T.C.
ADALET BAKANLIĞI
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YARGI MEVZUATI
BÜLTENİ
Bültenin Kapsadığı
Tarihler
16 Mayıs – 05 Haziran
2006

Yayımlandığı Tarih
06 Haziran 2006

Sayı
303

İÇİNDEKİLER
-

-

-

-

-

10/5/2006 Tarih ve 5497 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri
Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Türk
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun
(R.G. 17 Mayıs 2006 – 26171)
10/5/2006 Tarih ve 5498 Sayılı Gülhane Askerî Tıp
Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (R.G. 17 Mayıs
2006 – 26171)
10/5/2006 Tarih ve 5499 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri
Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(R.G. 17 Mayıs 2006 – 26171)
10/5/2006 Tarih ve 5500 Sayılı Merkezi Finans Ve İhale
Biriminin Kuruluşuna İlişkin Türkiye Hükümeti Ve
Avrupa Komisyonu Arasındaki Mutabakat Zaptına 1
Nolu Ekin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun (R.G. 17 Mayıs 2006 – 26171)
16/5/2006 Tarih ve 5501 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun (R.G. 20 Mayıs 2006 – 26173)
16/5/2006 Tarih ve 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu
Kanunu
(R.G. 20 Mayıs
2006 – 26173)
10/5/2006 Tarih ve 5496 Sayılı Elektrik Piyasası
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G. 24
Mayıs 2006 – 26177)
17/5/2006 Tarih ve 5503 Sayılı Türkiye İstatistik
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G.
24 Mayıs 2006 – 26177)

-

-

-

-

-

18/5/2006 Tarih ve 5404 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun (R.G. 24 Mayıs 2006 – 26177)
18/5/2006 Tarih ve 5506 Sayılı Birleşmiş Milletler
Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (R.G. 24 Mayıs 2006 –
26177)
18/5/2006 Tarih ve 5505 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi
ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun (R.G. 26 Mayıs 2006 – 26179)
23/5/2006 tarih ve 5507 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ve Avrupa Uzay Ajansı Arasında Dış Uzayın
Barışçıl Amaçlarla İncelenmesi ve Kullanılması
Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (R.G. 26 Mayıs 2006 –
26179)
24/5/2006 Tarih ve 5508 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun (R.G. 30 Mayıs 2006 – 26183)
e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve
Yönetilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması
Hakkında 2006/10423 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
(R.G. 26 Mayıs 2006 – 26179)
Adalet Bakanlığından 1 Adet Atama Kararı (R.G. 26
Mayıs 2006 – 26179)
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 6. ve 7. Maddelerinin
Değiştirilmesine İlişkin İçtüzük
(R.G. 26
Mayıs 2006 – 26179)
Resmî Gazete’de Düzeltme (R.G. 27 Mayıs 2006 –
26180)
Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında
Yönetmelik
(R.G. 17
Mayıs 2006 – 26171)
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik
(R.G. 26
Mayıs 2006 – 26179)
Anayasa Mahkemesinin E: 2001/373, K: 2003/67 Sayılı
Karar Özeti
(R.G. 17 Mayıs
2006 – 26171)
Anayasa Mahkemesinin E: 2004/86, K: 2004/110 Sayılı
Karar Özeti
(R.G. 17 Mayıs 2006
– 26171)
Anayasa Mahkemesinin K: 2001/379, K: 2005/3 Sayılı
Kararı (R.G. 17 Mayıs 2006 – 26171)
Anayasa Mahkemesinin E: 2001/378, K: 2004/13 Sayılı
Karar Özeti
(R.G. 24 Mayıs
2006 – 26177)
Yargıtay 15. Hukuk Dairesinden 1 Adet Karar (R.G. 20
Mayıs 2006 – 26173)
Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden 2 Adet Karar (R.G. 3
Haziran 2006 – 26187)
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 199 Sayılı Kararı
(R.G. 27 Mayıs 2006 – 26180)
İnsan Hakları Mahkemesi Kararı (Cemal

-

Yücetürk/Türkiye Davası)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan 2
Adet Kurul Kararı
(R.G. 2
Haziran 2006 – 26186)
Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu Başkanlığından
2 Adet İlânen Tebligat
(R.G. 22
Mayıs 2006 – 26175)
Adalet Bakanlığından Münhal Noterlikler İlânları (R.G.
20 Mayıs 2006 – 26173)
Adalet Bakanlığından Münhal Noterlikler İlânı (R.G. 24
Mayıs 2006 – 26177)
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından
İlânen Tebligat
(R.G. 17
Mayıs 2006 – 26171)
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından
İlânen Tebligat
(R.G. 16 Mayıs
2006 – 26170)
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Yüksek Disiplin
Kurulundan İlânen Tebligat
(R.G. 1
Haziran 2006 – 26185)
Adalet Bakanlığından İlân (R.G. 16 Mayıs 2006 –
26170)
Adalet Bakanlığından İlân (R.G. 17 Mayıs 2006 –
26171)
Adalet Bakanlığından İlân (R.G. 21 Mayıs 2006 –
26174)
Adalet Bakanlığından İlân (R.G. 27 Mayıs 2006 –
26180)
Adalet Bakanlığından İlân (R.G. 3 Haziran 2006 –
26187)
Yayın İşleri Dairesi Başkanlığının “Yargıtay Kararları
Dergisi ve Danıştay Dergisi” Konulu Duyurusu
İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının Gökçeada Kamp
Duyurusu
Mersin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet
Komisyonunun Yardım Kampanyası Konulu Kararı
2006 Mayıs Ayında İsteği Üzerine ve Yaş Haddinden
Emekliye Ayrılan Hâkim ve Savcılara Ait Liste

Kanunlar
TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN
DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ İLE TÜRK SİLÂHLI
KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDA KANUN
Kanun No. 5497
Kabul Tarihi : 10/5/2006

MADDE 1 – 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri
Personel Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"c) Üstün başarı kıdemi alan üsteğmen, yüzbaşı ve binbaşıların
normal bekleme süreleri bir yıl eksiktir."
MADDE 2 – 926 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Kıdem alanlar, kazaî veya idarî kararlarla nasıpları lehe
düzeltilenler ile açığa alınmaları, tutuklanmaları, kısa süreli kaçma ve izin
süresini geçirme hariç firar veya izin tecavüzünde bulunmaları nedeniyle
terfi edemeyen ve rütbe kıdemliliği onanmayanlardan, haklarında
kovuşturmaya yer olmadığına, muhakemenin men'ine, kamu davasının
düşmesine yahut ortadan kaldırılmasına, beraatine, kısa hapis cezasına
veya verilen cezanın teciline, tedbire veya para cezasına çevrilmesine
karar verilenler hakkında, emsalleri terfi etmiş veya rütbe kıdemliliği
onanmış olmak şartıyla, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak, bu
durumda olanların rütbe terfi ve rütbe kıdemlilikleri, hükmün kesinleşme
tarihinden geçerli olarak yapılıp emsalleri tarihine götürülür. Bu şekilde
yapılan terfi ve rütbe kıdemliliklerinde maaş farkı ödenmez."
"Terfi sırasında olup da belirli oranda sicil mecburiyetini, sicil
belgelerinin düzenlenmesinden sonra, 30 Ağustos tarihine kadar
tamamlayacak olanlar (albaylar hariç) hakkında birinci fıkra hükmü
uygulanmaz."
MADDE 3 – 926 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin (f) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"f) Fakülte veya yüksekokulları kendi hesabına bitirip de kendi
sınıflarında veya öğrenimlerinin ilgilendirdiği ihtiyaç duyulan sınıflarda
muvazzaf subaylığa geçmek için müracaat eden ve 14 üncü madde
çerçevesinde müracaatları kabul edilen astsubaylar, subaylığa nasıp
kararnamesinin onayı tarihinden geçerli olarak teğmenliğe nasbedilirler.
Bu personelin subaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe
ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas olacak nasıplarında
kararname takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınır."
MADDE 4 – 926 sayılı Kanunun 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
"Yukarıda belirtilen ilkelere göre kıdem ve kıdem sırasının
belirlenmesine ilişkin diğer usûl ve esaslar, Subay Sicil Yönetmeliğinde
gösterilir."
MADDE 5 – 926 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve bu fıkraya aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.
"b) Rütbeye mahsus normal bekleme süresinin binbaşılarda üç,
albaylarda iki yıllık, diğer rütbelerde üçte ikisi oranında, kıdem alanlar
için fiili bekleme süresinin (albaylar hariç) binbaşılarda iki yıllık, diğer
rütbelerde üçte ikisi oranında yıllık sicili bulunmak,"
"a) Yükselme sırasına girmiş bulunan teğmen-yarbayların sicil notu
ortalamaları tespit edilir ve sınıfları içerisinde (kurmay subaylar kendi
sınıflarında), branşlara ayrılan sınıflarda ise branşları içerisinde yeterlik
derecesine göre sıralanırlar. Bilahare bu sıralama esas alınmak suretiyle;
teğmen-binbaşılar için sicil notu ortalaması sicil tam notunun yüzde altmış
ve daha yukarısı, yarbaylar için yüzde yetmiş ve daha yukarısı olanlardan
bir üst rütbedeki kadro açığı kadarı en üstün yeterlik derecesinden
başlanmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirilir. Diğer terfi şartlarını haiz
olduğu halde üst rütbede kadro açığı bulunmadığı için terfi edemeyenler

derece ilerlemesi yaparlar. Bu Kanunun 36, 58 ve 65 inci maddelerine
göre 30 Ağustos tarihinden sonra terfi etme durumunda olanların, terfi
eden emsallerinin şartlarını haiz olmak kaydıyla, kadro açığı şartı
aranmadan bir üst rütbeye terfi işlemleri derhal yapılır."
"d) Yükselme sırasına girmiş bulunan subaylardan görev esnasında
yaralanmaları nedeniyle uzun süreli tedaviye tâbi tutulanların rütbe terfii
ve rütbe kıdemliliği işlemleri; sicil notu ortalamasına göre, birinci fıkranın
(b), (c) ve (d) bentlerindeki şartlar aranmadan yapılır."
MADDE 6 – 926 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci
fıkrasına aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.
"h) Kademe ilerlemesi yapacak subaylardan görev esnasında
yaralanmaları sebebiyle uzun süreli tedaviye tâbi tutulanlardan o yıla ait
sicil notu olmayanlarda (a) bendindeki sicil notu şartı aranmaz. Bunların
kademe ilerlemeleri sicil notu ortalamasına göre yapılır."
MADDE 7 – 926 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 84 – Kıdem ve kıdem sırası aşağıdaki esaslara göre
düzenlenir:
a) Rütbelerde kıdemler, bakanlık onayı metninde yazılı tarihten
başlar.
b) Aynı günde astsubaylığa nasbedilenler arasında kıdem sırası,
okullarda kazanılan not ortalamalarına göre tespit edilir ve bunlar kendi
aralarında sıralanırlar.
c) Aynı rütbe ve nasıplılar arasında kıdem sırası, her yıl tespit edilen
yeterlik derecesine göre saptanır. Aynı rütbe ve nasıplı olup, değişik
kaynaklardan yetiştiğinden yeterlik derecesi kıyaslanamayan astsubaylar
arasındaki kıdem sırası aşağıda belirtilmiştir:
1. Astsubay meslek yüksekokulu mezunları.
2. Uzman jandarmalıktan astsubay olanlar.
3. Uzman erbaşlıktan astsubay olanlar.
4. Kıt'a erbaş ve erlerinden astsubay olanlar.
5. Sözleşmeli astsubaylıktan muvazzaf astsubay olanlar.
6. Sivil kaynaktan muvazzaf astsubay olanlar.
7. Sözleşmeli astsubaylar.
d) Çeşitli sınıflara mensup, aynı rütbe ve nasıplı astsubaylar
arasındaki kıdem sırası aşağıdaki önceliğe göre;
1. Yeterlik dereceleri,
2. Astsubaylık hizmet süreleri,
3. Bir önceki rütbeye yükselme tarihleri,
4. Bir önceki rütbenin son yılında tespit edilen yeterlik dereceleri,
5. Bu durumda da eşitlik varsa, eşitlik bozuluncaya kadar sıra ile bir
önceki rütbenin son yılında tespit edilen yeterlik dereceleri,
dikkate alınarak belirlenir.
e) Her ne sebeple olursa olsun sınıfı değiştirilenler, yeni
sınıflarındaki yeterlik dereceleri tespit olununcaya kadar, yeni sınıfının
aynı nasıplılarının sonunda sıralanırlar.
f) Kuvvetleri ayrı olan aynı rütbe ve aynı nasıplı astsubayların
kıdem sırası;
1. Aynı yıl terfi edenlerden kıdem almadan yükselenler,
2. Her ikisi de kıdem alarak yükselmiş ise bir önceki rütbeye
yükselme tarihi önce olanlar,
3. Bütün şartlar aynı ise mensup olduğu kuvvete göre sıra ile kara,
deniz, hava, jandarma, sahil güvenlik,
diğerlerine nazaran kıdemlidir.

Yukarıda belirtilen ilkelere göre kıdem ve kıdem sırasının
belirlenmesine ilişkin diğer usûl ve esaslar Astsubay Sicil Yönetmeliğinde
gösterilir."
MADDE 8 – 926 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve bu fıkraya aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.
"b) Rütbeye mahsus bekleme süresinin üçte ikisi oranında; kıdem
alanlardan astsubay çavuş, astsubay kıdemli çavuş, astsubay üstçavuş ve
astsubay kıdemli üstçavuş rütbelerinde en az bir yıllık, diğer rütbelerde fiili
bekleme süresinin üçte ikisi oranında yıllık sicili bulunmak,"
"a) Yükselme sırasına girmiş bulunan astsubayların, sicil notu
ortalamaları tespit edilir ve bunlar sınıfları içerisinde yeterlik derecesine
göre sıralanır. Bilahare bu sıralama esas alınmak üzere sicil notu
ortalaması sicil tam notunun yüzde altmış ve daha yukarısı olanlardan bir
üst rütbedeki kadro açığı kadarı en üstün yeterlik derecesinden başlanmak
üzere bir üst rütbeye terfi ettirilir. Diğer terfi şartlarını haiz olduğu halde
üst rütbede kadro açığı bulunmadığı için terfi edemeyenler derece
ilerlemesi yaparlar. 83, 100 ve 106 ncı maddelere göre 30 Ağustos
tarihinden sonra terfi etme durumunda olanların, terfi eden emsallerinin
şartlarını haiz olmak kaydıyla, kadro açığı şartı aranmadan bir üst rütbeye
terfi işlemleri derhal yapılır."
"c) Yükselme sırasına girmiş bulunan astsubaylardan görev
esnasında yaralanmaları nedeniyle uzun süreli tedaviye tâbi tutulanların
rütbe terfii ve rütbe kıdemliliği işlemleri; sicil notu ortalamasına göre,
birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerindeki şartlar aranmadan yapılır."
MADDE 9 – 926 sayılı Kanunun 93 üncü maddesine aşağıdaki (g)
bendi eklenmiştir.
"g) Kademe ilerlemesi yapacak astsubaylardan görev esnasında
yaralanmaları sebebiyle uzun süreli tedaviye tâbi tutulanlardan o yıla ait
sicil notu olmayanlarda, (a) bendindeki sicil notu şartı aranmaz. Bunların
kademe ilerlemeleri sicil notu ortalamasına göre yapılır."
MADDE 10 – 926 sayılı Kanunun 112 nci maddesinin dördüncü
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 11 – 926 sayılı Kanunun 126 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"d) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde gerekli uzmanlık dallarında ve
ihtiyaç duyulan branşlarda yurt içinde öğrenim için general ve amirallere
Genelkurmay Başkanlığınca; bu Kanun kapsamına giren diğer
personelden; Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay
Başkanlığınca, Millî Savunma Bakanlığına bağlı olanlara Millî Savunma
Bakanlığınca, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı olanlara ise kuvvet komutanlıkları,
Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca, özlük
hakları saklı kalmak şartıyla, öğrenim süresi kadar veya eğitim öğretim
programının özelliğine göre ve programın safhaları dikkate alınarak
ihtiyaç duyulan sürelerde bölümler halinde izin verilebilir."
MADDE 12 – 926 sayılı Kanunun 202 nci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 202 – Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup (Jandarma ve
Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) subay, astsubay, uzman jandarma,
uzman erbaş, erbaş ve erlerden;
a) Muharebe harekâtında, iç güvenlik ve terörle mücadelede, tabii
afetlerde ve diğer olağanüstü hal ve durumlarda liyakat, feragat, yüksek
hizmet veya yaşamını ortaya koyarak büyük yararlılık gösterenler,

b) Eğitimde, atışta, sporda, idarî ve lojistik faaliyetlerde
bulundukları kıt'a, karargah ve kurumlarda yurt içi ve yurt dışında yapılan
çeşitli müsabakalarda emsallerine nazaran üstün başarı sağlayanlar,
c) Yeni projeler ortaya koyarak mevcut usûllerde olumlu yenilikler
getirenler veya yeni buluşlar yapanlar,
d) Mesleğine ait eser yazanlar veya tercüme yapanlar,
e) Askeri okullardan yönetmelikte tespit edilecek derecelerle mezun
olanlar,
yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde ödül verilmek suretiyle
taltif olunurlar."
MADDE 13 – 926 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"EK MADDE 19 – Bu Kanunun 36 ncı maddesindeki kıdem ve 38
inci maddesindeki üstün başarı kıdemlerinin toplamı yedi yılı geçemez."
MADDE 14 – 926 sayılı Kanunun ek geçici 78 inci maddesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 15 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
16/5/2006
[R.G. 17 Mayıs 2006 – 26171]
—— • ——
GÜLHANE ASKERÎ TIP AKADEMİSİ KANUNUNUN BAZI
MADDELERİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK
KABULÜ HAKKINDA KANUN
Kanun No. 5498
Kabul Tarihi : 10/5/2006
MADDE 1 – 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp
Akademisi Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 2 – Bu Kanun; Gülhane Askerî Tıp Akademisi
Komutanlığını, bu Komutanlığa bağlı eğitim ve öğretim kurumlarını ve
bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar."
MADDE 2 – 2955 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine aşağıdaki (d)
ve (e) bentleri eklenmiş ve mevcut (d) bendi (f) bendi olarak teselsül
ettirilmiştir.
"d) Komutan İdarî Yardımcısı: Gülhane Askerî Tıp Akademisinin
idarî faaliyetlerinde Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanına yardımcı
olan, harp akademisi mezunu general veya amiraldir."
"e) Yüksek Bilim Konseyi: Gülhane Askerî Tıp Akademisi
Komutanı ve Gülhane Askerî Tıp Fakültesi dekanı ile Gülhane Askerî Tıp
Akademisinde görevli ana bilim ve bilim dalı başkanlığı ile servis ve
kısım şefliği görev süresini tamamlayan öğretim üyeleri ile Gülhane
Askerî Tıp Akademisi Komutanı tarafından bir yıl için görevlendirilecek
üç ana bilim dalı ve iki bilim dalı başkanından oluşan ve bu Kanunla
kendisine verilen görevleri yerine getiren konseydir."
MADDE 3 – 2955 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci
fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki
(k), (l) ve (m) bentleri eklenmiştir.
"d) Sağlık astsubay sınıfının ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaç
duyduğu diğer sağlık personelinin eğitim ve öğretimlerini sağlamak."

"k) Diğer askerî hastahanelerin bilimsel yönden gelişmesine katkıda
bulunmak.
l) Diğer askerî hastahanelerin uzmanlık dallarındaki tabip
ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla, geçici görev veya rotasyon usûlü ile
öğretim üyesi görevlendirmek.
m) Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, kuvvet
komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığının sağlık hizmetlerinin
yönetimi ve plânlanması ile ilgili karargâh çalışmalarına katılmak ve bu
konuda personel görevlendirmek."
MADDE 4 – 2955 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"MADDE 8 – Gülhane Askerî Tıp Akademisinin eğitim, öğretim ve
yönetim işleri;
a) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı,
b) Akademi Kurulu,
c) Yönetim Kurulu,
d) Komutan Bilimsel Yardımcısı (Dekan),
e) Komutan İdarî Yardımcısı,
f) Yüksek Bilim Konseyi,
tarafından yürütülür."
MADDE 5 – 2955 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"MADDE 9 – Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı; harp
akademisi mezunu bir korgeneral veya koramiral olup, 926 sayılı Türk
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki usûl ve esaslara göre atanır.
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı; Gülhane Askerî Tıp
Akademisinin amiri ve Akademi Kurulunun, Yönetim Kurulunun, Yüksek
Disiplin Kurulunun başkanıdır. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı,
akademinin bütün idarî faaliyetlerinin yürütülmesinden ve bilimsel
faaliyetlerin koordinasyonundan sorumludur. Ayrıca, Genelkurmay
Başkanlığınca kendisine verilen görevleri yerine getirir."
MADDE 6 – 2955 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü
fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"d) Kuruluş ve görevleri yönetmelikte belirtilen "Profesörler Sağlık
Kurulu"nun üyelerini seçmek,"
MADDE 7 – 2955 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının başkanlığında,
Dekan, Komutan İdarî Yardımcısı, Komutanlık bünyesindeki enstitü,
yüksekokul ve benzeri kuruluşların müdür veya komutanları, eğitim
hastahanelerinin komutanları, Türk Silâhlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve
Bakım Merkezi Başkanı ile Akademi Kurulu tarafından Gülhane Askerî
Tıp Akademisinde görevli profesörler arasından üç yıl için seçilecek üç
profesör ile bölüm başkanlarından oluşur."
MADDE 8 – 2955 sayılı Kanunun 12 nci maddesi başlığı ile birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı Bilimsel Yardımcısı
(Dekan):
MADDE 12 – Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı Bilimsel
Yardımcısı tabip tümgeneral veya tümamiral olup, Askerî Tıp Fakültesi
ile eğitim hastahanelerinde ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünde bilfiil görev
yapan askerî tabip profesörler arasından, 926 sayılı Türk Silâhlı
Kuvvetleri Personel Kanunundaki usûl ve esaslara göre atanır.
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı Bilimsel Yardımcısı, aynı
zamanda Askerî Tıp Fakültesi dekanı ve Tıp Fakültesi Eğitim

Hastahanesinin baştabibi olup, Gülhane Askerî Tıp Akademisi
Komutanına bilimsel faaliyetlerde yardım eder ve bu faaliyetlerin
koordineli bir şekilde yürütülmesinden Gülhane Askerî Tıp Akademisi
Komutanına karşı sorumludur. Dekan, Fakültenin eğitim ve öğretim
faaliyetlerinin plânlanmasını, programlanmasını ve uygulanmasını sağlar.
Dekana çalışmalarında yardımcı olmak üzere; Dekanın önerisi alınarak,
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının teklif edeceği dört öğretim
üyesi arasından en çok iki dekan yardımcısı Genelkurmay Başkanlığınca
atanır. Dekan yardımcılarından birisi, baştabip yardımcılığı görevini de
yürütür.
Dekanın görevleri şunlardır:
a) Fakülte kuruluna başkanlık etmek, fakülte kurulunun kararlarını
uygulamak ve fakültenin bilimsel faaliyetlerini koordine etmek ve
yürütmek, birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Fakültenin genel
durumu ve işleyişi hakkında Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanına
bilgi vermek.
c) Fakültenin birimleri ile kadro ve kuruluşundaki personel üzerinde
genel gözetim ve denetim görevini yapmak.
d) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının katılmadığı
toplantılarda, Yüksek Bilim Konseyi Başkanlığı görevini yürütmek.
e) Üniversitelerarası Kurul üyeliği yapmak.
f) Bu Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak."
MADDE 9 – 2955 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin dördüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Fakülte Kurulu, akademik bir organ olup görevleri şunlardır:
a) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığınca verilecek
direktiflere göre, eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve bu faaliyetlerle
ilgili esasları, plân, program ve öğretim takvimini hazırlamak.
b) Dekanın eğitim ve öğretim ile ilgili Fakülte Kuruluna getireceği
konularda kararlar almak.
c) Öğrencilerin ders intibakları ile eğitim, öğretim ve sınavlara ait
işlemleri hakkında karar vermek, eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve
yayın faaliyetlerinin esasları hakkında Akademi Kuruluna önerilerde
bulunmak.
d) Bilimsel gelişmelere paralel olarak, Gülhane Askerî Tıp
Akademisinin veya Askerî Tıp Fakültesinin bütününü ilgilendiren kanun
ve yönetmelik değişiklikleri hakkında, Akademi Kuruluna önerilerde
bulunmak.
e) Fakültedeki bölüm, ana bilim dalları ve bilim dallarının
kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi ile ilgili olarak Akademi
Kuruluna önerilerde bulunmak.
f) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak."
MADDE 10 – 2955 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci ve
dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Enstitü müdürü ve bir enstitü müdür yardımcısı, Gülhane Askerî
Tıp Akademisi öğretim üyeleri arasından Genelkurmay Başkanlığınca
atanır. Enstitü müdürünün görev süresi dört yıldır. General ve amiraller
hariç, bu süre Yüksek Askerî Şûra kararıyla her yıl yeniden
değerlendirilmek kaydıyla uzatılabilir. Enstitü müdürünün görev süresi
toplam sekiz yılı geçemez. Görev süresi bitenler Yüksek Bilim
Konseyindeki kadrolara atanırlar. General veya Amiral rütbesindeki
Enstitü müdürleri rütbe bekleme süresini tamamladıktan sonra
Genelkurmay Başkanının teklifi, Yüksek Askerî Şûranın üçte iki

çoğunluğunun kararı ile her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla
rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler."
"Enstitü Kurulu, enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür
yardımcısı ve enstitüyü oluşturan merkez başkanları ile ana bilim dalı
başkanlarından oluşur."
MADDE 11 – 2955 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Yüksekokul müdürü, öncelikle yüksekokul kadrolarında görevli
öğretim üyeleri arasından, yüksekokul kadrolarında görevli öğretim üyesi
bulunmadığı takdirde Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli öğretim
üyelerinden Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı tarafından teklif
edilecek dört öğretim üyesi arasından Genelkurmay Başkanlığınca dört yıl
için atanır. Görev süresi bitimini müteakip Yüksek Askerî Şûra tarafından
yapılacak değerlendirmelere göre birer yıllık süreler halinde en fazla dört
defa uzatılabilir. Yüksekokul müdürünün görev süresi sekiz yılı geçemez.
Yüksekokul müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir
yüksekokul müdür yardımcısı da, aynı usûl ve esaslara göre seçilir ve
atanır."
MADDE 12 – 2955 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası
ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir. Bölüm başkanı
yönetmelikte gösterilecek esaslar dikkate alınarak; fakültede dekanın,
enstitüde enstitü müdürünün, yüksekokulda yüksekokul müdürünün ve
eğitim hastahanesinde hastahane komutanının teklifi üzerine Gülhane
Askerî Tıp Akademisi Komutanı tarafından görevlendirilir."
"Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim, öğretim ve
araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir
şekilde yürütülmesinden ve öğretim üyelerinin bilimsel gelişmesinden
sorumludur."
MADDE 13 – 2955 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 19 – Gülhane Askerî Tıp Akademisinde açık bulunan
yardımcı doçentlik kadroları, isteklilerin başvurması için Genelkurmay
Başkanlığınca ilân edilir. Müracaat eden adayların durumları;
Genelkurmay Başkanlığınca şahsî kayıtları, görevin icapları, istihbarî
bilgi, belge ve kayıtlar ile temin ve yetiştirme plânlarına uygunluk
bakımından değerlendirilerek, uygun görülenler sınavlarının yapılması
için Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığına bildirilir. Gülhane
Askerî Tıp Akademisi Komutanı; fakültede fakülte dekanı, eğitim
hastahanesinde eğitim hastahanesi komutanı, yüksekokulda yüksekokul
müdürü ve enstitüde enstitü müdürünün de görüşlerini alarak biri o
birimin yöneticisi, diğerleri o birimin dışından olmak üzere üç profesör
veya doçent tespit ederek bunlardan, adayların her biri hakkında yazılı
mütalaa ister. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı; fakülte dekanı,
eğitim hastahanesi komutanı, yüksekokul ve enstitü müdürünün
görüşlerini de alarak atamanın yapılması için Genelkurmay Başkanlığına
öneride bulunur. Önerilenlerden, kadro miktarı kadarının yardımcı
doçentliğe atanmaları Genelkurmay Başkanlığınca yapılır.
Yardımcı doçentliğe önermede ve atamada askerî personele öncelik
verilir. Yardımcı doçentler her seferinde üç yıllık bir dönem için olmak
üzere en çok iki defa atanabilirler. Genelkurmay Başkanlığınca, yan dal
uzmanlık eğitimine müsaade edilen yardımcı doçentlerin, bu eğitimde
geçen süreleri yardımcı doçentlikten sayılmaz. Yan dal uzmanlık eğitimi
süresince öğretim üyeliği özlük haklarından yararlanılmaz.

Yardımcı doçentlikte ilk üç yıllık görev süresini tamamlamadan yurt
dışı daimi göreve seçilenlerin dönüşlerinde kalan sürelerini tamamlama
hakları saklıdır. Bu personelin yurda dönüşlerinde boş kadrolardan
hangisine atanacakları yönetmelikle düzenlenir.
Yardımcı doçentliğe atamada aranacak şartlar şunlardır:
a) Doktora yapmış veya tıpta uzmanlık unvanını almış olmak.
b) Askerî personel için doktora veya tıpta uzmanlık unvanını
aldıktan sonra fiilen en az iki yıl kıt’a hizmeti yapmış olmak.
c) Merkezî sistemle yapılacak yabancı dil sınavında yüzde altmış
veya daha yukarısında not almış olmak.
d) Deneme dersinde başarılı olmak.
e) Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü,
ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak.
f) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, 5816 sayılı Atatürk
Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda belirtilen suçlar ile basit ve
nitelikli zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye
kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç tasnii, ırza geçmek,
sarkıntılık, kız, kadın ve erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii
mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı
suçlar ile kaçakçılık, resmi alım-satımlara fesat karıştırma suçlarından
birisinden hükümlü olmamak.
g) Firar, üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya
üste fiilen taarruz, fesat, isyan suçları ile 1632 sayılı Askerî Ceza
Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan biriyle hükümlü
olmamak.
h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere yukarıdaki bentlerde
sayılanların dışındaki suçlardan mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya
birden fazla disiplin amirince toplam olarak yirmibir gün ve daha fazla
hapis veya oda hapsi cezası ile hükümlü olmamak veya
cezalandırılmamak.
Yardımcı doçentler; ilk üç yıllık dönem sonunda başvurularda
aranacak şartları yitirmemiş olmaları halinde Akademi Kurulunun kararı,
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının önerisi üzerine,
Genelkurmay Başkanlığınca ikinci üç yıllık dönem için atanabilirler."
MADDE 14 – 2955 sayılı Kanunun 20 nci maddesi yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 15 – 2955 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 21 – Gülhane Askerî Tıp Akademisinde açık bulunan
doçentlik kadroları; isteklilerin başvurması için Genelkurmay
Başkanlığınca ilân edilir. Genelkurmay Başkanlığı, biri Gülhane Askerî
Tıp Akademisindeki doçentlik kadrolarının boş olduğu birimin yöneticisi,
diğerleri o birimin dışından olmak üzere, üç profesör tespit ederek
bunlardan, adayların her biri hakkında yazılı mütalaa ister. Gülhane
Askerî Tıp Akademisi Komutanı, profesörlerin adaylar hakkındaki
mütalaalarına fakülte dekanı, eğitim hastahanesi komutanı, yüksekokul
müdürü ve enstitü müdürünün adaylar hakkındaki görüşlerini alarak
hazırlayacağı kendi mütalaasını da ekleyerek, önerilen kadro miktarı
kadarının atanması için Genelkurmay Başkanlığına teklifte bulunur.
Genelkurmay Başkanlığı, yapacağı değerlendirmeyi müteakip, uygun
olanları boş doçentlik kadrolarına atar. Doçent kadrosuna atamada askerî
personele öncelik verilir.
Doçentliğe atamada aranacak şartlar şunlardır:
a) Doçentlik unvanını almış olmak.
b) En az üç yıl yardımcı doçentlik kadrosunda çalışmış olmak.

c) Bu Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e), (f), (g)
ve (h) bentlerinde yazılı olan nitelikleri haiz olmak."
MADDE 16 – 2955 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 22 – Profesörlüğe yükselme ve atamada aranacak şartlar
şunlardır:
a) Profesörlüğe yükselebilmek için;
1. Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az iki yılı Gülhane Askerî
Tıp Akademisinde olmak üzere beş yıl ilgili bilim alanında çalışmış
olmak,
2. Bu Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e), (f), (g)
ve (h) bentlerinde yazılı olan nitelikleri haiz olmak,
3. Birisi başlıca araştırma eseri olarak belirtilmiş olmak kaydıyla,
ilgili bilim alanında uygulamaya yönelik çalışmalar ve uluslararası
düzeyde orijinal yayınlar yapmış olmak,
gerekir.
Profesörlük kadrosuna atama yapılmadan profesörlüğe yükseltilme
yapılmış sayılamaz.
b) Profesörlük kadrosuna atama ile ilgili usûl ve esaslar şunlardır:
1. Gülhane Askerî Tıp Akademisi profesörlük kadrosu boşaldığında
Genelkurmay Başkanlığı; boş kadroları, bilim dallarını ve adaylarda
aranan nitelikleri ilân eder.
2. Birinci fıkranın (a) bendinde öngörülen şartları haiz adaylar
Genelkurmay Başkanlığına başvurur.
3. Genelkurmay Başkanlığı, müracaat eden doçentlerin bilimsel
çalışmalarının; Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı, biri Dekan ve
biri de ilgili bölüm başkanı tarafından seçilecek üç profesörden oluşan ve
çalışma esasları yönetmelikte belirtilecek olan Ön Değerlendirme
Komitesi tarafından incelenmesini Gülhane Askerî Tıp Akademisi
Komutanlığından ister.
4. Ön Değerlendirme Komitesi; adayın müracaat ettiği kadroya
asgarî uygunluğunu, araştırma yönünü, ders verme deneyimini ve
başarısını, akademik, idarî ve meslekî hizmetleri konularındaki
yeterliliğini değerlendirerek ayrıntılı bir rapor hazırlar. Fakülte Dekanı,
eğitim hastahanesi komutanı, yüksekokul müdürü ve enstitü müdürü
Komite raporuna kendi görüşünü de ekleyerek Gülhane Askerî Tıp
Akademisi Komutanına gönderir. Gülhane Askerî Tıp Akademisi
Komutanı; bu görüşleri dikkate alarak kendi mütalaasını hazırlar ve bu
mütalaası ile birlikte Komite raporunu Genelkurmay Başkanlığına
gönderir.
5. Genelkurmay Başkanlığı; başvuruda bulunan doçentlerin
durumlarını incelemek üzere, biri profesör kadrosunun açık olduğu
birimden, biri o birimin dışından, üçü de Yükseköğretim Kurulunca
görevlendirilecek beş profesörü tespit eder ve adayların bilimsel
araştırmalarını içeren dosyalarını göndererek yazılı mütalaa ister. Bu
profesörler, adayların eserlerini bilimsel açıdan inceleyerek rapor yazar ve
kadroya atanacak birden fazla aday varsa tercihlerini bildirirler.
6. Genelkurmay Başkanlığı, bu profesörlerin adaylar hakkındaki
mütalaalarını ve adayın bilimsel araştırmalarını içeren diğer dosyasını
Yükseköğretim Kuruluna gönderir. Yükseköğretim Kurulunun olumlu
görüşü üzerine atamayı yapar. Profesör kadrosuna atamada asker
doçentlere öncelik verilir.
7. Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerindeki boş
profesörlük kadrolarına, yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde, sivil
profesörler de atanabilir."

MADDE 17 – 2955 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin ikinci
fıkrasına üçüncü cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
"Ancak albay rütbesinde, ana bilim dalı başkanı, bilim dalı başkanı, servis
şefi veya kısım şefi olarak geçecek süre toplam sekiz yılı geçemez."
MADDE 18 – 2955 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkradan sonra
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli öğretim elemanları,
Genelkurmay Başkanlığınca, görev unvanlarına bakılmaksızın;
a) Eğitim maksadıyla, diğer eğitim hastahanelerinin kadrolarına,
b) Askerî hastahanelerin bilimsel gelişmesine katkıda bulunmak
maksadıyla, bir yılı geçmemek üzere diğer hastahanelerin uzmanlık
kadrolarına,
c) Sağlık hizmetlerinin yönetimi ve plânlanması maksadıyla;
Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet
Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığındaki sağlık şube
müdürlüğü veya daire başkanlığı kadrolarına,
d) Disiplin, kıdem, kadro, kadrosuzluk ile diğer askerî ihtiyaçlar
nedeniyle; Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki başka bir göreve ya da
Gülhane Askerî Tıp Akademisi dışındaki karargâh ve kurumlara,
atanabilir veya buralarda görevlendirilebilirler."
"Yüksek Bilim Konseyinde görevli öğretim üyeleri, özlük hakları
saklı kalmak kaydıyla, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin sağlık ihtiyaçları
nedeniyle diğer askerî hastahanelerde, Genelkurmay Başkanlığı, Millî
Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel
Komutanlığındaki sağlık şube müdürlüğü veya daire başkanlığı
kadrolarında görevlendirilebilirler. Bu personelin Gülhane Askerî Tıp
Akademisinde verecekleri derslerin toplam süresi, diğer öğretim
üyelerinin haftalık ders süresi kadardır."
MADDE 19 – 2955 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığı, Gülhane Askerî Tıp
Akademisinin bir sonraki eğitim ve öğretim yılı için çeşitli dallardan
ihtiyaç duyduğu öğretim üyesi miktarını tespit eder ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre görevlendirilecek öğretim
elemanlarını, içinde bulunduğu eğitim ve öğretim yılının nisan ayı sonuna
kadar Genelkurmay Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
bildirir. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığı, ihtiyacın
karşılanabilme şeklini tespit eder. Yükseköğretim Kurulu ile işbirliği
yaparak, gerekli tedbirleri alır. Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilen
öğretim elemanları ile ilgili esaslar, bu Kanun ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre yürütülür."
MADDE 20 – 2955 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin ikinci ve
üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Genelkurmay Başkanlığı ayrıca eğitim, öğretim ve diğer
faaliyetlerin bu Kanunda belirtilen amaca ve ana ilkelere uygunluğunu,
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yüksek Bilim Konseyinden yeteri kadar
üye almak suretiyle de denetler."
"Öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanları,
enstitü ve yüksekokul müdürleri, eğitim hastahaneleri komutanları, Dekan
ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı tarafından izlenir ve
denetlenir."
MADDE 21 – 2955 sayılı Kanunun 38 inci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 38 – Öğretim elemanlarının bilimsel yönden
denetlenmeleri Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yüksek Bilim Konseyi
tarafından, eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma, yayın, seminer, klinik ve
uygulama faaliyetleri ile diğer hususlar üzerinden yapılır.
Her öğretim yılı sonunda bölüm başkanı, bölümündeki öğretim
üyelerinin bilimsel gelişmelerini, bölümün geçmiş yıldaki eğitim, öğretim
ve araştırma faaliyeti ile gelecek yıldaki çalışma plânını belirten raporu
bağlı bulunduğu dekana, enstitü müdürüne, yüksekokul müdürüne veya
eğitim hastahanesi komutanına sunar. Bunlar da raporlarını Gülhane
Askerî Tıp Akademisi Komutanına gönderirler. Gülhane Askerî Tıp
Akademisi Komutanı, bu rapora kendi kanaatini de ekleyerek
Genelkurmay Başkanlığına sunar.
Her öğretim elemanı; bilimsel araştırmalarının, yayınlarının ve
girdiği dersler ile yönettiği seminerlerin ve uygulamaların listesini, yurt
içinde ve yurt dışında yapılan bilimsel kongrelerdeki tebliğlerin birer
örneğini bağlı bulunduğu yüksekokul müdürü, enstitü müdürü, fakülte
dekanı ve eğitim hastahanesi komutanı aracılığı ile Gülhane Askerî Tıp
Akademisi Komutanlığına sunmak zorundadır. Yayınlanmayan eserlerin
birer kopyası verilir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun eser
sahibine tanıdığı haklar saklıdır.
Öğretim elemanlarının bilimsel yayınları için Gülhane Askerî Tıp
Akademisinde özel arşiv tutulur.
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yüksek Bilim Konseyi ve bölüm
başkanlarının denetlemeler sonunda hazırlayacakları raporlar, ilgili
öğretim üyesinden müteakip yıllarda yararlanma konusundaki
değerlendirme çalışmalarında kullanılır."
MADDE 22 – 2955 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci ve
dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Uzmanlar hariç olmak üzere öğretim elemanları ile Yüksek Bilim
Konseyinden diğer askerî hastahanelerde, Genelkurmay Başkanlığı, Millî
Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel
Komutanlığındaki sağlık şube müdürlüğü veya daire başkanlığı
kadrolarında görevlendirilebilen öğretim üyelerine, ayrıca 2914 sayılı
Yükseköğretim Personel Kanununun 12 nci maddesine göre üniversite
ödeneği; idarî görevleri bulunanlara da, aynı Kanunun 13 üncü maddesine
göre idarî görev ödeneği ödenir."
"Yukarı fıkralardaki askerî personele, 926 sayılı Türk Silâhlı
Kuvvetleri Personel Kanununda öngörülen iş güçlüğü, iş riski, temininde
güçlük zammı ve malî sorumluluk tazminatı ödenmez. Yan ödemeden
faydalanmayan bu statüdeki personelin çeşitli ödemelerle bir ayda
aldıkları net tutarlar, bu maddede sayılmayan ve yan ödemelerden
yararlanan personele çeşitli ödemelerle bir ayda verilen net tutarlardan az
ise, aynı kıt’a ve karargâhtaki aynı rütbe ve kıdemdekiler arasında
meydana gelen fark ayrıca tazminat olarak ödenir. Meslek ve sanatlarını
serbest olarak icra eden profesör ve doçentlere döner sermayeden pay
almamak kaydıyla üniversite ödeneği ödenir."
MADDE 23 – 2955 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (k) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"k) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yüksek Bilim Konseyinin
kuruluşu ve işleyişi ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve
usûller,"
MADDE 24 – 2955 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler
eklenmiştir.
"Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı İdarî Yardımcısı:

EK MADDE 1 – Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı İdarî
Yardımcısı, harp akademisi mezunu bir general veya amiral olup, Gülhane
Askerî Tıp Akademisi Komutanının atandığı usûllere göre atanır.
Komutan İdarî Yardımcısı, her türlü idarî faaliyette Gülhane Askerî Tıp
Akademisi Komutanına yardım eder.
Yüksek Bilim Konseyi:
EK MADDE 2 – Yüksek Bilim Konseyi; Gülhane Askerî Tıp
Akademisi Komutanı Bilimsel Yardımcısı (Dekan), Gülhane Askerî Tıp
Akademisindeki ana bilim dalı ve bilim dalı başkanlığı ile servis ve kısım
şefliği görev sürelerini tamamlayan öğretim üyeleri ve Gülhane Askerî
Tıp Akademisi Komutanı tarafından bir yıl için görevlendirilecek üç ana
bilim dalı ve iki bilim dalı başkanından oluşur.
Bu öğretim üyeleri daha önce görev yaptıkları ana bilim dalı, bilim
dalı ile servis ve kısımlarda bilimsel faaliyetlerine devam ederler.
Yüksek Bilim Konseyinin kadroları her yıl yeniden düzenlenir ve
Türk Silâhlı Kuvvetleri teşkilat ve kadrolarında gösterilir.
Bu Konseyin kadroları içinde, yurt dışı sürekli göreve atanan
öğretim üyesi sayısı kadar kadro ayrıca gösterilir.
Yüksek Bilim Konseyi Dekanın başkanlığında toplanır. Gülhane
Askerî Tıp Akademisi Komutanı Türk Silâhlı Kuvvetlerinin genel sağlık
politikaları ile ilgili konularda Yüksek Bilim Konseyi toplantılarına katılır
ve toplantıyı yönetir.
Yüksek Bilim Konseyinin ve Konseyi oluşturan öğretim üyelerinin
görevleri şunlardır:
a) Gülhane Askerî Tıp Akademisinin eğitim ve öğretim plân ve
programlarının çağdaş, bilimsel ve teknolojik esaslara uygun olması için
araştırmalar yapmak.
b) Gülhane Askerî Tıp Akademisini ilgilendiren kanun ve
yönetmeliklerin taslaklarını hazırlamak, önerilerde bulunmak ve görüş
bildirmek.
c) Türk Silâhlı Kuvvetleri personelinin fizik ve moral gücünü en üst
düzeyde muhafaza etmek üzere bedensel ve ruhsal gelişimi sağlayacak
sportif faaliyetlerin bilimsel verilerini araştırmak, tespit etmek ve
uygulamaya yönelik önerilerde bulunmak.
d) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde ortaya çıkacak salgın hastalıklarla
mücadele etmek ve koruyucu önlemler alınmasını sağlamak maksadıyla
önerilerde bulunmak.
e) Sağlık bilimleri alanında, yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve
araştırma yapmak.
f) Ulusal ve uluslararası kurumlarla bilimsel işbirliği yaparak,
Gülhane Askerî Tıp Akademisinin bilimsel gelişimine ve verilen sağlık
hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına katkıda bulunacak araştırmalar
yapmak ve önerilerde bulunmak.
g) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı tarafından
görevlendirilecek en fazla on öğretim üyesi ile Akademi Kuruluna iştirak
etmek.
h) Genelkurmay Başkanlığının direktiflerine uygun olarak, Gülhane
Askerî Tıp Akademisinin bilimsel denetimini yapmak.
ı) Meslekî ve bilimsel yayın yapmak.
j) Eğitim ile ilgili klinik, poliklinik ve laboratuvar çalışmaları
yapmak.
k) Diğer askerî hastahanelerin bilimsel yönden gelişmesine katkıda
bulunmak.

l) Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, kuvvet
komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı karargâhlarında yürütülen
sağlıkla ilgili plânlama ve çalışmalara iştirak etmek.
m) Adlî tıp olaylarında görevlendirilmeleri halinde, bilirkişi olarak
görev yapmak.
n) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığınca yapılacak ulusal
ve uluslararası kongre ve toplantıların tıbbî ve idarî sekreterliğini
yürütmek.
o) Bu Kanunla, Yüksek Bilim Konseyine ve öğretim üyelerine
verilen diğer görevleri yapmak.
Ana bilim dalı ve ana bilim dalı başkanı:
EK MADDE 3 – Ana bilim dalı, en az bir bilim dalını kapsayan
eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik bir
birimdir. Ana bilim dalları Gülhane Askerî Tıp Akademisi
Komutanlığınca Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş, Akademi
Kurulunun kararı ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığının
önerisi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca kurulur.
Ana bilim dalı başkanı; ana bilim dalı içindeki en kıdemli asker
profesör olup fakültede dekanın, enstitüde enstitü müdürünün veya
yüksekokulda yüksekokul müdürünün görüşü alınarak Gülhane Askerî
Tıp Akademisi Komutanının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca
atanır.
Fakülte dışındaki diğer birimlerin öğretim üyesi bulunmayan ana
bilim dallarının başkanları, Askerî Tıp Fakültesinde görevli öğretim
üyeleri arasından Dekanın görüşü de alınarak Gülhane Askerî Tıp
Akademisi Komutanı tarafından görevlendirilir. Bu şekilde yapılan
görevlendirilmelerde geçen süre ana bilim dalı başkanlığı görev
süresinden sayılmaz.
Ana bilim dalı başkanlığı görev süresi dört yıldır. General ve
amirallar hariç bu süre Yüksek Askerî Şûra kararıyla her yıl yeniden
değerlendirilmek kaydıyla uzatılabilir. Ana bilim dalı başkanlığı görev
süresi toplam sekiz yılı geçemez. Görev süresi bitenler Yüksek Bilim
Konseyindeki kadrolara atanırlar. General ve amiral rütbesindeki ana
bilim dalı başkanları rütbe bekleme süresini tamamladıktan sonra
Genelkurmay Başkanının teklifi, Yüksek Askerî Şûranın üçte iki
çoğunluğunun kararı ile her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla
rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler.
Profesör bulunmayan ana bilim dallarında başkanlık görevini,
doçentler vekâleten yürütürler. Ancak bu süreler görev süresinden
sayılmaz.
Ana bilim dalı başkanının görevi başında bulunmadığı hallerde, ana
bilim dalı içindeki akademik kıdemi önde olan öğretim üyeleri arasından
rütbe ve kıdemce en büyük öğretim üyesi ana bilim dalı başkanlığına
vekâlet eder. Vekil tayini, bölüm başkanının da onayı alınarak ana bilim
dalı başkanı tarafından yapılır.
Ana bilim dalı için düzenlenen bu hususlar; eğitim
hastahanelerindeki servisleri de kapsar.
Bilim dalı ve bilim dalı başkanı:
EK MADDE 4 – Bilim dalı, ana bilim dalı içinde eğitim, öğretim,
araştırma ve uygulama yapan akademik bir birimdir.
Bilim dalı, ana bilim dalına bağlı olarak ilgili ana bilim dalı başkanı
ve bölüm başkanının ortak önerileri, Akademi Kurulunun kararı ve
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının teklifi üzerine, Genelkurmay
Başkanlığınca kurulur ve Yükseköğretim Kuruluna bilgi verilir.

Bilim dalı başkanı; bilim dalı içindeki en kıdemli asker profesör
olup fakültede dekanın, enstitüde enstitü müdürünün veya yüksekokulda
yüksekokul müdürünün görüşü alınarak Gülhane Askerî Tıp Akademisi
Komutanının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca atanır.
Fakülte dışındaki diğer birimlerin öğretim üyesi bulunmayan bilim
dallarının başkanları Fakültede görevli öğretim üyeleri arasından Dekanın
görüşü de alınarak Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı tarafından
görevlendirilir. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde geçen süre bilim
dalı başkanlığı görev süresinden sayılmaz.
Bilim dalı başkanlığı görev süresi dört yıldır. General ve amiraller
hariç bu süre Yüksek Askerî Şûra kararıyla her yıl yeniden
değerlendirilmek kaydıyla uzatılabilir. Bilim dalı başkanlığı görev süresi
toplam sekiz yılı geçemez. Görev süresi bitenler Yüksek Bilim
Konseyindeki kadrolara atanırlar. General ve amiral rütbesindeki bilim
dalı başkanları rütbe bekleme süresini tamamladıktan sonra Genelkurmay
Başkanının teklifi üzerine Yüksek Askerî Şûranın üçte iki çoğunluğunun
kararı ile her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla rütbesinin yaş haddine
kadar hizmete devam ettirilebilirler.
Profesör bulunmayan bilim dallarında başkanlık görevini doçentler,
doçent de yoksa yardımcı doçentler vekâleten yürütürler. Ancak bu
süreler görev süresinden sayılmaz.
Bilim dalı başkanının görevinin başında bulunmadığı hallerde, bilim
dalı içindeki akademik kıdemi önde olan öğretim üyeleri arasından rütbe
ve kıdemce en büyük öğretim üyesi, bilim dalı başkanlığına vekâlet eder.
Vekil tayini, ana bilim dalı başkanının da onayı alınarak bilim dalı
başkanı tarafından yapılır.
Bilim dalı başkanı, bilim dalının her düzeydeki eğitim ve öğretim,
uygulama, araştırma ve her türlü faaliyetlerinin düzenli ve verimli şekilde
yürütülmesinden ana bilim dalı başkanına karşı sorumludur.
Bilim
dalı
için
düzenlenen
bu
hususlar,
eğitim
hastahanelerindeki kısımları da kapsar."
MADDE 25 – 2955 sayılı Kanunun geçici 8 inci ve geçici 9 uncu
maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 26 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 27 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
16/5/2006
[R.G. 17 Mayıs 2006 – 26171]
—— • ——
TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 5499
Kabul Tarihi : 10/5/2006
MADDE 1 – 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri
Personel Kanununun 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"d) Bayan personele doğum yapmasından önce sekiz hafta ve
doğum yaptığı tarihten itibaren sekiz hafta olmak üzere toplam on altı
hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik hâlinde, doğum öncesi
sekiz haftalık izin süresine iki hafta süre eklenir. Ancak beklenen doğum
tarihinden sekiz hafta öncesinden, sağlık durumunun uygun olduğu doktor
raporu ile belgelenen personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar
iş yerinde çalışabilir. Bu durumda personelin isteği halinde doğum

öncesinde çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresinin bitim tarihinden
itibaren aylıklı izin süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi
nedeniyle personelin doğum öncesi sekiz haftalık izninden kullanılamayan
süreleri, doğum sonrası sürelere eklenir.
Doğum yapan personele çocuklarını emzirmeleri için doğum
tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir
buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve kaça
bölünerek kullanılacağı personelin tercihine bırakılır.
Ayrıca doğum yapan personele aylıklı izinlerinin bitiminden
itibaren istekleri üzerine ve evlat edinen bayan personele en fazla üç
yaşında bir çocuğun evlat edinilmesi halinde çocuğun ana ve babasının
rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme
tarihinden itibaren isteği üzerine altı aya kadar aylıksız izin verilir.
Aylıksız izin süreleri mecburi hizmet süresinden sayılmaz."
MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
16/5/2006
[R.G. 17 Mayıs 2006 – 26171]
—— • ——
MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN KURULUŞUNA
İLİŞKİN TÜRKİYE
HÜKÜMETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ
MUTABAKAT
ZAPTINA 1 NOLU EKİN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kanun No. 5500
Kabul Tarihi : 10/5/2006
MADDE 1 – 31 Mart 2006 tarihinde Ankara’da imzalanan
"Merkezi Finans ve İhale Biriminin Kuruluşuna İlişkin Türkiye Hükümeti
ve Avrupa Komisyonu Arasındaki Mutabakat Zaptına 1 Nolu Ek" in
onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
16/5/2006
[R.G. 17 Mayıs 2006 – 26171]
—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE PAKİSTAN İSLAM
CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSLARARASI KARAYOLU
TAŞIMACILIĞI
ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA
DAİR KANUN
Kanun No. 5501
Kabul Tarihi : 16/5/2006
MADDE 1 – 15 Haziran 2003 tarihinde İslamabad’da imzalanan
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması"nın
onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
19/5/2006
[R.G. 20 Mayıs 2006 – 26173]
—— • ——
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU
Kanun No. 5502

Kabul Tarihi : 16/5/2006

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler
Amaç ve kuruluş
MADDE 1 – Bu Kanunun amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun
kuruluş, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin usûl ve esasları
düzenlemektir.
Bu Kanun ile Kuruma görev ve yetki veren diğer kanunların
hükümlerini uygulamak üzere; kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî
açıdan özerk, bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda özel hukuk
hükümlerine tâbi Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur. Kurum, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşudur. Kurumun merkezi
Ankara'dadır.
Kurum, Sayıştay'ın denetimine tâbidir.
Tanımlar
MADDE 2 – Bu Kanunda geçen;
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
b) Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,
c) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
ç) Genel Kurul: Sosyal Güvenlik Kurumu Genel
Kurulunu,
d) Yönetim Kurulu: Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim
Kurulunu,
e) Başkanlık: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,
f) Başkan: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,
g) Genel müdürler: Sosyal Sigortalar Genel Müdürü,
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü, Primsiz Ödemeler
Genel Müdürü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürünü,
ifade eder.
Kurumun amacı ve görevleri
MADDE 3- Kurumun temel amacı; sosyal sigortacılık ilkelerine
dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve malî açıdan
sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmektir.
Kurumun görevleri şunlardır:
a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık uygulama
programlarını dikkate alarak sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, bu
politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
b) Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri
konusunda
bilgilendirmek,
haklarının
kullanılmasını
ve
yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırmak.
c) Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; uluslararası gelişmeleri
izlemek, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmelerine ilişkin gerekli
çalışmaları yürütmek, usûlüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası
antlaşmaları uygulamak.

ç) Sosyal güvenlik alanında, kamu idareleri arasında koordinasyon
ve işbirliğini sağlamak.
d) Bu Kanun ve diğer kanunlar ile Kuruma verilen görevleri
yapmak.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurumun Organları ve Görevleri
Kurumun organları
MADDE 4- Kurum, aşağıdaki organlardan oluşur:
a) Genel Kurul.
b) Yönetim Kurulu.
c) Başkanlık.
Kurumun teşkilât yapısı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
Genel Kurulun oluşumu, görevleri ve toplanması
MADDE 5- Genel Kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının
veya görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında;
a) Sayıştay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Özürlüler İdaresi
Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü,
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile öğretim üyeleri arasından
Yüksek Öğretim Kurulu tarafından görevlendirilecek birer temsilciden,
b) İş ve/veya Sosyal Güvenlik Hukuku alanında Bakan tarafından
belirlenecek iki öğretim üyesinden,
c) Başkan, genel müdürler, Strateji Geliştirme Başkanı, Rehberlik
ve Teftiş Başkanı ile Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanından,
ç) En fazla üyeye sahip ilk üç işveren sendikası konfederasyonları
tarafından üye işveren sendikalarına bağlı işyerlerinde çalışan toplam işçi
sayısıyla orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden,
d) En fazla üyeye sahip ilk üç işçi sendikası konfederasyonları
tarafından üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden,
e) En fazla üyeye sahip ilk üç kamu görevlileri sendikası
konfederasyonları tarafından üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9
temsilciden,
f) Kendi nam ve hesabına çalışanların üye olduğu kanunla kurulu en
üst meslek kuruluşlarından en fazla üyeye sahip ilk üç kuruluş tarafından
üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden,
g) Kurumdan aylık veya gelir almakta olanların üye olduğu en fazla
üyeye sahip ilk üç kuruluş tarafından üye sayılarına orantılı olarak
belirlenen 9 temsilciden,
h) (ç), (d), (e) ve (f) bentleri dışında kalan ve kamu kurumu
niteliğindeki en üst meslek kuruluşları tarafından görevlendirilecek birer
temsilciden,
oluşur.
Genel Kurulun görevleri şunlardır:
a) Sosyal güvenlik politikaları ve bunların uygulamaları hakkında
görüş ve önerilerde bulunmak.
b) Kurumun bütçe ve bilânçolarını, faaliyet raporlarını, performans
programlarını, orta ve uzun vadeli gelir-gider dengesini, sigorta kolları
itibarıyla yapılan en son aktüeryal hesap sonuçlarını değerlendirerek görüş
oluşturmak.
c) Kurumun performans programlarında yer alan hedefleri ile
sonuçlarını değerlendirerek bir sonraki dönemin performans hedeflerine
ilişkin görüş oluşturmak.

ç) Yönetim Kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerini beşinci
fıkrada belirtilen usûle göre seçmek.
Genel Kurul üç yılda bir kez toplanır. Toplantı tarihi ve gündem en
geç bir ay öncesinden ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. Toplantı
yetersayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk
sağlanamazsa bir ay sonra yapılacak ikinci toplantıda salt çoğunluk
aranmaz. Genel Kurul, Bakan veya üye tam sayısının üçte biri tarafından
olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
Genel Kurul kararları en geç iki hafta içinde, Genel Kurula katılan
üyelere gönderilir ve kararlar Kurumca öncelikle dikkate alınır.
Genel Kurulda birinci fıkranın; (ç) bendinde sayılan temsilciler
Yönetim Kurulu işveren temsilcisini, (d) bendinde sayılan temsilciler
Yönetim Kurulu işçi temsilcisini, (e) bendinde sayılan temsilciler
Yönetim Kurulu kamu görevlileri temsilcisini, (f) bendinde sayılan
temsilciler Yönetim Kurulu kendi nam ve hesabına çalışanlar temsilcisini,
(g) bendinde sayılan temsilciler Yönetim Kurulu gelir ve aylık alanlar
temsilcisini birer asıl ve birer yedek üye olarak seçerler. Seçim gizli oy,
açık tasnif usûlüne göre yapılır ve oy çokluğu ile karar verilir. Seçimler
Bakanlık tarafından hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usûl ve esaslara
göre yapılır.
Genel Kurulun sekreterya işlemleri Başkanlık tarafından yerine
getirilir. Genel Kurulun çalışmaları için yapılacak giderler Kurum
bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
Genel
Kurulun
toplanmasına,
çalışmasına,
temsilcilerin
görevlendirilmesine ve diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar Kurumun
önerisi üzerine Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Yönetim Kurulunun oluşumu ve üyeleri
MADDE 6- Yönetim Kurulu bir karar organı olup, Kurumun en
yüksek karar, yetki ve sorumluluğunu taşır. Yönetim Kurulu;
a) Başkan,
b) Başkanın teklifi üzerine müşterek kararname ile atanan bir
başkan yardımcısı,
c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını temsilen, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanının teklifi üzerine müşterek kararname ile atanan
bir üye,
ç) Maliye Bakanlığını temsilen, Maliye Bakanının teklifi üzerine
müşterek kararname ile atanan bir üye,
d) Hazine Müsteşarlığını temsilen, Hazine Müsteşarlığının bağlı
olduğu Bakanın teklifi üzerine müşterek kararname ile atanan bir üye,
e) İşverenleri temsilen seçilecek bir üye,
f) İşçileri temsilen seçilecek bir üye,
g) Kamu görevlilerini temsilen seçilecek bir üye,
h) Kendi nam ve hesabına çalışanları temsilen seçilecek bir üye,
ı) Kurumdan gelir veya aylık alanları temsilen seçilecek bir üye,
olmak üzere 10 üyeden oluşur. Başkan, Yönetim Kurulunun da
başkanıdır. Yönetim Kuruluna, Başkanın bulunmadığı hallerde Başkana
vekâlet eden kişi başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyesi başkan
yardımcısının bulunmadığı hallerde, Başkan tarafından görevlendirilen
başkan yardımcısı Yönetim Kuruluna katılır.
Yönetim Kurulu en az haftada bir defa ve asgarî altı üye ile toplanır.
Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik
olması halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gerekli
görüldüğünde Başkanın veya altı üyenin talebi ile Yönetim Kurulu
olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Başkan ve başkan yardımcısı dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinin
görev süresi üç yıldır. Geçerli bir mazereti olmaksızın; arka arkaya üç
toplantıya veya bir yıl içinde toplam altı toplantıya katılmayanlar,
Yönetim Kurulu üyeliğine atanma ya da seçilme şartlarını yitirenler ile
atandıktan veya seçildikten sonra bu şartları taşımadığı anlaşılanların
üyelikleri kendiliğinden sona erer. Geçerli bir mazereti olmaksızın; arka
arkaya üç toplantıya veya bir yıl içinde toplam altı toplantıya
katılmayanların durumu, Yönetim Kurulu kararıyla tespit edilerek
Bakanlığa bildirilir. Seçilen üyelerden herhangi bir nedenle görev
süresinden önce Yönetim Kurulu üyeliği sona erenlerin yerleri, yedek
üyeler tarafından doldurulur. Bu şekilde göreve gelen üyeler, yerlerini
aldıkları üyenin görev süresini tamamlar. Süreleri biten üyeler yeni üyeler
atanıncaya veya seçilinceye kadar görevlerine devam ederler. Atanan
üyelerden herhangi bir nedenle görev süresinden önce Yönetim Kurulu
üyeliği sona erenlerin yerlerine en geç bir ay içinde kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı usûlle yeni bir atama yapılır. Atama ile gelen
Yönetim Kurulu üyelerinden görevi sona erenler, otuz gün içinde eski
kurumlarına başvurmaları halinde atamaya yetkili makam tarafından en
geç bir ay içinde mükteseplerine uygun kadroya atanırlar. Atama
gerçekleşinceye kadar bunların Yönetim Kurulu üyesi kadrolarına bağlı
olarak almakta oldukları malî haklarının ödenmesine devam olunur.
Başkan ve başkan yardımcısı dışındaki atama ile gelen Yönetim
Kurulu üyelerinin kurumları ile ilişiği kesilir.
Yönetim Kurulu üyeliğine atanacak veya seçileceklerin 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4),
(5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde sayılan şartları taşımaları gerekir.
Ancak seçimle gelen Yönetim Kurulu üyeleri için 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan şartlar
aranmaz.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A)
bendinin (5) numaralı alt bendinde öngörülen suçlarla ilgili olarak
haklarında ceza davası açılan üyelerden görevi başında kalması sakıncalı
görülenler, Bakan tarafından tedbiren görevden uzaklaştırılabilir.
Görevden uzaklaştırılan üyeler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Bu şekilde geçici olarak boşalan
üyeliklere, tedbiren görevden uzaklaştırılan üye göreve dönünceye ve söz
konusu üyenin üyelik süresini geçmemek üzere, seçimle gelen üyeler
yerine yedek üyelerden doldurulur, atama ile gelen üyelerin yerine ise
atamaya yetkili makam tarafından görevlendirme yapılır.
Toplantılara iştirak eden Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, bu
görevleri nedeniyle ayrıca, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre kamu iktisadi
teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen miktarlarda her
ay ücret ödenir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 7- Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Kurum bütçesini, bilânçosunu, gelir-gider tablolarını, Kurum
bütçesindeki bölümler içinde aktarmaları, bu bölümler arasındaki ek ve
olağanüstü ödenek tekliflerini karara bağlamak.
b) Kurumun sigorta kolları itibarıyla hazırlanacak aktüeryal
hesaplarına ilişkin raporları değerlendirerek finansman dengesinin üçer
aylık ve yıllık gerçekleşmelerini izlemek, alınması gereken tedbirleri
kararlaştırmak, Genel Kurula sunulacak aktüeryal hesaplara ilişkin
raporları gerektiğinde bağımsız kuruluşlara inceletmek.

c) Genel müdürlükler ile Strateji Geliştirme Başkanlığı
bünyesindeki daire başkanlıklarının, taşrada ise sosyal güvenlik
merkezlerinin kurulmasına veya kapatılmasına karar vererek Bakan
onayına sunmak.
ç) Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikleri karara bağlamak.
d) Her türlü kiralama sözleşmesi hakkında karar vermek, 213 sayılı
Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı kadar
her yıl artırılmak üzere bedeli beşyüz bin Yeni Türk Lirasından fazla olan
her türlü; kiraya verme, satış, alım, devir, takas, inşaat, taşınmazların
ferağı, yapım ve diğer işlere ilişkin karar vermek, ihale komisyonu
kararlarını onaylamak.
e) Kurum personeline ödenecek ek ödeme, ikramiye ve fazla mesai
ücretine ilişkin usûl ve esasları belirlemek.
f) Kurum yararının bulunması halinde; yılı merkezî yönetim bütçe
kanununda gösterilen miktara kadar olan hak ve alacakların terkinine
karar vermek, prim ve primlerden kaynaklanan alacaklar hariç olmak
üzere, uyuşmazlıkların dava açılmadan veya icra takibi yapılmadan
uzlaşma veya tahkim yoluyla çözümlenmesine, Kurum tarafından veya
Kuruma karşı açılan dava veya icra takiplerinin uzlaşma veya tahkim
yoluyla çözümlenmesine, sulhe, kabule, feragate ve kanun yollarına
başvurulmamasına karar vermek.
g) Kurumun performans hedef, gösterge ve programı ile hizmet
kalite standartlarını karara bağlamak.
h) Her yıl için, prim borcu kamuoyuna açıklanacak işverenlerin
belirlenmesine esas olmak üzere asgarî borç tutarını belirlemek.
ı) Kurum alacaklarının tahsilat işlemleri ile diğer kanunlarla
tahakkuk ve tahsilat yetkisi Kuruma verilen alacakların tahsilat
işlemlerinin, kısmen veya tamamen kamu gelirlerinin toplanması ve
takibinden sorumlu olan kamu idarelerinden hizmet almak suretiyle
gerçekleştirilmesine karar vererek Bakan onayına sunmak.
i) Kurumun dava ve icra takipleri için vekâlet akdi yoluyla avukat
çalıştırılmasına, özel uzmanlık gerektiren ve geçici nitelikteki işler için ise
hizmet satın alınması yoluyla yerli veya yabancı uzman çalıştırılmasına
karar vermek, bunların sözleşme şartlarını ve avukatlara ödenecek
ücretleri belirlemek.
j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulunun çalışma usûl ve esaslarıyla, bu Kanunun 6 ncı
ve 7 nci maddelerinin uygulanmasına ilişkin hususlar, Yönetim Kurulu
kararı ve Bakan onayı ile çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başkanlık Teşkilâtı
Teşkilât
MADDE 8- Başkanlık teşkilâtı, merkez ve taşra teşkilâtından
meydana gelir.
Merkez teşkilâtı
MADDE 9- Başkanlık merkez teşkilâtı, ana hizmet birimleri ile
danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden meydana gelir.
Başkan
MADDE 10- Başkanlığın en üst amiri olan Başkan, Başkanlık
icraatından ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Yönetim
Kuruluna karşı sorumlu olup aşağıdaki görev, yetki ve sorumluluklara
sahiptir:

a) Kurumu; Anayasaya, kanunlara, ulusal kalkınma plânına, yıllık
uygulama programlarına ve Bakanlar Kurulunca belirlenen politika ve
stratejilere uygun olarak yönetmek.
b) Kurumun görev alanına giren hususlarda politika ve stratejiler
geliştirmek, bunlara uygun yıllık amaç ve hedefler oluşturmak,
performans ölçütleri belirlemek, Başkanlığın bütçesini hazırlamak, gerekli
yasal ve idarî düzenleme çalışmalarını yapmak, belirlenen stratejiler,
amaçlar ve performans ölçütleri doğrultusunda uygulamayı koordine
etmek, izlemek ve değerlendirmek.
c) Kurumun faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek, yönetim
sistemlerini gözden geçirmek, kurumsal yapı ile yönetim süreçlerinin
etkililiğini gözetmek ve yönetimin geliştirilmesini sağlamak.
ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
d) Adlî ve idarî makamlara, gerçek ve tüzel kişilere karşı Kurumu
temsil etmek.
e) Kamu Görevlileri Etik Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde
kurumsal etik kuralları belirleyerek, personele ve Kurumun ilişkili olduğu
taraflara duyurmak ve personelin bu kurallara uygun hareket etmesini
sağlamak.
f) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden
değerleme oranı kadar her yıl artırılmak üzere bedeli beşyüz bin Yeni
Türk Lirasına kadar olan; kiraya verme, satış, alım, devir, takas, inşaat,
taşınmazların ferağı, yapım ve diğer işlere ilişkin sözleşmeler hakkında
karar vermek, ihale komisyonu kararlarını onaylamak, beşyüz bin Yeni
Türk Lirasının üzerinde olanlar için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak
ve kendi limitleri dâhilinde merkez ve taşra teşkilâtının harcama sınırlarını
belirlemek.
g) Ödeme tarihi altı aydan daha uzun süre gecikmiş ve Yönetim
Kurulu tarafından her yıl için belirlenecek tutardan daha fazla prim borcu
olan işverenleri, yönetmelikle belirlenen usûl ve esaslara göre her yıl
kamuoyuna açıklamak.
h) Kurumun faaliyet alanına giren konularda diğer kurum ve
kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
Başkan yardımcıları
MADDE 11- Görevlerin yürütülmesinde Başkana yardımcı olmak
üzere üç başkan yardımcısı görevlendirilir. Başkan yardımcıları, Başkana
karşı sorumludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ana Hizmet Birimleri
Ana hizmet birimleri
MADDE 12- Başkanlığın ana hizmet birimleri şunlardır:
a) Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü.
b) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü.
c) Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü.
ç) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü.
d) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı.
e) Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı.
Her bir genel müdürlük bünyesinde, Yönetim Kurulu kararı ile en
fazla 8 adet daire başkanlığı kurulabilir.
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
MADDE 13- Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünün görevleri
şunlardır:
a) Sosyal güvenlik mevzuatında genel sağlık sigortası ve primsiz
ödemeler dışındaki konularda verilen görevleri yapmak.

b) Kurumun prim tahsilatını yapmak, tahsil edilemeyen prim ve
prime ilişkin diğer alacakları gecikme süresi ve miktarına göre
sınıflandırarak takibine öncelik vermek, süresi içerisinde tahsil
edilemeyen prim ve prime ilişkin diğer alacaklar ile ilgili olarak borçlular
hakkında gerekli idarî ve icraî takibat ile bunlardan kaynaklanan davaların
kadrolu veya vekâlet akdine dayanılarak çalıştırılacak sözleşmeli
avukatlarca, yetkili mercilerde her derecede takip edilmesini, savunmasını
ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
c) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun gereği tahsil edilmesi
gereken işsizlik sigortası primlerinin tahsil ve takip işlemlerini yapmak.
ç) Yönetim Kurulunca gerekli görülen durumlarda, Kurumun
süresinde ödenmeyen prim ve prime ilişkin alacakları ile diğer kanunlarla
tahsil ve takip yetkisi Kuruma verilen alacakların tahsilat işlemlerini,
yapılacak protokoller çerçevesinde kısmen veya tamamen kamu
gelirlerinin toplanması ve takibinden sorumlu olan kamu idarelerinden
hizmet almak suretiyle gerçekleştirmek.
d) Kapsamda olduğu halde tescili yapılmayan sigortalıların, genel
sağlık sigortalılarının ve işyerlerinin işlemlerini re’sen sonuçlandırmak,
kayıtdışı çalışmanın önlenmesi amacıyla diğer kamu idareleri, bankalar,
aracı kurumlar, oda, borsa, birlik ve meslek kuruluşları ve her türlü gerçek
ve tüzel kişilerle sigortalılık ve işyeri denetimi, veri paylaşımı ve kontrolü
konusunda işbirliği yapmak, projeler oluşturmak, geliştirmek ve
uygulamak.
e) Sigortalıları, hak sahiplerini ve işverenleri sosyal güvenlik
mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda her türlü iletişim
araçları ile bilgilendirmek.
f) Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek.
g) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri
yapmak.
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
MADDE 14- Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün görevleri
şunlardır:
a) Sosyal güvenlik mevzuatında genel sağlık sigortası ile ilgili
konularda verilen görevleri yapmak.
b) Genel sağlık sigortalıları ile hak sahiplerinin hastalıklardan
korunması amacıyla ilgili kamu idareleriyle kişisel koruyucu sağlık
hizmetleri politikalarının tespitine ve etkin bir şekilde uygulanmasına
katkı sağlamak.
c) Genel sağlık sigortalıları ile hak sahiplerini ve işverenleri genel
sağlık sigortası mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda her
türlü iletişim araçları ile bilgilendirmek.
ç) Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek.
d) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri
yapmak.
Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü
MADDE 15- Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğünün görevleri
şunlardır:
a) Sosyal güvenlik mevzuatında primsiz ödemelere ilişkin konularda
verilen görevleri yapmak.
b) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanun, 28/5/1986 tarihli ve 3292
sayılı Kanun, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Kanun, 28/2/1982 tarihli ve
2629 sayılı Kanun, 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Kanun, 12/4/1991
tarihli ve 3713 sayılı Kanun, 11/10/1983 tarihli ve 2913 sayılı Kanun,
16/12/1960 tarihli ve 168 sayılı Kanun hükümleri ile yılı bütçe
kanunlarına ekli cetvellerde ve 2330 sayılı Kanuna atıfta bulunan diğer

kanun hükümlerine göre bedeli Hazine tarafından karşılanmak suretiyle
bu Kanunla devredilen Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel
Müdürlüğü tarafından yapılması gereken tazminat ve yardım işlemleri ile
bu kanunlar kapsamında bulunan er, erbaş ve sivil görevlilere yönelik
aylık ve diğer ödemeleri yapmak.
c) Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek.
ç) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri
yapmak.
Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü
MADDE 16- Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünün görevleri
şunlardır:
a) Kurumun gerçek ve tüzel kişilere yönelik hizmet sunumunun
kesintisiz olarak yerine getirilmesini sağlamak.
b)
Hizmet
sunumuna
ilişkin
konularda,
performansın
geliştirilmesine yönelik olarak ilgili birimler ile birlikte iş süreçlerini
belirlemek, yürütülen işlerle ilgili verileri toplamak, analiz etmek, elde
ettiği sonuçları ilgili birimlerle paylaşarak iş süreçlerini geliştirmek.
c) Taşra teşkilâtı birimlerinin kurulması ve kapatılması ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek.
ç) Kurum merkez ve taşra teşkilâtının her türlü bilişim hizmetlerini
yürütmek.
d) Sosyal güvenlik veri tabanını oluşturmak, diğer kamu idarelerinin
veri tabanları ile entegrasyonunu sağlamak, sosyal güvenlik veri tabanı
bilgilerinin güncelliğini sağlamak ve Kurum faaliyetlerinin etkililiğini
artıracak şekilde kullanıma sunmak.
e) Kurum için gerekli yazılım ve donanım altyapılarını plânlamak,
geliştirmek, kurmak, işletmek, yenilemek, bu altyapıların güvenliğini ve
sürekliliğini sağlamak üzere gerekli önlemleri almak.
f) Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek.
g) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri
yapmak.
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
MADDE 17- Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Başkan adına
aşağıdaki rehberlik ve teftiş görevlerini yapar:
a) Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını;
usûlsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran
bir anlayışla denetlemek.
b) Kayıtdışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile
mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri
yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek.
c) Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz
etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme
kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine
öncelik vermek.
ç) Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek,
ilgililerden bilgi istemek ve toplamak.
d) İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit
etmek.
e) Yıl boyunca müfettişler tarafından düzenlenen raporların
sonuçlarını değerlendirmek, raporlar hakkında istatistikî bilgiler ile
birlikte uygulamadaki sorunlara ve yapılması gereken mevzuat
değişikliklerine ilişkin öneriler sunmak.
f) Kurumun merkez ve taşra teşkilâtı ile personelinin idarî, malî ve
hukukî işlemleri hakkında teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak, sosyal
güvenlik mevzuatının verdiği yetkiye dayanılarak Kurumla sözleşme

yapmış gerçek ve tüzel kişiler hakkında ise inceleme ve soruşturma
yapmak.
g) Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin yöntem ve
teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak,
denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini
artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak.
h) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri
yapmak.
Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı
MADDE 18- Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığının
görevleri şunlardır:
a) Kurumun nakit ve benzeri varlıklarını finansal araçlar vasıtasıyla
değerlendirmek.
b) Nüfus yapısı ve finansman yönünden kısa, orta ve uzun vadeli
aktüeryal esaslara göre projeksiyonlar yapmak, finansman, fon yönetimi
ve aktüerya ile ilgili her türlü istatistikî bilgiyi derlemek, bu bilgileri
değerlendirerek sonuçlarını ilgili birimlere bildirmek.
c) Tahsilat ve ödemelerin hızlı, güvenli ve düşük maliyetle
yapılması hususunda banka ve diğer finansal kuruluşlarla protokol
yapmak.
ç) Finansman kaynakları ile yapılmakta olan ödemelerden
yararlanma şartları ve yardım tutarları arasındaki ilişkiyi inceleyerek
teknik bilânçoyu hazırlamak.
d) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri
yapmak.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Danışma Birimleri
Danışma birimleri
MADDE 19- Başkanlığın danışma birimleri şunlardır:
a) Strateji Geliştirme Başkanlığı.
b) Hukuk Müşavirliği.
c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.
Strateji Geliştirme Başkanlığı
MADDE 20- Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Ulusal kalkınma plânı, strateji ve politikaları, yıllık program, 33
üncü maddede belirtilen komisyon tarafından belirlenen finansal hedefler
ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde, sosyoekonomik verileri de
dikkate alarak, Kurumun orta ve uzun vadeli sosyal güvenlik amaç,
strateji ve politikalarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
b) Kurumun görev alanına giren konularda performans ve kalite
ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine
getirmek.
c) Kurumun yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla
ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak.
ç) Kurumun görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek
dış faktörleri incelemek, alınması gerekli önlemleri önermek, Kurum içi
kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini
analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
d) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile malî
hizmetler birimine verilen görevleri yerine getirmek.
e) Kurumun çalışma konuları ile ilgili bilimsel yayınları takip ve
teşvik etmek.
f) Kurumda yapılacak yeni düzenlemeler ve ihdas edilecek birimler
için düzenleyici etki analizi yapmak.

g) Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; 24/6/1994 tarihli ve 4009
sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
hükümleri çerçevesinde, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlar ile
işbirliği yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik
sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek.
h) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri
yapmak.
Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde Yönetim Kurulu kararı ile
en fazla 4 adet daire başkanlığı kurulabilir.
Hukuk Müşavirliği
MADDE 21- Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) Kurumun amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plân ve
programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla, gerekli hukukî
teklifleri hazırlamak, Kurum birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları
tarafından gönderilen kanun, tüzük, yönetmelik, diğer mevzuat ve tip
sözleşme taslakları ile diğer hukukî konular hakkında görüş bildirmek.
b) Kurumun menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıkları önleyici
hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara
uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.
c) Kurumun taraf olduğu davalarda Başkanlığı temsil etmek, prim
ve prime ilişkin davalar hariç; Kurum tarafından veya Kurum aleyhine
açılan davalar ile icra takiplerinin kadrolu avukatlar veya Başkanlıkça
vekâlet akdine dayanılarak çalıştırılacak sözleşmeli avukatlarca her
derecede takip edilmesini, savunmasını, sonuçlandırılmasını ve
koordinasyonunu sağlamak.
ç) Kurum tarafından talep edilen hukukî konular ile hukukî, malî ve
cezaî sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.
d) İhtilaflı konuları analiz ederek Kurumun taraf olduğu
anlaşmazlıkları en aza indirecek tedbirlere ilişkin görüş ve önerilerde
bulunmak.
e) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen
hususlarda önerilerde bulunmak.
f) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri
yapmak.
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
MADDE 22- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri
şunlardır:
a) Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri plânlamak ve bu
faaliyetlerin belirlenecek usûl ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak.
b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi
edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak
üzere gerekli tedbirleri almak.
c) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri
yapmak.
ALTINCI BÖLÜM
Yardımcı Hizmet Birimleri
Yardımcı hizmet birimleri
MADDE 23- Kurumun yardımcı hizmet birimleri şunlardır:
a) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı.
b) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
MADDE 24- İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının görevleri
şunlardır:

a) Kurumun insan gücü plânlaması ve politikası konusunda
çalışmalar yapmak, tekliflerde bulunmak.
b) Kurum personelinin atama, nakil, sicil, terfi, ücret, emeklilik ve
benzeri özlük işlemlerini yürütmek.
c) Kurum personelinin eğitim plânını hazırlamak, uygulamak ve
değerlendirmek.
ç) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri
yapmak.
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
MADDE 25- Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri
şunlardır:
a) Kurum hizmetlerinin gerektirdiği her türlü yapma, yaptırma,
satma, satınalma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, idarî ve malî
hizmetleri yürütmek.
b) Taşınır ve taşınmazların kayıtlarını tutmak.
c) Kurum sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini plânlamak ve
yürütmek.
ç) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri
yapmak.
YEDİNCİ BÖLÜM
Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu
Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun oluşumu,
görevleri ve toplanması
MADDE 26- Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu; Bakanın
başkanlığında, Başkan ile Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından, en az genel müdür
düzeyinde, görevlendirilecek birer temsilciden, Türkiye İş Kurumu Genel
Müdürü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürü, Özürlüler
İdaresi Başkanı, Üniversitelerarası Kurul tarafından fakültelerin çalışma
ekonomisi, sosyal güvenlik ve/veya iş hukuku bilim dallarından seçilecek
bir öğretim üyesi, Genel Kurula üye gönderen kuruluşların başkanları ile
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk
Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci, Malî Müşavirler ve Yeminli
Malî Müşavirler Odaları Birliği başkanlarından, Bakan tarafından uygun
görülecek kişiler veya kurum temsilcilerinden oluşur.
Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu, sosyal güvenlik
politikaları ve uygulamaları konularında görüş bildirir. Kurul yılda bir kez
en geç Mart ayı sonuna kadar, Bakan tarafından tespit edilen gün ve
gündeme göre toplanır. Kurulun sekreterya hizmetleri Başkanlık
tarafından yerine getirilir. Kurulun çalışma usûl ve esasları çıkarılacak bir
yönetmelikle düzenlenir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Taşra Teşkilâtı
Taşra teşkilâtı
MADDE 27- Başkanlığın taşra teşkilâtı; her ilde kurulan sosyal
güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine bağlı olarak
kurulacak sosyal güvenlik merkezlerinden oluşur.
İl ve ilçelerde nüfus, sigortalı ve genel sağlık sigortalısı sayısı, işyeri
sayısı, işlem yoğunluğu ve belirlenecek diğer kriterler doğrultusunda
yeteri kadar sosyal güvenlik merkezi kurulabilir veya kaldırılabilir.

Sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezleri,
ikinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun olarak teşkilâtlanma usûl ve
esasları yönetmelikle belirlenmek üzere idarî iş ve işlemler açısından dört
kategoriye ayrılabilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Personele İlişkin Hükümler
Personelin statüsü, ücret ve malî haklar
MADDE 28- Kurum hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli
görevler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tâbi olarak
istihdam edilen personel tarafından yürütülür. Kurumun kadrolu
memurları hakkında sosyal güvenlikleri bakımından 5434 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
Kurumun merkez ve taşra teşkilâtı kadrolarında çalışan memurları
ile sözleşmeli personeline en yüksek Devlet memuru aylığının (ek
gösterge dahil) % 200'ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılır. Sağlık
hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan
personele yapılacak ek ödemenin tavanı % 700 olarak uygulanır. Ancak,
serbest çalışan sağlık personeline ödenecek ek ödeme oranı % 200'ü
geçemez. Yapılacak ek ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir
vergi kesintisi yapılmaz. Görev yapılan birim ve iş hacmi, görev mahalli,
görevin önem ve güçlüğü, personelin sınıfı, kadro unvanı, derecesi ve
atanma biçimi, serbest çalışıp çalışmadığı, personelin performansı,
kullanılan izin ve istirahat raporları ve disiplin cezaları gibi kriterler göz
önünde bulundurularak yapılacak ek ödeme tutarları ile ödemeye ilişkin
diğer usûl ve esaslar, Yönetim Kurulunun teklifi ve Maliye Bakanlığının
görüşü üzerine Bakan tarafından belirlenir.
Kurumda bilişim hizmetlerini yürütmek ve 50 kişiyi geçmemek
üzere sözleşmeli olarak uzman personel çalıştırılabilir. Bu şekilde
çalıştırılacak olanların ücretleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4
üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlere uygulanan
sözleşme ücreti tavanının iki buçuk katını geçemez ve bu fıkrada belirtilen
ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Bu personele ödenecek ücret
ile sözleşme usûl ve esasları Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye
Bakanlığının görüşü alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir. Bu şekilde
istihdam edilecek personelin, bilgisayar mühendisliği, yazılım
mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve
elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yüksek öğretim kurumlarından mezun olması şarttır.
Kurumun memur statüsündeki kadrolu personeline asgarî ücretten
az olmamak üzere, kendi aylıkları (ek gösterge dahil) tutarında her yıl iki
ikramiye verilebilir. İkramiyenin ödenmesinde personelin performansı ve
disiplin cezası alıp almadığı kriterleri dikkate alınır.
Fazla çalışma gerektiren her türlü Kurum işleri için çalışma saatleri
dışında görevlendirilen ve fiilen çalışan memurlar ile sözleşmeli personele
ayda 60 saati geçmemek üzere ve yılı merkezî yönetim bütçe kanununda
belirtilen ücretin iki katı karşılığında, Yönetim Kurulunca belirlenecek
esas ve usûllere göre fazla çalışma yaptırılabilir. Zorunlu hallerde bu süre
% 50 artırılabilir.
Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurum personeli, 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun uygulanmasında kamu görevlisi sayılır ve 4483 sayılı
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla
Mücadele Kanunu ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine tâbidir.

Kurum lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme
bağlanarak karşı taraftan tahsil edilen vekâlet ücretlerinin; hukuk
müşavirlerine, avukatlara ve dava ve icra takibi işlerinde fiilen görev
yapan diğer personele dağıtımı hakkında 1389 sayılı Devlet Davalarını
İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkında Kanun
hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. Vekâlet ücretinin dağıtımının usûl ve
esasları yönetmelikle belirlenir.
Kadrolar ve atama
MADDE 29- Kurum kadrolarının tespiti, ihdası, kullanılması ve
iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri, atamalarda ise bu
Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 23/6/1981 tarihli ve 2477 sayılı
Kanun hükümleri uygulanır.
Başkan, başkan yardımcısı, genel müdür, Rehberlik ve Teftiş
Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire
Başkanı ve 1. Hukuk Müşavirinin ataması müşterek kararnameyle, genel
müdürlükler ile Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesindeki daire
başkanları, İnsan Kaynakları Daire Başkanı, Destek Hizmetleri Daire
Başkanı ve sosyal güvenlik il müdürleri Başkanın önerisi üzerine Yönetim
Kurulu tarafından, bunların dışında kalan personelin ataması Başkan
tarafından yapılır.
İkinci fıkrada sayılan kadrolar ile daire başkanı, sosyal güvenlik il
müdürü, sosyal güvenlik il müdür yardımcısı ve sosyal güvenlik merkezi
müdürü kadrolarına yapılacak atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ilave olarak, en az
dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak şartı
aranır.
Sosyal Güvenlik Uzmanı, Müfettiş ve bunların yardımcıları
MADDE 30- Kurumda sosyal güvenlik uzman yardımcısı veya
müfettiş yardımcısı kadrolarına atanabilmek için 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ilave
olarak;
a) En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının
hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, tıp, diş
hekimliği, eczacılık fakültelerinden veya sosyal hizmetler, sağlık idaresi
veya sağlık yönetimi, matematik, istatistik, aktüerya, bankacılık,
sigortacılık, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik
mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek
öğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Meslekî ve yabancı dil konularında yapılacak yarışma sınavında
başarılı olmak,
c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz yaşını
doldurmamış olmak,
şartları aranır.
Birinci fıkraya göre sosyal güvenlik uzman yardımcısı veya müfettiş
yardımcısı olarak atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak, olumlu sicil
almak ve Kurumca belirlenen konuda tez hazırlamak kaydıyla, sosyal
güvenlik uzman yardımcıları sosyal güvenlik uzmanlığı için, müfettiş
yardımcıları ise müfettişlik için açılacak yeterlik sınavına girme hakkını
kazanırlar. Yeterlik sınavlarında başarılı olanlar, İngilizce, Fransızca ve
Almanca dillerinden birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde belge ibraz etmeleri hâlinde,
"Sosyal Güvenlik Uzmanı" veya "Müfettiş" kadrolarına atanırlar. Sosyal

güvenlik uzmanlığı veya müfettişlik yeterlik sınavında başarı
gösteremeyenlere yeterlik sınavından itibaren bir yıl içinde bir hak daha
verilir. Bu süre sonunda da yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler
durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.
Sosyal güvenlik uzmanlığı veya müfettişlik yeterlik sınavında
başarılı olmasına rağmen yabancı dil belgesini ibraz edemeyenlere,
yabancı dil belgesini ibraz etmeleri için, yeterlik sınavından itibaren iki yıl
süre tanınır. Bu süre sonunda da yabancı dil belgesini ibraz edemeyenler,
durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.
Yardımcılıkta geçirilen süre, askerlik hizmetinde veya ücretsiz
izinde geçirilen süreler hariç beş yılı aşamaz.
Sosyal güvenlik uzman yardımcılarının ve müfettiş yardımcılarının
mesleğe alınma, tez hazırlama, yetiştirilme, yeterlik sınavları ile diğer
konulara ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmeliklerle
belirlenir.
Sosyal güvenlik kontrol memuru
MADDE 31- Sosyal güvenlik il müdürlükleri bünyesinde, sosyal
güvenlik mevzuatının uygulanmasına ilişkin tespit, denetim ve
taramalarda görevlendirilmek üzere sosyal güvenlik kontrol memuru
çalıştırılır. Sosyal güvenlik kontrol memurları, görevleriyle ilgili kayıt ve
belgeleri inceleme yetkisine sahiptir. Sosyal güvenlik kontrol memuru
kadrosuna atanabilmek için; kurumda en az üç yıl görev yapmış olmak, en
az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim
kurumlarından mezun olmak ve açılacak sınavda başarılı olmak şartları
aranır.
Performans yönetimi
MADDE 32- Kurumun hizmet sunmakla görevli olduğu gerçek ve
tüzel kişilere yönelik temel hizmetlerin sonuçlandırılmasına ilişkin süre ve
prosedür önceden tespit ve ilan edilir. Bu süre ve prosedürler, Kurum ve
personelin performans kriterleri arasında yer alır.
Kurumsal performans hedeflerinin, Kurum birimlerine uyarlanması
ve bunun hayata geçirilebilmesi için bireysel hedeflere dönüştürülmesine
ilişkin usûl ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
ONUNCU BÖLÜM
Malî Hükümler
Kurumun finansal hedeflerinin belirlenmesi ve izlenmesi
MADDE 33- Kurum, merkezî yönetim bütçesinden kendisine
ayrılan yıllık sosyal sigortalar, genel sağlık sigortası ile primsiz ödemelere
ilişkin ayrı ayrı olmak üzere transfer tutarını, üç yıllık transfer
projeksiyonunu ve uzun dönemli emeklilik ve genel sağlık sigortası
finansman hedeflerini gerçekleştirmekle görevlidir. Finansman hedefleri,
her yıl en geç Ekim ayında bir sonraki yıl uygulanmak üzere Yönetim
Kurulunun önerisi üzerine Bakanın başkanlığında, Maliye Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine müsteşarları ile
Başkanın katılımıyla oluşan Komisyon tarafından belirlenir. Komisyonun
sekreterya işlemleri Kurum tarafından yürütülür.
Kurum, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri
almak, mevzuat değişikliği önerilerini Bakanlığa sunmak, yetki alanına
girmeyen hususlarda ise ilgili kurumlarca alınması gereken tedbirleri
gerekçeleri ile birlikte Bakanlığa önermekle yükümlüdür. Kamu idareleri,
Kurumun finansman hedeflerinin gerçekleştirilmesini doğrudan
etkileyecek düzenlemeler ve uygulamalar konusunda Kurumun görüşünü
almak zorundadır.

Başkan, belirlenen hedeflerin gerçekleşmesine yönelik alınan ve
plânlanan tedbirleri, elde edilen sonuçları ve diğer kamu idarelerinden
yapılan önerileri ve sonuçlarını içeren bir raporu altı aylık dönemler
halinde Bakanlar Kuruluna, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile,
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna ve Plan ve Bütçe Komisyonuna
sözlü ve yazılı olarak sunar.
Kurum, belirlenen hedeflere ilan edilen sürelerde ulaşılamaması ya
da ulaşılamama olasılığının ortaya çıkması halinde, nedenlerini ve
alınması gereken önlemleri Bakanlığa yazılı olarak bildirir ve kamuoyuna
açıklar.
Kurumun gelirleri ve giderleri
MADDE 34- Kurumun gelirleri şunlardır:
a) Sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası prim gelirleri, idarî para
cezaları, gecikme cezaları, gecikme zamları ve katılım payları.
b) Sosyal sigorta ile genel sağlık sigortasına yapılan Devlet katkısı.
c) Taşınır ve taşınmaz gelirleri.
ç) Primsiz ödemeler karşılığı olarak merkezî yönetim bütçesinden
yapılan ödemeler.
d) Kurumca hazırlanan her türlü standart form, manyetik, elektronik
veya akıllı kart satışından elde edilecek gelirler ile her türlü data hattı,
internet kullanımı ve benzeri kira gelirleri.
e) Merkezî yönetim bütçesinden yapılacak diğer transferler.
f) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan veya vasiyet
yoluyla yapılan bağışlar.
g) Primlerin ve diğer gelirlerin değerlendirilmesinden elde edilen
gelirler.
h) Diğer gelirler.
Kurumun giderleri şunlardır:
a) Sosyal sigorta kapsamında sigortalı ve hak sahiplerine ödenecek
olan gelir, aylık ve ödenekler.
b) Genel sağlık sigortası kapsamında yapılacak giderler.
c) Primsiz ödemeler kapsamında sigortalı ve hak sahiplerine
ödenecek olan aylık, tazminat ve diğer ödemeler.
ç) Genel yönetim giderleri.
d) Faiz giderleri.
e) Eğitim, araştırma, danışmanlık hizmet giderleri.
f) Diğer giderler.
Kurumun taşınmaz edinimi ve mal varlıklarının hukukî
durumu
MADDE 35- Kurum, görevlendirildiği hizmetlerin gereği ve
bağışlar dışında taşınmaz edinemez.
Kurumun malları, alacakları, banka hesapları 2004 sayılı İcra ve
İflâs Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun bakımından Devlet malı hükmünde olup, alacakları imtiyazlı
alacaklardır.
Kurumun taşınır ve taşınmazları, bankalardaki mevduatları dahil her
türlü hak ve alacakları haczedilemez, hakkında 2004 sayılı İcra ve İflâs
Kanununun haciz ve iflas hükümleri uygulanmaz.
Kurum her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırmak
mükellefiyetinden muaftır.
Kurum, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tâbi değildir.
2886 sayılı Kanun kapsamına giren işlerde uygulanacak usûl ve esaslar
Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Kurumun sahibi bulunduğu taşınmazların kira artış oranları, 213
sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl belirlenen yeniden değerleme
oranından az olmamak üzere rayiç değerle belirlenir.
Vergi ve fon muafiyeti
MADDE 36- İlgili kanunlarda yer verilmemiş olsa dahi, Kuruma ait
taşınır ve taşınmazlar, bunların alım ve satım işlemleri ile Kuruma
yapılacak bağış ve yardımlar, Kurumun taraf olduğu davalar, icra
kovuşturmaları ile ilâmlar, Kurum tarafından satın alınan taşınmazlar ile
ilgili tüm tapu işlemleri, Kurum tarafından yapılan bütün işlemler ve bu
işlemler için ilgililere verilmesi veya bunlardan alınması gereken yazı ve
belgeler ve bunların suretleri; damga vergisi ve harçlar ile belediyelerde
yürütülecek her türlü hizmet karşılığı alınan ücret ve katılma payından
müstesnadır.
Çeşitli malî hükümler
MADDE 37- Genel yönetim giderleri, Kurumun yıllık toplam
gelirinin % 5'ini aşamaz.
Kurumun elde ettiği her türlü gelirin; riskin dağıtılması ilkesi ve
basiretli yönetim kurallarına göre Kurum lehine en yüksek getiriyi
sağlayacak şekilde yönetilmesi esastır.
Süresi içinde ödenmeyen sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası
primleri, işsizlik sigortası primleri, idarî para cezaları, gecikme zamları,
katılım payları Kurum alacağına dönüşür ve bu alacakların tahsilinde,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci,
102 nci ve 106 ncı maddeleri hariç diğer maddeleri uygulanır.
Kurumun primsiz ödemeler için yapılan giderleri merkezî yönetim
bütçesinden karşılanır. Diğer giderlerin primler ve primlerin
değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler ile karşılanması esastır.
Sosyal güvenlik kanunları dışında Kurum giderlerini artıracak yasal
düzenlemelerin Kuruma getireceği malî yükün
merkezî yönetim
bütçesinden karşılanması zorunludur.
Sosyal sigorta fonu, genel sağlık sigortası fonu ile primsiz
ödemelere ilişkin fon, hiçbir şekilde birleştirilemez ve fonlar arasında
kaynak aktarılamaz.
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Sorumluluk ve Yetkiler
Yöneticilerin sorumlulukları ve yetki devri
MADDE 38- Kurumun her kademedeki yöneticileri görevlerini;
mevzuata, stratejik plân ve programlara, performans ölçütlerine, hizmet
kalite standartlarına ve Kurumdan hizmet alan kişilerin memnuniyetini
esas alacak şekilde yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur.
Kurumda her kademedeki yöneticiler, sınırlarını açıkça belirtmek ve
yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki
devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.
Tebligat
MADDE 39- Bu Kanun gereğince yapılacak tebligatlar hakkında,
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
ONİKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yazışma, evrak, bilgi arşivleme esasları
MADDE 40- Kurumun her türlü işlemleri ve kayıtları elektronik
ortamda tutulabilir. Elektronik ortamda yapılan işlemlerin ve saklanan
bilgilerin tespit ve tevsikinde Kurum kayıtları esas alınır. Kurum
kayıtları, adlî ve idarî merciler nezdinde resmî belge olarak geçerlidir.

Kurum kayıtlarına itiraz edilmesi halinde ispat mükellefiyeti itiraz edene
aittir.
Kişilerin başvurularından, Kurum tarafından reddedilenlerin
gerekçelerinin bildirilmesi ve konuyla ilgili kişilerin kanunî haklarına yer
verilmesi zorunludur.
Yönetmelik ve tebliğler
MADDE 41- Başkanlık merkez ve taşra teşkilâtının görev ve
yetkileri, çalışma usûl ve esasları ile Kurum personelinin işe alınma,
atanma, yükselme, yer değiştirme, görev, yetki ve sorumlulukları Kurum
tarafından çıkarılacak yönetmelikler ile düzenlenir.
Bu Kanun gereği çıkarılması gereken yönetmelikler, Kanunun
yürürlük tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde yürürlüğe konulur.
Kurum, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetlerin
uygulanmasına ilişkin hususları duyurmak amacıyla tebliğ çıkarmaya
yetkilidir. Kurum dışındaki gerçek ve tüzel kişileri ilgilendiren tebliğler,
Resmî Gazetede yayımlanır.
Eklenen ve değiştirilen hükümler
MADDE 42- a) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununa ekli (I) sayılı cetvelden "52-Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığı" ibaresi çıkarılmış ve (IV) sayılı cetvel aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"(IV) SAYILI CETVEL
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI
1- Sosyal Güvenlik Kurumu
2- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü"
b) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun;
1) 2 nci maddesinin (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"n) Bağlı ve ilgili kuruluşların amaçları ve özel kanunları gereğince
idare edilmesini sağlamak ve denetlemek,"
2) 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teşkilâtı;
merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan
meydana gelir."
3) 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup,
Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı ve ilgili
kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle
görevli ve yetkilidir."
4) 11 inci maddesinin (g) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"g) Kişi ve hak sahiplerinin yabancı ülke mevzuatından doğan
sosyal güvenlik haklarının korunması amacıyla, bağlı ve ilgili
kuruluşlarca yapılacak yazışmaların, Bakanlık yurt dışı teşkilâtı aracılığı
ile yerine getirileceği ülkeleri tespit etmek.
h) Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşlarca yapılacak işlemleri koordine
etmek, bunların diğer ülkeler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla
ilişkilerinde koordinasyonu sağlamak, protokol işlerini yürütmek."
5) 14 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"a) Bakanlık teşkilâtı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet
ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini
yürütmek."
6) 22/A maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"g) Bağlı ve ilgili kuruluşların bilgi işlem sistemleriyle gerekli
koordinasyonu sağlamak."
7) 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; "bağlı
kuruluşlarla bağlı kuruluşun ilgili kuruluşları" ibaresi "bağlı ve ilgili
kuruluşları" şeklinde değiştirilmiştir.
8) "Üçüncü Kısım" başlığı "Taşra ve Yurt Dışı Teşkilâtı ile Bağlı ve
İlgili Kuruluşlar" şeklinde, 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"Bağlı ve ilgili kuruluşlar
MADDE 30- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı
kuruluşları şunlardır:
a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi.
b) Ereğli Kömür-Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma
Sandığı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşları
şunlardır:
a) Sosyal Güvenlik Kurumu.
b) Türkiye İş Kurumu."
9) 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bakanlık bağlı kuruluşları ile ilgili kuruluşlarının kanunlarındaki
atamaya ilişkin hükümler saklıdır."
10) Ek 1 inci maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"A) İş ve hizmetin gerektirdiği hallerde bağlı ve ilgili kuruluşların
personeli, özlük ve malî hakları saklı kalmak üzere Bakanlıkta
görevlendirilebilir."
c) 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 1
inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu
olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî
bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur."
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin
"Ortak Hükümler" bölümünün (A/11) numaralı bendinde yer alan "Sosyal
Sigortalar Kurumu Başkanlığı Müfettiş Yardımcıları ve Sigorta Müfettiş
Yardımcıları" ibaresi "Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcıları"
şeklinde
değiştirilmiş;
aynı
bentteki
"Bağ-Kur
Denetmen
Yardımcıları","Sosyal
Sigorta
Uzman
Yardımcıları","Bağ-Kur
Denetmenliğine" ve "Sosyal Sigorta Uzmanlığına" ibareleri çıkarılmıştır.
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Zam ve Tazminatlar"
başlıklı 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" bölümünün "A- Özel
Hizmet Tazminatı" bendinin (g) alt bendinde yer alan "Sosyal Sigortalar
Kurumu Başkanlık Başmüfettişi, Müfettişi ve Müfettiş Yardımcıları,
Sigorta Müfettişi ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları," ibaresi "Sosyal
Güvenlik Kurumu Başmüfettişi, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları"
şeklinde değiştirilmiş, (i) alt bendinde yer alan "Sosyal Sigorta
Uzmanları" ile "Bağ-Kur Denetmenleri" ibaresi çıkarılmıştır.
f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge
Cetvelinin; "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (c) bendinde yer
alan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı" ibaresi çıkarılmış, (d) bendine
"Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanı" ibaresi eklenmiş,
(g) bendinde yer alan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlık Müfettişleri,
Sigorta Müfettişleri," ibaresi "Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri,
Sosyal Güvenlik Uzmanları," şeklinde değiştirilmiş, (h) bendinde yer alan
"Bağ-Kur Denetmenleri,", "Sosyal Sigorta Uzmanları" ve "Sosyal
Güvenlik Uzmanları" ibareleri çıkarılmıştır.

g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (II) sayılı Ek
Gösterge Cetvelinin "2. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile
Yüksek Öğretim Kuruluşlarında" başlıklı bölümünde yer alan "Sosyal
Sigortalar Kurumu Başkanlığına Bağlı Daire Başkanları" ibaresi
çıkarılarak yerine "Sosyal Güvenlik Kurumu Aktüerya ve Fon Yönetimi
Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu İnsan Kaynakları Daire Başkanı,
Sosyal Güvenlik Kurumu Destek Hizmetleri Daire Başkanı, Sosyal
Güvenlik İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir)" ibareleri, "5-Yargı
Kuruluşları Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında"
başlıklı bölümüne "Sosyal Güvenlik İl Müdürü" ibaresi eklenmiştir.
h) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (IV) sayılı Makam
Tazminatı Cetvelinin (5/c) numaralı bendinde yer alan "Sosyal Güvenlik
Kurumu Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)" ibareleri
çıkartılarak, "Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları," ibaresi
eklenmiş; (8/a) bendinde yer alan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı
Müfettişleri ile Sigorta Müfettişleri" ibaresi "Sosyal Güvenlik Kurumu
Müfettişleri" şeklinde değiştirilmiş; (9/a) bendine "İl Emniyet Müdürleri"
ibaresinden sonra gelmek üzere ",Sosyal Güvenlik İl Müdürleri (Ankara,
İstanbul, İzmir)", (9/b) bendine "İl Emniyet Müdürleri" ibaresinden sonra
gelmek üzere ",Sosyal Güvenlik İl Müdürleri" ibareleri eklenmiştir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 43- a) 9/7/1945 tarihli ve 4792 sayılı Sosyal Sigortalar
Kurumu Kanunu,
b) 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu
Teşkilâtı Kanununun 1 ilâ 9 uncu maddeleri ile geçici birinci maddesi,
c) 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu
Kanununun 1 ilâ 24 üncü maddeleri ile geçici birinci maddesi,
d) 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 1 ilâ 23 üncü
maddeleri,
e) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun 1 ilâ 3 üncü, 6 ilâ 11 inci, 20 ilâ 22 nci ve 25 ilâ 29
uncu maddeleri,
f) 24/6/1983 tarihli ve 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1
inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi,
g) 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
35/A maddesinin (b) bendi,
yürürlükten kaldırılmıştır.
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Devredilen kurumlar ve devre ilişkin hükümler
GEÇİCİ MADDE 1- 4947 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu
Teşkilâtı Kanunu ile kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu, 4958 sayılı Sosyal
Sigortalar Kurumu Kanunu ile kurulan Sosyal Sigortalar Kurumu, 1479
sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar
Kurumu Kanunu ile kurulan Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanunu ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığının; merkez ve taşra teşkilâtlarının kadroları ile kadrolarında görev
yapan memur ve işçileri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü
maddesinin (B) bendi gereği çalıştırılan personeli mevcut statüleri ile her
türlü taşınır ve taşınmazları, tapuda bu Kurumlar adına kayıtlı olan
taşınmazları ve hizmet binaları, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve
taşıtları, alacakları, hakları, borçları, iştirakleri, dosyaları, yazılı ve

elektronik ortamdaki her türlü kayıtları ve diğer dokümanlar ile birlikte
hiçbir işleme gerek kalmaksızın bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla
görevleri ile birlikte Kuruma devredilmiştir. Devir işlemleri her türlü
vergi, resim ve harçtan muaftır.
Devredilen kurumların kullanımında bulunan veya mülkiyeti
Hazineye ait olup da devredilen kurumlara tahsisli taşınmazlar hiçbir
işleme gerek kalmaksızın Kuruma tahsis edilmiş sayılır.
Devredilen kurumlar tarafından yapılmış olan sözleşmeler, kredi
anlaşmaları, yatırım projeleri, bu kurumların leh ve aleyhine açılmış
davalar, icra takipleri Kurum tarafından yürütülür ve bütün hak, yetki,
yükümlülük, alacak ve borçlarıyla birlikte Kuruma geçer.
Devredilen kurumlarla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına;
sözleşmeler, kredi anlaşmaları, yatırım projeleri ve davalar dolayısıyla
bankalarca verilmiş olan teminat mektupları ile ipotek belgeleri hiçbir
işleme gerek olmadan Kurum muhatap alınarak verilmiş sayılır.
Kurumun 2006 Malî Yılı harcamaları, ilgili mevzuatı gereği gerekli
işlem ve düzenlemeler yapılıncaya kadar devredilen kurumların 2006 yılı
bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır.
Devredilen kurumlara şartlı olarak yapılan her türlü taşınır,
taşınmaz, taşıt ve diğer bağışların, devirden sonra bağışlama şartlarına
uygun olarak kullanılmalarına devam olunur.
Teşkilâta ve kadrolara ilişkin hükümler
GEÇİCİ MADDE 2 - Kurumun merkez ve taşra teşkilâtı ve
kadroları kademeli olarak en geç üç yıl içinde bu Kanuna uygun hale
getirilir. Üç yıllık süre Bakanlar Kurulu kararı ile iki yıla kadar
uzatılabilir. Bu süre içinde Kurumun yürütmekle sorumlu olduğu görevler
Kurum personeli ve/veya devredilen kurumların merkez ve taşra teşkilâtı
personeli tarafından yürütülmeye devam edilir. Bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten önce Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucu açıktan
ataması yapılmak üzere yerleştirilenler ile ilân edilmiş bulunan kadrolara
görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalar
hariç olmak üzere, bu fıkrada belirtilen süre içerisinde devredilen
kadrolardan boş bulunanlar ile herhangi bir şekilde boşalan kadrolara
atama yapılamaz.
Bu Kanun gereği Yönetim Kurulu oluşturuluncaya kadar, devredilen
kurumların yönetim kurulları ilgili mülga kanunları gereği görevlerini
yapmaya devam ederler. Kurum Yönetim Kurulunun en az toplanma yeter
sayısı kadar üyesi göreve başladıktan sonra devredilen kurumların
yönetim kurullarının görevleri ve tüzel kişilikleri sona erer, yetkileri
Kurum Yönetim Kurulu tarafından mülga kanun hükümlerine göre
kullanılır. Bu madde gereği görev süreleri sona eren yönetim kurulu
üyeleri hakkında 43 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan kanun
hükümlerindeki yönetim kurulu üyeliği sürelerinin dolmasına ilişkin
hükümler uygulanır. Yönetim Kurulu üyelerinden bu fıkra gereği görevi
sona erenlere, normal Yönetim Kurulu üyeliği sürelerinin dolmasına kadar
geçecek süre için Yönetim Kurulu kadrolarına bağlı olarak almakta
oldukları malî hakları ödenmeye devam edilir. Bakan bu süre içinde bu
kişileri, Bakanlıkta ya da Kurumda durumlarına uygun görevlerde
görevlendirebilir.
Bu Kanuna; ekli (1), (2) ve (4) sayılı listelerde belirtilen kadrolar
ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı
cetvele Sosyal Güvenlik Kurumu bölümü olarak, ekli (3) sayılı listede
belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına ilişkin bölümüne ve ekli (5) sayılı listede belirtilen kadrolar

ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı
cetvelin Maliye Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir.
Devredilen kurumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, SSK
Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür,
Genel Müdür Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı (22/12/2005
tarihli ve 5436 sayılı Kanunla kadrosu kaldırılan Daire Başkanı dahil),
Kurul Başkanı, Bölge Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri sona
erer ve bunlardan devredilen T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünde
Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanlar ekli (5)
sayılı listede ihdas edilen, diğerleri ise ekli (3) sayılı listede ihdas edilen
Bakanlık Müşaviri kadrolarına atanmış sayılırlar. İl Müdürü, Sigorta İl
Müdürü, Sağlık İşleri İl Müdürü, Sigorta Müdürü kadrolarında
bulunanların görevleri sona erer ve bunlar ekli (4) sayılı listede ihdas
edilen Başkanlık Müşaviri kadrolarına atanmış sayılırlar. Bu madde gereği
ihdas edilen Bakanlık Müşaviri ile Başkanlık Müşaviri kadrolarının
herhangi bir sebeple boşalması halinde kadroları hiçbir işleme gerek
kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu fıkra ve beşinci fıkra uyarınca
ataması yapılan personel devredilen kurumlardaki kadrolarında ve/veya
görevlerinde görevlendirilmiş sayılır ve devredilen kurumlarda
yürütmekle sorumlu oldukları görevleri birinci fıkrada belirtilen süreyi
geçmemek üzere yürütmeye devam ederler. Görevlendirme süresince
devredilen kurumlardaki eski kadrosuna ait aylık, ek gösterge ve her türlü
zam ve tazminatları ile diğer malî haklarını almaya devam ederler, ancak
atandıkları yeni kadronun aylık ve malî hakların toplam net tutarı eski
kadrolarının aylık ve malî hakları toplam net tutarından yüksek olanlar
yeni kadronun aylık ve malî haklarını almaya devam ederler. Bu süreler
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 68 inci
ve ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınır.
Devredilen kurumlarda Başmüfettiş, Sigorta Başmüfettişi, Müfettiş,
Müfettiş (özelleştirme), Sigorta Müfettişi, Müfettiş Yardımcısı ve Sigorta
Müfettiş Yardımcısı kadrolarında çalışanlar, birinci fıkrada belirtilen süre
sonunda bu Kanunla ihdas edilen Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş
Yardımcısı kadrolarına; Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı, Sosyal
Sigorta Uzman Yardımcısı ve Sosyal Sigorta Uzmanı unvanını haiz
olanlar ilgisine göre Kurum bünyesindeki Sosyal Güvenlik Uzman
Yardımcısı ve Sosyal Güvenlik Uzmanı kadrolarına mevcut kadro
dereceleri ile birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.
Devredilen kurumlarda sigorta yoklama memuru kadrosunda bulunanlar
ise Kurum bünyesindeki sosyal güvenlik kontrol memuru kadrolarına
mevcut kadro dereceleri ile birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın
atanmış sayılır.
Devredilen kurumların ve Kurumun kadro değişiklikleri birinci
fıkrada belirtilen süre içerisinde 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası uygulanmaksızın anılan
Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılır.
Devredilen kurumların merkez teşkilâtına ait kadrolarda bulunan
personelden birinci fıkrada belirtilen süre sonunda bu Kanunla ihdas
edilen (1) veya (2) sayılı listede yer alan Kurum kadrolarına
atanamayanlar, otuz gün içinde başvurmaları halinde devredilen
kurumlarının bağlı veya ilgili olduğu bakanlıktaki veya bu bakanlıklara
bağlı veya ilgili kurumlardaki ihtiyaç duyulan kadrolara en geç otuz gün
içinde atanabilirler. Talepte bulunmayan veya talepte bulunmasına
rağmen bu şekilde atanamayan personel ile devredilen kurumların taşra
teşkilâtına ait kadrolarda bulunan personelden bu Kanunla ihdas edilen (1)
veya (2) sayılı listede yer alan Kurum kadrolarına atanamayanların

kadroları, birinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren altmış gün
içinde, (4) sayılı listeye aynı kadro unvanlarıyla ilgisine göre merkez veya
taşra teşkilâtı olarak eklenmiş sayılır. Ancak, bu şekilde eklenecek kadro
sayısı toplam 2500 adedi geçemez. Bu kadrolar herhangi bir nedenle
boşaldığında hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Birinci
fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren altmış günlük sürenin
sonunda devredilen kurumlara ait kadrolar ile bu Kanunla ihdas edilen (3),
(4) ve (5) sayılı listede yer alan kadrolara atananların devredilen
kurumlardaki eski kadroları iptal edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden
çıkarılmış sayılır.
24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 25 inci maddesi uyarınca
devredilen kurumlara tahsis edilmiş kadrolar (Müfettiş hariç) Kuruma
tahsis edilmiş, bu kadrolarda görev yapan personel, kadrolarıyla birlikte
hiçbir işleme gerek kalmaksızın Kuruma devredilmiş sayılır, bunlar ile
(Müfettiş dahil) 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun geçici
1 inci maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafında, 9/1/1985 tarihli ve
3146 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinin (D) fıkrasında ve
22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü
fıkrasında sayılanların söz konusu hükümlerde yer alan hakları saklıdır.
Devredilen kurumlar adına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4
üncü maddesinin (B) bendi gereğince vize edilmiş bulunan sözleşmeli
personel pozisyonları Kurum adına vize edilmiş sayılır.
22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanun ile devredilen Kurumlara
tahsis edilen kadrolar, hiçbir işleme gerek kalmaksızın Kuruma tahsis
edilmiş sayılır ve bu kadrolarda istihdam edilen personel, 5436 sayılı
Kanun uyarınca tahsis edilen önceki kurumlardaki görevlerini yürütürler.
Bu madde uyarınca atanan personelin yeni kadrolarında göreve
başladıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda
aldıkları aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı) her
türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev
tazminatı, ek ödeme (ilave nitelikteki ek ödemeler hariç) ve benzeri
adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti hariç) toplam net
tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni atandıkları
kadrolara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet
eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil
tazminatı, görev tazminatı, ek ücret, ek ödeme (ilave nitelikteki ek
ödemeler hariç) ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla
mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark
tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya
kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları kurumdaki kadro
unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi
istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son
verilir.
Devredilen kurumlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi
olarak çalışan personelden; son üç yılda olumlu sicil almış olmak, 30 uncu
maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan şartları taşımak,
İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinde Kamu Personeli
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde belge
ibraz etmek, Kurumca belirlenen konuda tez hazırlamak şartıyla yapılacak
ilk sosyal güvenlik uzmanı yeterlik sınavına katılabilirler. Bunlardan
yeterlik sınavında başarılı olanlar "Sosyal Güvenlik Uzmanı" kadrolarına
atanırlar. Ancak bu şekilde sosyal güvenlik uzmanı olarak atanacakların
sayısı, sosyal güvenlik uzmanı kadro sayısının % 5'ini geçemez.

Bu Kanunda geçen Kurum hizmeti ibaresi, devredilen kurumlarda
geçirilen hizmet sürelerini de kapsar.
Birinci fıkrada belirtilen süre içinde devredilen kurumların
personelinden ekli (3) ve (5) sayılı listedeki bakanlık müşaviri kadrolarına
atanmış sayılanlar için Bakan tarafından bu Kanuna göre yapılan
görevlendirme sona erdirilebilir, bu personel Bakanlıkta, Kurumda veya
devredilen kurumlarda durumlarına uygun ihtiyaç duyulan başka görevde
görevlendirilebilir, aynı usûl ile
yeni görevlendirme yapılabilir.
Devredilen kurumların diğer personeli için ise Başkan tarafından, bu
Kanuna göre yapılan görevlendirmeye ihtiyaç kalmaması halinde
görevlendirme işlemi sona erdirilebilir, bu personel Kurumda veya
devredilen kurumlarda durumlarına uygun ihtiyaç duyulan başka görevde
görevlendirilebilir, aynı usûl ile yeni görevlendirme yapılabilir.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren,
ek ödeme, ikramiye ve fazla çalışma ücretleri eski kadro ve görevlerinde
görevlendirilmiş
sayılanların
görevlendirilmeleri
süresince,
görevlendirildikleri kadro ve/veya görev unvanı dikkate alınarak, bunların
dışındakilerin ise, bu Kanun ile ihdas edilen Kurum kadrolarına
atanıncaya kadar, devredildikleri kurumlardaki kadro unvanları dikkate
alınarak, bu Kanunun 28 inci maddesine göre hesaplanır.
Devredilen kurumlarda, bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla kamu
konutlarından yararlanmakta olan personelin bu hakları, görevleri devam
etmek kaydıyla birinci fıkrada belirtilen sürece devam eder.
6 ncı maddenin ikinci fıkrası gereği aranan Yönetim Kurulunun
toplanma yetersayısı, bu maddenin birinci fıkrası gereği belirlenen sürede
“beş” olarak uygulanır.
Taşınmazlara ilişkin hükümler
GEÇİCİ MADDE 3- Kuruma, bu Kanunun geçici 1 inci
maddesinin birinci fıkrası uyarınca devrolunan taşınmazlardan, Kurumun
hizmet gereği ihtiyaç duymadığı taşınmazlar, bu Kanunun yürürlük
tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Yönetim Kurulu tarafından
belirlenerek, rayiç bedeli üzerinden satılmak üzere Maliye Bakanlığına
bildirilir. Bu taşınmazlar bildirim tarihinden itibaren altı ay içinde tapuda
re’sen Hazine adına tescil edilir. Bu taşınmazlar, Maliye Bakanlığınca
satılır ve satış bedelleri, satış tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma
ödenir. Bu fıkra uyarınca Hazine adına tescil edilen taşınmazlardan, beş
yıl içinde satılamayanların bedeli rayiç bedel üzerinden Hazine tarafından
Kuruma ödenir. Bu fıkra kapsamında gerçekleştirilen taşınmaz
devirlerinde devralan taraf, devreden tarafa küllî halef olur.
Kuruma devredilen oteller ile iştirak paylarından Kurum Yönetim
Kurulunca belirlenecek olanların satış işlemlerinin, Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmesine karar verilmesi halinde, satışı
gerçekleştirilecek oteller ile iştirak payları bu Başkanlığa bildirilir ve
özelleştirme programına alınmak üzere Özelleştirme İdaresi
Başkanlığınca Özelleştirme Yüksek Kuruluna sunulur. Özelleştirme
Yüksek Kurulunun kararı üzerine satış işlemleri, 4046 sayılı Özelleştirme
Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.
Satışa konu oteller ile iştiraklerin değer tespit çalışmaları, Kurum
Yönetim Kurulunun uygun görüşü alındıktan sonra sonuçlandırılır. Satış
gelirleri, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan giderler
düşüldükten sonra Kuruma aktarılır. Satılmak üzere özelleştirme
programına alınan Kuruma ait oteller ile iştirak paylarının mülkiyeti ve
statüsü aynen devam eder.
Kuruma, bu Kanunun geçici 1 inci maddesi hükmüne göre
devrolunan taşınmazlarla ilgili olarak, bu taşınmazlar hakkında sonradan

Kurum lehine yapılacak değişiklikler hariç olmak üzere, Kurumca iktisap
tarihindeki imar durumuna uygun olarak ifraz, tevhit, tescil, tespit, imar
plânı tadili ve kat mülkiyetine geçiş işlemleri, imar mevzuatındaki
kısıtlamalara tâbi olmaksızın ilgili kuruluşlarca Kurumun talebini izleyen
iki ay içinde yerine getirilir. Kat mülkiyetine geçiş için, ilgili kadastro
müdürlüğünce zemindeki fiili durumu tespit eden plân, vaziyet plânı
sayılır ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 12 nci maddesinin ikinci
fıkrasının (b) bendinde yazılı fotoğrafın Kurum yetkilisince tasdik
edilerek, ilgili tapu sicil müdürlüğünden talepte bulunulması halinde,
başkaca bilgi ve belgeye gerek bulunmaksızın bu taşınmaz üzerinde kat
mülkiyeti tesis edilir.
Geçici 2 nci madde hükümlerine göre Kurum Yönetim Kurulu
oluşuncaya kadar, devredilen kurumlara ait oteller, iştirakler ve
taşınmazlardan özelleştirme programına alınmış olanların satış işlemleri,
bu Kanunla yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Diğer mevzuattaki atıflar
GEÇİCİ MADDE 4- Diğer mevzuatta Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne ve bunların
yönetim kurullarına yapılan atıflar, bu Kanunla kurulan Sosyal Güvenlik
Kurumuna veya Yönetim Kuruluna yapılmış sayılır.
Bu Kanun gereğince hazırlanacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye
kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Saklı tutulan haklar ve hizmet içi eğitim
GEÇİCİ MADDE 5- Bu Kanunun 30 uncu maddesinde belirtilen
yabancı dil şartı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce göreve
başlayan Müfettiş Yardımcıları ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları hakkında
uygulanmaz.
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev alanıyla ilgili olarak
başmüfettişler, müfettişler ve müfettiş yardımcıları, bu Kanunun
yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde, meslekî eğitime tâbi
tutulurlar.
506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki
sandıkların devri
GEÇİCİ MADDE 6- 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık
Kanununun geçici 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereği oluşturulacak
komisyona her Sandık için ayrı ayrı olmak üzere hesabı yapılan Sandığı
temsilen bir kişi, Sandık iştirakçilerini temsilen bir kişi katılır. Aynı
maddenin altıncı fıkrası gereği uygulamaya ilişkin usûl ve esasların
belirlenmesinde komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu, Sosyal Sigortalar Kurumu, Sandık iştirakçilerini
istihdam eden kuruluşlar ve sandıkların birer temsilcisinden oluşur ve
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek tarihe kadar
önerilerini yazılı olarak verirler. 5411 sayılı Bankacılık Kanununun geçici
23 üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerde Türkiye
Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı
iştirakçilerini istihdam eden kuruluşları 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile
kurulan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsil eder.
Yürürlük
MADDE 44- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 45- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
19/5/2006
Not: Kanun eki cetvel ve listeler yer darlığı nedeniyle Bülten’e
alınamamıştır.
[R.G. 20 Mayıs 2006 – 26173]
—— • ——
ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 5496
Kabul Tarihi : 10/5/2006
MADDE 1 – 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası
Kanununun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (31) numaralı bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"31. İletim tesisi: Üretim tesislerinin 36 kV üstü gerilim
seviyesinden bağlı olduğu noktalardan itibaren iletim şalt sahalarının orta
gerilim fiderleri de dahil olmak üzere dağıtım tesislerinin bağlantı
noktalarına kadar olan tesisleri,"
MADDE 2 – 4628 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası
ile dördüncü fıkrasının (a) bendi ve (g) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının (c) bendinin son paragrafında yer alan
"denetim" ibaresinden sonra gelmek üzere "yetkisi" ibaresi eklenmiş, 3
üncü maddesinin (c) bendinin (3) numaralı alt bendinin ikinci
paragrafında yer alan "Özel sektörde" ibaresi "Özel sektör" şeklinde
değiştirilmiştir.
"Piyasada faaliyet gösterebilecek özel hukuk hükümlerine tâbi tüzel
kişilerin, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre anonim
şirket veya limited şirket olarak kurulması ve anonim şirketlerin sermaye
piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki hisselerinin
nama yazılı olması şarttır. Bu şirketlerin ana sözleşmelerinde bulunması
gereken hususlar yönetmelikle düzenlenir."
"a) Üretim faaliyeti gösterebilecek tüzel kişiler: Özel sektör üretim
şirketleri, Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Elektrik Üretim Anonim
Şirketinin yeniden yapılandırılmasıyla oluşan diğer kamu üretim şirketleri
ile otoprodüktör ve otoprodüktör gruplarıdır. Özel sektör ve kamu üretim
şirketleri, lisansları uyarınca gerçek ve tüzel kişilere elektrik enerjisi
ve/veya kapasite satışı yapar."
"g) Organize Sanayi Bölgeleri: 4562 sayılı Organize Sanayi
Bölgeleri Kanununa göre kurulan organize sanayi bölgeleri tüzel
kişilikleri, katılımcılarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; onaylı
sınırlar içerisinde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre
şirket kurma şartı aranmaksızın Kurumdan lisans almak koşuluyla dağıtım
ve/veya üretim faaliyetlerinde bulunur.
Organize sanayi bölgeleri tüzel kişilikleri, katılımcılarının elektrik
ihtiyacını karşılamak amacıyla tüketim miktarına bakılmaksızın serbest
tüketici sayılır.
Organize sanayi bölgesi katılımcılarından serbest tüketici
limitini aşan tüketiciler, organize sanayi bölgesine dağıtım bedeli
ödemek kaydıyla tedarikçisini seçme hakkına sahiptir.
Organize sanayi bölgelerinin, ürettiği veya serbest tüketici sıfatıyla
temin ettiği elektrik enerjisinin; katılımcılarının kullanımına sunulmasına,
dağıtım bedellerinin belirlenmesine, organize sanayi bölgelerinin bu bent

kapsamında gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin esas ve usûller,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak Kurum tarafından
hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.
Organize sanayi bölgeleri sınırları içerisinde olup, bedelsiz olarak
veya sembolik bedel ile TEDAŞ'a devredilen tesislerin mülkiyeti ve
işletme hakları üç ay içinde aynı bedelle ilgili organize sanayi bölgesine
devredilir."
MADDE 3 – 4628 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci
fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"a) Kurul tarafından bilgi isteme veya yerinde inceleme hallerinde;
istenen bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin
saptanması veya hiç bilgi verilmemesi ya da yerinde inceleme imkânının
verilmemesi hallerinde, onbeş gün içinde bilgilerin doğru olarak verilmesi
ve/veya inceleme imkânının sağlanması ihtar edilir. Yapılan yazılı ihtara
rağmen aykırı durumlarını devam ettirenlere, ikiyüzbin Yeni Türk Lirası
idarî para cezası verilir."
"b) Bu Kanun hükümlerine ve çıkarılan yönetmelik, talimat ve
tebliğlere aykırı hareket edildiğinin saptanması hâlinde, aykırılığın otuz
gün içinde giderilmesi ihtar edilir ve yapılan yazılı ihtara rağmen aykırı
durumlarını devam ettirenlere, ikiyüzellibin Yeni Türk Lirası idarî para
cezası verilir."
"c) Lisans genel esasları ve yükümlülüklerinden herhangi birinin
yerine getirilmediğinin saptanması hâlinde, otuz gün içinde düzeltilmesi
ihtar edilir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam
ettirenlere, üçyüzbin Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir."
"d) Lisans müracaatında veya lisans yürürlüğü sırasında, lisans
verilmesinde aranan şartlar konusunda, gerçek dışı belge sunulması veya
yanıltıcı bilgi verilmesi veya lisans verilmesini etkileyecek lisans
şartlarındaki değişikliklerin Kurula bildirilmemesi hâlinde lisans iptal
edilir. Ancak, anılan gerçek dışı belge veya yanıltıcı bilgi veya lisans
şartlarındaki değişikliğin düzeltilmesinin mümkün görülmesi hâlinde, otuz
gün içinde düzeltilmesi ihtar edilir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırı
durumlarını devam ettirenlere, dörtyüzbin Yeni Türk Lirası idarî para
cezası verilir."
"e) Lisans süresi boyunca iştirak ilişkisi yasağına aykırı davranışta
bulunulması hâlinde, otuz gün içinde iştirak ilişkisinin düzeltilmesi ihtar
edilir. Yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam ettirenlere,
dörtyüzellibin Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir."
"f) Piyasada lisans kapsamı dışında faaliyet gösterildiğinin
saptanması hâlinde, onbeş gün içinde kapsam dışı faaliyetin veya aleyhe
faaliyetin durdurulması ihtar edilir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırı
durumlarını devam ettirenlere, beşyüzbin Yeni Türk Lirası idarî para
cezası verilir."
"Yukarıdaki para cezalarını gerektiren fiiller için Kurul, fiilin
niteliğine göre ihtar sürelerini farklı uygulayabilir. Söz konusu para
cezalarının uygulanmasını takiben para cezasına konu fiilin; verilen ihtar
süresi içerisinde giderilmemesi veya tekrarlanması hâllerinde para
cezaları, her defasında bir önceki cezanın iki katı oranında artırılarak
uygulanır. Bu cezaların verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde idarî para
cezası verilmesini gerektiren aynı fiil işlenmediği takdirde önceki cezalar
tekrarda esas alınmaz. Ancak, aynı fiilin iki yıl içinde tekrar işlenmesi
hâlinde artırılarak uygulanacak para cezasının tutarı, cezaya muhatap tüzel
kişinin bir önceki malî yılına ilişkin bilançosundaki gayrisafi gelirinin

yüzde onunu aşamaz. Cezaların bu düzeye ulaşması hâlinde Kurul, lisansı
iptal edebilir."
MADDE 4 – 4628 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"TEDAŞ'ın faaliyet alanında yer alan ve dağıtım faaliyeti için
gerekli olan işletme ve varlıklar üzerinde, mülkiyeti saklı kalmak kaydı ile
TEDAŞ ile belirlenen dağıtım bölgelerinde faaliyet göstermek üzere
kurulan elektrik dağıtım şirketleri arasında işletme hakkı devir sözleşmesi
düzenlenebilir."
MADDE 5 – 4628 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (c) ve (d)
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (e) fıkrası
eklenmiştir.
"c) Kamulaştırma:
Elektrik piyasasında üretim ve/veya dağıtım faaliyetlerinde bulunan
lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin kamulaştırma talepleri Kurum
tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi hâlinde 2942 sayılı
Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dahilinde Kurumca
kamulaştırma yapılır. Bu konuda Kurulca verilecek olan kamulaştırma
kararları kamu yararı kararı yerine geçer. Bu durumda kamulaştırma
bedelleri ile kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği diğer giderler
kamulaştırma talebinde bulunan lisans sahibi tüzel kişi tarafından ödenir.
Kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti, üretim veya dağıtım
tesislerinin mülkiyetine sahip olan ilgili kamu kurum veya kuruluşuna,
bunların bulunmaması hâlinde ise Hazineye ait olur. Hazine adına tescil
edilen taşınmazlar üzerinde Maliye Bakanlığınca kamulaştırma bedelini
ödeyen lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri lehine bedelsiz irtifak hakkı
tesis edilir. İrtifak hakkının geçerliliği lisansın geçerlilik süresi ile
sınırlıdır. Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerce yeni dağıtım tesisleriyle
ilgili yapılan kamulaştırmaların gerektirdiği kamulaştırma bedelleri ile
diğer giderler tarifeler yoluyla geri alınır. Lisansın sona ermesi veya iptali
hâlinde, lisans sahibi tüzel kişiler tarafından ödenmiş bulunan
kamulaştırma bedelleri iade edilmez. Ancak, dağıtım lisansının süresi
sonunda tarifeler yoluyla geri alınmayan kamulaştırma bedelleri iade
edilir.
Kamu tüzel kişiliğini haiz lisans sahibi tüzel kişilerce yürütülen
üretim, dağıtım veya iletim faaliyetleri için gerekli olan taşınmazlarla
ilgili kamulaştırma işlemleri bu tüzel kişiler tarafından yapılır ve
kamulaştırılan taşınmazlar bu tüzel kişiler adına tescil edilir. Ancak
3/3/2001 tarihinden sonra üretim, dağıtım veya iletim lisansı sahibi kamu
tüzel kişileri lehine ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Hazine
adına kamulaştırılan taşınmazlar bu kamu tüzel kişilerine bedelsiz olarak
devredilir.
4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
çerçevesinde özelleştirilen lisans sahibi tüzel kişilerin faaliyette
bulunduğu dağıtım bölgelerinde, özelleştirme tarihi itibarıyla mevcut olan
dağıtım tesisleriyle ilgili kamulaştırma işlemleri yapılmamış taşınmazların
kamulaştırma bedelleri ve diğer giderler lisans sahibi tüzel kişi tarafından
ödenir. Bu giderlere ilişkin belgelerin ibraz edilmesinden sonra, en geç
otuz gün içerisinde, bütçeden lisans sahibi tüzel kişiye ödeme yapılır.
Özel hukuk tüzel kişilerince yürütülen üretim veya dağıtım
faaliyetleri için gerekli olan Hazineye ait taşınmazlar dışındaki kamu
kurum veya kuruluşlarına ait taşınmazlar, Kurumca 2942 sayılı
Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesi uygulanarak temin edilir. Bu
taşınmazlar üretim veya dağıtım tesislerinin mülkiyetine sahip olan ilgili

kamu kurum veya kuruluşuna, bunların bulunmaması hâlinde ise
Hazineye ait olur.
d) İrtifak Hakkı, Kullanma İzni ve Kiralama:
Piyasada üretim veya dağıtım faaliyetinde bulunan lisans sahibi özel
hukuk tüzel kişileri, faaliyetleri ile ilgili olarak Hazinenin mülkiyetindeki
veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde irtifak
hakkı tesisi, kullanma izni veya kiralama yapılabilmesi için Kurumdan
talepte bulunur. Bu talebin Kurulca uygun görülmesi hâlinde, ilgili
mevzuat uyarınca Maliye Bakanlığı ile lisans sahibi özel hukuk tüzel
kişileri arasında lisans süresi ile sınırlı olmak üzere irtifak hakkı tesisi,
kullanma izni veya kiralama sözleşmesi düzenlenir. Bu sözleşmelerde,
sözleşmenin geçerliliğinin lisansın geçerlilik süresi ile sınırlı olacağı
hükmü yer alır. Bu şekilde tesis edilen irtifak hakkı, kullanma izni veya
kiralama bedelini ödeme yükümlülüğü, lisans sahibi özel hukuk tüzel
kişisine aittir.
Piyasada kamu tüzel kişiliğini haiz lisans sahibi tüzel kişilerce
yürütülen üretim, dağıtım veya iletim faaliyetleri için gerekli olan,
Hazinenin mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki
taşınmazlarla ilgili olarak irtifak hakkı tesisinin veya kullanma izni
verilmesinin talep edilmesi hâlinde, Maliye Bakanlığı tarafından ilgili
kamu tüzel kişileri lehine lisans süresince bedelsiz irtifak hakkı tesis edilir
veya kullanma izni verilir.
e) Kurum, 5236 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tâbi
değildir."
MADDE 6 – 4628 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler
eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 9 – Düzenlemeye tâbi tarifeler üzerinden
elektrik enerjisi satın alan tüketicileri, dağıtım bölgeleri arası maliyet
farklılıkları nedeniyle var olan fiyat farklılıklarından kısmen veya
tamamen koruyacak şekilde tesis edilmiş geçici bir "Fiyat Eşitleme
Mekanizması" uygulanır. Fiyat Eşitleme Mekanizmasına ilişkin usûl ve
esaslar ile Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi ve
perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketlerinin bu uygulamaya ilişkin
görev ve yükümlülükleri, Bakanlık ile Hazine Müsteşarlığının görüşleri
alınmak suretiyle Kurul tarafından altmış gün içerisinde çıkarılacak tebliğ
ile düzenlenir. Fiyat Eşitleme Mekanizmasının uygulanacağı geçiş dönemi
31 Aralık 2010 tarihinde sona erer. Bu tarihte sona eren ilk uygulama
dönemi için, TEDAŞ tarafından yapılan tarife tekliflerinde, ulusal tarife
uygulamasının gerekleri esas alınır ve teklif edildiği şekliyle Kurulca
onaylanır. Bu dönem süresince abone grupları arasında çapraz
sübvansiyon uygulanır. Bu kapsamda, TEDAŞ tarafından ilk uygulama
dönemini kapsayacak şekilde Kuruma yapılan tarife teklifinde abone
grupları için uygulanacak çapraz sübvansiyona da yer verilir. Kurul onaylı
bu tarifeler ile çapraz sübvansiyon, ancak Bakanlar Kurulu kararı
çerçevesinde yapılacak öneri ile değiştirilebilir. Geçiş dönemi süresince
tüm hesaplar 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun şekilde
ayrıştırılarak tutulur.
"GEÇİCİ MADDE 10 – Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt
Anonim Şirketi, Elektrik Üretim Anonim Şirketi, perakende satış lisansı
sahibi dağıtım şirketleri, Elektrik Üretim Anonim Şirketinin yeniden
yapılandırılmasıyla oluşan gruplar veya kamu üretim şirketleri arasında,
süresi beş yılı aşmamak kaydıyla enerji alım-satımına ilişkin geçiş
dönemi anlaşmaları imzalanır. Söz konusu anlaşmalara ilişkin hak ve
yükümlülükler, üretim ve dağıtım varlıklarının özelleştirilmesine paralel

olarak lisans sahiplerine ait olur. Bu anlaşmalar damga vergisinden
müstesnadır."
"GEÇİCİ MADDE 11 – 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu
Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile
Görevlendirilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre Bakanlık ile yapişlet-devret sözleşmesi yapmış olan fakat işletmeye girmeden
sözleşmelerini sonlandırmış veya sonlandıracak şirketlerin, 4628 sayılı
Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında lisans alarak faaliyetlerini
sürdürmelerini teminen sözleşme kapsamında yap-işlet-devret tesislerinin
kurulması için lehlerine irtifak hakkı tesis edilmiş Hazine arazileri,
üzerindeki muhdesatların değeri dikkate alınmaksızın rayiç bedeli
üzerinden Maliye Bakanlığınca şirkete doğrudan satılır."
"GEÇİCİ MADDE 12 – Elektrik dağıtım şirketleri ile elektrik
üretim tesis ve/veya şirketlerinin özelleştirilmesi çalışmaları kapsamında
31/12/2010 tarihine kadar yapılacak devir, birleşme, bölünme, kısmî
bölünme işlemleriyle ilgili olarak ortaya çıkan kazançlar kurumlar
vergisinden müstesnadır. Madde kapsamında yapılacak işlemler nedeniyle
zarar oluşması halinde bu zarar kurum kazancının tespitinde dikkate
alınmaz. Yapılan bu bölünme işlemleri Kurumlar Vergisi Kanunu
kapsamında yapılan bölünme işlemi olarak kabul edilir.
Bu madde kapsamında yapılacak teslim ve hizmetler katma değer
vergisinden müstesnadır. Söz konusu teslim ve hizmet ifalarıyla ilgili
olarak yüklenilen vergiler, vergiye tâbi işlemler nedeniyle hesaplanan
katma değer vergisinden indirilir. İndirim yoluyla giderilemeyen katma
değer vergisi iade edilmez. Bu madde kapsamına giren işlemlerde 6762
sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanmaz."
MADDE 7 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
23/5/2006
[R.G. 24 Mayıs 2006 – 26177]
—— • ——
TÜRKİYE İSTATİSTİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA
DAİR KANUN
Kanun No. 5503
Kabul Tarihi : 17/5/2006
MADDE 1 – Ekli (1) sayılı listede yer alan Türkiye İstatistik
Kurumu Başkanlığı Sözleşmeli Personeline İlişkin Aylık Ücret Sınırlarını
(BRÜT YTL) gösteren (III) sayılı cetvel, 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı
Türkiye İstatistik Kanununa eklenmiştir.
MADDE 2 – 5429 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal
edilen 45 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden
düzenlenmiştir.
"Sözleşmeli olarak Başkanlıkta fiilen çalışan personele, bu Kanuna
ekli (III) sayılı cetvelde unvanlar itibarıyla yer alan taban ve tavan
ücretleri arasında kalmak üzere, Başkan tarafından belirlenecek tutarda
aylık brüt sözleşme ücreti ödenir. Başbakanlık merkez teşkilâtında
sözleşmeli olarak çalıştırılan emsali personelin yararlandığı ücret
artışlarından Başkanlıkta çalışan sözleşmeli personel de aynı usûl ve
esaslara göre aynen yararlandırılır. Bu personel T.C. Emekli Sandığı ile
ilişkilendirilir. Söz konusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak

(hastalık ve yıllık izinleri dahil) ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında
birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün
gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma
yaptıkları tespit edilenlere Başkanın teklifi, ilgili Bakanın uygun görüşü
üzerine Başbakan onayı ile haziran ve aralık aylarında birer aylık
sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu fıkranın
uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile söz konusu personele yapılacak
diğer ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir."
MADDE 3 – 5429 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal
edilen 56 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden
düzenlenmiştir.
"Başkanlıkta, Başkan Yardımcıları, Birinci Hukuk Müşaviri, Daire
Başkanları ve Bölge Müdürleri, Başkanın önerisi üzerine müşterek
kararname ile bunların dışında kalan diğer personelin atamaları ise Başkan
tarafından yapılır."
MADDE 4 – Bu Kanun 21 Mayıs 2006 tarihinden geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
23/5/2006
(III) SAYILI CETVEL
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ PERSONELİNE İLİŞKİN AYLIK
ÜCRET SINIRLARI (BRÜT YTL)
GÖREV UNVANI
Başkan
Başkan Yardımcısı
I. Hukuk Müşaviri
Daire Başkanı, Bölge Müdürü
İstatistik Müşaviri, Hukuk Müşaviri
Kadro Derecesi 1
Kadro Derecesi 2
Kadro Derecesi 3
Kadro Derecesi 4
Kadro Derecesi 5
Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı
Kadro Derecesi 1
Kadro Derecesi 2
Kadro Derecesi 3
Kadro Derecesi 4
Kadro Derecesi 5
Kadro Derecesi 6
Kadro Derecesi 7
Türkiye İstatistik Kurumu Uzman
Yardımcısı
İstatistikçi, Matematikçi, Mühendis,
Programcı
Kadro Derecesi 1
Kadro Derecesi 2
Kadro Derecesi 3
Kadro Derecesi 4

Taban Ücreti
2.050
1.650
1.292
1.220

Tavan Ücreti
2.260
1.960
1.837
1.725

1.206
1.189
1.174
1.163
1.148

1.689
1.647
1.634
1.622
1.610

1.206
1.186
1.174
1.162
1.149
1.137
1.124

1.689
1.647
1.634
1.622
1.610
1.597
1.585

942

1.267

912
815
718
621

1.092
1.056
1.035
1.015

Kadro Derecesi 5,6,7,8

524

1.005

[R.G. 24 Mayıs 2006 – 26177]
—— • ——
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
HAKKINDA
KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 5504
Kabul Tarihi : 18/5/2006
MADDE 1 – 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 1 inci
maddesinde geçen "temmuz ve ağustos ayları" ibaresi "haziran ve temmuz
ayları" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
23/5/2006
[R.G. 24 Mayıs 2006 – 26177]
—— • ——
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE
SÖZLEŞMESİNİN
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kanun No. 5506
Kabul Tarihi : 18/5/2006
MADDE 1 – "Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele
Sözleşmesi"nin onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
23/5/2006
[R.G. 24 Mayıs 2006 – 26177]
—— • ——
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU
KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kanun No. 5505
Kabul Tarihi : 18/5/2006
MADDE 1 – 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi
ve Yurtlar Kurumu Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki fıkralar üç ve dördüncü fıkra olarak
eklenmiştir.
"Öğrenci, borcunu öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal
öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl (öğrencinin lisansüstü eğitim
yapması halinde üç yıl) sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürenin yarısı
kadar sürede ve aylık dönemler halinde Kuruma ödemek zorundadır."
"Borçlunun Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur veya sosyal güvenlik
kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilk defa ilişkilendirildiğinin

tespitine kadar, ilgilinin talebi halinde borcunu ödemesi, kredi alma
süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak suretiyle ve birer yıllık
sürelerle Kurumca uzatılabilir."
"Katkı kredisi borcu ödemelerinde de aynı esaslar uygulanır."
GEÇİCİ MADDE 1 – Borcu ödemedeki iki ve üç yıllık bekleme
süreleri ile aylık dönemler halinde Kuruma yapılacak ödemeler bu
Kanunun yayımı tarihinden sonra kredi alacak öğrenciler için uygulanır.
MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
25/5/2006
[R.G. 26 Mayıs 2006 – 26179]
—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA UZAY
AJANSI ARASINDA
DIŞ UZAYIN BARIŞÇIL AMAÇLARLA İNCELENMESİ VE
KULLANILMASI
KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kanun No. 5507
Kabul Tarihi : 23/5/2006
MADDE 1 – 15 Temmuz 2004 tarihinde Ankara'da imzalanan
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Uzay Ajansı Arasında Dış
Uzayın Barışçıl Amaçlarla İncelenmesi ve Kullanılması Konusunda
İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
25/5/2006
[R.G. 26 Mayıs 2006 – 26179]
—— • ——
BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA
KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 5508
Kabul Tarihi : 24/5/2006
MADDE 1 – 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık
Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulü Hakkında Kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki (i) bendi
eklenmiştir.
"i) İç güvenlik, dış güvenlik ve terörle mücadele konusunda görevli
kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak."
MADDE 2 – 3056 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (f) bendi ile
Kanunun ekindeki cetvelde yer alan "Güvenlik İşleri Başkanlığı" ibareleri
"Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – 3056 sayılı Kanunun 12 nci maddesi başlığı ile birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü:
MADDE 12 – Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri
şunlardır:

a) Başbakanlığın, iç güvenlik, dış güvenlik ve terörle mücadele
konusunda görevli kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek, gerektiğinde bu
kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.
b) İç güvenlik, dış güvenlik ve terörle mücadeleyi ilgilendiren
konularda inceleme, araştırma ve toplantılar yapmak, yaptırmak, bunları
değerlendirmek ve tekliflerde bulunmak.
c) Sıkıyönetim veya olağanüstü hâl ilan edilen bölgelerde, sıkıyönetim
veya olağanüstü hâl ilanına esas olan konularda bilgileri derlemek,
değerlendirmek ve bu hususlarda koordinasyonu sağlamak.
d) Görevleri ile ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar
yapmak.
e) Görevleriyle ilgili konularda teşkil edilen kurulların sekreterlik
hizmetlerini yürütmek.
f) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak."
MADDE 4 – 3056 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"İptal ve ihdas edilen kadrolar:
EK MADDE 8 – Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar
iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı
cetvelin Başbakanlıkla ilgili bölümünden çıkarılmış, ekli (3) sayılı listede
yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Başbakanlıkla ilgili bölümüne
eklenmiştir."
GEÇİCİ MADDE 1 – Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğünün 2006
yılı harcamaları, 5437 sayılı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanununun ilgili hükmüne göre yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar,
Başbakanlığın 2006 yılı bütçesinde yer alan Güvenlik İşleri Başkanlığına
ait ödeneklerden karşılanır.
MADDE 5 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
29/5/2006
Not: Kanun eki listeler yer darlığı nedeniyle Bülten’e alınamamıştır.
[R.G. 30 Mayıs 2006 – 26183]
—— • ——

Bakanlar Kurulu Kararı
Karar Sayısı : 2006/10423
Ekli “e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesine
İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe
konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı’nın 1/5/2006 tarihli
ve 1602 sayılı yazısı üzerine, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1
inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/5/2006 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
e-DEVLET KAPISININ KURULMASI, İŞLETİLMESİ VE
YÖNETİLMESİNE
İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA
KARAR

MADDE 1 – 24/3/2006 tarihli ve 2006/10316 sayılı Kararnamenin
eki "e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesine İlişkin
Karar”ın 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 6 – (1) Bu Kararın geçici 1 inci maddesi hükümlerinin
gerçekleşmesi ile birlikte, 25/1/2005 tarihli ve 2005/8409 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı yürürlükten kalkar."
MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.
[R.G. 26 Mayıs 2006 – 26179]
—— • ——

Atama Kararı
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2006/8115
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Adlî Tıp Kurumu Üçüncü
Adlî Tıp İhtisas Kurulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliği görevini
yürütmek üzere, İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinik Şefi
Prof. Dr. Hüsnü Fahri OVALI’nın görevlendirilmesi,
2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi ve 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesi gereğince uygun
görülmüştür.
2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
25/5/2006
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
C.ÇİÇEK
Başbakan
Adalet Bakanı
[R.G. 26 Mayıs 2006 – 26179]
—— • ——

ANAYASA MAHKEMESİ İÇTÜZÜĞÜ
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
ANAYASA MAHKEMESİ İÇTÜZÜĞÜNÜN 6. VE 7.
MADDELERİNİN
DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN İÇTÜZÜK
MADDE 1 – 3/12/1986 günlü, 19300 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanmış bulunan Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 6 ncı maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 6. – Genel Sekreterlik görevi Başkanın uygun göreceği
bir raportör tarafından yerine getirilir. Genel Sekreterin görevde olmaması
durumunda bu görev Başkanlıkça belirlenecek bir raportör tarafından
yürütülür.
Genel Sekreter, isteği üzerine Genel Sekreterlik görevinden
ayrılabileceği gibi, gerek görüldüğünde Başkan tarafından da gerekçe
gösterilmeksizin değiştirilebilir.

Genel Sekreterlik Teşkilatı; Genel Sekreter, Genel Sekreter
Yardımcısı ve Başkanlıkça görevlendirilecek yeterli sayıda memurdan
oluşur. Genel Sekreterlik Teşkilatı ve diğer hizmet birimlerinde çalışan
memur ve hizmetlilerin görevleri ile bu görevlerin nasıl yürütüleceği
Başkanlıkça düzenlenecek bir Yönetmelikte belirtilir.
Genel Sekreter, 2949 sayılı Kanunun ve İçtüzüğün kendisine
yüklediği görevleri yerine getirir. Başkanın vereceği idari ve mali işler ile
personel, kalem, mutemetlik, arşiv, dış ilişkiler ve törenlerdeki protokol
işlerinin zamanında ve aksatılmadan, gereği gibi yürütülmesini sağlar. Bu
işlerin düzenli biçimde yürütülmesinden dolayı Başkana karşı sorumludur.
Genel Sekreter, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu gereğince harcama yetkilisidir.
Genel Sekreter, TBMM komisyonları ve Genel Kurulunda Anayasa
Mahkemesini temsil eder.
Anayasa Mahkemesinin hizmet birimleri; Arşiv Müdürlüğü, Basın
ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü, İdari İşler
Müdürlüğü, İkmal Müdürlüğü, Kararlar Müdürlüğü, Kütüphane
Müdürlüğü, Mali İşler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Personel ve
Eğitim Müdürlüğü, Yayın İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü,
Ayniyat Saymanlığı, Çeviri Birimi, Dış İlişkiler Birimi, Strateji Geliştirme
Birimi, Mali Hizmetler Uzmanlığı, Kurum Doktorluğu, Sivil Savunma
Uzmanlığı ve Sosyal İşler Biriminden oluşur."
MADDE 2 – Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 7 nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 7 – Başkanın uygun göreceği birim müdürlerinden birisi
Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanır. Genel Sekreter Yardımcısı, gerek
görüldüğünde Başkan tarafından gerekçe gösterilmeksizin değiştirilebilir.
Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter tarafından verilen
görevleri yürütür. Genel Sekreter Yardımcısının görevde olmaması
durumunda bu görev Başkanlıkça belirlenecek bir müdür tarafından
yerine getirilir."
MADDE 3 – Bu İçtüzük değişikliği Resmî Gazete’de yayımlandığı
gün yürürlüğe girer.
[R.G. 26 Mayıs 2006 – 26179]
—— • ——

DÜZELTME
26/5/2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmî Gazete’nin 22 nci
sayfasında aslına uygun olarak yayımlanan, “Anaya Mahkemesi
İçtüzüğünün 6. ve 7. Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin İçtüzük”ün 1
inci maddesiyle değiştirilen 6 ncı maddenin son fıkrasının üçüncü
satırında “... Mali İşler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, ...” şeklinde
yer alan ibare, Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 26/5/2006 tarihli ve
705 sayılı yazısı üzerine, “... Mali İşler Müdürlüğü, Müdür, Özel Kalem
Müdürlüğü, ...” olarak düzeltilmiştir.
[R.G. 27 Mayıs 2006 – 26180]
—— • ——

Yönetmelikler

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN KAYIT VE TESCİLİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, fikir ve sanat eserlerini
içeren yapımlar üzerinde hak ihdas etmek amacı taşımaksızın mali ve
manevi hak sahiplerinin söz konusu haklarının ihlal edilmemesi, hak
sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması ve mali haklara
ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edilebilmesi amacıyla eserlerin ve
yapımların kayıt ve tescilinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, fikir ve sanat eserlerini içeren
yapımların kayıt ve tescilini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 13 üncü maddesi ile 14/7/2004 tarihli
ve 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması
ile Desteklenmesi Hakkında Kanunun 7 nci ve 15 inci maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan:
a) Bağlantılı Hak Sahibi: Eser sahibinin manevi ve mali haklarına
zarar vermemek kaydıyla komşu hak sahipleri ile filmlerin ilk tespitini
gerçekleştiren film yapımcılarını,
b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
c) Eser: Sahibinin hususiyetini taşıyan ilim ve edebiyat, musiki,
güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat
mahsullerini,
ç) Eser Sahibi: Eseri meydana getirenleri, 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’nun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen
çalıştıran ve tayin edenleri ve 19 uncu maddesinin birinci ve ikinci
fıkrasında düzenlenen mirasçıları,
d) Fonogram: Sinema eseri gibi görsel-işitsel eserler içindeki ses
tespitleri hariç olmak üzere, bir icrada yer alan seslerin veya diğer seslerin
veya ses temsillerinin tespit edildiği ses taşıyıcı fiziki ortamı,
e) Genel Müdürlük: Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünü,
f) ISRC ve ISWC kodu: Müzik eserlerinin belirlenmesini sağlayan
ve Uluslararası Fonogram Yapımcıları Birliği (IFPI) ve Uluslararası Eser
Sahipleri Konfederasyonu (CİSAC) tarafından verilen uluslararası
standart kayıt kodunu,
g) Kanun: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu,
ğ) Kayıt-tescil: Eser üzerindeki mali ve manevi hakların ihlal
edilmemesi, mali haklara ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edilmesi
maksadıyla bu Yönetmelik ile düzenlenen prosedüre uygun olarak
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen, hak sahipliklerinin belirlenmesinde
ispat kolaylığı sağlayan işlemi,
h) Kayıt-tescil belgesi: Kayıt-tescil yapıldığına dair başvuru
sahibine verilecek belgeyi,

ı) Mali Hak Sahibi: Eser üzerindeki işleme, çoğaltma, yayma, temsil
ve işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim
haklarını kullanma yetkilerini haiz gerçek ve tüzel kişileri,
i) Meslek Birliği: Üyelerinin fikir ve sanat eserlerinden kaynaklanan
ortak çıkarlarını korumayı ve hakların idaresini, takibini, alınacak
ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamayı amaçlayan
idari ve mali açıdan Bakanlığın denetimine tabi birlikleri,
j) Özel işaret: Eserlerin veya yapımların topluma sunumu sırasında
aleniyet tarihi ve hak sahibinin adı veya unvanını belirten işareti,
k) Sinema eseri: Her nevi bedii, ilmi, öğretici veya teknik mahiyette
olan veya günlük olayları tespit eden filmler veya sinema filmleri gibi,
tespit edildiği materyale bakılmaksızın, elektronik veya mekanik veya
benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili
hareketli görüntüler dizisini,
l) Sinema filmi: Sinema sanatına özgü dil ve yöntemler ile meydana
getirilen belgesel, kurgu, animasyon ve benzeri türlerde; konulu veya
konusuz, uzun veya kısa metrajlı, tespit edildiği materyale bakılmaksızın
elektronik, mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya
sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisinden ibaret filmleri,
m) Yapımcı: Bir icra ürünü olan veya sair sesleri ilk defa tespit eden
fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film
yapımcılarını,
n) Yapımcı belgesi: Bakanlık tarafından sinema ve müzik eseri
yapımcılarına verilen ve yapımcılık niteliğini gösterir belgeyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt ve Tescile İlişkin Esaslar
Zorunlu kayıt ve tescil
MADDE 5 – (1) Sinema ve müzik eserlerinde filmlerin ilk tespitini
gerçekleştiren film yapımcıları ile seslerin ilk tespitini gerçekleştiren
fonogram yapımcıları, hak ihdas etmek amacı taşımaksızın, sahip
oldukları hakların ihlal edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde
ispat kolaylığı sağlanması ve mali haklara ilişkin yararlanma yetkilerinin
takip edilebilmesi amacıyla sinema ve müzik eserlerini içeren
yapımlarının kayıt ve tescilini yaptırırlar.
(2) Yapımcılar, başvuru formuyla birlikte aşağıda sayılanları
Bakanlığa sunarak eserlerinin kayıt-tescilini yaptırırlar:
a) Yapımcı belgesi,
b) Kanun uyarınca hak sahipliğini gösteren ve aksinin ispatı
durumunda her türlü cezai ve hukuki sorumluluğun üstlenildiğine dair bu
Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan taahhütname,
c) Sinema eserlerini içeren yapımlar için 18/2/2005 tarihli ve 25731
sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sinema Filmlerinin
Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik hükümleri gereği yapılan değerlendirme ve sınıflandırmanın
sonucunu gösterir belge,
ç) Sinema eserlerini içeren yapımlar için senaryo metni, diyalog
metni ve özgün müzik notaları ile varsa güftesi; müzik eserlerini içeren
yapımlar için müzik notaları ile varsa güftesi,
d) Sinema eserlerini içeren yapımlar için varsa afiş, müzik eserlerini
içeren yapımlar için eserin tespit edildiği materyalin kartoneti ve varsa
diğer tanıtıcı materyallerden birer örnek,
e) Kayıt-tescili gerçekleştirilen yapımın dijital ortama kaydedilmiş
(DVD, VCD, Audio CD gibi) bir adet kopyası,

f) Kayıt-tescil ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu.
(3) Yurtdışında üretilen yapımlar bakımından başvurular; ikinci
fıkranın (c), (e) ve (f) bentlerinde yer alan belgeler ile gümrük giriş
beyannamesi, gümrük tasdikli fatura ve gümrük vezne alındısı ile yapılır.
Sinema ve müzik eserlerinin ilk tespitini gerçekleştirilenler Türkiye’de
kayıt ve tescil yaptırmamışsa ithalatçının kayıt-tescil işlemi ithalat
belgesindeki liste üzerinden bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan
taahhütnamede belirtilen süre veya sayılar esas alınarak yapılır.
(4) Yukarıda belirtilen belgelerin eksiksiz olarak ibraz edilmesi
üzerine kayıt ve tescil gerçekleştirilir. Bu işlem sonucu başvuru sahibine
kayıt ve tescil belgesi verilir. Bu belgede, eserin adı, dili, menşei, yapım
yılı, yapımcısının adı, yapımcı kodu, eser sahipleri, diğer komşu hak
sahipleri, eser grubunun baş harflerini içerir kayıt ve tescil numarası, kayıt
ve tescil tarihi, daha önce herhangi bir kayıt ve tescil işlemi yapıldıysa
tarih ve numarası ile gerekli görülebilecek diğer bilgiler yer alır.
(5) Sinema filmlerinde ayrıca değerlendirme ve sınıflandırma
kararının tarihi ve numarası, ortak yapımlarda ortak yapımcıların her biri
ile ilgili bilgiler, müzik eserlerini içeren yapımlarda ise bu yapımlarda yer
alan eserlerin ve eser sahiplerinin adı ile ISRC veya ISWC kodu da kayıt
tescil belgesinde yer alır.
(6) Başvuranların sayısından üç adet fazla olacak şekilde
düzenlenen kayıt ve tescil belgesinin üçü Bakanlıkta muhafaza altına
alınır.
Yapımcı belgesi, yapımcı kodu
MADDE 6 – (1) Filmlerin veya seslerin Türkiye’de ilk tespitini
ticari amaçla gerçekleştiren kişiler ilgili ticaret odası tarafından
düzenlenmiş ve faaliyet alanını gösterir faaliyet belgesi ve ilgili alan
meslek birlikleri tarafından düzenlenmiş ve yapımcılık yapılabileceğini
gösterir nitelik belgesini ibraz etmek suretiyle Bakanlıktan bir yıl süreli
geçici yapımcı belgesi ve yapımcı kodu alırlar. Geçici yapımcı belgesi ve
yapımcı kodu bir defadan fazla yenilenmez.
(2) Yapımcı belgesi, sinema eserlerini içeren yapımlar için bir,
müzik eserlerini içeren yapımlar için iki adet yapım gerçekleştirilmesi,
bunları içeren materyallere alınan bandroller ile diğer iletim biçimlerini
gösteren belgelerin ibrazı üzerine, yapımcı kodu aynı kalmak koşuluyla
sürekli hale çevrilir.
(3) Bu maddede bahsi geçen yapımcı belgesi ve yapımcı kodu
faaliyetin devam ettiğinin belgelenmesi halinde beş yılda bir yenilenir.
Yapımcılar, adres ve faaliyet değişikliklerini otuz gün içinde Bakanlığa
bildirmekle yükümlüdürler.
(4) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu veya özel eğitim ve
öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yerler söz konusu
olduğunda; yapımcı belgesi ve yapımcı kodu, ilgili kurumca verilen
faaliyet belgesinin ibraz edilmesi halinde Genel Müdürlükçe düzenlenir.
İsteğe bağlı kayıt ve tescil
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre zorunlu
kayıt tescile tabi olanlar dışındaki eser gruplarında eser sahipleri; başvuru
formu, eser veya yapım üzerinde hak sahipliğini gösteren ve aksinin ispatı
halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun üstlenildiğini gösterir bu
Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan taahhütname ve kayıt ve tescil ücretinin
ödendiğine dair banka dekontu ile birlikte aşağıda belirtilen belgeleri ibraz
ederek eserlerin kayıt ve tescilini yaptırabilirler:
a) Bilgisayar programlarında aşağıda belirtilen bilgiler "text"
formatında "unicode" karakterlerden oluşacak şekilde verilir:

1) Ticari sırrı olmayan bilgisayar programları söz konusu olduğunda
alenileşmiş olsun ya da olmasın bilgisayar programının belirleyici
özelliklerini taşıyan (kaynak kodunun ilk yirmi beş ve son yirmi beş
sayfası; eğer elli sayfadan az ise tümü), herhangi bir araca gerek
olmaksızın görülebilecek şekilde, varsa özel işareti ile birlikte çoğaltılmış
bir kopya,
2) Ticari sır içeren bilgisayar programları söz konusu olduğunda ilk
ve son yirmi beş sayfalık ticari sırlar bloke edilmiş şekilde kaynak kodu
veya bloke edilmeksizin ilk ve son on sayfası veya amaç kodunun ilk ve
son yirmi beş sayfası ile kaynak kodunun herhangi bir on veya daha fazla
ardışık sayfası veya elli sayfadan kısa uzunluktaki programlar için ticari
sırlar bloke edilerek tüm kaynak kodu,
3) Yeniden düzenlenmiş olan bilgisayar programları söz konusu
olduğunda düzeltmeler ilk ve son yirmi beş sayfada yer alıyorsa (2)
numaralı alt bentte düzenlenen seçeneklerden biri, değilse; bloke
edilmemiş şekilde kaynak kodunun düzeltmelerin de bulunduğu yirmi
sayfası veya bazı bölümler bloke edilerek düzeltmelerin yer aldığı elli
sayfası.
b) Veri tabanlarında aşağıdaki bilgilerin "XML" formatında dijital
ortama kaydedilmiş hali verilir:
1) Tek dosyalı veri tabanları (tek bir konuya ilişkin veri kayıtları)
söz konusu olduğunda, ilk ve son yirmi beş sayfa, bunun verilememesi
durumunda ilk ve son yirmi beş veri kaydı,
2) Birden çok dosyalı veri tabanları (ayrı ve farklı veri kaydı
grupları) söz konusu olduğunda hangisi daha azsa her bir dosyadan veya
tüm dosyalardan elli veri kaydı, bunun verilememesi durumunda elli sayfa
veya tüm veri kaydı,
3) Yeniden düzenlenmiş veri tabanları (tek veya birden çok dosyalı)
söz konusu olduğunda elli sayfa veya düzenlemeleri gösteren kayıtlar
veya elli sayfadan az ise düzenlenmiş tüm bölümler, şifrelenmiş veri
tabanları için tüm bölümler ile şifre açıklaması.
c) Diğer eser gruplarında ise kayıt ve tescili gerçekleştirilen eserin
dijital ortama kaydedilmiş (DVD, VCD, Audio CD, CD Rom gibi) iki
adet kopyası, güzel sanat eserleri için dijital ortama kaydedilmiş (DVD,
VCD, Audio CD, CD Rom gibi) detaylı tanıtıcı temsilleri verilir.
(2) Yukarıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak ibraz edilerek
başvurusu yapılan eserlerin kayıt ve tescili gerçekleştirilir. Bu işlem
sonucu başvuru sahibine kayıt ve tescil belgesi verilir.
(3) Bu belgede, eserin adı, dili, üretim ve ilk aleniyet tarihi, eser
sahipleri, diğer hak sahipleri, eser grubunun baş harflerini içerir kayıt ve
tescil numarası, kayıt ve tescil tarihi, daha önce herhangi bir kayıt ve tescil
işlemi yapıldıysa tarih ve numarası ile gerekli görülebilecek diğer bilgiler
yer alır. Başvuranların sayısından üç adet fazla olacak şekilde düzenlenen
kayıt ve tescil belgesinin üçü Bakanlıkta kalır.
Mali haklara ilişkin kullanma ve devir yetkilerinin kayıt altına
alınması
MADDE 8 – (1) Eserler ve yapımlar üzerindeki mali haklara ilişkin
kullanma ve devir yetkileri isteğe bağlı olarak Bakanlıkça kayıt altına
alınabilir. Bunun için başvuru formuna aşağıda sayılan belgeler eklenerek
başvuruda bulunulur:
a) Mali haklara ilişkin kullanma veya devir yetkilerine sahip
olunduğunu gösteren aksinin ispatı durumunda her türlü cezai ve hukuki
sorumluluğun üstlenildiğine dair bu Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan
taahhütname,

b) Tarafların veya bunlardan birinin gerçek kişi ise kimlik, tüzel kişi
ise sicil kaydı gibi tanımlayıcı bir belge,
c) Belge üzerindeki imza sahiplerinin imza sirküleri,
d) Anlaşma konusu eserin bir örneği veya bilgisayar programlarında
ise dijital ortama kaydedilmiş (DVD, VCD, Audio CD, CD Rom gibi)
program özeti,
e) Kayıt ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu.
(2) Kayıt ve tescil edilmiş bir eser veya yapım söz konusu
olduğunda bu eser veya yapıma ilişkin bir örneğin sunulması zorunlu
değildir.
(3) Başvuru formunda, mali haklara ilişkin kullanma yetkilerini
içerir belgenin türü, içeriği, imza tarihi ve taraflara ilişkin bilgiler ile daha
önce herhangi bir kayıt yapılıp yapılmadığını, yapıldıysa tarihi ve içeriğini
belirtir bilgiler bulunur.
(4) İstenilen belgelerin eksiksiz olarak ibrazı halinde mali haklara
ilişkin kullanma yetkilerini içeren belgelerin bir örneği mühürlenir ve aslı
gibi kabul edilerek kayıt altına alınır. Başvuru sahibine de yapılan işleme
ilişkin olarak taraflara ve kayıt numarasına ait bilgileri içeren bir belge
tanzim edilerek verilir. Başvuranların sayısından bir adet fazla olacak
şekilde düzenlenen bu belgenin biri de Bakanlıkta kalır.
Özel işaret ve kodlar
MADDE 9 – (1) Kayıt ve tescili gerçekleştirilen eserler veya
yapımları içeren taşıyıcı materyaller üzerinde, topluma sunum sırasında,
ses kaydı içeren yapımlar için 7/7/1995 tarihli ve 4116 sayılı İcracı
Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına
Dair Roma Sözleşmesine Katılmamızın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğu Hakkında Kanun uyarınca (p), diğer eser nüshaları ve
yapımlar için Evrensel Telif Hakları Anlaşması (UCC) uyarınca © harfi
ile birlikte aleniyet veya ticari dolaşıma sunum tarihi ve hak sahibinin adı
veya ünvanını belirten işaretin bulundurulması zorunludur.
(2) Bu işaretlerin yanı sıra; müzik eserlerini içeren yapımlarda;
Uluslararası Fonogram Yapımcıları Birliği (IFPI) tarafından verilen
Uluslararası Standart Kayıt Kodu (ISRC) veya Uluslararası Eser Sahipleri
Konfederasyonu (CİSAC) tarafından verilen Uluslararası Standart Müzik
Eseri Kodu (ISWC) kullanılması zorunludur. Söz konusu kodun
verilmesine ilişkin tüm iş ve işlemler ülke içinde IFPI veya CİSAC
tarafından belirlenen kuruluş veya birlik tarafından yürütülür.
Eserlerin kabulü ve muhafazası
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri gereğince yapılan
işlemler sırasında sinema ve müzik eserlerini içeren yapımlar dışındaki
işlem konusu eserin örneği, aslı gibi kabul edilerek kayıt numarası
verilmek suretiyle en az üç kişiden oluşan bir komisyon tarafından kapalı
ve mühürlü olarak muhafaza altına alınır. Talep halinde diğer eser
gruplarına ait örnekler de aynı şekilde muhafaza edilirler. Herhangi bir
ihtilaf veya Bakanlıkça yapılacak bir inceleme sebebiyle eserlerin
mühürlerinin açılması gerektiğinde işlem, aynı komisyon marifetiyle
tutanak altına alınarak gerçekleştirilir. Kapalı muhafaza şartları tekrar
sağlandıktan sonra, yapılan işlem tutanak ile tespit edilir.
Kayıt ve tescil ücretleri
MADDE 11 – (1) Kayıt tescil ücreti, bu Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen eserler için 1000, diğer kayıt ve
tescil işlemleri için ise 5000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile
çarpımı sonucu bulunacak tutardır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Kayıp veya zayi
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde verilen
belgelerin kayıp veya zayi olması halinde, belge sahipleri bir dilekçe ile
Genel Müdürlüğe başvururlar. Dilekçe ekinde günlük bir gazeteye verilen
kayıp veya zayi ilanı bulunur. Başvuru üzerine, veriliş nedeni de
açıklanmak suretiyle söz konusu belgeler yeniden tanzim edilerek belge
sahiplerine verilir.
Hukuka aykırı kayıt ve tescilin iptali
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca
gerçekleştirilen işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi verildiği tespit edilen,
sahte belge kullanıldığı sabit olan, hakkında yargı merciileri tarafından
verilmiş iptal kararı bulunan veya mükerrer olduğu tespit edilen işlemlere
ilişkin belgeler iptal olunur.
Düzenleme yetkisi
MADDE 14 – (1) Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanmasını
sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.
Eski kayıt tescil ve eser işletme belgeleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden
önce usulüne uygun şekilde hak sahiplerine verilmiş bulunan kayıt ve
tescil belgeleri ile eser işletme belgeleri geçerliliklerini muhafaza ederler.
Eski yapımcı belgeleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce
verilmiş yapımcı belgeleri bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren bir
yıl içerisinde yenilenir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15 – (1) 14/11/2002 tarihli ve 24936 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Kayıt ve Tescil Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm
Bakanı yürütür.
Ek-1
TAAHHÜTNAME
Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin
5 inci maddesi uyarınca kayıt ve tescil edilmesi için başvuruda
bulunduğum eseri bakımından Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hak
sahibi olduğumu, aksinin ispatı halinde her türlü hukuki ve cezai
sorumluluğu üstlendiğimi taahhüt ederim.
İMZA
Ek-2
TAAHHÜTNAME
Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin
5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kayıt ve tescil edilmesi için
başvuruda bulunduğum; ithal ettiğim eser bakımından, söz konusu madde
hükümleri çerçevesinde hak sahibi olduğumu ve aksinin ispatı halinde her
türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlendiğimi taahhüt ederim.

İMZA
Ek-3
TAAHHÜTNAME
Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin
7 nci maddesi uyarınca kayıt ve tescil edilmesi için başvuruda
bulunduğum ekli listede belirtilen eserler bakımından, söz konusu madde
hükümleri çerçevesinde …. süre ile eser sahibi olduğumu ve aksinin ispatı
halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlendiğimi taahhüt
ederim.
İMZA
Ek-4
TAAHHÜTNAME
Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin
8 inci maddesi uyarınca kayıt altına alınması için başvuruda bulunduğum
eser bakımından, söz konusu madde hükümleri çerçevesinde hak sahibi
olduğumu ve aksinin ispatı halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu
üstlendiğimi taahhüt ederim.
İMZA
[R.G. 17 Mayıs 2006 – 26171]
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Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından:
KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, stratejik plan hazırlamakla
yükümlü kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin
tespiti ile stratejik planların kalkınma planı ve programlarla
ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla
hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı
cetvellerde yer alan kamu idarelerini ve mahallî idareleri kapsar.
(2) Yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetlerin hassasiyeti
nedeniyle Millî Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Millî Güvenlik
Kurulu Genel Sekreterliği, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının stratejik
plan hazırlaması zorunlu değildir.
Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi hükmüne
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Kılavuz: Müsteşarlıkça yayımlanan, stratejik planlama
kavramlarını ve stratejik planlama sürecine ilişkin usul ve esasları ortaya
koyan, ihtiyaç ve gelişmelere göre güncelleştirilen belgeyi,
b) Mahallî İdare: Yetkileri belirli bir coğrafî alan ve hizmetlerle
sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ile bunlara
bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareleri,
c) Müsteşarlık: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığını,
ç) Strateji Geliştirme Birimleri: Strateji geliştirme başkanlıkları ve
strateji geliştirme daire başkanlıkları ile strateji geliştirme ve malî
hizmetlerin yerine getirildiği müdürlükleri,
d) Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını,
temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini,
bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren
planı,
e) Üst Yönetici: Bakanlıklarda müsteşarı, diğer kamu idarelerinde
en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi ve belediyelerde belediye
başkanını,
ifade eder.
Genel ilkeler
MADDE 5 – (1) Stratejik planlama sürecinde;
a) Kamu idaresinin hizmetinden yararlananların, kamu idaresi
çalışanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu kurum ve
kuruluşları ile ilgili diğer tarafların katılımları sağlanır ve katkıları alınır.
b) Çalışmalar, strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde tüm
birimlerin katılım ve katkılarıyla yürütülür.
c) Stratejik planların doğrudan doğruya kamu idarelerince ve
idarelerin kendi çalışanları tarafından hazırlanması zorunludur. İhtiyaç
duyulması hâlinde idare dışından temin edilecek danışmanlık hizmetleri
sadece yöntem ve süreç danışmanlığı ile eğitim hizmetleri konularıyla
sınırlıdır.
ç) İlgili tüm kamu idareleri birbirleri ile uyum, işbirliği ve eşgüdüm
içinde; hesap verme sorumluluğunun gereklerini dikkate alarak çalışır.
İKİNCİ BÖLÜM
Stratejik Plan Hazırlamakla Yükümlü Kamu İdareleri
Geçiş takvimi
MADDE 6 – (1) Stratejik planlama çalışmalarının bu Yönetmelik
kapsamındaki tüm kamu idarelerine yaygınlaştırılması ekteki aşamalı
geçiş takvimi dâhilinde yürütülecektir. Kapsamdaki kamu idareleri ilk
stratejik planlarını geçiş takvimine uygun olarak en geç 31/1/2009 tarihine
kadar hazırlamakla yükümlüdür. Kamu idareleri hazırlık döneminde
kaydettikleri gelişmeye bağlı olarak, geçiş takviminde belirtilen tarihten
önce de ilk stratejik planlarını hazırlayabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Stratejik Planlama Sürecine İlişkin Takvim
Stratejik planların süresi, güncelleştirilmesi ve yenilenmesi
MADDE 7 – (1) Stratejik planlar beş yıllık dönemi kapsar.
(2) Stratejik planlar en az iki yıl uygulandıktan sonra stratejik planın
kalan süresi için güncelleştirilebilir. Güncelleştirme, stratejik planın

misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde yapılan nicel
değişikliklerdir.
(3) Ayrıca;
a) Görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatta değişiklik
olması hâlinde ilgili kamu idaresinin,
b) Hükümetin değişmesi halinde mahalli idareler hariç diğer kamu
idarelerinin,
c) Bakanın değişmesi halinde ilgili bakanlık ile bağlı ve ilgili kamu
idarelerinin,
ç) Mahalli idarelerde üst yöneticinin değişmesi halinde ilgili mahalli
idarenin,
d) Doğal afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik
bunalımların vuku bulması hallerinde ilgili kamu idarelerinin,
stratejik planları yenilenebilir.
(4) Yenileme, stratejik planın beş yıllık bir dönem için yeniden
hazırlanmasıdır. Stratejik planın yenilenmesi kararı, yukarıdaki şartların
oluşmasını müteakip en geç üç ay içinde alınır. Bu kararı takip eden altı
ay içinde stratejik plan yenilenir.
(5) Stratejik planların yenilenmesinde bu Yönetmelik hükümlerine
uyulur. Güncelleştirilme durumunda ise Müsteşarlığa ve Maliye
Bakanlığına bilgi verilir.
Hazırlık dönemi ve programı
MADDE 8 – (1) Kamu idarelerinin stratejik planlama süreci
hazırlık dönemi ile başlar. Üst yönetici tarafından bir iç genelge ile
çalışmaların başlatıldığı duyurulur.
(2) Çalışmaların sevk ve idaresini yürütmek üzere strateji geliştirme
biriminin koordinatörlüğünde bir stratejik planlama ekibi kurulur.
Stratejik planlama ekibi hazırlık dönemine ilişkin faaliyetleri ve zaman
çizelgesini içeren bir hazırlık programı oluşturur.
(3) Hazırlık programında aşağıdaki hususlara yer verilir.
a) Stratejik planlama sürecinin aşamaları,
b) Bu aşamalarda gerçekleştirilecek faaliyetler,
c) Aşama ve faaliyetlerin tamamlanacağı tarihleri gösteren zaman
çizelgesi,
ç) Sorumlu birim ve kişiler,
d) Eğitim ihtiyacı,
e) Gerek duyulması hâlinde danışmanlık hizmeti ihtiyacı,
f) Planlama sürecinin gerektirdiği masraflar ile beşerî ve teknik
kaynak ihtiyacı.
(4) İdareler, hazırlık programını oluştururken, geçiş takviminde
bulundukları yeri, beşerî kaynaklarını, organizasyon yapısını, teknik
donanımlarını, idare ölçeğini ve benzeri hususları dikkate alır.
(5) Kamu idareleri stratejik planlarını hazırlamaya başlamadan önce
hazırlık programında yer alan tüm hususları gerçekleştirmek zorundadır.
Stratejik planların hazırlanması
MADDE 9 – (1) Hazırlık dönemini tamamlayan kamu idareleri,
stratejik planlarını, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununa, bu Yönetmeliğe, Kılavuza ve Müsteşarlıkça yayımlanan
stratejik planlamaya ilişkin diğer rehberlere uygun olarak hazırlar.
Bakanların sorumluluğu
MADDE 10 – (1) Bakanlar, bakanlıklarının ve bakanlıklarına bağlı
ve ilgili kamu idarelerinin stratejik planlarının kalkınma planlarına ve
programlara uygun olarak hazırlanmasından ve uygulanmasından
sorumludur. Bu sorumluluk, Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve

yüksek teknoloji enstitüleri için Millî Eğitim Bakanına; mahallî idareler
için İçişleri Bakanına aittir.
Üst yöneticilerin sorumluluğu
MADDE 11 – (1) Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının
hazırlanmasından ve uygulanmasından Bakana; mahalli idarelerde ise
meclislerine karşı sorumludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Stratejik Planların Kalkınma Planı ve Programlarla İlişkilendirilmesi
Plan ve programlarla ilişki
MADDE 12 – (1) Kamu idarelerinin stratejik planları, kalkınma
planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal, bölgesel
ve sektörel plan ve programlara uygun olarak hazırlanır.
(2) Kamu idareleri, stratejik planlarını hazırlarken orta vadeli
programda yer alan amaç, politikalar ve makro büyüklükler ile orta vadeli
malî planda belirlenen teklif tavanlarını dikkate alarak yıllar itibarıyla
amaç ve hedefler bazında kaynak dağılım tahmininde bulunur.
Planın değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Mahallî idareler dışındaki kamu idareleri,
stratejik planlarını değerlendirilmek üzere stratejik planın kapsadığı
dönemin ilk yılından önceki yılın ocak ayında Müsteşarlığa gönderir.
(2) Müsteşarlık, stratejik planları;
a) Kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ile ilgili
diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygunluk,
b) Bu Yönetmelikte, Kılavuzda ve stratejik planlamaya ilişkin diğer
rehberlerde belirtilen usul ve esaslara uygunluk,
c) Stratejik planda yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerin
birbirleri ile bağlantıları ve kavramsal tutarlılık,
ç) Diğer idarelerin stratejik planları ile uyum ve tutarlılık,
hususları açısından inceler.
(3) İnceleme sonucunda gerek görülen durumlarda hazırlanan
değerlendirme raporu ilgili idareye üç ay içinde gönderilir.
Stratejik planlara son şeklinin verilmesi
MADDE 14 – (1) Müsteşarlıkça kamu idarelerine değerlendirme
raporu gönderilmesi hâlinde, ilgili idare söz konusu değerlendirme
raporunu dikkate alarak stratejik plana son şeklini verir ve sunulmaya
hazır hâle getirir.
Stratejik planların sunulması
MADDE 15 – (1) Stratejik planlar, bakanlıklar ile bakanlıkların
bağlı ve ilgili kuruluşlarında Bakanın, diğer kamu idarelerinde en üst
yöneticinin onayını müteakip performans programı ve bütçe
hazırlıklarında esas alınmak üzere Maliye Bakanlığına ve Müsteşarlığa
gönderilir.
(2) Stratejik planların birer nüshası, Türkiye Büyük Millet Meclisine
ve Sayıştaya da gönderilir.
(3) Mahallî idareler ilgili meclis tarafından kabulünü müteakip
stratejik planlarını İçişleri Bakanlığına ve Müsteşarlığa gönderir.
(4) Stratejik planlar kamuoyuna duyurulur ve kamu idarelerinin
internet sitelerinde yayınlanır.
Performans programı
MADDE 16 – (1) Performans programları, stratejik planların yıllık
uygulama dilimlerini oluşturur. Kamu idareleri performans programlarını
stratejik planlarına uygun olarak Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve
esaslar çerçevesinde hazırlar.
(2) Bütçeler performans programına uygun olarak hazırlanır.

(3) Performans programları Maliye Bakanlığına ve Müsteşarlığa
gönderilir.
Performans göstergeleri
MADDE 17 – (1) Performans göstergeleri stratejik planlarda yer
alır. Performans göstergelerinin tespitine ve değerlendirilmesine ilişkin
usul ve esaslar Müsteşarlık ile Maliye Bakanlığı tarafından birlikte
belirlenir. Kamu idareleri, performans göstergelerini bu usul ve esaslar
çerçevesinde oluşturur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Tebliğler
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte düzenlenen hususlarla ilgili
olarak gerektiğinde tebliğler çıkarmaya Müsteşarlık yetkilidir.
İlk hazırlık programı
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Hazırlık programı, mahallî idareler ile
Ek-1’deki geçiş takviminde I. Grupta yer alan idareler hariç olmak üzere,
ilk stratejik planlar için bu Yönetmeliğin yayımını takip eden altı ay
içinde bilgi için Müsteşarlığa gönderilir ve uygulamaya konulur.
Geçiş takvimi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İlk stratejik planların değerlendirilmek
üzere Müsteşarlığa gönderileceği tarih ve kapsayacağı dönem için Ek1’deki geçiş takviminde belirtilen tarihler geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
Ek-1
KAMU İDARELERİNDE
STRATEJİK PLANLAMAYA
GEÇİŞ TAKVİMİ
I. Grup

123-

Türkiye İstatistik Kurumu
Karayolları Genel Müdürlüğü
Aile ve Sosyal Araştırmalar
Genel Müdürlüğü
4- İstanbul Teknik Üniversitesi
5- Orta Doğu Teknik Üniversitesi
6- Hacettepe Üniversitesi
7- Boğaziçi Üniversitesi
8- Akdeniz Üniversitesi
9- Dokuz Eylül Üniversitesi
10- Yıldız Teknik Üniversitesi
11- Balıkesir Üniversitesi
12- Süleyman Demirel Üniversitesi

İlk Stratejik Planın
Değerlendirilmek
Üzere Müsteşarlığa
Gönderileceği Son
Tarih
31.12.2006
31.12.2006
31.12.2006

İlk Stratejik
Planın
Kapsayacağı
Dönem
2007 – 2011
2006 – 2010
2007 – 2011

31.12.2006
31.12.2006
31.12.2006
31.12.2006
31.12.2006
31.12.2006
31.12.2006
31.12.2006
31.12.2006

2006 – 2008
2005 – 2010
2007 – 2011
2004 – 2008
2007 – 2012
2006 – 2010
2006 – 2008
2006 – 2010
2006 – 2010

13- Savunma Sanayi Müsteşarlığı
14- Türkiye ve Orta Doğu Amme
İdaresi Enstitüsü
15- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü
16- Milli Prodüktivite Merkezi
17- Türk Patent Enstitüsü

31.12.2006
31.12.2006

2007 – 2011
2007 – 2011

31.12.2006

2005 – 2009

31.12.2006
31.12.2006

2006 – 2010
2007 – 2011

II. Grup

123456789101112131415161718192021222324252627-

Başbakanlık Yüksek Denetleme
Kurulu
Özürlüler İdaresi Başkanlığı
Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü
Ankara Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü
Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Zonguldak Karaelmas
Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu
Türkiye Bilimler Akademisi
Türkiye Adalet Akademisi
Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü
Türk Akreditasyon Kurumu
Türk Standardları Enstitüsü
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
Geliştirme ve Destekleme

İlk Stratejik Planın
Değerlendirilmek
Üzere Müsteşarlığa
Gönderileceği Son
Tarih
31.03.2007

İlk Stratejik
Planın
Kapsayacağı
Dönem
2008 – 2012

31.03.2007
31.03.2007

2008 – 2012
2008 – 2012

31.03.2007
31.03.2007
31.03.2007
31.03.2007
31.03.2007
31.03.2007
31.03.2007
31.03.2007

2008 – 2012
2008 – 2012
2008 – 2012
2008 – 2012
2008 – 2012
2008 – 2012
2008 – 2012
2008 – 2012

31.03.2007
31.03.2007

2008 – 2012
2008 – 2012

31.03.2007

2008 – 2012

31.03.2007
31.03.2007

2008 – 2012
2008 – 2012

31.03.2007

2008 – 2012

31.03.2007
31.03.2007

2008 – 2012
2008 – 2012

31.03.2007

2008 – 2012

31.03.2007
31.03.2007
31.03.2007

2008 – 2012
2008 – 2012
2008 – 2012

31.03.2007
31.03.2007
31.03.2007
31.03.2007

2008 – 2012
2008 – 2012
2008 – 2012
2008 – 2012

28293031-

İdaresi Başkanlığı
İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi
Türk İşbirliği ve Kalkınma
İdaresi Başkanlığı
GAP Bölge Kalkınma İdaresi
Türkiye İş Kurumu

31.03.2007
31.03.2007

2008 – 2012
2008 – 2012

31.03.2007
31.03.2007

2008 – 2012
2008 – 2012

İlk Stratejik Planın
Değerlendirilmek
Üzere Müsteşarlığa
Gönderileceği Son
Tarih
31.01.2008
31.01.2008
31.01.2008
31.01.2008
31.01.2008

İlk Stratejik
Planın
Kapsayacağı
Dönem
2009 – 2013
2009 – 2013
2009 – 2013
2009 – 2013
2009 – 2013

31.01.2008
31.01.2008

2009 – 2013
2009 – 2013

31.01.2008
31.01.2008
31.01.2008
31.01.2008

2009 – 2013
2009 – 2013
2009 – 2013
2009 – 2013

31.01.2008
31.01.2008
31.01.2008

2009 – 2013
2009 – 2013
2009 – 2013

31.01.2008
31.01.2008

2009 – 2013
2009 – 2013

31.01.2008

2009 – 2013

31.01.2008

2009 – 2013

31.01.2008
31.01.2008

2009 – 2013
2009 – 2013

31.01.2008
31.01.2008
31.01.2008
31.01.2008
31.01.2008
31.01.2008
31.01.2008
31.01.2008
31.01.2008
31.01.2008

2009 – 2013
2009 – 2013
2009 – 2013
2009 – 2013
2009 – 2013
2009 – 2013
2009 – 2013
2009 – 2013
2009 – 2013
2009 – 2013

III. Grup

123456789101112131415161718192021222324252627282930-

Başbakanlık
Sayıştay
Maliye Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığı
Hazine Müsteşarlığı
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Denizcilik Müsteşarlığı
Avrupa Birliği Genel
Sekreterliği
Devlet Personel Başkanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı
Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Basın-Yayın ve Enformasyon
Genel Müdürlüğü
Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Genel
Müdürlüğü
Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığı
Yükseköğretim Kurulu
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezi
İstanbul Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi

313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960-

Erciyes Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Gebze Yüksek Teknoloji
Enstitüsü
Harran Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Muğla Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Yükseköğrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu
Devlet Tiyatroları Genel
Müdürlüğü
Devlet Opera ve Balesi Genel
Müdürlüğü
Elektrik İşleri Etüd İdaresi
Genel Müdürlüğü
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Özel Çevre Koruma Kurumu
Başkanlığı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Ceza ve İnfaz Kurumları ile
Tutukevleri İş Yurtları
Kurumu
T.C. Emekli Sandığı
Sosyal Sigortalar Kurumu
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer
Bağımsız Çalışanlar Sosyal
Sigortalar Kurumu

31.01.2008
31.01.2008
31.01.2008
31.01.2008

2009 – 2013
2009 – 2013
2009 – 2013
2009 – 2013

31.01.2008
31.01.2008
31.01.2008
31.01.2008
31.01.2008
31.01.2008

2009 – 2013
2009 – 2013
2009 – 2013
2009 – 2013
2009 – 2013
2009 – 2013

31.01.2008
31.01.2008
31.01.2008
31.01.2008
31.01.2008
31.01.2008
31.01.2008
31.01.2008
31.01.2008
31.01.2008

2009 – 2013
2009 – 2013
2009 – 2013
2009 – 2013
2009 – 2013
2009 – 2013
2009 – 2013
2009 – 2013
2009 – 2013
2009 – 2013

31.01.2008

2009 – 2013

31.01.2008

2009 – 2013

31.01.2008

2009 – 2013

31.01.2008
31.01.2008

2009 – 2013
2009 – 2013

31.01.2008
31.01.2008

2009 – 2013
2009 – 2013

31.01.2008
31.01.2008
31.01.2008

2009 – 2013
2009 – 2013
2009 – 2013

İlk Stratejik Planın
Değerlendirilmek
Üzere Müsteşarlığa
Gönderileceği Son
Tarih
31.01.2009
31.01.2009

İlk Stratejik
Planın
Kapsayacağı
Dönem
2010 – 2014
2010 – 2014

IV. Grup

12-

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cumhurbaşkanlığı

345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940-

Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Danıştay
Adalet Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Millî Eğitim Bakanlığı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Çevre ve Orman Bakanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı
Gümrük Müsteşarlığı
Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü
Tarım Reformu Genel
Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüğü
Ahi Evran Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Rize Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Giresun Üniversitesi
Hitit Üniversitesi
Bozok Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
Ordu Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğü

31.01.2009
31.01.2009
31.01.2009
31.01.2009
31.01.2009
31.01.2009
31.01.2009
31.01.2009
31.01.2009
31.01.2009
31.01.2009

2010 – 2014
2010 – 2014
2010 – 2014
2010 – 2014
2010 – 2014
2010 – 2014
2010 – 2014
2010 – 2014
2010 – 2014
2010 – 2014
2010 – 2014

31.01.2009
31.01.2009
31.01.2009
31.01.2009
31.01.2009

2010 – 2014
2010 – 2014
2010 – 2014
2010 – 2014
2010 – 2014

31.01.2009

2010 – 2014

31.01.2009

2010 – 2014

31.01.2009
31.01.2009

2010 – 2014
2010 – 2014

31.01.2009
31.01.2009
31.01.2009
31.01.2009
31.01.2009
31.01.2009
31.01.2009
31.01.2009
31.01.2009
31.01.2009
31.01.2009
31.01.2009
31.01.2009
31.01.2009
31.01.2009
31.01.2009

2010 – 2014
2010 – 2014
2010 – 2014
2010 – 2014
2010 – 2014
2010 – 2014
2010 – 2014
2010 – 2014
2010 – 2014
2010 – 2014
2010 – 2014
2010 – 2014
2010 – 2014
2010 – 2014
2010 – 2014
2010 – 2014

31.01.2009

2010 – 2014
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ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı : 2001/373
Karar Sayısı : 2003/67
Karar Günü : 18.6.2003
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Ordu Vergi Mahkemesi
İTİRAZIN KONUSU: 31.12.1960 günlü, 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanunu’nun 63. maddesine 26.12.1993 günlü, 3946 sayılı Yasa’nın 13.
maddesi ile eklenen 5 numaralı bendin birinci paragrafında yer alan
“...eğitim, sağlık, gıda, giyim ve kira...” sözcüklerinin Anayasa’nın 10.
ve 11. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.
I- OLAY
1999 yılında özel gider indirimine esas olmak üzere verilen
faturaların kişisel tüketime konu olamayacak kadar yüksek tutarlı olması
nedeniyle kabul edilmeyerek tarh olunan özel gider indiriminin ve buna
bağlı olarak kesilen vergi ziyaı cezasının terkini istemiyle açılan davada,
itiraz konusu sözcüklerin, Anayasa’nın 10. ve 11. maddelerine aykırı
olduğu kanısına varan Mahkeme iptali için başvurmuştur.
………………………………...
V- ESASIN İNCELENMESİ
Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu
sözcüklerin yer aldığı Yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralları ve
bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten
sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
A- İtiraz Konusu Kuralın Anlam ve Kapsamı
İtiraz istemine konu olan sözcükleri de içeren 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanunu’nun 63.
maddesinde “Gerçek ücretler” konusu
düzenlenmektedir.
Ücretlilere vergi iadesi sistemi Türk vergi hukukuna 1984 yılında
2978 sayılı Ücretlilere Vergi İadesi Kanunu ile girmiş, 1985 yılında 3239
sayılı Yasa ile adı Vergi İadesi Hakkında Kanun olarak değiştirilmiş,
böylece tam mükellefiyete tâbi olup ücret geliri elde edenler, ticari, zirai
veya mesleki kazançları nedeniyle gelir vergisine tabi olan mükellefler,
emekli, malûliyet, dul ve yetim maaşı alanlar ile bunların eş, çocuk ve
bakmakla yükümlü oldukları kimselere belli koşullarda vergi iadesi alma
olanağı sağlanmıştır.
Daha sonra 3946 sayılı Kanun’un 13. maddesi ile 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanunu’nun 63. maddesindeki ücretten indirilebilecek giderler
arasına “Mükellefin kendisi, eşi ve çocukları ile ilgili eğitim, sağlık, gıda
ve kira harcamalarının yıllık toplam tutarının 1/3’ü” ibâresinin de yer
aldığı 5 numaralı bent eklenmiştir.
Bendin bundan sonraki bölümünde indirim konusu harcamaların ne
şekilde yapılacağı, indirim tutarının gelir vergisi matrahının ne kadarlık
bir kısmına uygulanabileceği, bu konuda Bakanlar Kuruluna ve Maliye
Bakanlığına verilen yetki gibi konular düzenlenmiştir.
Aynı Yasa ile Vergi İadesi Hakkında Kanun’un 1. maddesinin son
fıkrası değiştirilerek, “Vergi iadesinden yararlanacak olanlar ile vergi
iadesine tabi tutulacak mal ve hizmet alımlarını yukarıda belirtilenlerle
sınırlı olmaksızın tespit etmeye, kapsama almaya veya kapsam dışına
çıkarmaya, vergi iade usul ve esaslarını belirlemeye Bakanlar Kurulu
yetkilidir” hükmü getirilmiş, böylece Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamın
genişletilebilmesine ve kimilerine belli koşul ve miktarlarda vergi avantajı
sağlanmasına olanak tanınmıştır.

Bakanlar Kurulu bu hükmün verdiği yetki uyarınca, 1.4.1994 günlü,
94/5372 sayılı Kararnameyi çıkararak vergi iadesinden yararlanacak
olanları ve olmayanları belirlemiştir.
İptal isteminde bulunan Mahkeme, vergi iadesine konu olan mal ve
hizmet alımları ile özel gider indirimine konu olan mal ve hizmet
alımlarında farklılıklar ve eşitsizlikler bulunduğunu ileri sürmüş
olduğundan her iki sistemde kullanılabilen belgelerin karşılaştırılması
gerekmektedir.
Bu durumda,
- Vergi İadesi Hakkında Kanun’un 1. maddesine göre vergi iadesine
konu olabilecek mal ve hizmet alımları şunlardır:
: Dayanıklı tüketim malları alımları,
: Yiyecek, içecek giderleri (sigara ve alkollü içkiler hariç),
: İkamet edilen konuta ait yakacak giderleri,
: Her türlü giyim giderleri,
: Sosyal güvenlik kurumları veya işverenler tarafından
karşılanmayan sağlık giderleri,
: Eğitim ve öğretim, anaokulu, kreş giderleri,
: Vekâlet ücretleri,
: Mesken olarak kullanılan konutların kira bedelleri,
: Ulaştırma giderleri.
- İtiraz konusu 5 numaralı bentte de özel gider indirimine konu olan
mal ve hizmet alımları ise eğitim, sağlık, gıda, giyim ve kira olarak
belirlenmiştir.
Yapılan karşılaştırmadan da anlaşılacağı üzere, Gelir Vergisi
Kanunu uyarınca özel gider indirimine konu edilebilen harcama kalemleri
Vergi İadesi Kanunu’na göre vergi iadesine tâbi olan mal ve hizmet
alımlarından oldukça dar kapsamlıdır.
B- Anayasa’ya Aykırılık Sorunu
Mahkeme başvuru kararında, sosyal güvenlik kurumlarından alınan
aylık ya da bir işverenden alınan ücret şeklinde gelir elde edilmesinin
sonuçta farklı bir uygulama olmadığını, belli bir gelir ile aylık
harcamalarını yaparak geçimlerini sağlama konusunda temel olarak aynı
hukuksal durumda bulunan kişilere ayrı kurallar getirildiğini, dayanıklı
tüketim malları alımlarının, ulaşım giderlerinin, vekâlet ücretlerinin,
anaokulu ve kreş giderlerinin ücretlilerin tevsik edecekleri belgelere
karşılık özel gider indiriminden yararlandırılmamalarının eşitlik ilkesini
zedelediğini, her iki sistemde de belge düzenini yerleştirmenin
amaçlanmış olmasına karşın farklı uygulamalara gidildiğini, bu durumun
ise Anayasa’nın 10. ve 11. maddelerine aykırılık oluşturduğunu ileri
sürmektedir.
Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenen kanun önünde eşitlik
ilkesinin amacı, aynı durumda bulunan kişilerin yasalarca aynı işleme tabi
tutulmalarını sağlamak ve kişilere yasa karşısında ayrım yapılmasını ve
ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bu ilkeyle aynı durumda bulunan kişi
ve topluluklara ayrı kurallar uygulanarak yasa karşısında eşitlik ilkesinin
çiğnenmesi yasaklanmıştır. Durum ve konumlarındaki özellikler kimi
kişiler ve topluluklar için değişik kuralları gerekli kılabilmektedir. Aynı
hukuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar ayrı kurallara bağlı
tutulursa Anayasanın öngördüğü eşitlik ilkesi çiğnenmiş olmaz.
Nitelikleri ve durumları özdeş olanlar için yasalarla değişik kurallar
konulamaz.
İtiraz konusu sözcüklerin yer aldığı 5 numaralı bend, 193 sayılı
Gelir Vergisi Kanunu’nun 63. maddesine 26.12.1993 günlü, 3946 sayılı
Yasa’nın 13. maddesi ile eklenmiştir. 13. maddenin gerekçesinde,

“maddeye eklenen 5 numaralı bent ile ücretlilerin bazı harcamalarının
belirli bir oranını safi ücretlerinin tespitinde gider olarak indirebilmeleri
imkanı getirilmektedir. Böylece bir yandan ücretliler üzerindeki vergi
yükünün hafifletilmesi, diğer yandan fatura, yazarkasa fişi v. b.
belgelerin ücretliler tarafından alımını teşvik yoluyla kayıt ve belge
düzeninin sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu harcamaların
indirim konusu yapılabilmesi için, harcamaların Türkiye’de yapılması ve
gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan kişi veya kurumlardan
alınan belgelerle tevsik edilmesi ve bu belgelerin işverene verilmesi
gerekmektedir. Vergiden muaf olan kurumlardan satın alınan mal ve
hizmetlere ilişkin harcamalar ile yurt dışında yapılan harcamalar indirim
konusu yapılmayacaktır.
Ayrıca hangi harcamaların ne oranda
indirimden yararlanacağına, indirim konusu yapılacak harcamaların
oranını artırma veya indirmeye ilişkin olarak Bakanlar Kuruluna yetki
verilmektedir.
Diğer taraftan, ücretlilerin harcama belgelerinin işverene ibrazına
ilişkin sürelerin tespiti, iadenin nakden veya mahsuben yaptırılması, bu
uygulamaların usul ve esaslarını tayin ve tespiti hususunda Maliye
Bakanlığına yetki verilmektedir” denilerek kuralın getiriliş amacı
açıklanmıştır.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 2361 sayılı Yasa ile değiştirilen 61.
maddesinin birinci fıkrasına göre ücret, işverene tâbi ve belirli bir işyerine
bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile
sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Emekli, malûl, dul ve
yetim aylığı alanlar herhangi bir işverene tabi olmadığı gibi, bir hizmet
karşılığı da para almamaktadır. Bu nedenle, bu kişileri ücretli tanımı
içinde nitelendirmek mümkün değildir.
Vergi iadesine konu olan mal ve hizmet alımları ile özel gider
indirimine konu olan mal ve hizmet alımları birbirinden farklı ise de
bunlardan yararlanacak olanlar da ayrı kurallara bağlı olup, aynı hukuksal
konumda bulunmadıklarından aralarında eşitlik karşılaştırması yapılamaz.
Bu nedenle itiraz konusu kural Anayasa’nın 10. maddesine aykırı değildir.
İptal isteminin reddi gerekir.
Kuralın Anayasa’nın 11. maddesi ile ilgisi görülmemiştir.
VI- SONUÇ
31.12.1960 günlü, 193 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu”nun 63.
maddesinin birinci fıkrasına, 3946 sayılı Yasa ile eklenen 5. bendin
birinci paragrafında yer alan “... eğitim, sağlık, gıda, giyim ve kira ...”
sözcüklerinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE,
18.6.2003 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.
Başkan
Mustafa BUMİN

Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Yalçın ACARGÜN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya
KANTARCIOĞLU

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Mehmet ERTEN
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Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı : 2004/86
Karar Sayısı : 2004/110
Karar Günü : 29.9.2004
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Keşap Sulh Ceza Mahkemesi
İTİRAZIN KONUSU: 31.8.1956 günlü, 6831 sayılı Orman
Kanunu’nun 2896 sayılı Yasa ile değiştirilen 91. maddesinin birinci
fıkrasının ikinci tümcesi ile üçüncü ve onuncu fıkralarının, Anayasa’nın
10. ve 13. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.
I- OLAY
Orman arazisinden kaçak ağaç kesme suçundan açılan kamu
davasında itiraz konusu kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına
varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.
……………………………………………………….
IV- İLK İNCELEME
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca Mustafa
BUMİN, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU,
Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN,
Fazıl SAĞLAM, A. Necmi ÖZLER ve Serdar ÖZGÜLDÜR’ün
katılımlarıyla 29.9.2004 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında
dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine karar
verilmiştir.
V- ESASIN İNCELENMESİ
Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu
Yasa kuralları, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile
diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp
düşünüldü:
Başvuru kararında, itiraz konusu kurallarda yer alan suçlar için
öngörülen
cezai yaptırımlarla, korunan hukuksal değerler
karşılaştırıldığında, cezaların açık bir biçimde hak, nesafet ve eşitlik
kurallarıyla bağdaşmadığının görüldüğü belirtilerek bu durumun,
Anayasa’nın 10. ve 13. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmektedir.
2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri
Hakkında Kanun’un 29. maddesine göre Anayasa Mahkemesi kanunların,
kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
İçtüzüğü’nün Anayasa’ya aykırılığı hususunda ilgililer tarafından ileri
sürülen gerekçelere dayanmaya mecbur değildir. Anayasa Mahkemesi
taleple bağlı kalmak kaydıyla başka gerekçe ile de Anayasa’ya aykırılık
kararı verebilir. Bu nedenle, itiraz konusu kural ilgisi nedeniyle
Anayasa’nın 2. maddesi yönünden incelenmiştir.
6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2896 sayılı Kanun’la değiştirilen
91. maddesinin birinci fıkrasının ilk tümcesinde, aynı Kanun’un 14.
maddesinin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen fiillerden yapacak emval
veren ağaçları kesenlere verilecek cezalar düzenlenmiş, ikinci tümcesinde,
bu fiillerin 20 cm kutrundan aşağı ağaçlar üzerinde işlenmesi, üçüncü
fıkrasında, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen ağaç kesme işlemlerinin
motorlu araç ve gereçler kullanılarak yapılması, son fıkrasında da, 14.
maddedeki suçları, suçun işlendiği yerin orman içi köy nüfusuna kayıtlı
ve fiilen bu köyde oturanlar dışındakilerin işlemesi hâlleri şiddet sebebi
olarak kabul edilmiştir.

91. maddenin gerekçesinde de, “...Yetişmiş veya yetiştirilmiş
fidanları kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, dikili yaş ve kuru
ağaçları kesmek gibi 14. maddenin (A) ve (B) fıkralarında yazılı fiilleri
ika ormanların tahribinde en mühlik neticeler tevlid etmektedir. Bu
itibarla mezkur fiilleri işleyenlere hapis veya para cezası tertip edilmiş,
ayrıca ormanın ümidi ve istikbali bulunan genç ağaçlarda yapılacak
tahribat ve hayvan beslemek suretiyle ika edilecek suçlar için cezaların
teşdidi cihetine gidilmiştir...” denilmektedir.
Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan hukuk devleti, eylem ve
işlemleri hukuka uygun, insan haklarına saygılı, bu hak ve özgürlükleri
koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup, bunu
geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan,
hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık,
yasaların üstünde Anayasa’nın ve yasakoyucunun da uyması gereken
temel hukuk ilkeleri bulunduğu bilincinde olan devlettir.
Yasa koyucu, Anayasa ve Ceza Hukukunun temel ilkelerine bağlı
kalmak koşulu ile kamu yararı, kamu düzeni gibi nedenleri gözeterek
hangi eylemlerin suç sayılacağı ve bunlara verilecek cezaların tür ve
miktarını saptayabileceği gibi, kimi suçlar için artırım nedenleri de
öngörebilir.
Yasa koyucunun işgal ve faydalanma suçunun temel cezasını emval
kesme suçundan ağır tutup, buna karşılık emval kesme eyleminin şiddet
sebepleri ile birleşmesi hâlinde, sonuç cezayı işgal ve faydalanma
suçundan ağır hâle getirmesi korunan hukuksal değerin niteliğinden
kaynaklanmakta olup yasa koyucunun takdir alanı içindedir.
Bu nedenle, Kanun’un 91. maddesinin ilk fıkrasının ikinci tümcesi
ile üçüncü ve son fıkralarının, ilk fıkrasının ilk tümcesinde belirtilen
suçlar için şiddet sebebi olarak kabul edilmesiyle cezanın, Kanun’un 93.
maddesinde belirtilen işgâl ve faydalanma suçu için öngörülen sonuç
cezayı aşması Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti ilkesine
aykırılık oluşturmaz. İptal isteminin reddi gerekir.
İtiraz konusu kuralların, Anayasa’nın 10. ve 13. maddeleriyle ilgisi
görülmemiştir.
VI- SONUÇ
31.8.1956 günlü, 6831 sayılı “Orman Kanunu”nun 2896 sayılı Yasa
ile değiştirilen 91. maddesinin, birinci fıkrasının ikinci tümcesi ile üçüncü
ve onuncu fıkralarının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın
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Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı : 2001/379
Karar Sayısı : 2005/3
Karar Günü : 6.1.2005
İPTAL DAVASINI AÇAN: Anamuhalefet (Doğru Yol) Partisi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu Adına Grup Başkanı Tansu ÇİLLER
İPTAL DAVASININ KONUSU: 29.6.2001 günlü, 4705 sayılı
Yurt Dışına Çıkışlardan Harç Alınması ve 4481 Sayılı Kanunda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1. ve 2. maddelerinin
Anayasa’nın 2., 5., 6., 13., 23., 48. ve 73. maddelerine aykırılığı savıyla
iptalleri istemidir.
I- İPTAL İSTEMİNİN GEREKÇESİ
26.7.2001 günlü dava dilekçesinin gerekçe bölümü şöyledir:
“GENEL OLARAK
Yasa ile kamu maliyesine kaynak yaratılması amaçlanmaktadır.
Yolsuzluklara ve savurganlığa kaptırılan para, vatandaştan zorla
tahsil edilmek istenmektedir.
Anayasal devlet, “kolay ve fakat vatandaşları soğutan kaynaklara”
değil; kabul edilebilir ve güveni sarsmayan rasyonel kaynaklara
başvurmak zorundadır.
AYKIRILIKLAR - GEREKÇELER
1- Yasanın 1 inci maddesi, Anayasanın 6, 13, 23 ve 73 üncü
maddelerine aykırıdır.
Madde, yurt dışına her çıkış için 50 ABD doları karşılığı TL.
tutarında harç alınmasını, bakanlar kurulunca muafiyetlerin belirlemesini,
artırılıp yasal düzeye indirilmesini öngörmektedir.
a) Vergi borcunun bir yabancı paraya endekslenmesi, egemenlik
ilkesine aykırıdır (Any. Mad. 61/1). Milli para, yalnızca bir ekonomi aracı
değil, aynı zamanda “ulusal simge”dir. Yasama organı, hiçbir
yükümlülüğü dış-paraya endeksleyemez. Dış paradaki ani hareketleri
(fahiş yükselişleri), vatandaşa harç yoluyla yansıtma, bir başka keyfiliktir
(Any.Mad. 2, 5).
b) Bu verginin, kaldırılan konut fonunun yerine ikame edildiğini,
yasanın gerekçesinden öğreniyoruz. Örtülü fon olan harç; seyahat
özgürlüğünü, -hele öğrenim ve benzeri zorunluluklarla yurt dışına çıkan
vatandaşların çıkış hakkını- geçerli bir neden olmadan sınırlamaktadır.
Küreselleşme gerekleri de gözetildiğinde özgürlükleri kısıtlamaya ilişkin
anayasal ölçütlere aykırı davranılmıştır. Demokratik toplum düzeninin
gerekleri ve sınırlandırma amacı böyle bir vergiye başvurmayı önler.
Kaynak tercihinde sıralama, amaç tahlili yönünden yararlı olacaktır
(Any.Mad.13, 23).
c) Konulan vergi, “adaletli ve dengeli” dağılım ilkesi yerine, “en
kolay tahsil edilme” kriteri esas alınarak düzenlenmiştir. Ayrıca
“muaf”lığı belirleme yetkisi, yürütme organına devrolunamaz
(Any.Mad.73/2, 4).
Yürütme organına, yasa ile belirlenen muaflıklarda değişiklik
yetkisi tanınabilir.
2- Yasanın 2 nci maddesi, Anayasanın 13, 48, 73 hükümlerine
aykırıdır.
Madde, vadeli mevduat ve döviz hesapları ile katılım hesapları için
özel işlem vergisi öngörmektedir. Madde, likit değerlerin sistemden ve
kayıtlı ekonomiden kaçışını özendirmektedir. Her hesap yenilemesini
(vadeyi), vergiyi doğuran olay olarak kabul etmek, vergilendirme

prensipleriyle özellikle adalet ilkesiyle bağdaşmadıktan başka, hüküm,
bankacılık sözleşmesini akdetme özgürlüğünü, ölçüsüz şekilde
sınırlandırmaktadır. Ayrıca vadeli mevduatın ürününe (faizine) vergi
uygulaması karşısında, mükerrer vergiye yol açmaktadır (Any. Mad. 13,
48/1, 73).
TALEP - SONUÇ
Yasanın 1 inci ve 2 nci maddelerinin belirtilen ve Yüksek
Mahkemece belirlenen nedenlerle iptaline,
karar verilmesi hususu arz ve talep olunur.”
II- İPTALİ İSTENİLEN YASA KURALLARI
A- İptali İstenilen Yasa Kuralları
29.6.2001 günlü, 4705 sayılı Yurt Dışına Çıkışlardan Harç Alınması
ve 4481 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un, iptali
istenilen 1. ve 2. maddeleri şöyledir:
1- “MADDE 1.- Yurt dışına çıkış yapan (Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti hariç) Türk vatandaşlarından çıkış başına 50 ABD
Doları karşılığı Türk Lirası tutarında harç alınır.
Bakanlar Kurulu bu harçtan muaf tutulacaklar ile harcın
ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve harç miktarını bir
katına kadar artırmaya veya kanuni oranlara kadar indirmeye
yetkilidir.”
2- “MADDE 2.- 26.11.1999 tarihli ve 4481 sayılı Kanunun 9 uncu
maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
Birinci fıkrada belirtilen tarihe kadar uygulanmak üzere, vadeli
mevduat ve vadeli döviz tevdiat hesabı ile özel finans kurumlarınca
açılan katılma hesabı sahiplerinden, her vade sonunda, her bir hesap
için bankalar ve özel finans kurumlarınca 1 000 000 lira özel işlem
vergisi tahsil edilir. Bankalar ve özel finans kurumları tarafından her
ay tahsil edilen bu vergi, ertesi ayın yedinci günü akşamına kadar
ilgili vergi dairesine bir beyanname ile beyan edilir ve aynı süre
içerisinde ödenir. Bu hüküm Kanunun yürürlük tarihinden sonra
vadesi dolan hesaplar için de uygulanır.”
B- Dayanılan Anayasa Kuralları
Dava dilekçesinde, iptali istenilen kuralların Anayasa’nın 2., 5., 6.,
13., 23., 48. ve 73. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
III- İLK İNCELEME
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince Mustafa
BUMİN, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçın ACARGÜN, Sacit
ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Rüştü SÖNMEZ,
Ertuğrul ERSOY, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nın katılmaları
ile 12.9.2001 günü yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik
bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar
verilmiştir.
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 İncelenmesi
Yasa’nın 1. maddesi, iptal davası açıldıktan sonra 8.1.2002 günlü,
4736 sayılı Yasa’nın 5. maddesi ile değiştirildiğinden, konusu kalmayan
istem hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi
gerekmiştir.

B- Yasa’nın 2. Maddesiyle 26.11.1999 Günlü, 4481 Sayılı
Yasa’nın 9. Maddesine Birinci Fıkradan Sonra Gelmek Üzere
Eklenen Fıkranın İncelenmesi
1- Birinci ve İkinci Tümcelerin İncelenmesi
a- Kuralların Anlam ve Kapsamı
17.8.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde Marmara Bölgesi ve Civarında
Meydana Gelen Depremin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpları Gidermek
Amacıyla Bazı Mükellefiyetler İhdası ve Bazı Vergi Kanunlarında
Değişiklik Yapılması Hakkında 4481 sayılı Kanun'un 9. maddesinde,
31.12.2000 tarihine kadar uygulanmak üzere, 16.8.1997 günlü, 4306 sayılı
Yasa’nın geçici birinci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen işlemler ve
kağıtlar için ödenen eğitime katkı payı tutarı kadar özel işlem vergisi
ödeneceği öngörülmüştür.
Dava konusu kuralın birinci tümcesinde, 4481 sayılı Yasa’nın 9.
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tarihe kadar uygulanmak üzere,
vadeli mevduat ve vadeli döviz tevdiat hesabı ile özel finans kurumlarınca
açılan katılma hesabı sahiplerinden, her vade sonunda, her bir hesap için
bankalar ve özel finans kurumlarınca 1 000 000 lira özel işlem vergisi
tahsil edileceği, ikinci tümcesinde de, bankalar ve özel finans kurumları
tarafından her ay tahsil edilen bu verginin ertesi ayın yedinci günü
akşamına kadar ilgili vergi dairesine bir beyanname ile bildirileceği ve
aynı süre içinde ödeneceği belirtilmiştir.
Yasa tasarısının gerekçesinde, özel işlem vergisinin uygulanmakta
olan ekonomik program çerçevesinde ihtiyaç duyulan ek mali kaynağın
bir bölümünün karşılanması amacıyla getirildiği belirtilmiştir.
b- Anayasa’nın 73. Maddesi Yönünden İnceleme
Dava dilekçesinde, özel işlem vergisinin, likit değerlerin sistemden
ve kayıtlı ekonomiden kaçışını özendirdiği, her vadenin vergiyi doğuran
olay kabul edilmesinin vergileme ilkeleriyle, özellikle adâlet ilkesiyle
bağdaşmadığı, vâdeli hesaptan elde edilen faiz gelirine vergi
uygulanmakla birlikte ayrıca işlem vergisi alınmasının mükerrer
vergilendirmeye yol açtığı belirtilerek kuralın Anayasa’nın 73. maddesine
aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
Anayasa’nın 73. maddesinde, herkesin, kamu giderlerini
karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü bulunduğu,
vergi yükünün adâletli ve dengeli dağılımının mâliye politikasının sosyal
amacı olduğu ve vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin
kanunla konulması, değiştirilmesi veya kaldırılması gerektiği
belirtilerek, hem yükümlüler hem de Devlet yönünden vergi ödevinin
temel ilkeleri gösterilmiştir.
Yasakoyucu, Anayasa’ya aykırı olmamak koşuluyla, zaman içinde
değişen gereksinimleri karşılamak, kişi ve toplum yararının zorunlu
kıldığı düzenlemeleri yapmak, toplumdaki değişikliklere koşut olarak
alınan önlemleri güçlendirip geliştirmek, etkilerini daha çok artırmak veya
bunları hafifletmek ya da büsbütün ortadan kaldırmak amacıyla
düzenlemelerde bulunabilir. Vergilendirilecek alanların seçiminde yetkili
olan yasakoyucu, hukuk devleti temelinde, anayasal ilkelere uymak
koşuluyla, gelir, servet ve harcamaların vergilendirilmesinde konu, miktar
ve niteliklerine göre değişik ölçütler getirebilir. Devletin vergilendirme
yetkisi, vergide yasallık, eşitlik, mâli güç, genellik ve vergi yükünün
adâletli ve dengeli dağılımı gibi anayasal ilkelerle sınırlandırılmıştır.
Dava konusu kuralda, vadeli mevduat ve vadeli döviz tevdiat hesabı
ile özel finans kurumlarınca açılan katılım hesabı sahiplerinden her bir
hesap için bir milyon lira özel işlem vergisi tahsil edileceği
öngörülmüştür. Açılan hesabın tutarı ne olursa olsun aynı işlem

yapılacaktır. Tüm vergileme unsurlarının Yasa’da gösterildiği bu vergi,
vâdeli mevduat ve vâdeli döviz tevdiat ile katılma hesabı açtırarak işlem
yaptıran tüm hesap sahiplerini kapsamaktadır.
Günün hayat şartları, ekonomik veriler, asgari ücret ve reel değerler
gözönünde bulundurulduğunda, işlem başına bir milyon lira olarak alınan
özel işlem vergisinin makûl ve kabûl edilebilir ölçüleri ve yükümlülerin
ödeme güçlerini aşmadığı, vergi yükünün adâletsiz ve
dengesiz
dağılımına da neden olmadığı sonucuna varılmıştır.
Vadeli hesap sonunda elde edilen faiz geliri menkûl sermâye irâdı
olarak 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre vergilendirildiğinden
vâdeli hesap işlemi nedeniyle alınan özel işlem vergisinin yükümlüleri
aynı olmakla birlikte, konuları ve matrahı aynı olmaması nedeniyle
mükerrer vergilemeden söz edilemez.
Bu nedenlerle, dava konusu kuralın birinci ve ikinci tümceleri
Anayasa’nın 73. maddesine aykırı değildir.
c- Anayasa’nın 13. ve 48. Maddeleri Yönünden İnceleme
Dava dilekçesinde, özel işlem vergisinde her bir vâdenin vergiyi
doğuran olay kabul edilmesinin, bankacılık işlemlerinde sözleşme
özgürlüğünü ölçüsüz şekilde sınırladığı belirtilerek, Anayasa’nın 13. ve
48. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
Anayasa’nın 3.10.2001 günlü, 4709 sayılı Yasa ile değiştirilen 13.
maddesinde, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması Anayasa’nın
ilgili maddelerinde özel sınırlama nedeni bulunmasına bağlı tutulmuştur.
Anayasa’nın 48. maddesinin sözleşme hürriyeti ile ilgili birinci
fıkrasında, herkesin dilediği alanda sözleşme hürriyetine sahip olduğu
belirtilerek özel bir sınırlama sebebi gösterilmemiştir.
Vergi, Devletin kamusal gereksinimlerini karşılaması için
egemenlik gücüne dayanarak tek taraflı olarak kişilere yüklediği bir kamu
yükümlülüğüdür.
Yasa koyucunun Anayasa’dan aldığı yetkiye dayanarak, anayasal
ilkelere aykırı olmamak koşuluyla vergi koymasının ve bu verginin
niteliklerini belirlemesinin verginin miktarı da gözetildiğinde sözleşme
hürriyetini ölçüsüz biçimde sınırladığından söz edilemez.
Açıklanan nedenlerle, 4705 sayılı Yasa’nın 2. maddesiyle 4481
sayılı Yasa’nın 9. maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere eklenen
fıkranın, birinci ve ikinci tümceleri Anayasa’nın 13. ve 48. maddelerine
aykırı değildir. İptal isteminin reddi gerekir.
2- Üçüncü Tümcenin İncelenmesi
Dava konusu kuralın üçüncü tümcesinde, Yasa’nın yürürlük
tarihinden önce açılmakla birlikte yürürlük tarihinden sonra vâdesi dolan
hesaplar için de özel işlem vergisinin uygulanacağı kabul edilmiştir.
2949 sayılı Yasa’nın 29. maddesine göre, Anayasa Mahkemesi
yasaların Anayasa’ya aykırılığı hususunda ilgililer tarafından ileri sürülen
gerekçelere dayanmak zorunda değildir. Taleple bağlı kalmak koşuluyla
başka gerekçe ile de Anayasa’ya aykırılık kararı verebilir. Bu nedenle,
dava konusu Yasa kuralının son tümcesi, Anayasa’nın 2. maddesindeki
hukuk devleti ilkesi yönünden incelenmiştir.
Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan hukuk devleti, tüm işlem ve
eylemleri hukuka uygun olan, hukuksal güvenliği sağlayan, her alanda
adâletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdürmeyi amaçlayan,
hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa’ya aykırı durum ve
tutumlardan kaçınan, insan haklarına saygılı, bu hak ve özgürlükleri
koruyup güçlendiren, yargı denetimine açık, yasaların üstünde Anayasa ve

Yasakoyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkeleri bulunduğu
bilincinde olan devlettir.
Özel işlem vergisi vâdeli mevduat ve vâdeli döviz tevdiat hesabı ile
katılma hesabının açıldığı tarihte doğmakta, vâdenin dolduğu tarihte ise
tahsil edilmektedir. Yasa’nın yürürlük tarihinden önce hesap açtıranların
hesabın açıldığı tarihte böyle bir vergi yükümlülükleri bulunmamakta iken
dava konusu tümce ile Kanun’un yürürlük tarihinden sonra vadesi dolan
hesapları için de bu yükümlülük öngörülmüştür. Böylece, Yasa’nın
yürürlüğe girdiği 12.7.2001 tarihinden önce açılan vâdeli mevduat ve
vâdeli döviz tevdiat ile katılma hesabı sahipleri, vâdenin sonunda, hesap
açtırdıkları tarihte olmayan ve öngöremedikleri özel işlem vergisi ödeme
yükümlülüğü ile karşılaşmışlardır. Oysa, hukuk devletinde hukuk
güvenliğinin sağlanabilmesi için hukuki işlemlerin sonuçlarının
öngörülebilir olması gerekir.
Bu nedenlerle, özel işlem vergisinin Yasa’nın yürürlük tarihinden
önce açılmakla birlikte vâdesi Yasa’nın yürürlük tarihinden sonra dolan
hesaplar için de uygulanmasına ilişkin üçüncü tümce Anayasa’nın 2.
maddesine aykırıdır. İptali gerekir.
V- SONUÇ
29.6.2001 günlü, 4705 sayılı “Yurt Dışına Çıkışlardan Harç
Alınması ve 4481 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun”un:
A- 1. maddesi, 8.1.2002 günlü, 4736 sayılı Yasa’nın 5. maddesiyle
değiştirildiğinden KONUSU KALMAYAN İSTEM HAKKINDA
KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,
B- 2. maddesiyle 26.11.1999 günlü, 4481 sayılı Yasa’nın 9.
maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere eklenen fıkranın;
1- Birinci ve ikinci tümcelerinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve
iptal isteminin REDDİNE,
2- Üçüncü tümcesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
6.1.2005 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.
Başkan
Mustafa BUMİN

Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Sacit ADALI

Üye
Fulya
KANTARCIOĞLU

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Mehmet ERTEN

Üye
Mustafa YILDIRIM

Üye
Fazıl SAĞLAM

Üye
A. Necmi ÖZLER

Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
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Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı : 2001/378
Karar Sayısı : 2004/13
Karar Günü : 11.2.2004

İPTAL DAVASINI AÇAN : TBMM Anamuhalefet (Doğru Yol)
Partisi Grubu adına Grup Başkanı Tansu ÇİLLER
İPTAL İSTEMİNİN KONUSU : 26.6.2001 günlü, 4692 sayılı
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar
Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal
Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun’un
1. ve 2. maddelerinin Anayasa’nın 2., 9., 13., 36. ve 125. maddelerine
aykırılığı savıyla iptali istemidir.
…………………….
IV - ESASIN İNCELENMESİ
İşin esasına ilişkin raporlar, dava dilekçesi ve ekleri, 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 İncelenmesi
Bu madde, dava açıldıktan sonra çıkarılan 24.7.2003 günlü, 4956
sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal
Sigortalar Kurumu Kanununun ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına
Çalışanlar
Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı
Maddelerinin
Değiştirilmesi, Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanunlara Geçici
Maddeler
Eklenmesi
Hakkında
Kanun’un
27.
maddesiyle
değiştirildiğinden, konusu kalmayan istem hakkında karar verilmesine yer
olmadığı sonucuna varılmıştır.
B - Yasa’nın 2. Maddesinin İncelenmesi
Dava dilekçesinde, kuruluş Yasası’na göre bir KİT olan kurumun
alacaklarına 6183 sayılı Kanun rejiminin uygulanmasının alacağın
mahiyeti ile bağdaşmadığı, takip ve tahsil usulünün bir yönüyle hak arama
özgürlüğünün bir parçasını oluşturduğu, bu nedenle düzenlemenin
yönetmelikle değil yasayla yapılması gerektiği, kolayca değiştirilebilen
usul ve esasların borçlu hakları için Anayasa’ya aykırı olarak oluşturulan
sınırlar olduğu, yasa ile bir kamu alacağı yaratıldığına göre, bununla ilgili
anlaşmazlıkların idari yargıda çözümleneceği, hâlbuki, takipte kamusal,
yargıda özel yargı usûllerini benimseyen bir anlayışın doğru olmadığı,
“yetkili iş mahkemesine başvurulması alacaklarını takip ve tahsilini
durdurmaz” hükmünün hukuki açıklıktan uzak bulunduğu belirtilerek bu
kuralların Anayasa’nın 2., 9., 13., 36. ve 125. maddelerine aykırı olduğu
ileri sürülmüştür.
4692 sayılı Yasa’nın 2. maddesiyle 2926 sayılı Yasa’nın 36.
maddesinin ikinci fıkrası değiştirilerek, Kuruma ait, süresi içinde
ödenmeyen prim ve diğer alacakların tahsilinde 6183 sayılı Yasa
hükümlerinin uygulanacağı, Kurum’un söz konusu Yasa’nın
uygulanmasında Maliye Bakanlığı, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve
mercilere verilen yetkileri kullanacağı, yetkilerin kullanılmasına ilişkin
usul ve esasların yönetmelikle tespit edileceği,
Yasa’nın
uygulanmasından
doğan
uyuşmazlıkların
iş
mahkemelerinde
çözümleneceği, iş mahkemesine başvurmanın alacakların takip ve
tahsilini durdurmayacağı, dava ve icra takibi açılmış olsa bile primlerin
ödenmemiş kısmı için gecikme zammı alınacağı öngörülmüştür.
Anayasa’nın 2. maddesinde Devletin demokratik, lâik, sosyal yapısı
belirlenmekte, 36. maddesinde hak arama hürriyeti vurgulanmakta, 125.
maddesinde de idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolunun
açık olduğu ifade edilmektedir.

Devlet, toplumun bir kısım gereksinimlerini karşılayacak hizmetleri
merkezi idare içinde yer alan
bakanlıklar aracılığı ile yürütür.
Görevlerinin özelliği ve önemi nedeniyle bazı bakanlıkların bir kısım
ana hizmetleri özel bir yasa ile kurulmuş, kamu tüzelkişiliğini haiz ve
hizmet yerinden yönetim kuruluşları olan bakanlık bağlı kuruluşlarına
verilmiştir. Bu oluşuma uygun olarak 1479 sayılı Yasa ile kurulan BağKur, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu olan
Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili kuruluşudur ve devlet adına hizmet
yapmaktadır.
Bir kamu kurumu olan Bağ-Kur’un alacakları da kamu
hukuku
alanına
giren
alacaklardandır.
Dolayısıyla,
Kurum
alacaklarının
tahsilinde
6183 sayılı Yasa
hükümlerinin
uygulanmasına
ilişkin
düzenlemenin
alacağın
mahiyeti
ile
bağdaşmadığı iddiası yerinde değildir.
Bağ-Kur, Anayasa’nın devlete yüklediği sosyal güvenlik hakkını
sağlamak ödevini yurttaşlardan bir bölümü yönünden yerine getirmek
üzere kurulmuş olup, başarısı primlerin zamanında ve eksiksiz
ödenmesine bağlıdır.
7. Beş Yıllık
Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu
Raporunda, Kurum hizmetlerinin finansmanında prim tahsilatının
hayati önemi olduğu, bu nedenle de sigorta primlerinin süresi içinde
tahsilini sağlayacak etkin ve yasal önlemlere ihtiyaç bulunduğu
belirtilmiştir.
Anayasa’nın 2. maddesinde sözü edilen “sosyal hukuk devleti”,
güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak sosyal adaleti ve toplumsal
dengeyi sağlamakla yükümlü devlettir. Sosyal güvenlik, sosyal hukuk
devleti içerisinde yer alan ve bireylere ekonomik güvence sağlayan,
kişileri belli risklere karşı koruma işlevi bulunan kurumlar
bütünüdür. Sosyal zarar tehlikelerinin sonuçlarını gidererek bireyleri
ekonomik yönden güçlü tutmayı amaçlar.
Bu bağlamda, toplumda bireylere insan onuruna yaraşır asgari
geçim düzeyi sağlanması, böylece sosyal adaletin gerçekleşmesine
elverişli ortamın yaratılması için primlerin zamanında ödenmesi, prim
borçlarına da 6183 sayılı Yasa’ya özgü taksitlendirme ve erteleme
olanağı getirilmesi amacıyla yapılan değişikliğin Anayasa’nın 2.
maddesine aykırı bir yanı görülmemiştir.
Anayasa’nın 36. maddesiyle güvence altına alınan dava yoluyla
hak arama özgürlüğü, kendisi bir temel hak niteliğini taşıması
ötesinde, diğer temel hak ve özgürlüklerden
gereken
şekilde
yararlanılmasını
ve
bunların
korunmasını sağlayan en etkili
güvencelerden birisini oluşturmaktadır.
Yapılan değişiklikle, 6183 sayılı Yasa’da yer alan takip ve tahsil
usulü Kurum alacakları açısından da geçerli kılınmıştır. Dolayısıyla yasa
ile yapılmış bir düzenleme olduğunda duraksanamaz.
İcra İflas Yasasında yer alan “sürelerin uzunluğu”, “takibin her
safhasında, muamelelerin tahkik meciine ve hatta umumi mahkemelere
intikal etmesinin zaruri bulunması” gibi süreç uzatan uygulamalar 6183
sayılı Yasa’nın gerekçesini oluşturmuştur.
Kamu hukukunda kamu düzeni ve çıkarı söz konusu olup, kişi ve
devlet ilişkilerinde devletin üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir. Bu
bağlamda 6183 sayılı Yasa ile öngörülen cebri icra usulünde devlet
lehine kimi ayrıcalıkların bulunması hak arama özgürlüğünü engelleyen
düzenlemeler olarak nitelendirilemez.
Anayasa’nın 125. maddesinde idarenin her türlü eylem ve
işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu belirtilmektedir.

Ülkemizde, belirli kişilere veya belli tür uyuşmazlıklara bakmak
üzere 5521 sayılı Yasa ile ihtisas mahkemesi olarak İş Mahkemeleri
kurulmuştur. Bunun 1. maddesinin (B) bendi ile “işçi sigortaları
kurumu ile sigortalılar veya yerine
kaim olan hak
sahipleri
arasındaki uyuşmazlıklardan doğan
itiraz ve davalara… ” iş
mahkemelerinde bakılacağı öngörülmüştür.
Kurumun prim ve diğer alacaklarının hesaplanması, sigortalı olma
hakkının kazanılması ya da kaydedilmesi, ihbar, kıdem ve kötü niyet
tazminatlarından doğan uyuşmazlık sonunda hükmolunan miktarların ve
bunlara uygulanacak faiz oranlarının hesaplanması ihtisas ve kendi içinde
bütünlük gerektiren konular olması nedeniyle, Bağ-Kur Yasası’nın
uygulanmasından doğan bazı uyuşmazlıkların iş mahkemelerinde, Kurum
alacaklarının tahsiline ilişkin uyuşmazlıkların ise idare yargı merciilerince
görülmesi biçiminde bir ayrıma olanak vermemektedir. Ayrıca böyle bir
düzenlemenin yargılama ekonomisiyle de bağdaşmayacağı açıktır.
Bu nedenle, Kurumun prim ve sair alacaklarının tahsilatından
doğan uyuşmazlıkların iş mahkemelerinde çözümlenmesini düzenleyen
kuralın Anayasa’nın 125. maddesiyle çelişen bir yönü bulunmamaktadır.
Kural Anayasa’nın 2., 36. ve 125. maddelerine aykırı değildir. İptal
isteminin reddi gerekir.
Konunun Anayasa’nın 9. ve 13. maddeleriyle ilgisi görülmemiştir.
V - SONUÇ
26.6.2001 günlü, 4692 sayılı “Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi
Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun”un;
A - 1. maddesiyle değiştirilen 2.9.1971 günlü, 1479 sayılı “Esnaf ve
Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu
Kanunu”nun 53. maddesinin ikinci fıkrası, 24.7.2003 günlü, 4956 sayılı
Yasa’nın 27. maddesi ile değiştirildiğinden, KONUSU KALMAYAN
İSTEM HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,
B - 2. maddesiyle değiştirilen 17.10.1983 günlü, 2926 sayılı
“Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar
Kanunu”nun 36. maddesinin ikinci fıkrasının
Anayasa’ya aykırı
olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
11.2.2004 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.
Başkan
Mustafa BUMİN

Başkanvekili
Haşim KILIÇ

Üye
Sacit ADALI

Üye
Ali HÜNER

Üye
Fulya
KANTARCIOĞLU

Üye
Aysel PEKİNER

Üye
Ertuğrul ERSOY

Üye
Tülay TUĞCU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Mehmet ERTEN

Üye
Fazıl SAĞLAM
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Yargıtay Kararları
Yargıtay 15. Hukuk Dairesinden:
Esas No : 2006/800
Karar No : 2006/1806
Mahkemesi : Konya 2. Asliye Hukuk Hakimliği
Tarihi
: 16/5/2005
Numarası : 2005/59-314
Davacı
: Ömer Babur Vek. Av. Nazım Çiçek
Davalı
: Malkondu Müh. İnş. Orman San. Tic. Ltd. Şti.
Vek. Av. İsa Tanoğlu, Av. Ziya Sevgili
Konya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin temyiz edilmeyerek
kesinleşen 16/5/2005 gün, 2005/59 E. 2005/314 K. sayılı kararının kanun
yararına bozulması Adalet Bakanlığı'nın lüzum göstermesi üzerine
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edilmiş olmakla
dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
- KARARDavacı taşeron tarafından davalı yüklenici aleyhine iş bedelinden
bakiye alacağın tahsili istemi ile açılan dava husumet yönünden
reddedilmiş, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 7. maddesi uyarınca
delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereği yerine getirilmeden önce
karar verilmiş olmakla 2.000.000.000 TL. tutarında vekalet ücretinin
yarısı olan 1.000 YTL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya
ödenmesine karar verilmiştir.
Karar tarihinde yürürlükte olan ve 4/12/2004 tarih ve 25660 sayılı
Resmî Gazete'de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 7/3
maddesine göre davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen şartın
yerine getirilmemiş olması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar
verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre tarifenin ikinci
kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü
kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunması gerekir. Somut olayda
dava husumet nedeniyle reddedildiğinden ve davanın görüldüğü
mahkemeye göre tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde öngörülen
vekalet ücreti 350.000.000 TL. (350,00 YTL) yi geçemeyeceğinden
yargılamada kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına 350,00 YTL
maktu vekalet ücretine hükmedilmesi yerine bu miktarı aşar şekilde ve
nisbî olarak 1000,00 YTL vekalet ücretine hükmedilmesi doğru olmamış,
kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Konya Asliye 2. Hukuk
Mahkemesi'nin 16/5/2005 gün 2005/59 E. 2005/314 K. sayılı Yargıtay'ca
incelenmeksizin kesinleşen kararın HUMK.nun 427/VII. maddesi
uyarınca sonuca etkili olmamak kaydıyla KANUN YARARINA
BOZULMASINA, gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 28/3/2006 gününde
oybirliğiyle karar verildi.
[R.G. 20 Mayıs 2006 – 26173]
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:
Esas No
: 2005/21493

KararNo
: 2006/6346
İncelenen Kararın
Mahkemesi : Elazığ 1. A.H.
Tarihi
: 13/2/2002
Numarası
: 2002/98-2002/100
Davacı
: Abdulkadir Doğan
Davalı
: Stefanie Sandra Katja Doğan
Dava Türü
: Tanıma
Temyiz Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet
Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun
39/1. maddesi "tenfiz istemine ilişkin dilekçe, duruşma günü ile birlikte
karşı tarafa tebliğ edilir. İstem, basit yargılama usulü hükümlerine göre
incelenerek karara bağlanır." hükmünü taşımaktadır.
Tanıma talebinin incelenmesi ve karara bağlanması tenfizdeki gibidir.
(MÖHUK. md. 42)
Dava dilekçesi ve duruşma günü davalıya tebliğ edilerek taraf teşkili
sağlanmaksızın (HUMK. md. 73 ) yazılı biçimde hüküm kurulması usul
ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına
bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili
olmamak üzere yukarıda 1. ve 2. bentlerde yazılı nedenle BOZULMASINA,
oybirliğiyle karar verildi. 27/4/2006
[R.G. 3 Haziran 2006 – 26187]
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:
Esas No
: 2005/21494
KararNo
: 2006/6874
İncelenen Kararın
Mahkemesi : Çekerek A.H.
Tarihi
: 15/10/2005
Numarası
: 2002/300- 2002/298
Davacı
: Nuriye Yücel
Davalı
: Hatun Topuzcu ve Ömer Topuzcu
Dava Türü
: Evlat Edinmeye İzin
TemyizEden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet
Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Davacı vekilince 3/9/2002 tarihinde açılan davada, davalılar Hatun
ve Ömer Topuzcu'nun velayetleri altında bulunan 23/8/1988 doğumlu
İbrahim Topuzcu'nun davacı tarafından evlat edinilmesine izin
verilmesinin talep edildiği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği
ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun evlat edinme kararı vermeden
önce hakime araştırma yükümlülüğü getiren 316. maddesinin 1. fıkrasında
evlat edinmeye ancak esaslı sayılan her türlü durum ve koşulların
kapsamlı biçimde araştırılmasından, evlat edinen ile edinilenin

dinlenmelerinden ve gerektiğinde uzmanların görüşünün alınmasından
sonra karar verileceği belirtilmiştir.
Mahkemece, yukarıda açıklanan hüküm uyarınca evlat edinen
dinlenmeden ve kapsamlı bir araştırma yapılmadan davanın kabulüne
karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Ayrıca, anılan Kanunun 315. maddesi gereğince evlatlık ilişkisi
mahkeme kararı ile kurulacağından, mahkemece İbrahim Topuzcu'nun
Nuriye Yücel tarafından evlat edinilmesine izin verilmesine şeklinde karar
verilmesi de doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına
bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili
olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 4/5/2006
[R.G. 3 Haziran 2006 – 26187]
—— • ——

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

Yüksek Seçim Kurulundan:
Karar No : 199
-KARAR-

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 26/5/2006 günlü yazısında
aynen; "Korkut İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından alınan 27/3/2006
günlü, 2006/27 sayılı yazıda; Korkut Kaymakamlık Makamının 24/3/2006
tarih ve B054VLK4-493501-Ma.İd.02/344 sayılı yazısı ile İçişleri
Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 08/03/2006 tarih ve
57403 sayılı yazıları ve Danıştay 8. Dairesinin 27/01/2006 tarih,
E:2005/6091 ve K:2006/255 sayılı kararı ile Korkut İlçesi Belediye
Meclisi Üyeliğinin feshine karar verildiğinin bildirildiği belirtilerek, 04
Haziran 2006 tarihinde Türkiye genelinde yapılacak olan mahalli idareler
ara seçimlerinde Korkut İlçesi Belediye Meclisi Üyeliği seçiminin de
yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş bildirilmesi istenmesi üzerine,
Yüksek Seçim Kurulunun 29/04/2006 günlü, 2006/170 sayılı kararı ile;
söz konusu Korkut İlçesi Belediye Meclisi Üyeliği için 2972 sayılı
Kanunun değişik 29 uncu maddesi uyarınca, ilan tarihinden sonra gelen
60 ıncı günü takip eden ilk Pazar günü seçim yapılması gerektiği ve bu
seçimde uygulanacak seçim takviminin ise seçimi yönetecek olan Korkut
İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca düzenlenmesi gerektiğine karar
verilmişti.
Bunun üzerine Korkut İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından alınan
23/05/2006 günlü, 2006/24 sayılı yazıda ise, anılan Belediye Meclisi
Üyeliği seçiminin 30 Temmuz 2006 Pazar günü yapılmasına karar
verildiği bildirilmiş ve seçimde uygulanacak olan Seçim Takvimi
hazırlanarak Kurulumuz Başkanlığına gönderilmiştir.
2972 sayılı Kanunda özel hüküm bulunmadığından, 36 ncı
maddesinin yollamada bulunduğu 298 ve 2820 sayılı Kanunlara göre
seçime katılabilecek siyasi partileri tespit ve ilan etme görev ve yetkisi
Kurulumuza aittir.
Bu nedenle, 30 Temmuz 2006 tarihinde yapılacak olan Muş İli
Korkut İlçesi Belediye Meclisi Üyeliği seçimine katılabilecek siyasi
partilerin tespitini arz ederim." denilmiş olmakla, konu incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
Hakkında Kanun’un 14 üncü maddesinin 11 inci fıkrasında; siyasi
partilerin milletvekili genel ve ara seçimlerine, belediye başkanlığı ile
belediye meclisi, il genel meclisi üyelikleri genel ve ara seçimlerine
katılabilmeleri için; illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı
ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmalarının veya
Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarının bulunmasının zorunlu
olduğu vurgulandıktan sonra; bir ilde teşkilatlanmanın, merkez ilçesi dahil
o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektirdiği
belirtilmiş, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 20 inci maddesinin 1
inci fıkrasında da, bir ilçede teşkilatlanmanın, ilçe sınırları içerisindeki
beldelerin en az yarısında teşkilat kurmayı gerektirdiği, belde sayısı üç
veya daha az ise beldenin sadece birinde teşkilat kurulmuş olmasının
yeterli olduğu öngörülmüştür.
Bu esaslar çerçevesinde, seçime katılabilecek siyasi partileri tespit
ve ilan etme görev ve yetkisi 2972 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin
yollamada bulunduğu 298 ve 2820 sayılı Kanunlara göre Kurulumuza ait
bulunduğundan, 30 Temmuz 2006 tarihinde yapılacak Korkut İlçesi
Belediye Meclisi Üyeliği Seçimine katılabilecek siyasi partilerin öncelikle
araştırılıp saptanması gerekmiş ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının
23/05/2006 tarihli ve C.02.0.CBS.0.01.02.04/200 sayılı yazısı ve eki
belgelerin incelenmesi sonucunda;
a) 298 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin 11 inci bendi ile 2820
sayılı Kanunun 20 nci ve 36 ncı maddelerine göre illerin en az yarısında, oy
verme günü olan 30 Temmuz 2006 tarihinden en az altı ay öncesi
(30/01/2006) itibariyle teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış
siyasi partilerin; 1 - Adalet ve Kalkınma Partisi, 2 - Anavatan Partisi,
3 - Aydınlık Türkiye Partisi, 4 - Bağımsız Türkiye Partisi, 5 - Büyük
Birlik Partisi, 6 - Cumhuriyet Halk Partisi, 7 - Demokratik Sol Parti, 8 Doğru Yol Partisi, 9 - Emek Partisi, 10 - Genç Parti, 11 - Hak ve
Özgürlükler Partisi, 12 - Hürriyet ve Değişim Partisi, 13 - İşçi Partisi, 14 Liberal Demokrat Parti, 15 - Millet Partisi, 16 - Milliyetçi Hareket Partisi,
17 - Özgürlük ve Dayanışma Partisi, 18 - Saadet Partisi, 19 Sosyaldemokrat Halk Partisi, 20 - Türkiye Komünist Partisi olduğu
belirlenmiştir.
b) Diğer siyasi partilerin ise genel kongre veya teşkilatlanma
koşulunu yerine getiremedikleri, dolayısıyla 298 sayılı Kanunun 14 üncü
maddesinin 11 inci bendinde öngörülen nitelikleri kazanamadıkları
saptanmıştır.
c) Türkiye Büyük Millet Meclisinde grupları bulunan siyasi
partilerin de belirlenmesi gerekmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığının 24/05/2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-21451/53806
sayılı yazılarında, sözü edilen koşulu taşıyan siyasi partilerin; Adalet ve
Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ile Anavatan Partisi olduğu
bildirilmiştir.
Bu esaslar çerçevesinde, 298 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin 11
inci bendi ile 2820 sayılı Kanunun 20 nci ve 36 ncı maddelerinde
öngörülen koşullara sahip siyasi partilerin hangileri olduğu yukarıda tespit
edilmiş bulunmaktadır.
Bundan ayrı olarak, Korkut İlçe Seçim Kurulunca hazırlanmış olan
seçim takviminin
26 Mayıs 2006 Cuma gününde; seçime katılabilecek
siyasi partilerin bu seçim için hangi usul ve esaslarla aday tespiti
yapacakları hususunun Yüksek Seçim Kuruluna siyasi partilerden
bildirmelerinin istenmesine yer verilmiş olduğundan, Yüksek Seçim

Kuruluna verilen bu görevinde takvimde öngörülen günde yerine
getirilmesi gerekmektedir.
S O N U Ç:
Açıklanan nedenlerle;
1 - 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
Hakkında Kanun’un 14 üncü maddesinin 11 inci bendine göre, 30
Temmuz 2006 tarihinde Muş İli Korkut İlçesinde yapılacak Belediye
Meclisi Üyeliği seçimine katılabilecek siyasi partilerin; 1 - Adalet ve
Kalkınma Partisi, 2 - Anavatan Partisi, 3 - Aydınlık Türkiye Partisi, 4 Bağımsız Türkiye Partisi, 5 - Büyük Birlik Partisi, 6 - Cumhuriyet Halk
Partisi, 7 - Demokratik Sol Parti, 8 - Doğru Yol Partisi, 9 - Emek Partisi,
10 - Genç Parti, 11 - Hak ve Özgürlükler Partisi, 12 - Hürriyet ve
Değişim Partisi, 13 - İşçi Partisi, 14 - Liberal Demokrat Parti, 15 Millet Partisi, 16 - Milliyetçi Hareket Partisi, 17 - Özgürlük ve
Dayanışma Partisi, 18 - Saadet Partisi, 19- Sosyaldemokrat Halk Partisi,
20 - Türkiye Komünist Partisi olduğuna,
2 - Tespit olunan bu siyasi partilerin, bu seçim için hangi usul ve
esaslarla aday tespiti yapacakları hususunun Yüksek Seçim Kuruluna
siyasi parti genel başkanlıklarının yetkili organı veya kişileri tarafından
bildirmelerinin istenilmesine ve bu işlemlerin Başkanlık Makamınca
yerine getirilmesine,
3 - Karar örneğinin Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
4 - Karar örneğinin, seçime katılabilecek olan Siyasi Parti Genel
Başkanlıkları ile Kurulumuz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına,
Muş İl ve Korkut İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına gönderilmesine,
26/05/2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Başkan
Başkanvekili
Üye
Üye
Cengiz ERDOĞANAhmet Hamdi ÜNLÜYılmaz DERME Hasan ERBİL
Üye
Üye
Üye
Ahmet BAŞPINAR Muammer AYDIN Cenker KARAOĞLU
[R.G. 27 Mayıs 2006 – 26180]
—— • ——

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı
Cemal YÜCETÜRK/Türkiye Davası*
Başvuru no:76089/01
4 Ekim 2005
OLAYLAR
Başvuran Cemal Yücetürk 1961 doğumlu, T.C. vatandaşı olup
İzmir’de ikamet etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
önünde Ankara Barosu avukatlarından A. Tulay tarafından temsil
edilmektedir.
Davanın nedenleri, tarafların belirttiği gibi şu şekilde özetlenebilir.

4 Mayıs 1998 tarihinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığında yüzbaşı
rütbesinde eski bir subay olan başvuru sahibinin, askeri sır teşkil eden
belgeleri casusluk amacıyla topladığından şüphe edilmiş ve Milli
İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gözaltına alınarak 9 Mayıs 1998
tarihine kadar sorgulanmıştır. Başvuran gözaltı süresinin bitiminde, zorla
alınmış olan ifadesini farklı bir imzayla imzaladığını ifade etmektedir.
12 Mayıs 1998 tarihinde, başvuran, Ankara’da bulunan
Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesi’ne sevk edilmiştir. Mahkeme
başvuranın tutuklu yargılanmasına karar vermiştir. Başvuran daha sonra,
Mamak Askeri Cezaevi’ne götürülmüştür. Aynı gün, cezaevi doktoru
tarafından muayene edilmiştir. Başvuranın vücudunda kötü muamele
izleri tespit eden cezaevi doktoru, Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde
detaylı bir muayene yapılmasını istemiştir.
15 Mayıs 1998 tarihinde, Gülhane Askeri Tıp Akademisi adli tıp
uzmanı cezaevi doktorunun gözlemlerini doğrulayan bir rapor
hazırlamıştır. Raporda başvuranın kollarında, koltukaltında ve sırtında,
cezaevindeki ilk muayene tarihinden geriye doğru yedi ila on beş gün
içerisinde meydana gelmiş olan değişik boyutlarda 19 ekimozun tespit
edildiği ifade edilmektedir. Bu yaralar başvuran için hayati tehlike arz
etmemekteydi.
22 Mayıs 1998 tarihli iddianameyle Genelkurmay Başkanlığı
Askeri Savcılığı, casusluk girişiminde bulunmak suçundan Askeri Ceza
Kanunu’nun 56§1-D maddesi ve Türk Ceza Kanunu’nun 133§1. maddesi
uyarınca başvuran aleyhine ceza davası açmıştır.
4 Mart 1999 tarihinde, Askeri Mahkeme Adli Tıp Kurumu’ndan
sağlık raporlarını incelemesini ve kötü muameleye ilişkin iddialar
bakımından tespit edilen ekimozların olası nedenlerini ortaya koymalarını
istemiştir.
27 Mayıs 1999 tarihinde, Adli Tıp Kurumu bir önceki sonuçları
doğrulayan kesin raporu sunmuştur. Raporda sözkonusu ekimoz izlerinin
ilk sağlık muayenesinden bir gün önce
bizzat başvuran tarafından
yapılmış olabileceği varsayımı reddedilmiştir.
* Dışişleri Bakanlığı Çok taraflı Siyasî İşler Genel Müdürlüğü tarafından
Türkçe’ye çevrilmiş olup, gayrıresmî tercümedir.
17 Ekim 2000 tarihinde, Askeri Mahkeme başvuranı isnat edildiği
fiillerden suçlu bulmuş ve on iki yıl altı ay hapis cezasına mahkum
etmiştir. Askeri Mahkeme verdiği kararında, sağlık raporlarında varılan
tespitler gözönüne alındığında, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından alınan
başvuranın ifadesinin delil olarak yer almayacağını belirtmiştir.
14 Şubat 2001 tarihinde, Askeri Yargıtay, hukuka aykırı
yöntemlerle alınan başvuranın ifadesinin kabul edilmemesi kararının
uygun olduğunu vurgulayarak bu kararı onamıştır.
ŞİKAYETLER

Başvuran, kendisini itirafa zorlamak için gözaltında kendisine
işkence yapıldığından ve insanlık dışı muamelelere maruz kaldığından
şikayet etmekte ve AİHS’nin 3. maddesine atıfta bulunmaktadır.
HUKUK AÇISINDAN
5 Ağustos 2005 tarihinde, AİHM, Hükümet’ten izleyen beyanı
almıştır:
“ Cemal Yücetürk tarafından yapılan 76089/01 no’lu başvuru
kaynaklı davanın dostane çözümü amacıyla Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti’nin, ilgiliye ex gratia 10.000 Euro (On Bin) tutarında ödeme
yapmayı önerdiğini bildiririm.
Her türlü maddi ve manevi zararı, masraf ve harcamaları
kapsayan bu miktar, uygun dönemdeki her türlü vergiden muaf tutulacak
ve başvuranlar tarafından belirtilecek olan bir banka hesabına Euro
olarak yatırılacaktır. Ödeme, AİHS’nin 37 § 1 maddesine uygun olarak
AİHM’nin verdiği kararın tebliğ edilmesini müteakip üç ay içerisinde
yapılacaktır. Bahsedilen süre zarfında ödeme yapılmadığı taktirde,
Hükümet, sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin
yapılmasına kadar Avrupa Merkez Bankası’nın o dönem için geçerli
faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz ödemeyi taahhüt eder. Bu
tutarın ödenmesi, davanın nihai çözüme kavuşturulmasını teşkil
edecektir.”
1 Ağustos 2005 tarihinde, AİHM, başvuranın avukatı tarafından
imzalanan izleyen beyanı almıştır:
“AİHM’de görülmekte olan, 76089/01 no’lu başvuru kaynaklı
davanın dostane çözümü amacıyla Türkiye Cumhuriyet Hükümeti’nin
Cemal Yücetürk’e, maddi ve manevi zararı, masraf ve harcamaları da
kapsayan 10.000 Euro tutarını ödemeye hazır olduğunu not ediyorum.
Her türlü maddi ve manevi zararı, masraf ve harcamaları
kapsayan bu miktar, AİHS’nin 37 § 1 maddesine uygun olarak
AİHM’nin verdiği kararın tebliğ edilmesini müteakip üç ay içerisinde
ödenecektir.
Bu öneriyi kabul ediyor ve sözkonusu başvuruya yol açan olaylar
hususunda Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki diğer tüm taleplerden
vazgeçiyorum. Davanın nihai sonuca ulaştığını bildiririm.
İşbu beyan, Hükümet’in ve başvuranların ulaşmış oldukları
dostane çözüm çerçevesinde kayda geçmektedir.”
AİHM, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane çözümü kaydeder.
Bu çözümün Sözleşme ve Eki Protokoller’de tanımlanan insan haklarına
saygı ilkesine uygun olduğu kanaatinde olup, diğer taraftan, başvurunun
incelenmesine devam etmeyi haklı gösterecek kamu düzenine ilişkin
hiçbir gerekçe görmemektedir (AİHS’nin in fine 37 § 1 maddesi). O
halde, AİHS’nin 29 § 3 maddesinin uygulanmasına son verilmesi ve de
davanın zabıtlardan düşürülmesi uygun olacaktır.
BU GEREKÇELERE DAYALI OLARAK MAHKEME ,
OYBİRLİĞİYLE,
Başvurunun zabıtlardan düşürülmesine karar vermiştir.

—— • ——

Kurul Kararları
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU
KARARI
Karar Sayısı: 1889

Karar Tarihi: 31/5/2006

Kurul Başkanlığının 29/5/2006 tarihli yazıları ekinde gönderilen
24/5/2006 tarih ve BDDK.DZM.2/11/3-358 sayılı yazı ve eklerinin
incelenmesi sonucunda;
5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 48 inci maddesinin
birinci fıkrası, 54 üncü maddesinin altıncı fıkrası ve 93 üncü maddesinin
dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak;
1 - Bankalar tarafından kabul edilen aval, garanti ve kefaletlerin
Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca kredi riskine dahil
edilmesine,
2 - Kanunun 54 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki; "Bir gerçek
ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna özkaynakların yüzde onu veya
daha fazlası oranında kullandırılan krediler büyük kredi sayılır ve bunların
toplamı özkaynakların sekiz katını aşamaz." hükmünde yer alan sekiz kat
sınırının hesabında, Kararın 1 inci maddesi kapsamındaki aval, garanti ve
kefaletlerin dikkate alınmamasına,
3 - Kanunun 54 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan;
"Gayrinakdî krediler, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri
diğer sözleşmeler, kabul edilen aval, garanti ve kefaletler, (…) kredi
sınırlarının hesabında Kurulca belirlenen esaslar ve oranlar dahilinde
dikkate alınır." hükmü uyarınca; kabul edilen aval, garanti ve kefaletler,
kredi limitlerinin hesabında, aval veya garanti verilen ya da kefil olunan
kredinin dikkate alınma oranı ile aynı oranda dikkate alınmasına,
4 - Bu Kararla belirlenen usul ve esasların, Resmî Gazete’de
yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmesine,
karar verilmiştir.
[R.G. 2 Haziran 2006 – 26186]
—— • ——

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU
KARARI
Karar Sayısı: 1890
Karar Tarihi: 31/5/2006
Kurul Başkanlığının 29/5/2006 tarihli yazıları ekinde gönderilen
25/5/2006 tarih ve BDDK.DZM.2/11-359 sayılı yazı ve eklerinin
incelenmesi sonucunda;
5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 48 inci maddesinin
birinci fıkrası ile 93 üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine

dayanılarak; Kanun uygulamasında banka olarak nitelendirilen, merkezi
yurt dışında kurulu bankaların Türkiye’deki şubelerinin, merkezlerine ve
yurt dışında kurulu diğer şubelere yaptıkları tevdiatın;
1- Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında kredi riski
olarak sayılmasına,
2- Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
"bankanın dahil olduğu risk grubu" olarak değerlendirilmek suretiyle
özkaynaklarının yüzde yirmisi ile sınırlandırılması ve bu oranın Kanunun
geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca 31/12/2006
tarihine kadar yüzde yirmibeş, 1/1/2007 tarihinden itibaren yüzde yirmi
olarak uygulanmasına,
3- Vadesinden daha kısa olmamak koşuluyla, merkez ve yurt
dışında kurulu diğer şubelerden sağladıkları fonların, Kanunun 55 inci
maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca karşılığı nakit olan
işlemler kapsamında değerlendirilmek suretiyle risk grubu sınırı
hesaplamasında dikkate alınmasına,
4- Bu Kararla belirlenen usul ve esasların, Resmî Gazete’de
yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmesine,
karar verilmiştir.
[R.G. 2 Haziran 2006 – 26186]
—— • ——

İlânlar
Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu Başkanlığından :
E. No : 2005/61
K. No : 2005/120
İLANEN TEBLİGAT
Tebligatın Yapılması İstenilen : Yavuz SARI Bestekar Sok. No:65/1
Kavaklıdere/ANKARA
Ankara 28. Noteri Selma TOPRAKBASTI hakkında disiplin
yönünden gereğinin takdir ve ifası istenilmiştir. Noterlikte yapılan defter
tasdiki işlemlerinden posta ücretinin alınmasının Noterlik Kanunu,
Noterlik Kanunu Yönetmeliği ve Genelge hükümlerine uygun olduğu
Notere atfedilecek herhangi bir kusurda bulunmadığından; Ankara 28.
Noteri Selma Toprakbastı hakkında “Disiplin Yönünden Kovuşturma
Açılmasına Mahal Olmadığına” karar verilmiştir.
İşbu kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tarafınıza tebliğ
yapılmış sayılacağı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri
uyarınca tebliğ olunur.
[R.G. 22 Mayıs 2006 – 26175]
—— • ——
E. No : 2005/113
K. No : 2005/182
İlanen Tebligat
Tebligatın Yapılması İstenilen : Kadir BİREL, Perpa Ticaret Merkezi
A Blok Kat: 13 No:2023 Şişli-İSTANBUL
Beyoğlu 25. Noteri Vakkas Seydi SEYYARhakkında disiplin
yönünden gereğinin takdir ve ifası istenilmiştir. Noterlikte tanzim ve
tasdik edilen protesto işleminin ekinde keşideci tarafından noterliğe

hitaben yazılmış 8/2/2005 günlü belgede 14/1/2005, 2/2/2005 ve 7/2/2005
tarihlerinde borçluya ihbarda bulunduğuna dair dilekçenin bulunduğu
anlaşmış olup, 78/12 sayılı genelge hükümleri uyarınca söz konusu
dilekçenin dairede kalan protesto nüshasına eklenmiş olması, ihtilaf
vukuunda ibraz tarihinin bu dilekçeden anlaşılabilir olması ve noterin
savunmasının samimi bulunması nedeniyle Beyoğlu 25. Noteri Vakkas
Seydi Seyyar hakkında disiplin yönünden “Ceza Tayinine Mahal
Olmadığına” karar verilmiştir.
İşbu kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tarafınıza tebliğ
yapılmış sayılacağı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri
uyarınca tebliğ olunur.
[R.G. 22 Mayıs 2006 – 26175]
—— • ——

Adalet Bakanlığından :
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2005 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan Üçüncü
Sınıf noterlikler münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince
Birinci Sınıf, İkinci Sınıf, Üçüncü Sınıf Noterlerden ve Noterlik Belgesi
Sahiplerinden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe
vermek suretiyle Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet
Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.
Başvuruda bulunan ve belge numarası 7000’in altında olan belge
sahiplerinin başvuru dilekçelerine 1512 Sayılı Noterlik Kanununun 23 ncü
maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı
olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup,
olmadığına ilişkin belge ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin
edilebilecek beyannameyi ve varsa soyadındaki değişikliği gösterir
belgeyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve
ekleri başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama
işleminde dikkate alınmaz.
Aynı kanunun değişik 30 ncu maddesi uyarınca, atanma emrinin
tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de
noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.
Sıra No Noterliğin Adı
12345678-

İli

2005 Yılı Gayrisafi
Geliri
Bozyazı Noterliği Mersin
104.375,96.–YTL.
Bulanık Noterliği Muş
117.629,93.–YTL.
Foça Noterliği
İzmir
149.310,82.–YTL.
Gerze Noterliği
Sinop
77.589,25.–YTL.
Gölköy Noterliği Ordu
68.899,54.–YTL.
Keskin Noterliği Kırıkkale
86.146,53.–YTL.
Sinanpaşa
Afyonkarahisar 56.442,40.–YTL.
Noterliği
Sultanhisar
Aydın
63.186,19.–YTL.

910 11 -

Noterliği
Suşehri Noterliği Sivas
117.406,47.–YTL.
Türkoğlu
Kahramanmaraş 77.688,85.–YTL.
Noterliği
Yeniçağa
Bolu
66.757,67.–YTL.
Noterliği
[R.G. 20 Mayıs 2006 – 26173]
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MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2005 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan İkinci
Sınıf noterlikler münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince
Birinci Sınıf ve İkinci Sınıf 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.
Sıra No Noterliğin Adı
12345678910 11 12 13 14 15 16 17 -

Aksaray İkinci Noterliği
Çatalca Birinci Noterliği
Çerkezköy İkinci Noterliği
Çumra Noterliği
Erzincan Birinci Noterliği
Hayrabolu Noterliği
Isparta Birinci Noterliği
Kahramanmaraş Üçüncü
Noterliği
Kaman Noterliği
Karaman Birinci Noterliği
Körfez İkinci Noterliği
Marmaris Birinci Noterliği
Muş Birinci Noterliği
Rize Birinci Noterliği
Silivri Birinci Noterliği
Tokat Üçüncü Noterliği
Turgutlu İkinci Noterliği

2005 Yılı Gayrisafi
Geliri
406.092,88.–YTL.
339.802,85.–YTL.
290.447,71.–YTL.
144.057,08.–YTL.
339.256,60.–YTL.
139.609,41.–YTL.
328.234,42.–YTL.
437.526,43.–YTL.
127.173,41.–YTL.
449.019,73.–YTL.
411.600,86.–YTL.
297.976,59.–YTL.
301.419,32.–YTL.
267.798,61.–YTL.
411.274,18.–YTL.
323.615,97.–YTL.
351.831,83.–YTL.

[R.G. 20 Mayıs 2006 – 26173]
—— • ——
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2005 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı bulunan Birinci
Sınıf noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince
Birinci Sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan
tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer
Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler
başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde
nazara alınmaz.
İlan olunur.
Sıra No Noterliğin Adı
2005 Yılı Gayrisafi Geliri
1 - Ankara Dördüncü Noterliği
958.343,26.–YTL.
2 - Beyoğlu Birinci Noterliği
673.831,20.–YTL.
3 - İstanbul Ondokuzuncu
445.940,54.–YTL.
Noterliği
4 - Kayseri Dördüncü Noterliği
612.024,01.–YTL.
5 - Yenimahalle Dördüncü
983.312,74.–YTL.
Noterliği
[R.G. 20 Mayıs 2006 – 26173]
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Adalet Bakanlığından :
MÜNHAL NOTERLİKLER
2004 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 150.000,–YTL. olan, aşağıda
ihdas bölgeleri ve isimleri yazılı bulunan muhdes İKİNCİ SINIF
noterlikler münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince
BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya
istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya
bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları
gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler
başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde
nazara alınmaz.
İlan olunur.
1 – Adıyaman Dördüncü Noterliği’nin; Turgut Reis Mahallesinde,
Sakarya Caddesi- 1. Çevre Yolu - Eski Zey Yolu ve 840 Nolu Sokakla
çevrelenen alanda ve bu cadde ve sokakların her iki yakasında, diğer
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
2 – Bafra Üçüncü Noterliği’nin; Emirefendi Bulvarı ile devamında
Atatürk Bulvarının Cihanbahçe Sokak ile kesiştiği yerden İsmet Paşa
Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve her iki bulvara açılan
cadde ve sokakların ilk 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
3 – Bartın Üçüncü Noterliği’nin; Hacı Mehmet Camii Sokak ile Su
Terazisi Sokak ve Karakaş Caddesinin kesiştiği noktadan başlayarak
Piryamcılar Caddesinin Topçu Konağı Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar
olan bölümünde ve caddenin bu bölümüne açılan cadde ve sokakların ilk
50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak
uygun bir yerde,
4 – Batman Dördüncü Noterliği’nin; Cumhuriyet Meydanı, Mehmet
Sincar Caddesi, Selehaddini Eyyubi Caddesi ve 726. Sokakla çevrelenen
“çarşı” diye adlandırılan bölgede ve bu cadde ve sokakların her iki

yakasında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir
yerde,
5 – Gölcük Dördüncü Noterliği’nin; Atatürk Bulvarının Karadeniz
Caddesi ile kesiştiği yerden, Fatih Caddesi ile kesiştiği yere kadarki
kısmının güney tarafında ve bu tarafa açılan cadde ve sokakların ilk 150
metre derinliklerinde, ayrıca Atatürk Bulvarı, Fatih Caddesi, Preveze
Caddesi ve Donanma Caddesinin birleşmesiyle oluşan alanda ve bu
caddelerin birleşimde belirtilen kısımlarının her iki yakasında, diğer
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
6 – İnegöl Dördüncü Noterliği’nin; Orhaniye Mahallesinde, Eski
Ankara Caddesinin Yenişehir Caddesi ile birleştiği yerdeki Çardak
Camiinden başlamak üzere Bozüyük istikametine doğru Sanayi
caddesinin tamamını içine alabilecek şekilde bu caddeye açılan cadde ve
sokakların 100 metre derinliğine kadar olan kısımlarında, diğer
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
7 – Kars Üçüncü Noterliği’nin; Ordu Caddesi ve Gazi Ahmet
Muhtarpaşa Caddelerinin Şehit Yusufbey Caddesi ile kesiştiği yerden
Halitpaşa Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Faikbey Caddesi ve Karadağ
Caddesinin Polis Merkezinden başlayarak Atatürk Caddesi ile kesiştiği
yere kadar ve Halitpaşa Caddesinin Ordu Caddesi ile Atatürk Caddesi
arasında kalan kısımlarında, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
8 – Kastamonu Dördüncü Noterliği’nin; Cebrail Mahallesinde,
Plevne Caddesinin Simsar Sokak ile kesiştiği yerden kuzeye doğru 23
Ağustos İlköğretim Okulu başlangıç köşesindeki adı belirlenmemiş
sokağa kadar olan kısmında sadece belirtilen sokaklara açılan tarafında
olmak üzere ve ayrıca Plevne Caddesinin bu kısmına Simsar Sokak hariç
olmak üzere açılan diğer sokakların ilk 50 metre derinliklerinde ve her iki
tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir
yerde,
9 – Niğde Dördüncü Noterliği’nin; İstasyon Caddesi, Paşakapı
Caddesi, Ayhan Şahenk Bulvarı ve 23 Nisan Havacılar Sokağının
çevrelediği alan sınırları içerisinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
10 – Orhangazi İkinci Noterliği’nin; Bursa - Yalova Yolundan
başlayan, Kaynarca Caddesi ve Hükümet Caddesinin üzerinde ancak
Yalova tarafında olmak üzere bu caddelere açılan Yalova Caddesi,
Orhanbey Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Caddesinin 100 metre derinliğine
kadar olan kesimde, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun
bir yerde,
11 – Tekirdağ Beşinci Noterliği’nin; Mimar Sinan Caddesinin Taş
Merdivenler Sokakla kesiştiği yerden başlayarak Cumhuriyet Meydanını
kapsayacak şekilde Atatürk Bulvarına çıktığı yere kadar, İskele
Caddesinin Taş Merdivenler Sokaktan başlayarak Cumhuriyet Meydanına
kadar olan bölümü ve Taş Merdivenler Sokağının tamamı ile oluşan
alanın içinde ve bu alandaki cadde ve sokaklar üzerinde, ayrıca
Cumhuriyet Meydanından Çiftlikönü Caddesinin Namık Kemal Caddesi
ile kesiştiği yere kadar ve buradan Namık Kemal Caddesinin Ördekli Dere
Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü ile Cumhuriyet Meydanı
arasında oluşan alanda ve bu alan içindeki cadde ve sokaklar ile Ördekli
Dere Caddesinin Namık Kemal Caddesi ile kesiştiği yerden Soğukkuyu
Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde, diğer noterliklerle
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
12 – Van Altıncı Noterliği’nin; Vali Mithat Bey Mahallesinde
bulunan 30. Sokak ve devamında Şerefiye Mahallesinde bulunan Seyyid

Mehmet Efendi Caddesi ve Hastane 2. Sokağın oluşturduğu bölümün
doğu kısmında kalan alanın tamamında, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
13 – Yalova Besinci Noterliği’nin; Karamürsel Caddesinin Bora
Sokakla kesiştiği yerden başlamak üzere Kazımiye Sokakla kesiştiği yere
kadar olan bölümünde Anzak Kent Merkezinden Yalova - İzmit Yolu
istikametinde gidişe göre caddenin yalmzca sağ tarafında ve bu bölüme
açılan Bora Sokak, Yağmur Sokak, Dar Sokak, Kasap Sokak, İnkılap
Sokak, Çınarlı Cami Sokak, Leylak Sokak, Morgül Sokak, Koçal Sokak,
Kazımiye Sokaklarının ilk 100 metre derinliğine kadar olan kısımlarında,
diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
[R.G. 24 Mayıs 2006 – 26177]
—— • ——
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından :
Esas No : 2002/3
Karar No : 2006/3
İlanen Tebliğat
Tebligatın Yapılması İstenilen :Ümit Yaşar FINDIKOĞLU, Didim
eski Hakimi olup Doğubayazıt Hakimliğine atanmış iken meslekten
çekilen.
Didim eski Hakimi olup Doğubayazıt Hakimliğine atanmış iken
meslekten çekilen Ümit Yaşar FINDIKOĞLU’nun Ceza İşleri Genel
Müdürlüğünün (2-10-31-340-2001) sayılı mucipnamesine bağlı
soruşturma dosyasında, Uygunsuz hareket ve ilişkileriyle mesleğin şeref
ve nüfuzunu, şahsi onur ve saygınlığını yitirdiği, iş sahiplerine karşı veya
tanıklara bağırıp onları azarladığı ve odasından kovduğu, bir kısım taraf
vekillerine yönelik küçük düşürücü davranışlarda bulunup onur kırıcı
sözler sarfettiği, iddiasından dolayı Hakimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunun 19/1/2006 tarihli, 2006/3 sayılı kararıyla, 2802 sayılı Hakimler
ve Savcılar Kanununun 69 uncu maddesinin son fıkrası gereğince
meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
İşbu kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra adı geçene tebliğ
edilmiş sayılacağı ve bu karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 10 gün
içinde var ise yeniden inceleme talebinin Personel Genel Müdürlüğüne
bildirilmesi hususu, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip
maddeleri uyarınca adı geçene tebliğ olunur.
[R.G. 17 Mayıs 2006 – 26171]
—— • ——
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından :
İLANEN TEBLİGAT
Esas No : 2005/113
Karar No : 2005/213
Tebligatın Yapılması İstenilen : Hilmi SAK, Zile Eski Hakimi.
Zile Hakimi iken meslekten çekilen Hilmi SAK (37123) hakkında
düzenlenen (2-79-24-435-2003) sayılı soruşturma dosyası incelenmiştir.
Hilmi SAK hakkında yapılan soruşturma: Hizmet dışında resmi sıfatının
gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak nitelikte

davranışlarda bulunduğu, bu cümleden olarak; Yıldızeli İlçesinde görev
yaptığı sırada oturduğu müşteki Mehmet Verep’e ait Tokmak Kapı Sokak
2 numaralı adreste bulunan evin, 2003 yılının Nisan ve Mayıs aylarına ait
270 Milyon TL. kira bedeli ile 62 Milyon TL. telefon ve elektrik borcunu
ödemeden evi tahliye ettiği, konusundan ibarettir.
Hilmi SAK’ın; Tüm araştırmalara karşın ikamet ettiği adresin
tespitinin mümkün olmadığı bu nedenle soruşturma aşamasında
soruşturmacı tarafından, düşünce örneğinin düzenlenmesinden sonra ise
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 7201 sayılı Tebligat Kanununun
35. maddesi uyarınca ilgilinin son adresine tebligat yapıldığı, ancak
süresinde savunma verilmediği anlaşılmıştır.
GEREĞİ KONUŞULUP DÜŞÜNÜLDÜ:
Zile Hakimi iken meslekten çekilen Hilmi SAK hakkında isnat
olunan soruşturma maddesine ilişkin olarak dosya üzerinde yapılan
inceleme ve değerlendirme sonucunda; Yıldızeli İlçesinde görev yaptığı
sırada kirada oturduğu müştekiye ait evin iki aylık kira bedelini ve
elektrik borcunu ödemediğinin tüm dosya kapsamı ile sabit olduğu,
böylelikle hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlık ve güven
duygusunu sarsacak nitelikte davranışta bulunduğu sonuç ve kanaatine
varıldığından, ilgiliye 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun
65’inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince kınama cezası
verilmesine, 24/10/2005 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.
İşbu kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra adı geçene tebliğ
edilmiş sayılacağı ve bu karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 10 gün
içinde var ise yeniden inceleme talebinin Personel Genel Müdürlüğüne
bildirilmesi hususu, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip
maddeleri uyarınca adı geçene tebliğ olunur.
[R.G. 16 Mayıs 2006 – 26170]
—— • ——
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulundan :
Karar No
: 2006/1
Karar Tarihi : 27/02/2006
28 Mart 2004 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde
görev yapanlara ödenmek üzere gönderilen paranın 18.068.500.000,–
TL.sını zimmetine geçirdiği anlaşılan, Samsun İli Alaçam İlçesi
Karahüseyinli Köyü Cilt No: 30, Hane No: 56’da nüfusa kayıtlı olup,
Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi 44/11 Küçükçekmece/İstanbul
adresinde ikamet eden Şevket ve Döndü’den olma 12/4/1963 doğumlu,
İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Seçmen Kütük Bürosu Seçim Müdürü Sefer
YILDIZ 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/E-g maddesi
uyarınca Devlet Memurluğundan çıkartılmıştır. İlgiliye yukarıda tarih ve
sayısı belirtilen karar bütün aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince
Resmi Gazete’de ilanen Tebliğine, ilan tarihinden 15 gün sonra kararın
tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
[R.G. 1 Haziran 2006 – 26185]
—— • ——
Adalet Bakanlığından :

Yenimahalle 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1969/1433 Esas,
1974/228 Karar numaralı dosyasının, Ankara Adliye Sarayı Arşiv
depolarını su basması nedeniyle zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı
Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için
uygulanmasına ve adı geçen Kanun hükümleri gereğince işlem
yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
[R.G. 16 Mayıs 2006 – 26170]
—— • ——
Adalet Bakanlığından :
Ankara 4. İcra Müdürlüğünün 2004/9094 Esas sayılı dosyasının
kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap
veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan
Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz
konusu dosya için uygulanmasına ve adı geçen Kanun hükümleri
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
[R.G. 17 Mayıs 2006 – 26171]
—— • ——
Adalet Bakanlığından :
Samsun 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2003/1162 Esas, 2004/427
Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın,
Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye
Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve adı
geçen Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân
olunur.
[R.G. 21 Mayıs 2006 – 26174]
—— • ——
Adalet Bakanlığından :
Ankara Asliye 1. Ticaret Mahkemesinin 1998/832 Esas, 2006/79
Karar numaralı dosyası ve bu dosya ile birleştirilen Ankara Asliye 3.
Ticaret Mahkemesinin 1998/1050 Esas sayılı dosyası ile Ankara Asliye 1.
Ticaret Mahkemesinin söz konusu dosyası içinde bulunan Ankara 22. İcra
Müdürlüğünün 1998/615 ve 1998/616 Esas sayılı, Ankara 14. İcra
Müdürlüğünün 1998/3464 Esas sayılı dosyalarının 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
dosyalar için uygulanmasına ve adı geçen Kanun hükümleri gereğince
işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
[R.G. 27 Mayıs 2006 – 26180]
—— • ——

Adalet Bakanlığından :
Iğdır Kadastro Mahkemesine ait 1956/2357 Esas, 2004/22 Karar
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. 3 Haziran 2006 – 26187]
—— • ——

Duyurular
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı
Sayı : B.03.0.YDB.0.02-826.99Konu : Yargıtay Kararları Dergisi ve
…/05/2006
Danıştay Dergisi Hakkında
DUYURU
“Yargıtay Kararları Dergisi” ile “Danıştay Dergisi”nde yer alan
Kararlar, Bakanlığımız bilgi İşlem dairesi Başkanlığının UYAP Bilgi
Bankasında aylık güncellenerek yayınlanmaktadır.
Bu nedenle, dergilerin satın alınarak hâkim ve Cumhuriyet
savcılarımıza dağıtımı, Ocak2006 tarihinden itibaren sona erdirilmiştir.
Duyurulur.
Sadi GÜVEN
Bakan a.
Hâkim
Müsteşar Yardımcısı

Tel
e-mail
elektronik posta

: 0312 284 54 26 (dahili 119)
: yayin@adalet.gov.tr
: yayin.gov.tr
—— • ——
T.C.

ADALET BAKANLIĞI
İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı

Sayı : B.03.0.İMİ.0.08/1944
05/ 06/ 2006
Konu : Gökçeada Kamp Duyurusu

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
BAŞKANLIĞINA
İDARE MAHKEMESİ
BAŞKANLIĞINA
VERGİ MAHKEMESİ
BAŞKANLIĞINA
ADLÎ TIP KURUMU BAŞKANLIĞINA
ADALET AKADEMİSİ
BAŞKANLIĞINA
2006 yılı kamp döneminde Bakanlığımıza ait Gökçeada Eğitim ve
Dinlenme Tesislerinde uygulanacak tahsis ve ücretlendirme esasları
aşağıda gösterilmiştir.
1- Tesisten öncelikle Adalet Bakanlığı personeli ile emeklileri,
imkanlar ölçüsünde de Bakanlık ve Merkez Yönetim Kurulunca uygun
görülen diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile misafirler
yararlanacaklardır. Personel ve emeklinin eşi ile altsoyu olan çocukları,
torunları, üstsoyu olan anne ve babası ile büyükanne ve büyükbabaları
personel gibi, benzer şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının personeline
ve emeklilerine aynı yakınlığı bulunan kişiler de kamu kurum ve
kuruluşunun personeli gibi ücretlendirilecektir. Bunların dışındakiler ise
misafir statüsünde değerlendirilecektir.
2- Tesisten yararlanma süresi 10 gün olup, 2006 yılına ait
dönemlerin başlangıç ve bitiş tarihleri aşağıda gösterilmiştir.
1. dönem 19.06.2006 sabah saat 11.00’dan 29.06.2006 sabah saat
11.00’a kadar,
2. dönem 30.06.2006 sabah saat 11.00’dan 10.07.2006 sabah saat
11.00’a kadar,
3. dönem 11.07.2006 sabah saat 11.00’dan 21.07.2006 sabah saat
11.00’a kadar,
4. dönem 22.07.2006 sabah saat 11.00’dan 01.08.2006 sabah saat
11.00’a kadar,
5. dönem 02.08.2006 sabah saat 11.00’dan 12.08.2006 sabah saat
11.00’a kadar,
6. dönem 13.08.2006 sabah saat 11.00’dan 23.08.2006 sabah saat
11.00’a kadar,
7. dönem 24.08.2006 sabah saat 11.00’dan 03.09.2006 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- Odalar dört yatak kapasiteli olup, ilave olarak ancak bir yatak
daha verilebileceğinden beş kişiden fazla olan müracaatlar dikkate
alınmayacaktır.
5- Gökçeada Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde bir günlük
konaklama ücreti mensup ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları için 1, 2
ve 7 nci devreler için kişi başına 13,00 YTL (yatak 4,00 YTL, yemek
9,00 YTL) dir. 3, 4, 5 ve 6 ncı devreler için kişi başına 17,00 YTL. (yatak
5,00 YTL , yemek 12,00 YTL) dir.
Ayrıca tüm devreler için;
a) Buzdolabı bulunanlarda günlük 1,10 YTL
b) Televizyon bulunanlarda günlük 1,40 YTL
c) Kliması bulunanlarda günlük 2,00 YTL
konut başına tesiste ilave ücret alınır.
Kamu kurum ve kuruluşunun personeli ile emeklilerine
Bakanlığımız personeline belirlenen ücretin % 25, misafirlere ise %50
fazlası uygulanır.
Fiyatlara KDV dahildir.
Tesisten yararlanacakların yedi yaşını doldurmamış çocukları için,
ayrı yatak tahsis edilmesi halinde tam konaklama bedeli alınacak, ayrı
yatak tahsis edilmemesi halinde ise konaklama bedeli alınmayacaktır. Bu
çocuklar için yemek istenilmesi halinde ise, belirlenecek yemek bedeli
herhangi bir indirime tabi tutulmadan tam olarak alınacaktır. Ay ve
gününe bakılmaksızın 1999 yılı ve sonrası doğumluların yaşlarının
geçerli kimlik belgesi ile ispatlanması zorunludur.
6- Tesisin Bakanlık veya Çanakkale Başsavcılığıyla veya tedarik
gibi tesisin işletilmesiyle doğrudan ilişkili olarak yapılan resmi
görüşmeler ve haberleşmeler dışında, kalanların yararlandıkları telefon,
faks ve internet gibi hizmetlerin ücretleri yararlananlar tarafından
ödenecektir.Bu ücretler, ilgililerin tesisten ayrılmasından önce tahsil
edilecektir.
7- Gökçeada tesislerine ulaşım, Çanakkale ve Eceabat Kabatepe
iskelesinden feribotla sağlanmaktadır. Ancak, yaz döneminde feribot
seferlerinin kalkış ve dönüş saatlerinde değişiklik yapıldığından,
seferlere ilişkin tarifenin kamp dönemlerinden önce Çanakkale ya da
Gökçeada Cumhuriyet Başsavcılıklarından öğrenilmesi gerekmektedir.
8- Kamp dönemleri için tespit edilen tarifenin % 20’si müracaat
sırasında avans olarak alınacaktır. Avans miktarı Adalet Bakanlığı Eğitim
ve Dinlenme Tesislerinin Ziraat Bankası Çanakkale-Kordon Şubesindeki
304001-131204 nolu hesabına yatırılacaktır. Kalan % 80’lik bölüm ile
klima, televizyon ve buzdolabı ücretleri kamp devresinin başlangıç
tarihinde ilgili tesis müdürlüğüne ödenecektir. (Mümkünse ilgililer tesis
ücretinin yatırıldığına dair dekontu beraberlerinde götüreceklerdir.)

Kamp tahsis edilmeyenler ile kamp döneminin başlamasından bir
hafta öncesine kadar vazgeçenlere avansları aynen iade edilecektir.
Geçerli bir mazereti olmaksızın bu süreden sonra bildirimde bulunanlara
her gün için % 2 oranında kesinti yapılmak suretiyle avansları iade
edilecektir.
9- Tahsis belgesinde isimleri yazılı şahıslardan başkası kamptan
yararlandırılmayacaktır.
10- Elektronik ortamda ve Yargı Mevzuatı Bülteninde birer örneği
yayımlanacak olan kamp başvuru formları örneğine uygun olarak fotokopi
ile çoğaltılıp doldurulduktan sonra,
1 inci dönem için en geç
15.06.2006, diğer tüm kamp dönemleri için ise 22.06.2006 tarihine kadar
İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığında olacak şekilde gönderilecektir.
Bu tarihten sonra Bakanlığımıza ulaşan formlar dönemler müsait olduğu
oranda değerlendirmeye alınacaktır.
11- Tesislere katılmaları uygun görülenler Eğitim ve Dinlenme
Tesisleri Kamp Yönerge’sinde yer alan kurallar ile tesis müdürlüğünce
hazırlanacak günlük programa uyacaklardır.
12- 2006 yılı kamp dönemleri arası 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.
13- Ayrıca Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan kamu sosyal
tesislerine ilişkin tebliğ hükümlerine uyulacaktır.
14- 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 Gökçeada 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 GÖKÇEADA
TESİSLERİNİN (.....) NCİ DEVRESİNİ,

EĞİTİM VE DİNLENME

2. TERCİH OLARAK GÖKÇEADA
TESİSLERİNİN (.....) NCİ DEVRESİNİ,
TERCİH EDİYORUM.

EĞİTİM VE DİNLENME

BAŞVURU SAHİBİ İLE BİRLİKTE TESİSE KATILACAK
OLANLAR BÖLÜMÜ

ADI SOYADI
:
:
(Ay ve Gün Dahil)

BAKMAKLA
DOĞUM TARİHİ
YAKINLIĞI
: YÜKÜMLÜ MÜ?

1-

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

.....

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.
TESİSLERE ULAŞILABİLECEK TELEFON VE FAX
NUMARALARI;
ANKARA (Büro)Tel : 0312 414 61 57
Fax : 0312 418 41
19
GÖKÇEADA Tel
: 0 286 897 62 47
Fax No: 0 286 897
62 12
Tesis Müdürü Fikret
: 0537 215 38 84
YÜKSEK Cep Tel
: 0505 810 21 35
Çanakkale Adliye
: 0 286 217 22 27/ 59
Sarayı Santral
Adliye Avea Santral
: 0 505 581 73 92
Çanakkale Adliyesi
Santralden 115
İdarî İşler Müdürü:
—— • ——
T. C.
MERSİN ADLİ YARGI
İlk Derece Mahkemesi Adalet
Komisyonu
Asliye
Sayı No: 2006/128
Hukuk
Mah.
KARAR
Hâkimi
Y.İşl.M
Başkan
: M. Vehip
üdürü
EKİNCİ
29278
3.
:
Ağır Ceza Mahkemesi
Muharre
Başkanı
m
Üye
: Cemil
YILMA
KUYU
Z
25399
Cumhuriyet
Başsavcısı
Üye
: Ramazan
76204
KAYA
20752
1.
Mersin Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
17.04.2006 tarihinde toplandı. Toplantıda;
Mersin Adliyesinde Geçici Personel olarak çalışan Cengiz
ÇELİK'in vefatı üzerine geride kalan eşi ve 2 çocuğuna az da olsa

mağduriyetlerini gidermek amacıyla yardım toplama kampanyası
başlatılması konusunda ilgilinin dosyası ele alınıp incelendi:
Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda işsiz kalan isçilerden Mersin
Adliyesine yerleştirilen Cengin ÇELİK'in rahatsızlığı nedeniyle
15.12.2005 tarihinde kaldırıldığı Başkent Üniversitesi Adana Uygulama
ve Araştırma Hastanesinde 21.12.2005 tarihinde vefat etmiştir.
Vefat eden Personel Cengiz ÇELİK'ten geriye eşi Hatice ÇELİK,
çocukları 01.08.1992 doğumlu Didem ve 12.10.2000 doğumlu Emrah
ÇELİK kalmışlardır. Günümüz ekonomik koşulları da göze alınarak,
eşinin ve çocuklarının az. da olsa mağduriyetlerini gidermek, kendilerine
maddi destek sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi
Başkanlığının 07.04.2005 tarihli ve 2005/38 sayılı genelgesi
doğrultusunda çalışmalar tamamlanarak Mersin Adliyesinde görevli Yazı
İşleri Müdürü Şengül KOZANOGLU, Zabıt Kâtibi Mehmet ÜRER ve
Zabıt Kâtibi Alî KARAKURT Yardım Toplama Komisyonu olarak
görevlendirilmişlerdir.

KARAR

: Yukarıda açıklandığı üzere;

1- Özelleştirme Uygulamaları sonucunda issiz kalan işçilerden Mersin Adliyesine
yerleştirilen 30.10.1962 Mersin doğumlu Cengiz CELİK'in vefatı üzerine geriye kalan eşi
Halice ÇELİK ve çocukları 01.08.1992 doğumlu Didem ve 12.10.2000 doğumlu Emrah
ÇELİK'e maddi destek sağlamak amacıyla Yardım Kampanyası başlatılmasına, başlatılan
yardım kampanyasının Yargı Mevzuatı Bülteninde yayınlanması hususunun Adalet
Bakanlığı’na ÖNERİLMESİNE;
2- Yardımların eşi Hatice ÇELİK adına açılan Ziraat Bankası Mersin Merkez Çarşı
Şubesinin 44735842-5001 no.lu hesabında toplanmasına;
3.Karar örneğinin diğer belgeler ile birlikte Adalet Bakanlığı Personel Genel
Müdürlüğüne sunulmasına;
Oy birliği ile 17.04.2006 tarihinde karar verildi.
M.Vehip EKİNCİ
YILMAZ
Başkan - 28828
Müdürü

Cemil KUYU

Ramazan KAYA

Muharrem

Üye – 25399

Üye – 20752

Yazı İşleri

—— • ——

MAYIS / 2 0 0 6
A) İSTEĞİ ÜZERİNE EMEKLİYE AYRILAN HÂKİM VE SAVCILAR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

24205
24370
20956
16709
21791
28192
21794
21942
27627
27864

Mustafa ÜNLÜSAYIN
Recep CANKURT
Üner GÜRÇAĞLAYAN
İsmail YÜCEL
Muammer ILDIRIŞIK
Zülal (EVCEN) AKKURT
Yusuf Tuncer SARAÇOĞLU
Mehmet ASLAN
Neşe YURDATAPAN
Yusuf TÜRK

Kadıköy Cumhuriyet Savcısı
Beykoz Hâkimi
Bakırköy Hâkimi
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı
Balıkesir Cumhuriyet Savcısı
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcısı

01.05.2006
05.05.2006
09.05.2006
22.05.2006
22.05.2006
22.05.2006
30.05.2006
30.05.2006
30.05.2006
30.05.2006

B) YAŞ HADDİNDEN EMEKLİYE AYRILAN HÂKİM VE SAVCILAR
1
2
3
4
5
6
7

17909
18072
19121
14906
15634
17789
18054

Osman MERT
Erol BÜYÜKSOY
Fevzi ŞENCAN
Erkal EVLİYAOĞLU
Ayhan SUN
Mustafa BEYARSLAN
Ali Zeki ÖZ

Kocaeli Hâkimi
Adalet Başmüfettişi
Bakırköy Hâkimi
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
Karşıyaka Hâkimi
Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

01.05.2006
01.05.2006
07.05.2006
11.05.2006
19.05.2006
20.05.2006
28.05.2006

31 Mayıs 2006 tarih ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye
Bakanlığından Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 7), yer darlığı nedeniyle
Bülten’e alınamamıştır.

2006 YILI BİLİRKİŞİ LİSTELERİ DUYURULARI

2006 Yılı Bilirkişi Listesinin 312. sırasında kayıtlı M. İlhan Erkenez bilirkişilik için
aranılan koşulları taşımadığından, İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin
Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesi gereğince bilirkişi listelerinden çıkarılmıştır

