZA

1- Adı Soyadı

: .........................................................................

2- Bakanlık Sicil (Personel için UYAP Sicil ) No
: .........................................................................
3- Görevi

: .........................................................................

4- Adresi

: .........................................................................
.........................................................................

5- Telefon Numarası ve Alan Kodu
: .........................................................................
6- Emekliliğe esas tüm hizmet süresi
: .........................................................................
7- Dinlenme Tesislerinden daha önce
: .........................................................................
yararlandığı yıllar

DİNLENME TESİSLERİ TERCİH BÖLÜMÜ
1. TERCİH OLARAK ..................... EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİNİN (.....) NCİ
DEVRESİNİ,

2. TERCİH OLARAK ..................... EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİNİN (.....) NCİ
DEVRESİNİ,
TERCİH EDİYORUM.

BAŞVURU SAHİBİ İLE BİRLİKTE TESİSE KATILACAK OLANLAR BÖLÜMÜ

BAKMAKLA
ADI SOYADI

:

1- ....................................
2- ....................................
3- ....................................
4- ....................................

YAKINLIĞI :

YÜKÜMLÜ MÜ? :

.............................
.............................
.............................
.............................

DOĞUM TARİHİ
(Ay ve Gün Dahil)

.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

................................
................................
................................
….............................

NOT : 1-Küçüklerin yaşlarının geçerli kimlik belgesi ile ispatlanması zorunludur.
2- Bakanlığımızda 2004 yılından itibaren UYAP sistemine geçildiğinden, kamp
tahsisi yapıldıktan sonra kampa gitmekten vazgeçenler dilekçe ile tahsislerini iptal
ettirmediği takdirde sonraki yıllarda kampa gitmiş gibi puanlamaya tabi
tutulmaktadırlar.
FORM DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Doldurulması istenilen bilgilerin eksik yazılması halinde dilekçe sahibinin kamptan
yararlanamaması gibi istenilmeyen sonuçların doğmaması için formun dikkatlice okunması ve
kamplar hakkındaki genelgeye ve aşağıda kısaca belirtilen hususlara uygun olarak doldurulması
gerekmektedir.
1- Adı Soyadı ve görev bölümü : Başvuruyu yapan mensup, emeklimizin adı ve soyadı
yazılacaktır.
2- Kurum sicil no bölümü : Adalet Bakanlığınca verilen sicil numarası yazılacaktır. Emekli
başvuruyorsa emekli olmadan önce Bakanlıkça verilen sicil numarası, dul ve yetimleri başvuruyorsa
ölen mensubumuzun Bakanlık sicil numarası yazılacaktır. Müracaat eden personel için UYAP sicil
numarası yazılacaktır.

3- Görev ve adres bölümü: Başvuruyu yapan mensubumuz tebligata halen ikamet
ettiği açık adresi, il ve ilçe belirtilerek yazılacaktır.
4- Telefon no bölümü: Arandığında bulunabilecek açık telefon numarası ile alan kodu
yazılacaktır.
5- Hizmet süresi bölümü : Mensubun, emeklinin veya dul ve yetimleri başvuruyorsa
ölen mensubumuzun askerlik dahil emekliliğe esas tüm hizmet süresi yazılacaktır.
6- Tesislerden yararlandığı yıllar bölümü : Bu sütuna 1999 yılı dahil son 7 yıl içinde
Bakanlığımıza ait kamplardan yararlandığı yıllar kampın adı ve yılı belirtilerek yazılacaktır.
7- Tercih bölümü : Bu bölümde başvuru sahibi en çok 2 tercih yapabilecektir. Yapılan puanlama
sonucunda kendisine tahsis yapılamayanların aşağıda belirtilen telefonlardan Bakanlığımız İdari ve

Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevlileri ile temas kurup yedeklerden sonra gelmek üzere boşalan
yerlerden yararlanmaları mümkündür.
8- Tesise katılacaklar bölümü: Bu sütun doldurulurken başvuru sahibi dışında kamptan
yararlanacak olan diğer kişilerin ad ve soyadları mensup veya emekli mensubumuz veya ölen
mensubumuza yakınlık derecesi, mensup, emekli veya ölen mensubumuzun kanunen kendisine
bakma yükümlülüğü olup olmadığı açıkça belirtilecek, yaşı küçük ise doğum tarihi mutlaka
belirtilecektir. Anne ve babanın öğrenci olmayan ve 18 yaşını dolduran veya öğrenci olsa dahi 25
yaşını tamamlamayan kız veya erkek çocuklarına bakma yükümü kanunen ortadan kalktığından ve
bu durumdaki çocuklar için yönergeye göre puan verilemeyeceğinden bu durumdaki çocukların
öğrenci olup olmadıklarının forma mutlaka yazılması ve bunu ibraz edecek herhangi bir belge
örneğinin forma eklenmesi halinde puanlamaya dahil edilmesi mümkün bulunmaktadır. Aksi halde
puan verilmeyecektir.
Kamp üniteleri 4 kişilik olup, ancak 1 yatak ilave edilebilmektedir. Bu nedenle yönergeye
göre bir kişiye birden fazla ünite tahsisi de mümkün olmadığından 5 kişiden fazla kişi adı yazılmış
formlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
9- Puanlama başvuru sahibinin formda bildirdiği bilgilere ve Bakanlığımızda mevcut kayıtlara
göre yapılmaktadır. Formun eksik veya yanlış doldurulması eksik puan verilmesine, yapılan
tahsisin iptaline ve dolayısıyla kamptan yararlanmaya neden olabileceğinden form ve açıklamalar
ile genelgenin dikkatlice okunması ve formun tam ve eksiksiz olarak doldurulması, yanıltıcı bilgi
verilmemesi gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk tamamen başvuru sahibine ait olacaktır.
10- Formun doldurulması sırasında doğan tereddütlerin giderilmesi ve kamplarla ilgili her türlü
bilgi aşağıda yazılı telefon numarasından öğrenilebilir.

TELEFON / FAKS NO

:

İdari ve Mali İşler Dairesi
Başkanlık Kalemi
Tel: 0-312 414 61 57 Fax: 0-312 418 41 19
Antalya (Kamp)
Tel: 0-242 431 22 40 Fax : 0-242 431 22 50

—— • ——

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Sayı :B.03.0.HİG.0.00.00.03-647.03.02-24-7055-2006
21/03/2006
Konu :İcra işlemleri

.................... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İcra Müdürlükleri tarafından Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilen haciz ve
yakalama taleplerini konu alan yazıların aracın tescil kaydının bulunduğu İl Emniyet
Müdürlüğüne gönderilmesi isteğini içeren İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne ait
06/03/2006 tarihli ve B.05.1.EGM.0.85.03.04.64032-2173-44463 sayılı yazı aşağıya
çıkarılmıştır.
Bilgi edinilmesini ve keyfiyetin yargı çevrenizdeki Cumhuriyet Başsavcılıkları ve İcra
ve İflas Müdürlükleri ile bilgileri bakımından mahkemelere duyurulmasını rica ederim.

Ayhan TOSUN
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
Sayı :B.05.1.EGM.0.85.03.04.64032-2173-44463
06/03/2006
Konu :İcra işlemleri.
ADALET BAKANLIĞINA
İcra Müdürlükleriniz tarafından hakkında haciz işlemi bulunan araçların, fiilen haciz
ve muhafazaya esas olmak üzere yakalanarak, seferden ve trafikten men edilmesi talebini
konu alan yazılar Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir.
Emniyet Teşkilatımız tarafından motorlu araçlar üzerinde haciz, tedbir, rehin,
mülkiyeti muhafaza, yakalama, çalıntı, hurda vb. işlemler tescil dosyası ve bilgisayar
kayıtlarına şerh verilmek suretiyle, yapılan denetimlerde Pol-Net ağı üzerinden takip edilerek
işlem yapılmakta olup, bahse konu şerh işlemleri aracın tescil kaydının bulunduğu İl Emniyet
Müdürlüğünce gerçekleştirilmektedir.
Bu nedenle, İcra Müdürlükleriniz tarafından Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilen
haciz ve yakalama taleplerini konu alan yazıların aracın tescil kaydının bulunduğu İl Emniyet
Müdürlüğüne yapılmasının iş, zaman kaybı, posta masrafı, fazladan kırtasiyecilik vb.
önleyeceği düşünülmektedir.
Konunun Bakanlığınızca değerlendirilerek, İcra Müdürlüklerinizin konu ile ilgili
olarak bilgilendirilmesini arz ederim.
Âlim BARUT
Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı
—— • ——

MART / 2 0 0 6
A) İSTİFA EDEN VEYA MESLEKTEN AYRILAN HÂKİM VE SAVCILAR
1-

38299 İlknur (ÇILDIR) ACAR

Yargıtay Tetkik Hâkimi

21.03.2006

B) İSTEĞİ ÜZERİNE EMEKLİYE AYRILAN HÂKİM VE SAVCILAR
12345678-

24581
27829
23910
25101
22943
24503
20255
21305

Recep KILIÇ
Işık (ÖZBAY) KESKİN
Ekrem Sabri YILMAZ
Mustafa KONGUR
Nevzat DOĞAN
Necla ASLAN
Erdal ÖZCAN
Mehmet Metin ASLAN

Diyarbakır Hâkimi
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Bursa Hâkimi
Ankara Hâkimi
Denizli Cumhuriyet Savcısı
Eyüp Hâkimi
Yargıtay Beşinci Hukuk Dairesi Üyesi
Eyüp Cumhuriyet Savcısı

03.03.2006
03.03.2006
07.03.2006
13.03.2006
21.03.2006
21.03.2006
23.03.2006
27.03.2006

C) YAŞ HADDİNDEN EMEKLİYE AYRILAN HÂKİM VE SAVCILAR
123456789-

19885
17974
17339
19096
17395
18348
17286
18946
18752

Cemil BİNYILDIZ
Keskin KAYLAN
Mehmet Turgut OKYAY
Mehmet BEDEL
Necdet YAMAN
Suat GÜRLER
Hasan TÜFEKÇİOĞLU
Turhan NARİN
Ahmet Fevzi KELEŞOĞLU

Bursa İnfaz Hâkimi
Yargıtay Altıncı Ceza Dairesi Üyesi
Yargıtay Onuncu Ceza Dairesi Üyesi
Bolu Cumhuriyet Savcısı
Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Kadıköy Hâkimi
Bolu Hâkimi
İzmir Hâkimi
İzmir Hâkimi

01.03.2006
02.03.2006
04.03.2006
07.03.2006
15.03.2006
18.03.2006
23.03.2006
23.03.2006
29.03.2006

Duyuru
1 Nisan 2006 tarih ve 26126 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük
Millet Meclise Başkanlığı Bilgi Edinme Hakkı Uygulama Yönetmeliği, 28 mart 2006 tarih ve
26122 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006 Malî Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama
Tebliği (Seri No: 5), yer darlığı nedeniyle Bülten’e alınamamıştır.

