T.C.
ADALET BAKANLIĞI
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YARGI MEVZUATI BÜLTENİ
Bültenin Kapsadığı Tarihler
23 – 31 Aralık 2008

Yayımlandığı Tarih
02 Ocak 2009

Sayı
393

İÇİNDEKİLER
-

-

-

-

19/12/2008 Tarih ve 5826 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim
Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(R.G. 26 Aralık 2008 – 27092)
24/12/2008 Tarih ve 5827 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(R.G. 30 Aralık 2008 – 27096)
375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca
Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar ile Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2008/14473 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
(R.G. 30 Aralık 2008 – 27096)
Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında
Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2008/14486 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı
(R.G. 31 Aralık
2008 – 27097)
Anayasa Mahkemesinin E: 2005/83, K: 2008/110 Sayılı Karar Özeti
(R.G. 24 Aralık 2008 – 27090)
Anayasa Mahkemesinin E: 2005/60, K: 2008/162 Sayılı Karar Özeti
(R.G. 24 Aralık 2008 – 27090)
Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden Karar
(R.G. 31 Aralık 2008 – 27097)
Yüksek Seçim Kurulunun 329 Sayılı Kararı
(R.G. 24 Aralık 2008 – 27090)
Yüksek Seçim Kurulunun 318 Sayılı Kararı
(R.G. 28 Aralık 2008 – 27094)
Yüksek Seçim Kurulunun 336 Sayılı Kararı
(R.G. 28 Aralık 2008 – 27094)
Yüksek Seçim Kurulunun 335 Sayılı Kararı
(R.G. 31 Aralık 2008 – 27097)
Yüksek Seçim Kurulunun 341 Sayılı Kararı
(R.G. 31 Aralık 2008 – 27097)
İnsan Hakları Mahkemesi Kararı (İsmet Bülbül)
Adalet Bakanlığından Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması
Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

-

-

-

-

(R.G. 23 Aralık 2008 – 27089)
Maliye Bakanlığından Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2008-1)
(R.G. 23 Aralık 2008 – 27089)
Maliye Bakanlığından Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği(Seri
No: 40)
(R.G. 23 Aralık 2008 – 27089)
Maliye Bakanlığından Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)
(R.G. 23 Aralık 2008 – 27089)
Maliye Bakanlığından Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 54)
(R.G. 23 Aralık 2008 – 27089)
Maliye Bakanlığından Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57)
(R.G. 23 Aralık 2008 – 27089)
Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 111)
(R.G. 23 Aralık 2008 – 27089)
Maliye Bakanlığından Gelir Vergisi Genel Tebliği(Seri No: 270)
(R.G. 23 Aralık 2008 – 27089)
Maliye Bakanlığından Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 58)
(R.G. 24 Aralık 2008 – 27090)
Gümrük Müsteşarlığından Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri
No: 66)
(R.G. 26 Aralık 2008 – 27092)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 5728 Sayılı Kanunla Değişik 25
inci Maddesine ve 5560 Sayılı Kanunla Değişik 5326 Sayılı Kabahatler
Kanunu’nun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2009 Yılında
Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/1)
(R.G. 29 Aralık 2008 – 27095)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun’un 4822 Sayılı Kanun İle Değişik 22 nci ve Tüketici
Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5 inci Maddelerinde Yer Alan
Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ İlişkin Tebliğ
(R.G. 29 Aralık 2008 – 27095)
Rekabet Kurumu Başkanlığından 4054 Sayılı Rekabetin Korunması
Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari
Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2009 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere
Artırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1)
(R.G. 29
Aralık 2008 – 27095)
Çevre ve Orman Bakanlığından 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca
Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2009/1)
(R.G. 30 Aralık 2008 – 27096)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Asgari Ücret Tespit Komisyonu
Kararı
(R.G. 30 Aralık 2008 – 27096)
Türkiye Adalet Akademisinden İlân
(R.G. 25 Aralık 2008 – 27091)
Adalet Bakanlığından Münhal Noterlikler İlânı
(R.G. 26 Aralık 2008 – 27092)
Adalet Bakanlığından Münhal Noterlikler İlânı
(R.G. 29 Aralık 2008 – 27095)
Adalet Bakanlığından Münhal Noterlikler İlânları
(R.G. 31 Aralık 2008 – 27097)
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından Duyuru
(R.G. 24 Aralık 2008 – 27090)
2008 Aralık Ayında İsteği Üzerine ve Yaş Haddinden Emekliye Ayrılan
Hâkim ve Savcılara Ait Liste

Kanunlar
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARININ KADROLARI
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE GENEL KADRO VE
USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE EKLİ
CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 5826
Kabul Tarihi: 19/12/2008
MADDE 1 – Ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanı kadroları ihdas edilerek
2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin İnönü
Üniversitesi ile ilgili bölümüne eklenmiştir.
MADDE 2 – Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin İnönü Üniversitesi ile ilgili
bölümlerine eklenmiştir.
MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
25/12/2008
(1) SAYILI LİSTE

KURUMU
TEŞKİLATI

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR
: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
: MERKEZ

UNVANI
Profesör
Doçent
Doçent
Doçent
Yardımcı Doçent
Yardımcı Doçent
Yardımcı Doçent
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
TOPLAM

DERECESİ
1
1
2
3
3
4
5
1
2
3
4
5
6
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6

KADRO ADEDİ
38
11
16
16
21
25
38
6
11
13
16
16
11
8
5
5
10
3
2
2
2
4
4
283

(2) SAYILI LİSTE
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR
KURUMU
: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI
: MERKEZ
SERBEST
KADRO
SINIFI UNVANI
DERECESİ ADEDİ TOPLAM
GİH
Programcı
5
2
2
GİH
Çözümleyici
5
2
2
GİH
Ambar Memuru
9
11
11
GİH
Bilgisayar İşletmeni
10
31
31
GİH
Bilgisayar İşletmeni
9
11
11
GİH
Memur
10
21
21
GİH
Sekreter
10
6
16
GİH
Şoför
10
11
11
GİH
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 10
21
21
SHS
Biyolog
5
16
16
SHS
Fizyoterapist
5
16
16
SHS
Eczacı
5
11
11
SHS
Diyetisyen
5
11
11
SHS
Hemşire
9
510
510

SHS
SHS
THS
YHS
YHS
YHS
YHS
YHS

Sağlık Teknikeri
Sağlık Teknisyeni
Teknisyen
Teknisyen Yardımcısı
Hasta Bakıcı
Sağlık Teknisyen Yardımcısı
Aşçı
Hizmetli

10
10
10
10
11
10
11
11

TOPLAM

51
21
16
7
110
11
11
11

51
21
16
7
110
11
11
11

918

918

[R.G. 26 Aralık 2008 – 27092]
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TÜRK PARASININ KlYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 5827
Kabul Tarihi: 24/12/2008
MADDE 1 – 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma
Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – Bakanlar Kurulunun bu Kanun hükümlerine göre yapmış bulunduğu
genel ve düzenleyici işlemlerdeki yükümlülüklere aykırı hareket eden kişi, üçbin Türk
Lirasından yirmibeşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.
Fiil, 1 inci maddede yazılı kıymetlerin izinsiz olarak yurttan çıkarılması veya yurda
sokulması mahiyetinde ise 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
hükümlerine göre suç veya kabahat oluşturmadığı takdirde kişi; eşya ve kıymetlerin rayiç
bedeli kadar, teşebbüs halinde bu bedelin yarısı kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.
Her türlü mal, kıymet, hizmet ve sermaye ithal ve ihraç edenler veya bu işlere aracılık
edenlerden bu işlemlerinden doğan alacaklarını 1 inci maddeye göre alınan kararlardaki
hükümlere göre ve bu kararlarda tayin edilen süreler içinde yurda getirmeyenler, yurda
getirmekle yükümlü oldukları kıymetlerin rayiç bedelinin yüzde beşi kadar idarî para
cezasıyla cezalandırılırlar. İdarî para cezasına ilişkin karar kesinleşinceye kadar alacaklarını
yurda getirenlere, birinci fıkra hükmüne göre idarî para cezası verilir. Ancak, verilecek idarî
para cezası yurda getirilmesi gereken paranın yüzde ikibuçuğundan fazla olamaz.
İthalat, ihracat ve diğer kambiyo işlemlerinde döviz veya Türk Parası kaçırmak kastıyla
muvazaalı işlemlerde bulunanlar, yurda getirmekle yükümlü oldukları veya kaçırdıkları
kıymetlerin rayiç bedeli kadar idarî para cezasıyla cezalandırılırlar. Bu fiilin teşebbüs
aşamasında kalması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilir.
Bu kabahatlerin bir tüzel kişinin yararına olarak işlenmesi halinde, ilgili tüzel kişiye de
aynı miktarda idarî para cezası verilir.
Kabahatin konusunu yabancı para oluşturması halinde, idarî para cezasının
hesaplanmasında fiilin işlendiği tarih itibarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının bu
paraya ilişkin "döviz satış kuru" esas alınır.
Hükmolunacak idarî para cezasına, suç tarihi ile tahsil tarihi arasındaki süreler için 6183
sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında, para cezası ile birlikte tahsil
olunmak üzere, gecikme faizi uygulanır. Gecikme faizinin hesaplanmasında ay kesirleri
nazara alınmaz.

Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçların tekerrürü halinde verilecek cezalar iki kat olarak
hükmedilir.
Bu madde hükmüne göre idarî para cezasına karar vermeye Cumhuriyet savcısı
yetkilidir.”
MADDE 2 – Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 4 ve 5 inci
maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
29/12/2008
[R.G. 30 Aralık 2008 – 27096]
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Bakanlar Kurulu Kararları
Karar Sayısı : 2008/14473
Ekli "375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca
Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar ile Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/12/2008 tarihli ve
20292 sayılı yazısı üzerine, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
ek 3 üncü maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesine göre,
Bakanlar Kurulu'nca 22/12/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
C. ÇİÇEK
H. YAZICI
H. YAZICI
M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.Devlet
Bakanı
M. BAŞESGİOĞLU
K. TÜZMEN
N. ÇUBUKÇU
M. ŞİMŞEK
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
M. S. YAZICIOĞLU
M. A. ŞAHİN
M. V. GÖNÜL
B. ATALAY
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
Millî Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
A. BABACAN
K. UNAKITAN
H. ÇELİK
F. N. ÖZAK
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân
Bakanı
R. AKDAĞ
B. YILDIRIM
M. M. EKER
F. ÇELİK
Sağlık Bakanı
Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri BakanıÇalışma ve Sos. Güv.
Bakanı
M. Z. ÇAĞLAYAN
M. H. GÜLER
E. GÜNAY
V. EROĞLU
Sanayi ve Ticaret BakanıEnerji ve Tabii Kaynaklar BakanıKültür ve Turizm Bakanı
Çevre
ve Orman Bakanı
375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 3 ÜNCÜ
MADDESİ UYARINCA YAPILACAK EK ÖDEMEYE İLİŞKİN
KARAR İLE BAZI BAKANLAR KURULU KARARLARINDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1 – 7/8/2008 tarihli ve 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan "375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca
Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar"ın 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(6) Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatı personeline yapılacak ek ödemeler
merkezi yönetim bütçesinden karşılanır."
MADDE 2 – 7/8/2008 tarihli ve 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan "375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca
Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar”a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, ekli "Ek Ödeme
Cetveli"nin "A-Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar" kısmının "2Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personelden" bölümünün (a) ve (b) sıraları ile
aynı kısmın "3-Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan
personelden" bölümünün (d) sırasında sayılan kadro veya pozisyonlarda görev yapmış olup
bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, il müdürü, il müdür yardımcısı, daire başkanı, daire
başkan yardımcısı, başkan ve müdür kadrolarında bulunanlardan makam tazminatı almayanlar
için ek ödeme oranı %100 olarak uygulanır."
MADDE 3 – 21/5/2007 tarihli ve 2007/12226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan "Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar"ın 10 uncu
maddesinde yer alan "fiilen görev yapma karşılığında" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve 13
üncü maddesinin dördüncü fıkrasına "ek ders ücretleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "10
uncu madde uyarınca yapılan ödemeler hariç" ibaresi eklenmiştir.
MADDE 4 – 9/11/2000 tarihli ve 2000/1648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün
Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Okutulacak Ders Saatlerinin
Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Benzeri Diğer Hususların Tespitine Dair
Esaslar"ın 7 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Ancak, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti ödemeleri nedeniyle 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılmakta olan ek ödemeden
yararlanamayanlar için bu madde hükmü uygulanmaz.”
MADDE 5 – Bu Kararın 1 inci maddesi yayımını izleyen ayın 15'inde, diğer maddeleri
ise 15/8/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
[R.G. 30 Aralık 2008 – 27096]
—— • ——

Karar Sayısı : 2008/14486
Ekli “Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcılığının 22/12/2008 tarihli ve 29279 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük
Kanununun 167 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/12/2008 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
C. ÇİÇEK
H. YAZICI
N. EKREN
M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU
K. TÜZMEN
N. ÇUBUKÇU
M. ŞİMŞEK
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
M. S. YAZICIOĞLU
M. A. ŞAHİN
M. V. GÖNÜL
B. ATALAY
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
Millî Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
A. BABACAN
K. UNAKITAN
H. ÇELİK
M. M. EKER
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân
Bakanı V.
R. AKDAĞ
B. YILDIRIM
M. M. EKER
F. ÇELİK
Sağlık Bakanı
Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri BakanıÇalışma ve Sos. Güv.
Bakanı
M. Z. ÇAĞLAYAN
M. H. GÜLER
E. GÜNAY
V. EROĞLU
Sanayi ve Ticaret BakanıEnerji ve Tabii Kaynaklar BakanıKültür ve Turizm Bakanı
Çevre
ve Orman Bakanı
GÜMRÜK VERGİLERİNDEN MUAFİYET VE İSTİSNA TANINACAK HALLER
HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR
MADDE 1 – 13/1/2000 tarihli ve 2000/53 sayılı Kararnamenin eki “Gümrük
Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar”ın 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(ı) Kanuni ikametgah deyimi, kişisel veya mesleki bağlar nedeniyle bir kişinin her bir
takvim yılında en az 185 gün yaşadığı yeri (Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 5 yıl
ikamet ettikten sonra kanuni ikametgahlarını kesin olarak Türkiye’ye nakleden gerçek kişiler
için bu süre şartı aranmaz.)”
MADDE 2 – Aynı Kararın 116 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Körler hariç olmak üzere malul ve sakatların eğitimi, çalışması veya fiziksel ve
ruhsal olarak sosyal gelişimlerine yönelik olarak özel surette imal edilmiş olup, malul ve
sakatların kendi kullanımları için getirdikleri veya onlara yardım sağlanması amacına yönelik
olarak kamu yararına faaliyette bulunan dernekler ile Sağlık Bakanlığınca yetki verilmiş
kurum veya kuruluşlarca ithal edilen eşya ve malul ve sakat kişileri taşımaya yönelik sakat
kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan motorlu ticari araç”
MADDE 3 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet
Bakanı yürütür.
Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
5/2/2000
23955
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Kararnamelerin
Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi
Sayısı
1/6/2001
24419
28/9/2004
25597
28/3/2006
26122
21/6/2006
26205
4/8/2006
26249
13/6/2008
26905
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Anayasa Mahkemesi Kararları
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı: 2005/83
Karar Sayısı : 2008/110
Karar Günü : 29.5.2008
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Konya 1. İdare Mahkemesi
İTİRAZIN KONUSU: 8.6.1949 günlü, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanunu’nun 104. maddesinin “39 uncu maddenin yetersizlik ve disiplin sebepleri
hariç olmak üzere (e) … fıkralariyle … gösterilenler, kurumlarda emeklilik hakkı tanınan
vazifelerde çalıştırılamazlar” bölümünün, Anayasa’nın 2., 10., 70., 154., 155., 156. ve 157.
maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.
I - OLAY
Subay iken ticaret yapmak suçundan Askeri Ceza Kanununa Müzeyyel Kanun’un 1/A
maddesi gereğince mahkum olup, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmesine karar
verildikten sonra 5434 sayılı Yasa’nın 104. maddesi gereğince görevine son verilme işlemine
karşı açılan davada Anayasa’ya aykırılık savını ciddi bulan Mahkeme, itiraz konusu kuralın
iptali için başvurmuştur.
II - İTİRAZIN GEREKÇESİ
Başvuru kararının gerekçe bölümü şöyledir:
“1-) ANAYASANIN 2. MADDESİ YÖNÜNDEN: Anayasanın 2. maddesinde “Türkiye
Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına
saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir” hükmüne yer verilmektedir. Hukuk Devleti,
İnsan Haklarına saygılı ve bu hakları koruyucu, adil bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam
ettirmekle kendisini yükümlü sayan, bütün işlem ve eylemleri yargı denetimine bağlı olan
devlettir. Hukuk devleti ilkesi gereği, devletin tüm organlarının (yasama organı da dahil),
hukuk kuralları ile öncelikle kendisini bağlı sayan bir devlettir. Bu bağlamda yasa koyucunun
yasal düzenlemeler yaparkenki takdiri sınırsız ve keyfi olmayıp, hukuk devleti ilkeleriyle
sınırlıdır.
Bu duruma göre yasa koyucunun, hizmet gereklerini göz önüne alarak askeri personelle
ilgili olarak diğer memurlardan daha sıkı-katı kurallar koyabileceği ancak bu aykırılığın
sadece askeri hizmeti ilgilendiren durumlarla sınırlı olması gerektiği kuşkusuzdur. Oysa dava
konusu ihtilafta, ticaret yasağı yapan davacının silahlı kuvvetlerden ihracı bu bağlamda
değerlendirilse de anılan kurumdan ihraç edildikten sonraki özel veya mesleki hayatının yine
sıkı-katı bir şekilde diğer kamu görevlilerinden farklı engelleyici tarzda düzenlenmesi hukuk
devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Çünkü davacı askeri personel için gerekli kurallara uygun
davranmamanın bedelini aldığı yargısal ceza (hapis) ve ihraç kararıyla zaten fazlasıyla
ödemiştir. Artık bu aşamadan sonra her Türk vatandaşı gibi kamu görevine girmek, mesleğini
icra etmek istemektedir. Tam bu aşamada diğer kamu görevlileri için konulmayan bir şartın
davacı önüne konulması kamu yararı-hizmet gerekleri ve de hukuk devleti ilkesi ile
bağdaşmaz. Bu sebeple 5434 sayılı Yasanın 104. maddesinin yukarıda anılan kısmının
Anayasanın 2. maddesine aykırı olduğu düşünülmektedir.
2-) ANAYASANIN 10. MADDESİ YÖNÜNDEN: Anayasanın 10. maddesinde
“Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri

sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya
sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet Organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar” hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre yasa koyucu düzenleme yaparken, hizmet gerekleri, görevin özelliği için zorunlu
olanlar dışında farklı koşullar getiremez. Nitekim dava konusu ihtilafta, davacı, askerlikten
ihraç edilerek, askerlik hizmetinin gereklerine uymamanın bedelini ödemiştir. Bu aşamadan
sonra, askerlik hizmeti dışındaki tüm kamusal hak ve sorumluluklar yönünden diğer
vatandaşlar ve kamu görevlilerinden farkı yoktur. Nitekim daha önce görevden ayrılıp
yeniden bir kamu görevine girmek isteyen, bir memurdan ne isteniyorsa davacıdan da aynı
şeylerin istenmesi veya aynı engellerin geçerli olması gerekir. Çünkü yeni talep edilen kamu
görevinin askerlikle ilgisi olmadığından davacının askerlikten ihracı tek başına bu göreve
girmesine engel olmamalıdır. Aksi takdirde Anayasanın 10. maddesine aykırı davranılmış
olacağı düşünülmektedir.
3-) ANAYASANIN 70. MADDESİ YÖNÜNDEN: Anayasanın 70. maddesinde “Her
Türk kamu hizmetlerine girmek hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği
niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez” hükmü düzenlenmektedir. Buna göre, yukarıda
da bahsedildiği üzere, kamu hizmetine alınırken, hizmet gereklerine göre farklı koşullar
getirilebileceği kuşkusuz olmakla birlikte aynı hizmet gurubu için talep edenlere göre farklılık
getirilemez. Anayasa hükmünün 1. fıkrasında da belirtildiği üzere kamu hizmetine girme
Anayasal bir haktır. Dolayısıyla bu hakkın kullanılması, hizmet gerekleri dışında hiçbir
kıstasa göre sınırlandırılamaz. Nitekim davacının askerlik ve askeri hizmet koşullarıyla artık
ilgisi kalmamıştır. Cezasıyla, bedeliyle askeri personel olma konumunu kapatmıştır. Bu
aşamadan sonra bir uzman doktor olarak bir kamu hastanesinde hizmetle mesleğini icra etmek
istemektedir. Bu konu davacı yönünden Anayasanın verdiği “kamu hizmetine girme
hakkının” kullanılmasından ibarettir. Yapmak istediği hizmet, askerlik dışında sivil hayata
dönük doktorluk hizmeti olup, bu hizmetin gerektirdiği tüm koşuların davacıda mevcut
olduğu da taraflar arasında ihtilafsızdır. Sadece davacının askerlikten ihraç edilmiş olması bu
hizmete engel sayılmıştır. Bu sebeple Anayasa hükmü hilafına davacı hakkında “görevin
gerektirdiği niteliklerden başka” sebeplerle ayrım yapılmıştır. Bu sebeple, işlem dayanağı
olan yasa maddesinin Anayasanın 70. maddesine aykırı olduğu düşünülmektedir.
4-) ANAYASANIN 154-155-156 ve 157. MADDELERİ YÖNÜNDEN: Anayasanın
154-155-156 ve 157. maddelerinde yüksek mahkemeler düzenlenerek, Türk Yargı sisteminin
genel şekli belirlenmiştir. Buna göre Türk Yargı sistemi, Adli Yargı, İdari Yargı, Askeri
Yargı şeklinde 3 ana kola ayrılmış olup, ihtilaflar da niteliklerine göre bu yargı kollarına
yönlendirilmiştir. Anayasanın yaptığı ayrım tamamiyle işin niteliğine göre teknik bir ayrım
olup hiyerarşik bir sınıflandırma yapılmamıştır. Bu sebeple daha alt düzenlemelerde, bu yargı
kollarından birisinin diğerlerine üstün veya önceliğini ifade eden kurallara yer verilemez.
Dolayısıyla anılan yargı yerlerince verilen kararların hak kısıtlama yönünden doğurduğu
neticede aynı olmak zorundadır. Örneğin kamu hizmetine girmede kriterler belirlenirken, bir
ceza yargısı kararı söz konusu ise, sivil veya askeri ceza yargısı tarafından verilen kararlar
arasında etki farkı olmamalıdır. Yine tek ayrım işin niteliğinden kaynaklanabilir. Örneğin
askeri hizmete girmek isteniliyorsa elbette “önceden var olan askeri suçlar ve de askeri
mahkeme kararları burada elbette farklı değerlendirilebilir. Ancak talep edilen hizmet genel
ve sivil hata tıp mesleğiyle ilgili bir hizmet ise burada aranan koşullar arasına askeri yargı
kararlarına öncelik ve ağırlık veren bir koşul konulamaz.
Aksi takdirde yukarıda anılan Anayasa hükümleriyle ortaya konulan Türk
Yargı Sistematiğine aykırı hareket edilmiş olur.
SONUÇ: Davacının görevine son verilmesi işleminin 5434 sayılı Yasanın 104.
maddesine dayandırıldığı, işlemin yargısal denetiminde bu hükmün doğrudan uygulanacak
hüküm olduğu, ancak yasa hükmünün (kararda belirtilen bölümünün) yukarıda açıklanan
nedenlerle Anayasanın 2-10-70-154-155-156 ve 157. maddesine aykırı olduğu, gerek

davacının iddiaları ciddi bulunarak gerekse resen tespit edilerek Anayasa Mahkemesine
başvurulması gerektiği sonucuna varılmıştır.”
III - YASA METİNLERİ
A - İtiraz Konusu Yasa Kuralı
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun itiraz konusu bölümün de
yer aldığı 104. maddesi şöyledir:
“MADDE 104 – 39 uncu maddenin yetersizlik ve disiplin sebepleri hariç olmak
üzere (e) ve (f) fıkralariyle 92 nci maddede gösterilenler, kurumlarda emeklilik hakkı
tanınan vazifelerde çalıştırılamazlar.”
B - İlgili Yasa Kuralları
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun 39. maddesinin (e) ve (f)
fıkraları ile 92. maddesi şöyledir:
“MADDE 39 - Emekli aylığı aşağıdaki hallerde bağlanır: …
e) Subay ve askeri memurlarla, gedikli subay ve gedikli erbaşların ahlâk noktasından
hüküm ile veya yetersizlik veya disiplin sebeplerinden dolayı sicilleri üzerine veyahut askerî
mahkemelerce verilecek kararlar üzerine kurumlarınca resen;
f) (e) fıkrasında yazılı olanlar dışındakiler ahlâk ve yetersizlik sebeplerinden dolayı
tüzüğüne göre sicilleri üzerine kurumlarınca resen; ….”
“MADDE 92 - İştirakçilerden Türk vatandaşlığından çıkarılan, Türk vatandaşlığını
bırakan, yabancı memleket uyruğuna girenlerin (Türk vatandaşlığını muhafaza edenler hariç)
bu Kanunla tanınan her çeşit hakları düşer.
Aylık almakta iken veya aylık bağlama hakkı doğmadan önce, tanınan her çeşit hakları
bu madde uyarınca düşenler, bu durumlarının ortadan kalkması halinde, Sandığa yazılı olarak
yapacakları müracaatları takip eden aybaşından itibaren ve bu Kanunda öngörülen diğer
şartları da taşımaları kaydıyla bu haklardan yeniden yararlandırılırlar.
Yukarıdaki hükümler 88 inci madde kapsamına girenlerle, dul ve yetimleri hakkında da
uygulanır”
C - Dayanılan Anayasa Kuralları
Başvuru kararında, Anayasa’nın 2., 10., 70., 154., 155., 156. ve 157. maddelerine
dayanılmıştır.
IV - İLK İNCELEME
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI,
Fulya KANTARCIOĞLU, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Mustafa
YILDIRIM, Cafer ŞAT, A. Necmi ÖZLER, Ali GÜZEL ve Serdar ÖZGÜLDÜR’ün
katılımlarıyla 22.7.2005 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında dosyada eksiklik
bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
V - ESASIN İNCELENMESİ
A - Sınırlama Sorunu
Anayasa’nın 152. ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama
Usulleri Hakkında Kanun’un 28. maddesine göre, Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla
yapılacak başvurular, itiraz yoluna başvuran mahkemenin bakmakta olduğu davada
uygulayacağı yasa kuralları ile sınırlıdır. Uygulanacak yasa kuralları, davanın değişik
evrelerinde ortaya çıkan sorunların çözümünde veya davayı sonuçlandırmada olumlu ya da
olumsuz yönde etki yapacak nitelikteki kurallardır.
Mahkemede bakılmakta olan davaya konu idari işlem, 5434 sayılı Yasa’nın 104.
maddesine göre “askeri mahkemelerce verilecek kararlar üzerine” Türk Silahlı
Kuvvetlerinden re’sen emekli edilenlerin tekrar göreve alınmalarının mümkün olmadığına

ilişkindir. İptali istenilen bölümdeki ibareler, iptal istemi dışında tutulan 39. maddenin (f)
fıkrası ve 92. madde için de geçerlidir. Diğer yandan, 39. maddenin (e) fıkrasında askeri
mahkemelerce verilen kararlar dışındaki sebeplerden de söz edilmiştir. Bu nedenlerle,
kuraldaki incelemenin “askerî mahkemelerce verilecek kararlar” yönünden “…(e)…”
ibaresiyle sınırlı olarak yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
B - Anayasa’ya Aykırılık Sorunu
Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu Yasa kuralı, dayanılan
Anayasa kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra
gereği görüşülüp düşünüldü:
Başvuru kararında itiraz konusu kuralın, asker olarak görevliyken ticaret yapmak
suçundan dolayı askeri mahkeme kararıyla ihraç edilen kişinin mesleki hayatı
engellendiğinden hukuk devleti ilkesine, ihraçtan sonraki aşamada, askerlik hizmeti dışındaki
tüm kamusal hak ve sorumlulukları yönünden diğer kişi ve kamu görevlileri arasında bir fark
olmadığı halde aksi öngörüldüğünden eşitlik ilkesine, kamuda yeniden çalışmaya engel
olunduğundan ve ayrıca askeri mahkeme kararlarına farklı anlamlar yüklendiğinden
Anayasa’nın 2., 10., 70., 154., 155., 156. ve 157. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
İtiraz konusu kuralda, 5434 sayılı Yasa’nın 39. maddesinin yetersizlik ve disiplin
sebepleri hariç olmak üzere (e) bendinde gösterilenlerin kurumlarda emeklilik hakkı tanınan
görevlerde çalıştırılamaması öngörülmektedir.
Anayasa’nın 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğu
belirtilmiştir. Hukuk devleti, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, insan haklarına dayanan,
bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adil bir hukuk düzeni kurup bunu
geliştirerek sürdüren, Anayasa'ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukukun üstün
kurallarıyla kendini bağlı sayan ve yargı denetimine açık olan devlettir.
Anayasa’nın 70. maddesinde “Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir.
Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez.”
denilmiştir.
5434 sayılı Yasa’nın 39. maddesinin (e) fıkrasında sayılanlardan Türk Silahlı
Kuvvetlerinden askeri mahkemelerce verilecek kararlardaki ihraç fer’i cezası nedeniyle
uzaklaştırılanların kamuda emeklilik hakkı tanınan yerlerde çalıştırılamamalarının, askeri
hizmetin gereği olan disiplinin sağlanması ve bu hizmetteki istihdamdan beklenen faydanın
elde edilmesi amacıyla öngörüldüğü ve düzenlemenin yasa koyucunun takdir alanı içerisinde
olduğu kuşkusuzdur. Ayrıca, askeri mahkeme kararı ile ihraç edilen bir kişinin Bağ-Kur veya
SSK’ya bağlı olarak çalışma hayatını sürdürmesine bir engel de bulunmamaktadır.
Askeri mahkeme kararıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen bir kişinin Emekli
Sandığına tabi kurumlarda yeniden göreve alınamaması, Anayasa’nın 70. maddesinde
belirtilen hizmete almada görevin gerektirdiği nitelikler kapsamında görüldüğünden
Anayasa’nın bu maddesine aykırılıktan söz edilemez.
Anayasa’nın 10. maddesinde yer verilen “yasa önünde eşitlik ilkesi” hukuksal durumları
aynı olanlar için söz konusudur. Bu ilke ile eylemli değil, hukuksal eşitlik öngörülmüştür.
Eşitlik ilkesinin amacı, aynı durumda bulunan kişilerin yasalar karşısında aynı işleme bağlı
tutulmalarını sağlamak, ayırım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bu ilkeyle,
aynı durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrı kurallar uygulanarak yasa karşısında
eşitliğin çiğnenmesi yasaklanmıştır. Yasa önünde eşitlik, herkesin her yönden aynı kurallara
bağlı tutulacağı anlamına gelmez. Durumlarındaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar
için değişik kuralları ve uygulamaları gerektirebilir. Aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı
hukuksal durumlar farklı kurallara bağlı tutulursa Anayasa’da öngörülen eşitlik ilkesi
zedelenmez.
Devlet memurluğuna girmek isteyen bir kişi ile askeri mahkeme kararıyla Türk Silahlı
Kuvvetlerinden ihraç edildikten sonra tekrar Devlet memurluğuna girmek isteyen kişinin
hukuksal konumları aynı olmadığından, bunlar arasında eşitlik karşılaştırılması yapılamaz.

Açıklanan nedenlerle itiraz konusu kuraldaki “askerî mahkemelerce verilecek kararlar”
yönünden “(e)” ibaresi Anayasa’nın 2., 10. ve 70. maddelerine aykırı değildir. İptal isteminin
reddi gerekir.
Kuralın, Anayasa’nın 154., 155., 156. ve 157. maddeleriyle ilgisi görülmemiştir.
VI - SONUÇ
8.6.1949 günlü, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun 104.
maddesinin “askerî mahkemelerce verilecek kararlar” yönünden “…(e)…” ibaresinin
Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE, 29.5.2008 gününde OYBİRLİĞİYLE
karar verildi.
Başkan
Haşim KILIÇ

Başkanvekili
Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye
Sacit ADALI

Üye
Fulya KANTARCIOĞLU

Üye
Ahmet AKYALÇIN

Üye
Mehmet ERTEN

Üye
Mustafa YILDIRIM

Üye
A. Necmi ÖZLER

Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye
Serruh KALELİ

Üye
Zehra Ayla PERKTAŞ
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Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı
: 2005/60
Karar Sayısı : 2008/162
Karar Günü : 13.11.2008
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: İskenderun Aile Mahkemesi
İTİRAZIN KONUSU: 22.11.2001 günlü, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun 353.
maddesinin Anayasa’nın 10., 12., 13., 20. ve 41. maddelerine aykırılığı savıyla iptali
istemidir.
I - OLAY
Eşinin ölmesi nedeniyle evlilik birliği sona eren davalının çocuklarının mallarının
korunması için açılan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırılığı savını ciddi bulan
Mahkeme, iptali için başvurmuştur.
II - İTİRAZIN GEREKÇESİ
Başvuru kararının gerekçe bölümü şöyledir:
“4721 sayılı TMK 2. Kitap Aile Hukuku 2. Kısım Hısımlık 6. Ayrımında düzenlenen
Velayet ve 7. Ayrımında düzenlenen çocuk malları hükümlerinde yasal olarak velayeti
kullanan anne ve/veya babanın çocuk mallarını yönetme hakkına sahip ve bununla yükümlü
oldukları kural olarak hesap ve güvence vermeyecekleri düzenlenmiş olup, çocuğun mallarını

yönetmekte her ne sebeple olursa olsun yeterince özen göstermezlerse hakimin malların
korunması için uygun önlemleri alacağı, bu konuda talimat verebileceği, belirli zamanlarda
bilgi ve hesap verilmesini isteyebileceği, hesabı yeterli görmez ise malların tevdii edilmesini
veya güvence gösterilmesine karar verebileceğini, çocuk mallarının tehlikeye düşmesi başka
bir şekilde önlenemiyorsa yönetimin bir kayyıma devredilmesine karar verileceği
düzenlenmiş, TMK 353. madde de objektif hiçbir ölçüt aranmaksızın evliliğin sona ermesi,
velinin medeni halinin kişisel nedenlerle değişmesi durumunda TMK 336/3. madde ve bendi
uyarınca velayeti kullanan anne ya da babanın doğrudan doğruya çocuğun mal varlığının
dökümünü gösteren bir defter vermesi ve bu mal varlığında veya yapılan yatırımlarda
gerçekleşen önemli değişiklikleri bildirmek zorunluluğu düzenlenmiştir. Maddenin bu şekilde
düzenlenmesi sebebiyle boşanma gibi kişisel nedenlerle veya ölüm gibi irade dışı olaylarla
evliliğin sona ermesi ayırt edilmeksizin veli anne ya da babanın medeni halindeki değişiklik
velayet hakkının kullanılmasına etki ederek evlilik sona ermeyen anne ve babanın veya evlilik
dışı çocuk sahibi olunması sebebiyle yasal olarak velayeti kullanan annenin velayet hakkının
kullanılması usul ve hükümlerinde farklı yasal düzenleme getirilerek T.C. Anayasası’nın 10.
maddesinde düzenlenen kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı bir durum oluşturmaktadır.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. protokol ile değiştirilen ‘özel hayatın ve aile
hayatının korunmasına ilişkin 8. madde’ hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
vermiş olduğu çeşitli kararlarda devletin bir bireyin aile ve özel hayatına keyfi olarak negatif
müdahale etmemesi konusundaki yükümlülüğün yanı sıra bu haklara saygı göstermek için
pozitif davranması zorunluluğunun da olabileceği toplumun genel çıkarları ile bireyin
çıkarları arasında adil bir dengenin kurulması bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesinin
müdahalesinin ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve
düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak
ve özgürlüklerinin korunması için demokratik bir toplumda zorunlu olan ölçüde ve yasa ile
öngörülmüş olmak koşuluyla söz konusu olabileceği; özel hayata ve aile hayatına saygı
gösterilmesi hakkının sınırlandırılmasında müdahalenin kanunlara uygun olup olmadığı meşru
bir amacının bulunup bulunmadığı, demokratik bir toplumda gerekli olup olmadığı kamu
yararının oluşturduğu talepler ile bireyin temel haklarının korunmasının gerekleri arasında
adil bir dengenin olup olmadığı kıstaslarına göre ihlal olup olmadığı değerlendirilmekte,
TMK 353. maddesi objektif hiçbir ölçüt aranmaksızın velinin medeni halinin kişisel veya
irade dışı nedenlerde değişmesi halinde TMK 336/3. madde ve bendi uyarınca velayeti
kullanan anne ya da babanın doğrudan doğruya çocuğun mal varlığının dökümünü gösteren
bir defter vermesi ve bu mal varlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşen önemli
değişiklikleri bildirmek zorunluluğu düzenlenmesi sebebiyle anne ya da babanın medeni
halinde değişiklik velayet hakkının kullanılmasına etki ederek Anayasa’nın 12. maddesinde
düzenlenen temel hak ve hürriyetlerin herkesin kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez,
vazgeçilmez özelliğine Anayasa’nın 13. maddesinde düzenlenen temel hak ve hürriyetlerinin
özlerine dokunulmasızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı
olarak sınırlandırılabileceği, sınırlamanın Anayasa’nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum
düzeninin ve ölçülülük ilkelerine aykırı olamayacağı, Anayasa’nın 20. maddesinin ilk
paragrafında düzenlenen herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme
hakkına sahip olduğu, özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamayacağı,
Anayasa’nın 41/2. madde ve bendinde düzenlenen Devlet’in ailenin huzuru ve refahı ile
özellikle ananın ve çocukların korunması için gerekli tedbirlerin alınması kurallarına aykırı
olarak evliliğin sona ermesi sebebiyle veli olan anne ya da babanın çocuklarının mallarının
yönetimine ilişkin yeterince özen gösterip göstermediklerine, çocuk mallarının tehlikeye
düşüp düşmediğine bakılmaksızın veliyi defter ibraz etme ve mal varlığında veya yapılan
yatırımlarda gerçekleşen önemli değişiklikleri bildirmek zorunluluğu yükleyerek ailenin
huzurunu maddi ve manevi bütünlüğünü zedeleyerek ana veya baba ile çocuk arasındaki
ilişkinin sorgulanmasını aile hayatının gizliliği ve bu hakka dokunulamayacağı,
devredilemeyeceği,
yasal
gerekçe
olmaksızın
bu
hakkın
kullanılmasının

sınırlandırılamayacağına ilişkin yukarıda da belirtilen Anayasa kurallarına aykırı
sınırlandırma öngördüğü Mahkememizce düşünüldüğünden, davalı veli babanın Anayasa’ya
aykırılık itirazı, Mahkememizce de ciddi kabul edilerek Anayasa’nın 152. maddesi uyarınca,
maddenin iptali görüşü ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması Mahkememizce
gerekmiştir.”
III - YASA METİNLERİ
A - İtiraz Konusu Yasa Kuralı
22.11.2001 günlü, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun 353. maddesi şöyledir:
“Evlilik sona erince velâyet kendisinde kalan eş, hâkime çocuğun malvarlığının
dökümünü gösteren bir defter vermek ve bu malvarlığında veya yapılan yatırımlarda
gerçekleşen önemli değişiklikleri bildirmek zorundadır.”
B - İlgili Yasa Kuralları
4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun 335., 336. ve 352. maddeleri şöyledir:
“Madde 335: Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velâyeti altındadır. Yasal
sebep olmadıkça velâyet ana ve babadan alınamaz.
Hâkim vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve
babanın velâyeti altında kalırlar.”
“Madde 336: Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velâyeti birlikte kullanırlar.
Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hâli gerçekleşmişse hâkim, velâyeti eşlerden
birine verebilir.
Velâyet, ana ve babadan birinin ölümü hâlinde sağ kalana, boşanmada ise çocuk
kendisine bırakılan tarafa aittir.”
“Madde 352: Ana ve baba, velâyetleri devam ettiği sürece çocuğun mallarını yönetme
hakkına sahip ve bununla yükümlüdürler; kural olarak hesap ve güvence vermezler.
Ana ve babanın yükümlülüklerini yerine getirmedikleri durumlarda hâkim müdahale
eder.”
C - Dayanılan Anayasa Kuralları
Başvuru kararında Anayasa’nın 10., 12., 13., 20. ve 41. maddelerine dayanılmıştır.
IV - İLK İNCELEME
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI,
Fulya KANTARCIOĞLU, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Mustafa
YILDIRIM, Cafer ŞAT, A. Necmi ÖZLER, Ali GÜZEL ve Serdar ÖZGÜLDÜR’ün
katılımlarıyla 22.6.2005 günü yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik
bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
V - ESASIN İNCELENMESİ
Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu kural, ilgili yasa
kuralları, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri
okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Başvuru kararında, itiraz konusu kuralın evlilik birliğinin sona ermesi halinde velâyet
hakkının kullanılmasında objektif hiçbir ölçüt aranmayarak, evlilik birliği içindeki veya
evlilik dışı çocuk sahibi olunması hallerindeki velâyet hükümlerinden farklı düzenleme
öngörmesinin Anayasa’nın 10. maddesine; kuraldaki yükümlülüğün ailenin huzurunu, maddi
ve manevi bütünlüğünü zedeleyerek, veli ile çocuk arasındaki ilişkinin sorgulanmasına yol
açması nedeniyle de Anayasa’nın 12., 13., 20. ve 41. maddelerine aykırı olduğu ileri
sürülmüştür.
İtiraz konusu kuralda; evliliğin sona ermesi halinde velâyet kendisinde kalan eşe,
hâkime çocuğun malvarlığının dökümünü gösterir bir defteri vermek ve bu malvarlığında

veya yapılan yatırımlarda gerçekleşen önemli değişiklikleri bildirme zorunluluğu
yüklenmektedir.
Anayasa’nın “Temel hak ve hürriyetlerin niteliği” ile ilgili 12. maddesinde: “Herkes,
kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.
Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve
sorumluluklarını da ihtiva eder.” hükmüne yer verilmiştir. Maddenin bu şekilde
düzenlenmesinden de açıkça anlaşıldığı gibi Anayasa koyucu kişiyi temel hak ve hürriyetlerle
donatırken, bu hak ve hürriyetlerin kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı olan ödev
ve sorumluluklarından ayrı düşünülemeyeceğini de vurgulamıştır.
Anayasa’nın 13. maddesinde, “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın
yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla
sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin
ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz” denilmiştir.
Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin özel hayatına ve aile yaşayışına saygı
gösterilmesini isteme hakkına sahip olduğu, 20. maddenin gerekçesinde ise, özel hayatın
korunmasının her şeyden önce bu hayatın gizliliğinin korunması, resmi makamların özel
hayata müdahale edememesi anlamına geldiği belirtilmiştir.
Anayasa’nın “Ailenin korunması” ile ilgili 41. maddesinde; “Aile, Türk toplumunun
temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle
ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak
için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.” denilmektedir.
4721 sayılı Yasa’nın velâyet hakkına ilişkin 335. maddesinde; ergin olmayan
çocuğun, ana ve babasının velâyeti altında olduğu, yasal sebep olmadıkça velâyetin ana
ve babadan alınamayacağı; 336. maddesinde evlilik devam ettiği sürece ana ve babanın
velâyeti birlikte kullanacağı, ortak hayata son verilmesi veya ayrılık halinde hâkimin
velâyeti eşlerden birine verebileceği, ana ve babadan birinin ölümü halinde velâyetin sağ
kalana, boşanmada çocuk kendisine bırakılan tarafa ait olduğu; çocuk mallarına ilişkin
352. maddesinde ise ana ve babanın velâyetleri devam ettiği sürece çocuğun mallarını
yönetme hakkına sahip ve bununla yükümlü oldukları, kural olarak hesap ve güvence
vermeyecekleri ancak yükümlülüklerini yerine getirmedikleri durumlarda hâkimin
müdahale edeceği hüküm altına alınmıştır.
İtiraz konusu kuralla getirilen yükümlülük ile anne ve babanın evlilik birliğinin sona
ermesi nedeniyle velâyeti birlikte kullanamamaları halinde, gerek bilgisizlik, gerek ihmal ve
kasıt yüzünden çocuğun malvarlığının zarar görmesinin engellenmesi ve böylece çocuğa ait
malvarlığının korunmasının hâkim güvencesi altına alınması amaçlanmaktadır.
Anayasa’nın 10. maddesinde kanun önünde eşitlik ilkesi belirtilmiştir. Anayasa
Mahkemesi’nin birçok kararında da vurgulandığı gibi, yasa önünde eşitlik, herkesin her
yönden aynı kurallara bağlı olacağı anlamına gelmez. Anayasa’nın amaçladığı eşitlik eylemli
değil hukuksal eşitliktir. Durum ve konumlarındaki farklılık ve özellikler, kimi kişiler veya
topluluklar için değişik kural ve uygulamaları gerekli kılar.
Evlilik birliğinin devamı ile evlilik birliğinin sona ermesi ve evlilik dışı çocuk sahibi
olunması hallerinde, velâyet hakkının kullanılması konusunda farklı düzenlemeler
öngörülmesinde, bu hakka sahip olan veliler aynı hukuksal konumda bulunmadıklarından
aralarında eşitlik karşılaştırması yapılamaz. Bu nedenle kuralın Anayasa’nın eşitlik ilkesine
aykırı bir yönü görülmemiştir.
Çocuğa ait malvarlığının korunmasını sağlayan sınırlamanın anne veya babaya ait olan
velâyet hakkının kullanılması ile çelişen bir yönü bulunmadığı gibi, itiraz konusu kuralla
velâyet kendisinde kalan eşe verilen görev Anayasa’nın 12. maddesinde belirtilen ödev ve
sorumlulukların kapsamı içinde kalmaktadır.
Anayasa’nın 41. maddesi ile toplumun temeli olan ailenin huzur ve refahı ve özellikle
ana ve çocuğun korunması için gerekli önlemleri almak ve teşkilatları kurmak görevi Devlet’e
verilmiştir. Bu madde de belirtilen “Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve

çocukların korunması.... için gerekli tedbirleri alır...” hükmü çocukların korunmasını da
güvence altına alır. Kural, özel hayat kapsamında aile hayatının gizliliğinin korunması hakkını
sınırlandırmakta ise de, bu sınırlandırma Anayasa’nın 41. maddesindeki çocukların korunması
için gerekli tedbirleri alma yönünde Devlet’e verilen görevin yerine getirilmesi gereğinden
kaynaklanmaktadır.
Öte yandan, Anayasa’nın 12. ve 41. maddeleri gereği velâyet hakkının kullanılmasına
ilişkin sınırlama velâyet hakkını ortadan kaldırmamakta, hakkın özüne de dokunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 10., 12., 13., 20. ve 41. maddelerine aykırı
değildir. İptal isteminin reddi gerekir.
VI - SONUÇ
22.11.2001 günlü, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun 353. maddesinin Anayasa’ya
aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE, 13.11.2008 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.
Başkan
Haşim KILIÇ

Başkanvekili
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
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Yargıtay Kararı
Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:
Esas No : 2008/8913
Karar No
: 2008/12277
Davacı Lamia Turan ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Ümraniye 2. Asliye
Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 9/11/2007
günlü ve 2007/509-647 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığının 14/7/2008 gün ve Hukuk-2008/142478 sayılı yazısıyla kanun
yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kâğıtlar okunup gereği
düşünüldü:
YARGITAY KARARI
Mahkemece, davacı Lamia Turan’ın 25/9/1977 olan doğum tarihi 25/9/1981 olarak
düzeltilmişse de, adı geçen kişi nüfusa 16/5/1981 tarihinde kaydedilmiştir. Bir kişinin
doğmadan nüfusa kaydı söz konusu olamayacağından bu suretle bir düzeltme nüfus
kayıtlarında çelişki yaratacaktır.
Hakim, nüfus kayıtlarında düzeltme yapılmasına karar verirken bu kayıtlar arasında
çelişki yaratmamak ya da yaşamın olağan akışına ters düşecek durumlara yol açmamaya özen
göstermek durumundadır.
Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz
itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak
kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile
dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 20/11/2008 gününde
oybirliğiyle karar verildi.
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Yüksek Seçim Kurulu Kararları
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:
Karar No: 329
-KARARBaşkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 20/12/2008 tarihli yazıda, aynen; “2972
sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında
Kanunun değişik 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Mahalli idareler seçimleri beş
yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç
tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.” hükme istinaden, mahalli
idareler seçimleri 29 Mart 2009 Pazar günü yapılacaktır.
Resmî Gazete’nin 22/03/2008 tarihli ve 26824 mükerrer nüshasında yayımlanarak
yürürlüğe giren, Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 5747 sayılı Kanunun eki (44) sayılı listede adları
yazılı 862 belde belediyesi ile ilgili olarak, Resmî Gazete’nin 06/12/2008 tarih ve 27076 sayılı
nüshasında yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 31/10/2008 tarih ve Esas Sayısı: 2008/34,
Karar Sayısı: 2008/153 sayılı kararı ile yine aynı Kanunun uygulanmasına ilişkin İçişleri
Bakanlığının 01/05/2008 tarihli, 2008/34 sayılı Genelgesinin iptaline dair Danıştay 8.
Dairesinin 19/12/2008 tarih ve Esas No: 2008/4826, Karar No: 2008/8384 sayılı kararının
birlikte değerlendirilerek, söz konusu belediyelerin 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan
mahalli idareler seçimlerine belediye olarak mı, yoksa köy ya da mahalle olarak mı
katılacakları konusunda gerektiğinde bir komisyon çalışmasından sonra karar verilmesini
takdirlerinize arz ederim.” denilmiş ve Kurulumuzun 20/12/2008 tarihli ve 327 sayılı kararı
ile oluşturulan komisyon çalışmasını tamamlamış olmakla, konu incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
5747 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (44) sayılı listede adları
yazılı belediyelerin tüzel kişiliklerinin, 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan ilk genel
mahalli idareler seçimi ile köye dönüştürülmesi öngörülmüştür.
Bu kural, Anayasa Mahkemesi’nin 06/12/2008 tarih ve 27076 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 31/10/2008 tarihli ve E: 2008/34, K: 2008/153 sayılı kararında;
“C - Geçici 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının:
Yasaya ekli (44) sayılı listede gösterilen belediyelerden,
1 - Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen adrese dayalı nüfus sayımı
sonuçlarına yasal süresi içinde iptal davası açanlar,
2 - Yasa’nın yürürlüğe girdiği 22/03/2008 tarihinden önce 5393 sayılı Yasa’nın 8.
maddesi uyarınca yapılan katılma işlemi ile nüfusu 2.000’in üzerine çıkanlar,
3 - “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilmiş
turizm bölge, alan ve merkezleri ve kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri”
kapsamında kalanlar ile “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca saptanan 2008 yılı turizm
öncelikli yöreler” listesinde yer alanlar,
yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir.
5747 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan İçişleri Bakanlığının 01/05/2008 tarih,
2008/34 sayılı Genelgesinin iptali istemiyle açılan davada, Danıştay 8. Dairesince 19/12/2008

gününde verilen E: 2008/4826, K: 2008/8384 sayılı kararla; “Öte yandan, Anayasa
Mahkemesinin söz konusu kararındaki iptal hükmü gerekçesiyle yeni bir hukuki durum ortaya
çıktığından, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararının Resmî Gazete’de yayımı tarihinden
itibaren 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde
açılacak davaları da süresinde kabul etmek, Anayasada belirtilen hukuk devleti ilkesinin bir
gereğidir.”,
“Bu itibarla, Türkiye İstatistik Kurumunca gerçekleştirilen adrese dayalı nüfus sayımı
sonuçları, Resmî Gazete’de yayımlanmadığı ve ilgili belediyelere tebliğ edilerek sonuçlara
itiraz veya iptal davası açma imkanı tanınmadığına ve yasanın iptali istemiyle Anayasa
Mahkemesine doğrudan başvuru hakkı da olmadığına göre, davacı belediye tarafından nüfus
sayımı sonuçlarının gerçeği yansıtmadığından bahisle, 5747 sayılı Yasanın uygulanmasına
ilişkin Genelgenin iptali istemiyle açılan bu davanın da Anayasa Mahkemesi kararında
belirtilen adrese dayalı nüfus sayımı sonucuna karşı açılan davalar kapsamında olduğunun
kabulü zorunludur.”,
“Bu durumda, Anayasa Mahkemesi kararında, Genelgenin dayanağı 5747 sayılı
Yasa’nın geçici 1. maddenin (1) numaralı fıkrasının, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından
gerçekleştirilen adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına yasal süresi içinde iptal davası açanlar
yönünden iptaline karar verildiğinden, dava açan belediyelerin tüzel kişiliklerinin devam ettiği
tartışmasızdır.”,
gerekçeleriyle, 5747 sayılı Yasayla ilk mahalli idareler genel seçimlerinde tüzel
kişilikleri sona erdirilen belediyelere Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararının Resmî
Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak dava açabilme olanağı tanınmıştır.
Belirtilen Yüksek Mahkeme kararlarını seçim hukuku yönünden değerlendiren
Kurulumuzca, 5747 sayılı Yasaya ekli (44) sayılı listede gösterilen belediyelerden, Türkiye
İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına yasal
süresi içinde iptal davası açanlar ile Yasanın yürürlüğe girdiği 22/03/2008 tarihinden önce
5393 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca yapılan katılma işlemi ile nüfusu 2.000’in üzerine
çıkmış olanlar ve sınırları itibariyle “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önerisi ve Bakanlar
Kurulu kararı ile ilan edilmiş turizm bölge, alan ve merkezleri ve kültür turizm koruma ve
gelişim bölgeleri” kapsamında kalanlar ile “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca saptanan 2008
yılı turizm öncelikli yöreler” listesinde yer alan belediyelerin mahalli idareler seçimlerine
belde olarak katılabilecekleri ve seçim iş ve işlemlerinin buna göre yürütülmesi gerektiği
sonucuna varılmıştır.
Ancak, Danıştay 8. Dairesinin söz konusu kararına göre, idari dava açma süresi içinde
dava açan belediyelerin dava açtıklarına ilişkin belgelerini Yüksek Seçim Kurulu’na
vermeleri,
44 sayılı listede adları yazılı olup ta 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları
İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un
Geçici 1. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesine
mahalle olarak katılan belediyelerde seçimlerin 5393 sayılı Kanun’un 12/2 maddesi uyarınca
yeni durumlarına göre yapılması,
gerekmektedir.
S O N U Ç:
Yapılan açıklamalardan anlaşıldığı üzere;
1) Anayasa Mahkemesinin 31/10/2008 tarih ve E: 2008/34, K: 2008/153 sayılı ve
Danıştay 8. Dairesinin 19/12/2008 tarih, E: 2008/4826, K: 2008/8384 sayılı kararları
doğrultusunda;
a - Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen Adrese Dayalı Nüfus Sayımı
sonuçlarına Danıştay kararında öngörülen süre içinde iptal davası açan,
b - Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında 5747 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 22/03/2008 tarihinden

önce 5393 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca yapılan katılma işlemi ile nüfusu 2.000’in
üzerine çıkan,
c - “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilmiş
turizm bölge, alan ve merkezleri ve kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri”
kapsamında kalanlar ile “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca saptanan 2008 yılı turizm
öncelikli yöreler” listesinde yer alan,
beldelerden, 5747 sayılı Yasanın eki (44) sayılı liste kapsamına giren belediyelerin, 29
Mart 2009 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerine belde olarak katılacaklarına,
Dava açan beldelerle ilgili olarak Danıştay Kararında öngörülen süre içinde dava
açıldığına dair belgelerin Yüksek Seçim Kurulu’na verilmesi gerektiğine,
2) Yukarıdaki madde kapsamına giren ve 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak mahalli
idareler seçimlerine belde olarak katılacaklarına karar verilen beldelerde, belediye başkanlığı
ve belediye meclisi üyelikleri için, sadece bu belediyelerle sınırlı olarak, adaylıklarını
koyacak;
a - Kamu görevlileri ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının en geç 31 Aralık 2008
Çarşamba günü saat: 17.00’ye kadar 2839 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca görevlerinden
ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiğine ve ayrıca bunlar için aynı Kanunun 19. maddesinde
yer alan görevden ayrılmaya ilişkin hükümlerin uygulanmasına,
b - Kamu görevlilerinden emeklilik suretiyle aday olacakların en geç 31 Aralık 2008
tarihinden geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini en geç 31 Aralık 2008
Çarşamba günü saat: 17.00’ye kadar vermeleri gerektiğine,
c - Görev yaptıkları yerden aday olmak isteyen siyasi partilerin il, ilçe ve belde yönetim
kurulu başkan ve üyelerinin de en geç 31 Aralık 2008 Çarşamba günü saat: 17.00’ye kadar
istifa etmeleri gerektiğine ve istifa etmelerine ilişkin esas ve usullerin 2820 sayılı Siyasi
Partiler Kanunu’nun 40. maddesi uyarınca belirlenmesine,
3) (44) sayılı listede adları yazılı olup ta, 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları
İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un
Geçici 1. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesine
mahalle olarak katılan belediyelerde seçimlerin 5393 sayılı Kanun’un 12/2 maddesi uyarınca
yeni durumlarına göre yapılmasına,
4) Karar örneğinin Resmî Gazete’de yayımlanmasına ve karar özetinin Türkiye Radyo
ve Televizyon Kurumu’nda duyuru olarak yayınlanmasına,
5) Karar örneğinin;
a - İçişleri Bakanlığına,
b - Kurulumuz Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile İdari ve Mali İşler Dairesi
Başkanlığına,
c - Siyasi partiler genel başkanlıklarına,
gönderilmesine,
6) Karar örneğinin, 5747 sayılı Yasaya ekli (44) sayılı listede yer alan belediyelerle
ilgili olarak Kurulumuza başvuruda bulunanların bilgilendirilmesi amacıyla Kurumumuz
resmi internet sitesine (portal) konulmasına,
23/12/2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Başkan
Muammer AYDIN

Başkanvekili
Ahmet BAŞPINAR

Üye
Hüseyin EKEN

Üye
Hasan ERBİL

Üye
Bahadır DOĞUSOY

Üye
Necati SÖZ

Üye
Kırdar ÖZSOYLU

[R.G. 24 Aralık 2008 – 27090]
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:
Karar No: 318
-KARARBaşbakanlık Makamının 05/12/2008 tarihli yazısında, aynen; “Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası’nın 127. ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 8. maddelerinde yer alan; “Mahalli idareler seçimleri
beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç
tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.” hükme istinaden,
mahalli idareler seçimleri 29 Mart 2009 Pazar günü yapılacaktır.
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un
55/A maddesinin son fıkrasında; “Ülke çapında yayın yapan özel radyo ve televizyonların
hangileri olduğunu belirlemeye Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir. Yüksek Seçim Kurulunun
buna ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlanır.” hükmü yer almaktadır.
Bu nedenle, ülke çapında (ulusal düzeyde) yayın yapan özel radyo ve televizyonların
belirlenerek ilan edilmesini takdirlerinize arz ederim.” denilmiş olmakla; konu incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 1.
maddesinde; Özel kanunlarına göre yapılacak milletvekili, il genel meclisi üyeliği, belediye
başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar meclisi üyeliği, ihtiyar heyeti üyeliği
seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oyuna sunulmasında bu
Kanun hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 79. maddesinde; Seçimlerin başlamasından
bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi, dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve
yaptırma, seçim sürecince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları,
şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama yetkisinin Yüksek Seçim Kuruluna ait
olduğu, Yüksek Seçim Kurulu ve diğer seçim kurullarının görev ve yetkilerinin Kanunla
düzenleneceği belirtilmiş, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
Hakkında Kanun’da seçim kurullarının kuruluş, görev ve yetkilerine yer verilmiş, 2954 sayılı
TRT Kanunu’nda da Seçim Hukuku yönünden yayın ilkeleri yer almıştır.
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un
55/A maddesinin;
Birinci fıkrasında; seçimlerin başlangıç tarihinden oy verme gününün bitimine kadar
özel radyo ve televizyon kuruluşlarının yapacakları yayınlarda; 2954 sayılı Türkiye Radyo ve
Televizyon Kanunu’nun 5., 20., 22., 23., maddeleri ile 31. maddesinin ikinci fıkrası
hükümlerine tâbi olduğu,
İkinci fıkrasında; birinci fıkra hükmüne göre özel radyo ve televizyonların yayın
ilkelerinin belirlenmesinde Yüksek Seçim Kurulunun görevli ve yetkili olduğu,
Üçüncü fıkrasında; yapılacak yayınların bu ilkelere uygunluğunun gözetim, denetim
ve değerlendirilmesinde, ülke çapında yayın yapan özel radyo ve televizyonlar için Yüksek
Seçim Kurulu; bunun dışında yayın yapan özel radyo ve televizyonlar için yayının yapıldığı
yer ilçe seçim kurullarının görevli ve yetkili olduğu,
Son fıkrasında da; Ülke çapında yayın yapan özel radyo ve televizyonların hangileri
olduğunu belirlemeye Yüksek Seçim Kulunun yetkili olduğu,
belirtilmiştir.
Konunun bu hükümler ışığında incelenmesi gerekmektedir.
Anayasa’nın 79. maddesi ve Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
Hakkında Kanun’un 14. maddesinde, Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkileri; seçimlerin

düzen ve dürüstlük içinde yapılması ve bu konuyla ilgili kararları almakla sınırlandırılmıştır.
Bu hükümler ışığında 3959 sayılı Kanunla eklenen 298 sayılı Kanunun 55/A. maddesi
ve aynı maddeyi değiştiren 4928 sayılı Kanunla, Yüksek Seçim Kurulu’na verilen görev ve
yetkilerin bu sınırlar içinde yerine getirilmesi gerekir.
Özellikle Kanunda yerel ve ulusal düzeyde yayın yapan özel radyo ve televizyon
kuruluşlarının yayınlarının gözetim, denetim ve değerlendirilmesinde, yayının yapıldığı yer
ilçe seçim kurullarının görevli ve yetkili kılınacak merciiler göz önünde tutularak;
3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’un 3.
maddesinin;
l) bendinde; “Ulusal yayın: Bütün ülkeye yapılan radyo, televizyon ve veri yayınını,”
m) bendinde; “Bölgesel yayın: Birbirine komşu en az üç il ve en çok bir coğrafî bölge
alanının asgarî yüzde yetmişine yapılan radyo, televizyon ve veri yayınını,”
n) bendinde; “Yerel yayın: Mülkî taksimat itibarıyla en az bir ilçe (merkez ilçe dahil)
veya bir ilin alanının en az yüzde yetmişine yapılan radyo, televizyon ve veri yayınını,”
ifade ettiği hükmü yer almaktadır.
Bunlardan hareketle, “Yayının yapıldığı yer” kavramının ise yönetim ve yayın
merkezinin bulunduğu yer olarak anlaşılması gerekir.
Bu kavramlar ve ölçütlere göre ülke çapında (ulusal düzeyde) yayın yapan radyo ve
televizyonların belirlenmesiyle Yüksek Seçim Kurulu ile ilçe seçim kurullarının görev ve
yetki alanları da belirlenmiş olacaktır.
Ülke çapında (ulusal düzeyde) yayın ölçütlerine uyan televizyonlarla bunlara bağlı ve
bu kanalları kullanan radyolar ülke çapında (ulusal düzeyde) yayın yapan televizyon ve
radyolar olarak belirlenmelidir.
Özel radyo ve televizyonların seçim dönemindeki yayınlarında uygulayacakları yayın
ilkelerinin belirlenmesinde de 298 sayılı Kanuna 3959 sayılı Kanunla eklenen 55/A. maddesi
hükümlerinin öncelikle göz önünde bulundurulması gerekir.
29 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimleri iş ve işlemlerine
başlanılmasıyla birlikte, Kurulumuz Başkanlığının 21/11/2008 tarih ve 7363 sayılı yazısı ile;
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 55/A
maddesinin son fıkrası gereğince; Ulusal düzeyde yayın yapan özel radyo ve televizyon
kanallarının, hangi tür yayın (Analog – Dijital) yaptıklarının, bu kuruluşların tam adı Radyo
ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığından sorulmuş ve alınan cevabi yazıda da;
3984 sayılı Kanun’un Geçici 6. maddesi kapsamında;
Karasal ortamda ulusal lisans tipine uygun olarak ülke çapında yayın yapan televizyon
kuruluşlarının;
KRAL, SHOW TV, TV5, CİNE 5, KANAL D, TNT, CNBC-e, FLASH TV, FOX,
ATA TV, STAR TV, HABERTÜRK, MELTEM TV, TV 8, TV NET, NTV, STV, TEMPO
TV, ATV, KANAL 7,
Karasal ortamda ulusal lisans tipine uygun olarak ülke çapında yayın yapan radyo
kuruluşlarının ise;
KRAL FM, AKRA FM, SHOW RADYO, ALEM FM, RADYO VİVA, RADYO
TİME TÜRKİYE, NUMBER ONE, BEST FM, SÜPER FM, DÜNYA RADYO, RADYO
MYDONOSE, VİRGİN RADIO, RD KLAS, POWER TÜRK, MARMARA FM, RADYO 5,
MELTEM FM, NTV RADYO, METRO FM, RADYO D, SLOW TÜRK, BURÇ FM, PAL
FM, RD TATLISES, TGRT FM, RADİO CİTY, RADYO 15, POWER FM, MORAL FM,
RADYO 7,
oldukları bildirilmiştir.
Açıklanan hukuki temeller ve gerekçeler ışığında ülke çapında (ulusal düzeyde) yayın
yapan televizyon ve radyoların yukarıda belirtildiği şekilde saptanması gerektiği sonucuna
varılmıştır.
S O N U Ç:
Açıklanan nedenle;

1- 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 3.
maddesinin;
l) bendinde; “Ulusal yayın: Bütün ülkeye yapılan radyo, televizyon ve veri yayınını,”
m) bendinde; “Bölgesel yayın: Birbirine komşu en az üç il ve en çok bir coğrafî bölge
alanının asgarî yüzde yetmişine yapılan radyo, televizyon ve veri yayınını,”
n) bendinde; “Yerel yayın: Mülkî taksimat itibarıyla en az bir ilçe (merkez ilçe dahil)
veya bir ilin alanının en az yüzde yetmişine yapılan radyo, televizyon ve veri yayınını,”
ifade ettiğine,
2- Yayının yapıldığı yer kavramından, yayın yönetim ve merkezinin bulunduğu yerin
anlaşılması gerektiğine,
3- Bu ölçütlere göre Türkiye’de ve Türkiye’ye yönelik olarak ülke çapında (ulusal
düzeyde) Türkçe yayın yapan;
a) Özel Televizyonların,
KRAL, SHOW TV, TV5, CİNE 5, KANAL D, TNT, CNBC-e, FLASH TV, FOX,
ATA TV, STAR TV, HABERTÜRK, MELTEM TV, TV 8, TV NET, NTV, STV, TEMPO
TV, ATV, KANAL 7,
b) Özel Radyoların;
KRAL FM, AKRA FM, SHOW RADYO, ALEM FM, RADYO VİVA, RADYO
TİME TÜRKİYE, NUMBER ONE, BEST FM, SÜPER FM, DÜNYA RADYO, RADYO
MYDONOSE, VİRGİN RADIO, RD KLAS, POWER TÜRK, MARMARA FM, RADYO 5,
MELTEM FM, NTV RADYO, METRO FM, RADYO D, SLOW TÜRK, BURÇ FM, PAL
FM, RD TATLISES, TGRT FM, RADİO CİTY, RADYO 15, POWER FM, MORAL FM,
RADYO 7,
olduğuna,
4- Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına ve ayrıca karar özetinin TRT bildirisi
olarak kamuoyuna duyurulmasına,
5- Kararın bir örneğinin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı ile İçişleri
Bakanlığına gönderilmesine,
06/12/2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Başkan
Muammer AYDIN

Başkanvekili
Ahmet BAŞPINAR

Üye
Necati SÖZ

Üye
Hüseyin EKEN

Üye
Bahadır DOĞUSOY

Üye
Mehmet KILIÇ

Üye
Ali EM

Üye
Kırdar ÖZSOYLU

Üye
Sadri BOZKURT

Üye
M. Zeki ÇELEBİOĞLU

[R.G. 28 Aralık 2008 – 27094]
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:
Karar No: 336
-KARARBaşkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 21/11/2008 tarihli yazıda, aynen;
“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 127. ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle
Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 8. maddelerinde yer alan;
“Mahalli idareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1

Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme
günüdür.” hükme istinaden, mahalli idareler seçimleri 29 Mart 2009 Pazar günü yapılacaktır.
2972 sayılı Kanunda özel hüküm bulunmadığından, seçimin başlangıç tarihinden
bitimine kadar olan sürede basın ve yayın kuruluşlarının yayın ilkelerine ilişkin olarak, 298 ve
2820 sayılı Kanunların ilgili hükümleri uygulanacaktır.
Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 79 uncu maddesi; “Seçimlerin
başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün
işlemleri yapma ve yaptırma” görevi genel olarak Yüksek Seçim Kuruluna verilmiş, ayrıca
son onbeş yıl içerisinde yazılı basın ile radyo ve televizyon yayınlarının toplum üzerinde
önemli bir rolü olduğu kabul edilerek, 27/10/1995 gün ve 4125 sayılı Yasanın 5 inci maddesi
ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 61 inci
maddesine son fıkra olarak “Milletvekili genel seçimlerinde, seçimin başlangıç tarihinden
itibaren yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler,
tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin
veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın
yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı, partilerin ve adayların kendilerini tanıtıcı nitelikte
broşür ve el ilanları dışında herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtmaları, dağıttırmaları veya
bunların üçüncü şahıslar ya da kurum ve kuruluşlar aracılığı ile dağıtılması yasaktır. Başka
kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanamaz.” hükmüne yer verilmiş, ayrıca 3984
sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’un bazı maddeleri ile
Kurulumuzu ilgilendiren yayın ilkeleri başlıklı 4 ve 32 nci maddeleri uyarınca;
Her seçimde olduğu gibi seçimlerin özgür ve adil bir ortamda yapılmasında,
demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsuru olan siyasi partilerimizin kendilerini halka
anlatmalarında önemli bir payı olan basın ve yayın kuruluşlarının yayın ilkeleri ile basın ve
yayın kuruluşlarımızın yaptıkları hizmet bir nevi kamu hizmeti olması açısından bilgi
toplamada ve halkı bilgilendirmede kamu kurum ve kuruluşlarımızca kanuni imkanlardan
yararlandırılması hususu ile;
Seçim Kanunları ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları
Hakkında Kanun’un 32 nci maddesi “Seçim dönemlerindeki yayınlara ilişkin usul ve esaslar
Kanunla Yüksek Seçim Kuruluna verilen yetkiler çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulu
tarafından düzenlenir” hükmü de esas alınarak;
29 Mart 2009 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinin, 01 Ocak 2009
olan başlangıç tarihinden bitimine kadar olan dönem için basın ve yayın kuruluşlarının yayın
ilkelerinin belirlenerek karara bağlanmasını takdirlerinize arz ederim.” denilmiş ve
22/11/2008 tarihli, 296 sayılı kararımız ile Kurulumuz Başkanı Muammer AYDIN
Başkanlığında, Üyeler Hasan ERBİL ve Hüseyin EKEN’den oluşturulan komisyon bu
konudaki çalışmasını tamamlamış olmakla, konu ve komisyonca hazırlanan taslak karar
incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Ulusal iradenin sağlıklı ve serbest biçimde oluşabilmesi amacıyla Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası’nın 79 uncu maddesi; seçimlerin yargı yönetim ve denetimi altında
yapılmasını kurala bağlamış; seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde
yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim konularıyla ilgili
bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama görevini Anayasal
bir kuruluş olan Yüksek Seçim Kuruluna vermiştir.
Demokratik toplum düzeni gereklerine uygun bir seçimin yapılabilmesi, oy verme
gününden önce partilerin ve bağımsız adayların özgür, eşit, serbest biçimde kendilerini
topluma tanıtmalarına, program ve projeleriyle yarışmalarına olanak sağlayan bir ortamın
oluşturulması koşuluna bağlıdır. Böyle bir ortamı oluşturabilmek için de kamuoyunu
etkileyip, yönlendirebilen radyo ve televizyon yayınlarından siyasi partilerin ve bağımsız
adayların adil biçimde yararlanabilmelerine olanak sağlanması gerekmektedir.

Nitekim demokratik seçim için gerekli ortamın oluşturulabilmesi amacıyla seçimin
başlangıcı olarak belirlenen tarihten oy verme gününe kadar geçen süreyi kapsayan seçim
döneminde uygulanacak usul ve esaslar ilgili yasalarda düzenlenmiştir.
Kamuoyunu etkileyip, yönlendirebilmeleri nedeniyle radyo ve televizyon yayınları,
seçim döneminde daha ayrıntılı ve özenle uygulanması gereken usul ve esaslara tabi
tutulmuştur. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyon Yayınlarının Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun,
seçim dönemindeki radyo ve televizyon yayınlarıyla ilgili düzenlemeler içermektedir.
3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’un
“Seçim Dönemlerinde Yayınlar” başlıklı 32 nci maddesinin;
Birinci fıkrasında; “seçim dönemlerindeki yayınlara ilişkin usul ve esaslar kanunla
Yüksek Seçim Kuruluna verilen yetkiler çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından
düzenlenir.”;
İkinci fıkrasında; “üst kurul, radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının seçim
dönemlerindeki yayınlarını Yüksek Seçim Kurulunun kararları doğrultusunda izler, denetler
ve değerlendirir.”,
Anılan Yasa maddesinin son fıkrası da; “298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 149/A maddesinde düzenlenen hükümler, Yüksek
Seçim Kurulu kararlarını müteakip Üst Kurulca yerine getirilir.”,
hükümlerine yer verilmiştir.
298 sayılı Yasanın 61 nci maddesine 4125 sayılı Yasayla eklenen fıkrada yer alan
kamuoyu araştırmalarına ilişkin yasağı da yeniden düzenleyen 3984 sayılı Yasanın 4928 sayılı
Yasayla değişik 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasında ise; “Seçimlerde oy verme gününden
önceki yirmidört saat içinde her türlü haber, röportaj gibi programlar veya reklamlar yoluyla
kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi iletişim telefonları yoluyla mini referandum
gibi adlarla siyasi bir partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu
etkileyecek yayınlarda bulunulmasına izin verilemez. Bu yasaklara uymayanlar yayın
ilkelerini ihlal etmiş sayılırlar” kuralına yer verilmiştir.
Görüldüğü gibi, anılan yasa hükümleriyle radyo ve televizyon yayınlarının tabi
tutulduğu usul ve esaslar, seçim döneminin son yirmidört saatlik bölümü ve diğer bölümü için
ayrı ayrı düzenlenmiştir.
2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun 5 nci maddesi ve 3984 sayılı
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’un 4 üncü maddesi, radyo
ve televizyon kuruluşlarının uymakla yükümlü oldukları yayın ilkelerini ayrıntılı biçimde
saptamıştır. Söz konusu yayın ilkeleri, seçim hukukunun temel ilkeleri olan eşitlik, serbestlik,
dürüstlük ilkelerini de kapsamakta; titizlikle uygulanmaları halinde, radyo ve televizyon
yayınlarının demokratik seçim ortamını olumsuz biçimde etkilemesini engelleyecek nitelikte
bulunmaktadır. Ancak, siyasi parti reklamları konusunun ayrıca değerlendirilmesi
Kurulumuzca zorunlu görülmüştür.
Bu nedenle, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanun ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’da;
seçim dönemlerinde siyasi parti reklamlarının propaganda aracı olarak kullanılmasına ilişkin
bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Yüksek Seçim Kurulunun yerleşik uygulamaları da
propaganda aracı olarak siyasi parti ve adayların seçim döneminde radyo ve televizyon
yayınlarında siyasi içerikli reklam yapamayacakları yönündedir.
Radyo ve televizyon kuruluşları, oy verme gününden önceki yirmidört saat dışındaki
seçim döneminde 2954 ve 3984 sayılı Yasalarda belirtilen ilkelere titizlikle uymak suretiyle
yayınlarını sürdürebileceklerdir.
Yukarıda yapılan açıklamalar ve yasal düzenlemeler çerçevesinde aşağıda yazılı
ilkelerin radyo ve televizyon kuruluşlarına duyurulması gerekli görülmüştür.
S O N U Ç:
01/01/2009 tarihinden itibaren başlayan seçim döneminde;

1- Radyo ve televizyon kuruluşlarının, 3984 sayılı Yasanın 4 üncü maddesinde
saptanan yayın ilkelerine titizlikle uymaları gerektiğine,
2- Tarafsızlık, gerçeklik, doğruluk ilkelerine uygun davranmakla yükümlü radyo ve
televizyon kuruluşlarının, tek yönlü, taraf tutan yayınlar yapamayacaklarına, bu kuruluşların
yayınlarında demokratik kurallar çerçevesinde, kamuoyunun siyasal beklentilerine cevap
verecek şekilde siyasi partiler arasında fırsat eşitliğini sağlamak zorunda olduklarına,
3- Yayınlarında adalet ve tarafsızlığa, kanunlara uygun davranmakla yükümlü anılan
kuruluşların, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf veya dini inançları da esas alarak yayın
yapamayacaklarına,
4- Radyo ve televizyonların yayınlarında siyasi parti ve adayların reklamına yer
verilemeyeceğine,
5- Siyasi parti ve adayların propagandalarına yönelik olarak radyo ve televizyon
yayınlarının, Türkçe dışında başka bir dilde yapılamayacağına,
6- Her türlü kamuoyu araştırmaları, anketler ve tahminlerin ancak tarafsızlık,
gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uyulmak koşuluyla, oy verme gününden önceki yirmidört
saat dışında radyo ve televizyonlarda yayınlanabileceğine, kamuoyu araştırmaları ve anketler
yayınlanmadan önce, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığının, denek sayısının,
araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin açıklanmasının zorunlu olduğuna,
7- Oy verme gününden önceki yirmidört saat içinde her türlü haber, röportaj gibi
programlar veya reklamlar yoluyla kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi iletişim
telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla siyasi bir partinin veya adayın lehinde veya
aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek yayınlarda bulunulamayacağına,
8- Herhangi bir yayının bantdan internet ortamında web yayını olarak halka
izlettirilmesi durumunda ise, mevcut yayının internet ortamında Türkiye’nin hatta dünyanın
her tarafından bu siteye internet aracılığı ile girilerek izlenmesi mümkün olabileceğinden,
yayının verici aracılığı ile propaganda yasaklarına aykırı hareket edilerek halka izlettirilmesi
halinde, yayını denetleme ve gerektiğinde yasaklama yetkisinin ilçe seçim kurullarına ait
olduğuna,
9- Seçim dönemi içerisinde, özel tanıtıcı programların (Ulusa sesleniş, vb.
konuşmaları) banttan veya canlı olarak yayınlanamayacağına,
10- Ulusal düzeyde yayın yapan özel radyo ve televizyon kanallarının yayın ilkelerine
aykırılığının tespiti halinde düzenlenecek raporların, seçim dönemi içerisinde Radyo ve
Televizyon Üst Kurulunca değerlendirilip, her haftanın Perşembe günleri saat: 17.00’ye
kadar, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına sunulması gerektiğine,
11- Yüksek Seçim Kurulu tarafından 298 sayılı Kanun’un 149/A maddesi uyarınca
verilecek kararların tebliğ edildiği gün ve saati takip eden yirmidört saat içinde Radyo ve
Televizyon Üst Kurulunca uygulanmasına,
12- Yerel düzeyde yayın yapan radyo ve televizyon kanallarının yayın ilkelerine
aykırılığının tespiti halinde ise, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından düzenlenecek
olan raporların, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanun’un 149/A maddesi çerçevesinde yayın kuruluşunun merkezinin bulunduğu yer ilgili
ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmesine,
13- Karar örneğinin Resmi Gazete’de yayınlanmasına, Radyo Televizyon Üst Kurulu
Başkanlığı ile siyasi parti genel başkanlıklarına gönderilmesine, karar özetinin Başkanlık
duyurusu olarak yayımlanmasına,
27/12/2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:
Karar No: 335
-KARARBaşkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 04/12/2008 tarihli, C.05.0.İMİ.0.88 sayılı
yazıda, aynen; “29 Mart 2009 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde;
Kurulumuzun 24/11/2008 tarih ve 2008/299 sayılı kararı uyarınca SEÇSİS kapsamında
26/11/2008 – 05/12/2008 tarihleri arasında güncelleştirilmek suretiyle kesinleştirilen
muhtarlık bölgesi askı listeleri kullanılacaktır.
SEÇSİS kapsamında yürütülen çalışmalardan seçim tarihine kadar sürede; seçmen
yaşına gelmiş olanlar, ikametgahlarını değiştirilenlerin yazımı ile ölenler, askerde bulunanlar
ve diğer nedenlerle oy kullanamayacak olanları kapsar şekilde, listelerin askıya çıkarılması
suretiyle güncelleştirme yapılacaktır.
Güncelleştirmede uygulanacak esasların, sürelerin ve sair konuların, gerektiğinde bir
komisyon çalışmasından sonra karara bağlanmasını ve yeni güncelleştirme genelgesinin
hazırlanmasını takdirlerinize arz ederim.” denilmiş ve 06/12/2008 tarihli, 319 sayılı kararımız
ile Kurulumuz Üyesi Hasan ERBİL Başkanlığında, Üyeler Hüseyin EKEN, Ali EM, Kırdar
ÖZSOYLU, ve Sadri BOZKURT’tan oluşturulan komisyon bu konudaki çalışmasını
tamamlamış olmakla, konu ve komisyonca hazırlanan genelge taslağı incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 127. maddesinde; mahalli idareler
seçimlerinin, 67 nci maddedeki esaslara göre beş yılda bir yapılacağı öngörülmüştür.
Buna koşut olarak ta, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 8. maddesinde; “Mahalli idareler seçimleri beş yılda bir
yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı
yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.” hükmü yer almaktadır.
29 Mart 2009 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde kullanılmak üzere
askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi askı listeleri; Kurulumuzun 24/11/2008 tarih ve 2008/299
sayılı kararı uyarınca SEÇSİS kapsamında 26/11/2008 – 05/12/2008 tarihleri arasında askıya
çıkartılarak güncelleştirilmek suretiyle kesinleştirilen ve yine bu tarihten sonra Türkiye’de
ikamet eden ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait değişikliklere ilişkin kayıtların Seçmen
Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt
sisteminden alınarak, gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten
sonra muhtarlık bölgesi askı listeleri haline getirilen listeler olacaktır.
Bu nedenle, 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerine ilişkin olarak
yurt genelinde güncelleştirme işleminin yapılması hususunda 298 sayılı Kanun ile diğer seçim
kanunlarının, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerinin ve ayrıca önceki seçimlerde
ve en son olarak Kurulumuzun 24/11/2008 tarihli, 2008/299 sayılı kararıyla düzenlenen

güncelleştirme genelgelerinin de birlikte incelenerek, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun hükümleri gereğince, güncelleştirmenin hangi esaslara
göre yapılacağını gösterir ekteki genelgenin Örnek: 140/I olarak kabulü uygun bulunmuştur.
SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;
1- 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde kullanılmak üzere
askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi askı listeleri; Kurulumuzun 24/11/2008 tarih ve 2008/299
sayılı kararı uyarınca SEÇSİS kapsamında 26/11/2008 – 05/12/2008 tarihleri arasında askıya
çıkartılarak güncelleştirilmek suretiyle kesinleştirilen ve yine bu tarihten sonra Türkiye’de
ikamet eden ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait değişikliklere ilişkin kayıtların Seçmen
Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt
sisteminden alınarak, gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten
sonra muhtarlık bölgesi askı listeleri haline getirilen listeler olduğuna,
2- Bu listelerin 05 Ocak 2009 Pazartesi günü saat: 08.00’de askıya çıkarılmasına ve 30
Ocak 2009 Cuma günü saat: 17.00’de askıdan indirilmesine,
3- Ekli genelgenin bu karar metnine dahil olduğuna,
4- Karar örneği ve eki genelgenin tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, siyasi
parti genel başkanlıklarına, İçişleri Bakanlığı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğüne gönderilmesine,
5- Karar örneği ve eki genelgenin Resmi Gazete’de yayımlanmasına,
30/12/2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
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SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ USUL VE
ESASLARINI GÖSTERİR
GENELGE
(Örnek: 140/I)
AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK
MADDE 1 – Bu genelge, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
Hakkında Kanun’un 28., 33., 35., 36 ve 40. maddelerinin “Seçmen Kütükleri” kısımlarında
5749 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler gereği, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtların,
Kurulumuz Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü
(SEÇSİS)’ne aktarılmış olması nedeniyle, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle
Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 8. maddesi gereğince, 29 Mart
2009 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde kullanılacak listelerin
güncelleştirme işlemlerinin; düzenli, çabuk ve ekonomik biçimde yapılmasını sağlamak,
vatandaşlara ve görevlilere kolaylık getirmek amacıyla 298 sayılı Seçimlerin Temel
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un geçici 18. maddesi ve 5490 sayılı Nüfus
Hizmetleri Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Genelge; muhtarlık bölgesi askı listelerinin güncelleştirilmesi, askı süresi, itirazlar,
seçmen niteliğini yeni kazanmış olanlar, kimlik bilgisi, olay bilgisi (vatandaşlık durumu gibi)
ile yer değiştirenlerin listeye yazılmaları, askerde bulunanların, adres kayıt sistemine göre

ikamet adresi yurtdışı olanların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanların ve diğer
yasal nedenlerle oy kullanamayacak olanlarla, ölenlerin listeden çıkarılmaları ve böylece
listelerin kesinleştirilmesi işlemlerine ilişkin esasları kapsamaktadır.
ASKIYA ÇIKARILACAK MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİ
MADDE 2 – Güncelleştirme; Yüksek Seçim Kurulunun 24/11/2008 tarihli, 2008/299
sayılı kararı uyarınca yapılıp kesinleştirilen ve bu tarihten sonra Türkiye’de ikamet eden ve
seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait değişikliklere ilişkin kayıtlar, Seçmen Kütüğü Genel
Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden
alınarak, gerekli işlemler yapılıp kesinleşen seçmen kütüğüne işlendikten sonra ilçe seçim
kurulları tarafından muhtarlık bölgesi askı listeleri haline getirilerek, askıya çıkarılması
suretiyle yapılır. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümü alınarak ilgili muhtarlıklara
asılmak üzere gönderilir.
İlçe seçim kurulu başkanlığınca askıya çıkılmadan bir gün önce o yer Cumhuriyet
Başsavcılığından ceza ve tutukevinde bulunan taksirli suçlardan hükümlüler ve tutukluların
kimlik bilgilerini içeren liste istenir. Bu liste, SEÇSİS kapsamında seçmen listesi haline
dönüştürülerek tutuklu seçmen listesi olarak askıya çıkarılır.
MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNİN ASKIYA ÇIKARILMA YERİ,
ASKI SÜRESİ, ASKIDAN İNDİRME
MADDE 3 – Muhtarlık bölgesi askı listeleri 05 Ocak 2009 Pazartesi günü saat 08.00'de,
muhtarlık bölgeleri esas alınarak ait oldukları mahalle veya köylerde halkın kolaylıkla görüp
okuyabileceği yerlere asılır. Bu durum, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca Türkiye Radyo
ve Televizyon Kurumu aracılığıyla ilan edilir.
İlçe seçim kurulu başkanlığı, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkarıldığını aynı
gün ve takip eden her iki günde bir belediye, varsa zabıta hoparlörü ile halka duyurur. Bu
duyurudan dolayı herhangi bir ücret talep edilemez.
Ayrıca, ücretsiz olmak kaydıyla, ilçede varsa mahalli gazete, TV ve radyo aracılığı ile
de iki günde bir duyuru yapılır.
Muhtarlık bölgesi askı listelerinin hangi tarihte ve nerelerde asıldığı, ilanın ne suretle
yapıldığı ilçe seçim kurulu başkanı tarafından görevlendirilen kimselerce tutanakla tespit
edilir. Askı listelerinin asıldığı yer ve tarih ilçe seçim kurulu başkanınca mahalli mülki
amirliğe hemen yazılı olarak bildirilir. Askı süresince listelerin korunmasından idare
amirleriyle zabıta amir ve memurlarının sorumlu olduğu da belirtilir.
Muhtarlık bölgesi askı listeleri; 30 Ocak 2009 Cuma günü saat 17.00'de askıdan
indirilir. Askıdan indiriliş tarihi de bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanaklar ilçe seçim kurulu
başkanı tarafından ayrı bir dosyada saklanır.
Ceza ve tutukevlerinde bulunanlara ait taksirli suçlardan hükümlü ve tutuklu seçmen
listelerinin 05 Ocak 2009 Pazartesi günü saat 08.00'de bulundukları koğuşlara veya yönetimce
ilan edilmek şartıyla belirlenecek uygun yerlere asılması Cumhuriyet Başsavcılığına yazılacak
bir yazı ile istenir ve listelerin korunmasından görevli ceza infaz kurumu memurlarının
sorumlu olacağı bildirilir. Listeler 24 Mart 2009 Salı günü saat 17.00'de askıdan indirilir.
Askıdan indiriliş tarihi de ayrı bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanaklar ilçe seçim kurulu
başkanı tarafından ilgili dosyada saklanır.
ASKI YERİ GÖREVLİSİ
MADDE 4 – İlçe seçim kurulu başkanı; askı devam ettiği sürece, seçmenlerin muhtarlık
bölgesi askı listelerini incelemelerinde yardımcı olmak üzere, köy ve mahalle muhtarı veya
ihtiyar meclisi/heyeti üyelerinden birisini görevlendirerek, bu görevlinin ilçe seçim kurulu
başkanlığınca belirlenen saatlerde askı yerinde sürekli olarak hazır bulunmasını sağlar ve
durumu askı yerinde ilan eder. Muhtar veya ihtiyar meclisi/heyeti üyeleri yok ise
Kaymakamlıkça görevlendirilen kişi yukarıda yazılan işlemleri yapmakla yükümlüdür.
MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNE YAZILACAKLAR
MADDE 5 – Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınan ve seçmen niteliğini taşıyan Türkiye’de ikamet

eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait kayıtların seçmen kütüğüne dönüştürülmesinden
ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra, güncelleştirilmek amacıyla askıya çıkarılan muhtarlık
bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak ve eksikliği gidermek
için;
a) Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi
bulunmayan,
b) Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak
amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelen,
c) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde
oylarını kullanmak isteyen,
ç) Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik ve adres bilgilerinde yanlışlık
veya eksiklik bulunan,
d) Olay bilgisi değişen (vatandaşlık durumu gibi),
Türk vatandaşları, adres kayıt sistemine dahil olunabilmesi ve yukarıda belirtilen
işlemlerin yapılabilmesi için ilgili nüfus müdürlüğüne,
e) Askerlikten terhis olupta, silah altında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı
bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan (Terhis belgesi veya askerlik
şubesince verilen belgenin ibrazı gereklidir.),
f) Kamu hizmetlerinden süreli olarak yasaklı bulunmaları nedeniyle askı listesinde ismi
bulunmayanlar ile aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan ve yasaklılık süresi sona eren
(Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak resmi yazıyı ibraz etmek zorunludur.),
Türk vatandaşları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir (aktif)
duruma getirebilmek için ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına,
g) Tutuklu seçmen listesinde kendisine ait kimlik bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik
bulunan,
ğ) Taksirli suçlardan hükümlü veya tutuklu olduğu halde düzenlenen tutuklu seçmen
listesine yazılmamış bulunan,
Türk vatandaşları ise, ceza ve tutukevi idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu
başkanlığına,
başvurabilirler. (Başvurular ile ilgili olarak 7. madde hükümleri uygulanır.)
MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNE YAZILAMAYACAK OLANLAR
MADDE 6 – a) Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar,
b) MERNİS kayıtlarında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olupda, seçmen
niteliğine sahip olmakla birlikte MERNİS Adres Kayıt Sisteminde (AKS) yerleşim yeri adresi
bulunmayanlar,
c) Silâh altında bulunan erler, onbaşılar, kıta çavuşları ve askeri öğrenciler, izinli olsalar
bile,
listelere yazılamazlar.
MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNDE İSMİ BULUNMAYANLARIN
YAZIMI İLE KAYITLARDA DEĞİŞİKLİK / DÜZELTME YAPILMASI VE
YERLEŞİM YERİNİ DEĞİŞTİRENLERİN YAZIMI
MADDE 7 –
A- Yüksek Seçim Kurulu’nun 24/11/2008 tarihli, 2008/299 sayılı kararı uyarınca
yapılıp kesinleştirilen ve bu tarihten sonra, seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait değişikliklere
ilişkin kayıtların, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınarak gerekli işlemler yapılıp kesinleşen seçmen
kütüğüne işlendikten sonra;
a) Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listesinde kayıtlı olan seçmenlerden
kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik bulunan,
b) Askı süresi içerisinde yerleşim yerini aynı ilçe içinde başka bir muhtarlık bölgesine
veya bir ilçeden diğer bir ilçeye nakleden, seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık
bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan;

kişiler, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. maddesinde sayılanlar
ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik
sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi, tapu kaydı gibi belgelerden birisi
ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünden alacakları adres değişikliğinin uygun olup
olmadığına ilişkin gerekçeli belgeyi ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.
c) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde
oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o
okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları
resmi belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat
başvurmak suretiyle nüfus müdürlüğünden alacakları adres değişikliğinin uygun olup
olmadığına ilişkin gerekçeli belgeyi ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.
Askı süresi içerisinde, yerleşim yeri değişikliği ve kayıt düzeltme için başvuranlara
ilişkin kayıtlar ilçe seçim kurulu başkanı tarafından MERNİS seçmen sorgulama (SEC_012)
ekranı kullanılarak sorgulama yapılır ve gerektiğinde genelgenin 12. maddesinin (A)
fıkrasında yazılı biçimde araştırma, kontrol ve değerlendirme yapıldıktan sonra karar verilir.
Adres kayıt sisteminde gerekli düzeltme ve kaydın yapılabilmesi için söz konusu karar ilgili
nüfus müdürlüğüne gönderilir.
Nüfus müdürlükleri, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıda kaldığı süre içinde ilçe
seçim kurulu başkanının kararı olmadıkça adres değişikliği işlemini yapmayacaktır.
B- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 79. maddesinde öngörülen “seçimlerin,
başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü” ilkesine yaraşır
bir şekilde gerçekleştirilmesini teminen, askı süresi içinde seçmen niteliğini taşıyan kişilerin
yerleşim yeri değişikliği için başvurularını bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri
Kanunu’nun 50. maddesinde sayılanların ilgili nüfus müdürlüğüne yapmaları gerekir. Bu
kişilerin askı süresince posta ile yapacakları müracaatları ile muhtarlık bölgesi askı listelerinin
indirilme tarihi olan 30 Ocak 2009 Cuma günü saat: 17.00’den sonra yapılacak başvurular
nüfus müdürlüklerince hiçbir suretle dikkate alınmayacaktır.
ADRES KAYIT SİSTEMİNDEKİ (AKS) DEĞİŞİKLİKLERİN SEÇSİS’E
İŞLENMESİ
MADDE 8 – Muhtarlık bölgesi askı listelerinin, askıdan indirilmesinden sonra, askı
süresi içinde nüfus müdürlüklerine yapılan değişiklik/düzeltme başvuruları, SEÇSİS Merkezi
Seçmen Veri Tabanına 03 Şubat 2009 Salı günü saat: 17.00’ye kadar Seçmen Kütüğü Genel
Müdürlüğünce elektronik ortamda işlenir.
MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNDEKİ KAYITLARIN SİLİNMESİ
VEYA DONDURULMASI
MADDE 9 –
A- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin indirilme tarihi olan 30 Ocak 2009 saat: 17:00’de
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş
olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanlar Seçmen Kütüğü Genel
Müdürlüğünce silinir.
B- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin indirilme tarihi olan 30 Ocak 2009 saat 17:00’de,
seçmen niteliğini taşıyan ve askerde bulunan kişilere ilişkin bilgiler Seçmen Kütüğü Genel
Müdürlüğünce Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Daire Başkanlığından topluca alınarak,
asker kişilere ait seçmen kütüğündeki kayıtlar Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce
dondurulur. Askerliği nedeniyle kayıtları dondurulmuş olanlardan terhis olanlar var ise,
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce kayıtları oy kullanabilir (aktif) hale getirilir.
C- Muhtarlık bölgesi askı listelerinde isimleri olmakla beraber;
a) Muhtarlık bölgesinde, genelgenin 12/A. maddesine göre yapılan araştırma sonrasında
oturmadıkları anlaşılan seçmenlerin,
b) Silâh altında bulunan er ve erbaşların,
c) Askeri öğrencilerin,
ç) Kısıtlı olanların,

d) Kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre süreli yasaklı olan seçmenlerin,
e) Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlülerin,
kayıtları ilçe seçim kurulu tarafından en geç 03 Şubat 2009 Salı günü saat: 17:00’ye
kadar SEC_003 ekranı kullanılarak ilçe seçim kurulu başkanlığının kararı ile seçmenin
yukarıda belirtilen durumuna uygun seçenekle dondurulur.
ÖZÜRLÜ SEÇMENLERİN MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNDE
GÖSTERİLMESİ
MADDE 10 – 298 sayılı Kanun’un 74. maddesi uyarınca, özürlü seçmenlerin oylarını
rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere,
Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığından alınan bilgiler, Seçmen Kütüğü Genel
Müdürlüğünce SEC_003 ekranı kullanılmak suretiyle seçmen kütüğüne işlenmiş ve muhtarlık
bölgesi askı listelerinde (Ö) harfi ile gösterilmiştir.
Ancak, askı dönemi içinde özürlü seçmenlerin ilçe seçim kurulu başkanlığına yazılı
olarak resmi belge ile başvurması durumunda, ilçe seçim kurulu başkanlığınca SEC_003
ekranı kullanılarak, özürlü seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması
yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere “Özürlü” kutusu işaretlenir.
MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNE KİMLERİN, NASIL İTİRAZ
EDEBİLECEKLERİ
MADDE 11 – Muhtarlık bölgesi askı listelerine; seçmenler ve siyasi partiler askı süresi
içinde itiraz edebilirler.
Siyasi partiler, dilekçeleri ekinde sunacakları yetki belgeleri ile partileri adına kimlerin
itiraz edebileceklerini mühürlü ve imzalı bir yazı ile ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirirler.
Muhtarlık bölgesi askı listelerine;
A- Siyasi partilerin ilçe seçim kurulu başkanlıklarına isimlerini bildirdikleri parti
yetkilileri;
aa) O ilçede oturan tüm seçmenler,
bb) Seçmen kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu anlaşılanlar, (Örnek:
O muhtarlık bölgesinde yerleşim yeri adresi bulunmayan, askeri öğrenci, ölü, kısıtlı, seçmen
yaşına ve ehliyetine sahip olmayan kişilerin yazılımı gibi),
cc) Herhangi bir nedenle bir seçim çevresinden diğerine mükerrerlik teşkil etmese bile
toplu – hileli biçimde nakiller,
ile ilgili olarak,
B- Seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlar ise, ancak kendileriyle ilgili olarak,
itirazda bulunabilirler.
Yazılı itirazlar ile bu işler için düzenlenecek tutanaklardan hiçbir suretle resim ve harç
alınmaz.
İtirazlar ilçe seçim kurulu başkanına yazılı olarak yapılır. Taksirli suçlardan hükümlü
olanlar ile tutuklu seçmenler ceza ve tutukevi idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim
kurulu başkanlığına itiraz edebilirler. Kimliğini ispat edemeyenlerle, delil ve gerekçe
göstermeyen ve bunları itiraz dilekçesine eklemeyenlerin itirazları incelenmez. Bu nedenle
inceleme yapılamadığı tutanağa yazılır.
Kimliğin ispatında: Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; nüfus cüzdanı,
resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı,
pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi gibi seçmenin kimliğini
tereddütsüz olarak ortaya koyan resimli ve resmi nitelikteki belgelerden birine itibar edilir.
Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri
kimliğin tespitinde geçerli değildir.
Yukarıdaki belgelerden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşımayanlara itibar
edilmez.
Taksirli suçlardan hükümlü olanlar ile tutuklu seçmenlerin itirazlarında; kimliğin ceza
ve tutukevi yöneticilerince tasdik edilmesi kimliğin tespiti için yeterlidir.

Yerleşim yeri adresinin ispatında ise, öncelikle ilgili nüfus müdürlüklerinden alınacak
resmi nitelikteki onaylı “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” esas alınır.
Bilgisayar ortamında alınan ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü’nce kullanıma sunulan MERNİS/KPS kayıtları resmi belge sayılır.
Listelere siyasi parti adına itirazlarda ise, itiraz eden kişinin yetkili olduğuna ilişkin
belge aranır.
Yazılı itirazlarda yukarıda açıklanan koşullar aranır ve deliller itiraz dilekçesine eklenir.
İtirazın alındığına ve hangi tarihte itirazın yapıldığına dair itiraz edene bir alındı belgesi
verilir. İlçe seçim kurulu başkanının bulunmaması halinde itiraz alındı belgesi karşılığında
Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına da itiraz dilekçesi verilebilir. Cumhuriyet Savcısı itirazın kayıt
işlemini yaparak hemen ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderir. Askı listelerinde maddi
hatanın varlığı saptandığında, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından verilecek karar, belgeleri
ile birlikte gereği için ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilir.
Muhtarlık bölgesi askı listelerinde 05 Ocak 2009 ile 30 Ocak 2009 tarihleri arasında
gerçekleşen tüm değişiklikler (yerleşim yeri, kimlik bilgisi, olay bilgisi (vatandaşlık durumu
gibi), adresi değişenler) ve askı süresi içerisinde yapılan itiraz üzerine ilçe seçim kurulu
başkanının kararı ile listeden çıkarılmalarına ve kayıtlarının dondurulmasına karar verilen
seçmenlere ait bilgi değişikliği listeleri ayrı ayrı düzenlenerek o ilçede teşkilatı bulunan ve
seçime katılan siyasi parti ilçe başkanlıklarına alındı belgesi karşılığında verilir.
Siyasi partilere verilen bu listelere karşı 05 Şubat 2009 Perşembe günü saat 17:00’ye
kadar siyasi parti yetkilileri ile ilgililer tarafından itirazda bulunulabilir. Yapılan itirazlar ilçe
seçim kurulu başkanı tarafından değerlendirilerek kesin olarak karara bağlanır. Talepleri
halinde sonuç siyasi partiye bildirilir/tebliğ edilir.
İTİRAZLARIN KARARA BAĞLANMASI VE MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI
LİSTELERİNİN KESİNLEŞMESİ
MADDE 12 – İlçe seçim kurulu başkanı, kendisine ulaşmasından itibaren itirazları en
geç 07 Şubat 2009 Cumartesi günü saat 17:00’ye kadar kesin olarak karara bağlar. Bu
kararlara uygun olarak gerekli kayıt ve düzeltme işlemlerinin yapılması ile muhtarlık bölgesi
askı listeleri 10 Şubat 2009 Salı günü kesinleşir.
Muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı süresi içinde incelenmesinde, bir seçim
çevresinden diğerine topluca nakil istemi olması halinde veya bu şekilde toplu bir nakil
olduğuna ilişkin ihbar, duyum ve itiraz üzerine ilgili ilçe seçim kurulu başkanı bunun hileli bir
girişim olduğu kanaatine varırsa, bu durumla ilgili bir karar verilmeden önce nakil
isteyenlerin listesini, askı süresi içinde itirazın ertesi günü ilçe seçim kurulunun çalıştığı
binanın kapısında askıya çıkarır ve durumu ilgili siyasi partilere bildirir. Bu listeye aynı gün
içinde hileli veya toplu nakil sebebiyle ilgililer itiraz edebilirler.
A- Yapılan itirazlar üzerine veya ihbar ve duyum nedeniyle ilçe seçim kurulu
başkanınca kendiliğinden (re’sen);
a) Güvenlik güçleri (polis, jandarma) tarafından yapılan araştırma ve soruşturma
sonucunda belirtilen adreste oturup oturmadığı,
b) İlgili kurum ve kuruluşlardan elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi
bulunup bulunmadığı veya adına faturası olup olmadığı,
c) Oturduğu yere ilişkin noterden tasdikli kira sözleşmesi veya tapu kaydı bulunup
bulunmadığı,
araştırılarak, itiraz olunan seçmen ile ilgili olarak nüfus müdürlüğünce beyanda şüphe
sonucunda, araştırma yapılmış ise yapılan araştırmaya ilişkin tüm belgeler getirtilip gerekli
değerlendirmenin ilçe seçim kurulu başkanınca yapılarak, bu durumda olan seçmenlerin
kayıtlarının listeden çıkarılıp çıkarılamayacağına veya dondurulup dondurulmayacağına karar
verilir ve seçmenin, ilçe seçim kurulu başkanlığının görev alanı dışındaki başka bir muhtarlık
bölgesinde oturduğunun belirlenmesi halinde, belirlenen yeni yerleşim yeri adresinin
bulunduğu yer seçmen kütüğüne seçmen kaydının yapılabilmesi için alınacak karar,

belgeleriyle birlikte bilgi için ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına ve gereği için ilgili nüfus
müdürlüğüne bildirilir.
B- Muhtarlık bölgesinde oturmadıklarından dolayı kayıtları dondurulmuş olan seçmen
varsa, o seçim bölgesinde oturduğu yapılan araştırma sonucunda (A) fıkrasında belirtilen
belgelerle kanıtlandığının anlaşılması üzerine, kaydın dondurulmasına ilişkin ilçe seçim
kurulu başkanlığı kararının kaldırılarak, bu durumda olan seçmen yeniden seçmen kütüğünde
oy kullanabilir duruma getirilir ve bu konuda alınacak karar, belgeleriyle birlikte gereği için
ilgili nüfus müdürlüğüne bildirilir.
C- Muhtarlık bölgesi askı listelerinde isimleri olanlardan,
a) Silah altında bulunan er ve erbaşlara,
b) Askeri öğrencilere,
c) Kısıtlı olanlara,
ç) Kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre süreli yasaklı olan seçmenlere,
d) Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlülere,
karşı yapılan itirazlar, bu genelgenin 9. maddesi çerçevesinde, ilçe seçim kurulu
başkanının gerekli inceleme ve değerlendirmesi sonucunda 07 Şubat 2009 Cumartesi günü
saat: 17.00’ye kadar kesin olarak karara bağlanır.
Ç- Kesinleşen listelerin her sayfası ayrı ayrı mühürlenir ve ilçe seçim kurulu başkanı
tarafından imzalanır. Son sayfanın altına listenin kaç sayfa olduğu ve kaç seçmeni içerdiği
yazılarak ilçe seçim kurulu başkanı tarafından onaylanır.
Kesinleşen listeler üzerinde hiçbir değişiklik yapılamaz.
Ancak, kesinleşen muhtarlık bölgesi askı listelerinde adı yazılı olduğu veya bu listelere
yazılması için askı süresi içinde başvurduğu ve listeye kaydedilmesine karar verildiği halde,
çoğaltılarak sandık kurullarına verilen sandık seçmen listelerinde ismi yer almayan
seçmenlerin, muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleşmesine bakılmaksızın, ilçe seçim
kurulundaki liste ile oy verecekleri sandık listesine ilave edilmelerine, ilçe seçim kurulu
başkanı tarafından karar verilir ve seçmene bu yolda verilecek bir yazı ile sandık kuruluna
başvurması ve listeye dahil edilmek suretiyle oy kullanması sağlanır.
TUTUKLU SEÇMEN LİSTELERİNİN KESİNLEŞTİRİLMESİ
MADDE 13 – Ceza ve tutukevlerinde taksirli suçlardan hükümlüler ve tutukluların
seçmen listesinin kesinleştirilebilmesi için, ilçe seçim kurulu başkanınca Cumhuriyet
Başsavcılığından 24 Mart 2009 Salı gününe kadar tutuklanan, tutuklu seçmen listesinde yazılı
olup da tahliye edilen veya (taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç) cezaları kesinleşerek
hükümlü sıfatını alanların isim listeleri istenilir. İlçe seçim kurulu başkanı bu bilgilere göre
tutuklu seçmen listesinde SEÇSİS kapsamında gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra taksirli
suçlardan hükümlüler ile tutuklu seçmen listesini onaylayarak kesinleştirir.
YENİDEN SANDIK BÖLGESİ OLUŞTURULMASI
MADDE 14 –
A- Seçimlerde her muhtarlık bir seçim bölgesidir. Her seçim bölgesi gerektiği kadar
sandık bölgesine ayrılır. Bir sandık bölgesi esas itibariyle 300 seçmeni kapsar. Birden çok
mahalle veya semt gibi toplu yerleşim birimlerinden oluşan muhtarlıklar, her birinde 300
seçmenin varlığı aranmaksızın mesafe durumu ve ulaşım güçlükleri dikkate alınarak gereken
sayıda sandık bölgesine ayrılabilir. (300) seçmen sayısının artması halinde (300 – 330 gibi)
yeni bir sandık bölgesi oluşturulmaz. Ancak, seçmen sayısı (330)'u aşması durumunda yeni
bir sandık bölgesi oluşturulur.
Bu ayırımda aynı hane mensubu olan seçmenlerin bir sandıkta oy vermesi ve mümkün
olduğunca seçmen adedi bakımından dengenin sağlanması gözetilir.
Oy vermenin güven ve düzen içinde yürütülebilmesi için gerekli görülen hallerde köy
merkezi dışındaki yerleşim birimlerinde ayrıca sandık kurulu oluşturulmayabilir. Köylerde
ise, seçmen sayısının (400)’ü aşması durumunda yeni bir sandık bölgesi oluşturulması gerekir.

Mezra gibi yerleşim birimleri için de mesafe durumu ve ulaşım güçlükleri ile 298 sayılı
Kanunun 5 inci maddesinde sandık bölgesi oluşturulması bakımından, öngörülen seçmen
sayısı göz önünde tutularak bir sandık bölgesi oluşturulabilir.
Özürlü veya 70 yaş ve üzerinde bulunan seçmenlerin, oylarını rahatlıkla
kullanabilmeleri için sandık atamaları yapılırken, durumlarına uygun sandıklara seçmen
kayıtları yapılır.
B- Seçimlerde ceza ve tutukevlerine konan sandık bölgeleri bulundukları muhtarlık
seçim bölgesi içinde sayılır. Ceza ve tutukevinde taksirli suçlardan hükümlüler ile tutukluların
rahat ve güvenli bir şekilde oylarını kullanmaları için ceza ve tutukevi yetkililerinin de görüşü
alınarak gerektiği kadar sandık bölgesine ayrılır.
Sandık bölgesi esas itibariyle taksirli suçlardan hükümlüler ile tutuklu (300) seçmeni
kapsar. Ceza ve tutukevinin şartları ve güvenliği de dikkate alınarak ilçe seçim kurulu
başkanınca bu sayı ile bağlı kalınmaksızın sandık sayısı arttırılabilir veya indirilebilir.
KESİNLEŞEN LİSTELERİN ÇOĞALTILMASI
MADDE 15 – Kesinleşen listelerin 14 Şubat 2009 Cumartesi günü, taksirli suçlardan
hükümlüler ve tutuklu seçmen listelerinin ise 24 Mart 2009 Salı günü beş (5) nüsha
çoğaltılmasına başlanır. Bu listelerden bir örneği ilçe seçim kurulu başkanlıklarında saklanır.
Bir örneği seçime katılan ve ilçede teşkilatı bulunup talep eden siyasi partilerin ilçe
başkanlıklarına herhangi bir ücret alınmaksızın döküm halinde veya elektronik ortamda (CD
veya Disket olarak) verilir. Bir örneği döküm halinde veya elektronik ortamda (CD veya
Disket olarak) ilgili muhtarlıklara, iki örneği ise sandık kurulu başkanlarına verilir. Sandık
kurulu başkanları bunlardan birini sandık alanına asar, diğerini de oy verme işleminde
kullanırlar.
Çoğaltılan sandık seçmen listeleri ile tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin
sandık seçmen listelerinin her birinin her sayfası ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ayrı ayrı
mühürlenip imzalandıktan sonra listenin kaç sayfa olduğu ve kaç seçmenin veya tutuklunun
adını kapsadığı listenin sonuna yazılarak onaylanır.
Listelerin çoğaltılması işleminin en geç 17 Şubat 2009 Salı günü, tutuklular ve taksirli
suçlardan hükümlülere ait sandık seçmen listelerinin ise 24 Mart 2009 Çarşamba günü saat
17.00'ye kadar bitirilmesi zorunludur.
SEÇMEN BİLGİ KAĞITLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITIMI
MADDE 16 – Kesinleşen sandık seçmen listelerinin çoğaltılması işlemlerinden sonra
seçmen bilgi kağıtlarının hazırlanması ve dağıtılması işlemine 18 Şubat 2009 Çarşamba günü
başlanır.
Kanuna uygun biçimde hazırlanmış seçmen bilgi kağıtlarının sağlıklı ve kısa zamanda
seçmene ulaştırılmasını sağlayacak yöntemi ilçe seçim kurulu başkanı belirler. Ancak, kasaba
ve köylerde dağıtımın memur aracılığı ile yapılması uygundur.
İlçe seçim kurulu başkanı, seçmen bilgi kağıtlarının dağıtılması işlemlerinde, 298 sayılı
Kanunun 31 inci maddesinde belirtilen daire veya müesseselerin memur ve hizmetlilerini
görevlendirebilir.
İlçe seçim kurulu başkanı, mahalli posta idaresiyle temas ederek, posta dağıtıcılarının
normal mesaileri dışındaki zamanlarda seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımını yapmalarını da
sağlamaya çalışır.
Bu işle görevlendirilenler (Örnek: 15/A - 15/B) alındı belgesi karşılığı teslim aldıkları
seçmen bilgi kağıtlarını ev ev dolaşarak sahiplerine imza karşılığında dağıtmak (Örnek: 15),
ilçe seçim kurulu başkanları da bunun sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için gerekli
önlemleri almak ve denetlemek zorundadırlar. Görevlilerin dağıtım işini en geç 23 Mart 2009
Pazartesi günü akşamına kadar bitirmeleri gerekir.
Görevliler 23 Mart 2009 Pazartesi günü akşamına kadar herhangi bir nedenle
dağıtamadıkları seçmen bilgi kağıtlarını, oy torbalarına konulmak üzere aynı günün akşamı,
ilçe seçim kurulu başkanlığına iade ederler. (Örnek: 16)
ÖDENECEK ÜCRETLER

MADDE 17 –
a) Dökümü tamamlanan seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı ilçe seçim kurulu başkanının
görevlendireceği kişiler eliyle yapıldığı takdirde dağıtım işinde çalışanlara dağıttığı her
seçmen bilgi kağıdı için (6 Kr. ) ödenir.
b) Güncelleştirme kapsamında yapılacak tüm çalışmalardan dolayı, ilçe seçim kurulu
başkanı ve seçmen kütük bürosu personeli ile askı süresi içinde kalan hafta sonlarında
(Cumartesi – Pazar), muhtarlık bürolarında güncelleştirme için yapılacak çalışmalar
nedeniyle, askı yeri görevlisi olarak görev yapacak muhtar veya idari makam tarafından
herhangi bir nedenle muhtarlık görevi verilen ihtiyar meclisi - heyeti üyelerinden bir tanesine
yapacakları çalışmaları karşılığında, seçim harcamalarına ilişkin olarak düzenlenen genelge
hükümleri çerçevesinde gündelik ödenir.
MADDE 18 – Bu genelge Yüksek Seçim Kurulunun 30/12/2008 gün ve 2008/335 sayılı
kararı ile Örnek:140/I olarak kabul edilmiştir.
[R.G. 31 Aralık 2008 – 27097]
—— • ——

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:
Karar No: 341
-KARARBaşkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 21/11/2008 tarihli yazıda, aynen; “Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası’nın 127. ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve
İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 8. maddelerinde yer alan; “Mahalli idareler
seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin
başlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.” hükme
istinaden, mahalli idareler seçimleri 29 Mart 2009 Pazar günü yapılacaktır.
Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 79 uncu maddesi; “Seçimlerin
başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün
işlemleri yapma ve yaptırma” görevi genel olarak Yüksek Seçim Kuruluna verilmiş, 298
sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 49 - 66.
maddelerinde seçim propagandası ve yasaklar gösterilmiştir.
Yukarıdaki kanun hükmünde açıkça belirtildiği üzere; mahalli idareler seçimlerinin
başlangıç tarihi 01 Ocak 2009 Perşembe günü, oy verme gününün ise 29 Mart 2009 Pazar
günü olması nedeniyle, bu seçimlerin seçim propagandasının başlangıç tarihi ise 298 sayılı
Kanunun 49. maddesinin son fıkrası gereği 19 Mart 2009 Perşembe gününe isabet etmektedir.
Anılan yasal hükümlere göre, seçimin ve seçim propagandasının başlangıç tarihlerinden
itibaren kanunen yasak olan konular hakkında karar verilmesi ve kamuoyuna duyurulması
takdirlerinize arz olunur.” denilmiş ve 22/11/2008 tarihli, 292 sayılı kararımız ile Kurulumuz
Başkanı Muammer AYDIN Başkanlığında, Üyeler Hasan ERBİL ve Hüseyin EKEN’den
oluşturulan komisyon bu konudaki çalışmasını tamamlamış olmakla, konu ve komisyonca
hazırlanan taslak karar incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 127. ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle
Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 8. maddeleri gereği yapılacak
olan mahalli idareler seçimlerinin başlangıç tarihi 01 Ocak 2009 Perşembe günü ve bu
seçimlerde seçim propagandasının başlangıç tarihi ise 19 Mart 2009 Perşembe günüdür.
Anayasa’nın 79 uncu maddesiyle; seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin
düzen içinde yönetilmesi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma seçim
süresince ve seçimden sonra seçim konuları ile ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları

inceleme ve kesin karara bağlama görev ve yetkisi Yüksek Seçim Kuruluna verilmiş, anılan
madde diğer seçim kurullarının görev ve yetkilerinin de kanunla düzenleneceğini hüküm
altına almıştır.
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 20 nci
maddesiyle de, ilçe çevresinde seçimin düzenle yürütülmesini sağlamak için gereken bütün
tedbirleri alma yetki ve görevi ilçe seçim kurullarına verildiğinden, seçim sürecinin başlaması
ile oy verme gününe kadar bütün ilgililerce uyulması gereken seçim yasaklarının belirlenmesi
gerekmektedir.
298 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde; propaganda serbestliği ve süresinin, oy verme
gününden önceki onuncu gün olduğu belirtilmiş, bu serbestlik ve süreye getirilen sınırlamalar
da yine 49 ila 66. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Anılan düzenlemede oy verme
gününden önceki on gün içinde açık ve kapalı yerlerde yapılacak propagandalara ilişkin ilçe
seçim kurullarının görevleri gösterilmiştir. 298 sayılı Kanunun değişik 56 ncı maddesinde,
hoparlörle propagandanın seçim takviminin başlangıcından itibaren seçim propagandasının
sona erdiği ana kadar yapılacağı öngörülmüştür. Yine aynı Kanunun 60 ıncı maddesiyle,
duvar ilanı, afiş, flama, bayrak ve sabit reklam panoları (bilboardlar) siyasi partilerin ve varsa
bağımsız adayların yararlanma sırasını belirleme ve 61 inci maddesi ile de; oy verme
gününden önceki yirminci günden önce asılan, yapıştırılan bayrak, afiş ve flamalarla ilanların
kaldırılma görevi yine ilçe seçim kuruluna verilmiştir.
298 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde; seçim süresince yapılamayacak işler, 64 üncü
maddesinde; törenlere ait yasaklar, 65 inci maddesinde; Başbakan ve bakanlara ilişkin
yasaklar ve 66 ncı maddesinde ise; memurların gezilere katılma yasağı getirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalara ek olarak,
Halkın bir konuda bilgilendirilmesi, bir ürün ve bir hizmetin halka duyurulması, bir
etkinliğe kamuoyunun ilgi ve dikkatinin çekilmesi amacıyla kullanılan ilan ve reklam yerleri
(bilboard, pano v.s.) önemli bir yer tutmaktadır.
Söz konusu yerlerin (bilboard, pano v.s.) seçim dönemlerinde siyasi propaganda
amacına yönelik olarak kullanılmaları durumunda, kamuoyunun dikkat ve ilgisini daha fazla
çekmesi ve bir takım eleştirilere konu olması da kaçınılmazdır.
Bu nedenle, belediye başkanlıklarının izni ile özel kişi ve kuruluşlarca kurulan; belediye
başkanlıklarına ait olup da özel kişi ve kuruluşlara kiraya verilen veya belediyelerce doğrudan
kullanılan ilan ve reklam yerlerinin (bilboard, pano v.s.), seçimlerin eşitlik, tarafsızlık ve
dürüstlük ilkelerine uygun biçimde yapılıp sonuçlandırılabilmesi için, seçim dönemi
içerisinde seçim propagandalarında kullanımı özel önem arz etmekte ve yasalarda seçim
dönemlerinde buralardan siyasi partilerin yararlanamayacağına ilişkin bir hüküm
bulunmamaktadır. Bundan dolayı, bu yerlerin seçim propagandalarında kullanılabilmesi için
uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi gerekmektedir.
Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylara eşit sayı ve eşit ücret karşılığında
olmak kaydıyla, ilan ve reklam yerlerinin (bilboard, pano v.s.) tahsisine yasal bir engel
bulunmadığından seçimlerde propaganda aracı olarak kullanılması da yasaklanamaz.
Belediye başkanlıklarına ait ilan ve reklam yerlerinin (bilboard, pano v.s.) kullanımının
kira akdiyle özel kişi ve kuruluşlara verilmiş olması halinde bu yerlerin özel amaçla kullanımı
esastır. Ancak, söz konusu yerlerden seçim dönemlerinde siyasi partilerin ve bağımsız
adayların da yararlanmak istemeleri ve bu yerlerin siyasi propaganda amacıyla kullanılmasına
izin verilmesi halinde, bu isteklerin ilçe seçim kurulu başkanlığına yapılması ve ilçe seçim
kurulunca da tüm siyasi partilere ve bağımsız adaylara duyuru yapılarak söz konusu yerlerden
yararlanmak isteyip istemediklerinin sorulması ve yararlanmak isteyenlere eşit yer ve zaman
ayrılarak eşit ücretle kullandırılması yoluna gidilmesi gerekmektedir.
Yapılan bildirim üzerine seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adayların tümünün
istekte bulunmaması halinde, istekli sayısına göre tahsisin yapılması yoluna gidilmelidir.
Yukarıda belirlenen usul ve esaslara aykırı davranış, seçimlerin tarafsızlık ve eşitlik
içerisinde yapılması ilkesine aykırılık oluşturur. İlçe seçim kurullarınca, bu tür tahsis işlemleri

derhal durdurularak ilan ve reklam yerlerindeki afişlerin kaldırılmak suretiyle yukarıda
belirlenen usul ve esaslara uygun duyuru yapılarak kullanımının sağlanması gerekir.
Belediye meclis ve encümen kararları ile sabit reklam panolarının (bilboard) uzun bir
süre ile (örneğin 10 yıl) kullanım hakkına sahip olan özel ve tüzel kişiler de seçim
dönemlerinde yukarıda belirlenen kurallara uymak zorundadırlar.
Ayrıca;
Belediyelerin gözetim ve denetiminde kullanılmakta olan raylı araçların ve bu araçların
bulunduğu yer altı ve üstü merkezlerinin ve raylı araçların içerisinde bulunan reklam
monitörleri gibi yer ve araçlar kamu malı olması nedeniyle siyasi propaganda aracı olarak
kullanılamaz.
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un kamu
araçları için uygulanan yasaklayıcı hükümlerinin, seçim dönemlerine özgü olarak, kamu
hizmeti yapan özel halk otobüsleri ve benzeri toplu ulaşım araçları hakkında da uygulanması
kaçınılmazdır.
Bu nedenle, seçim dönemlerinde söz konusu araçlarda siyasi propaganda içeren afiş,
flama ve posterlerin asılması ve taşınması yasaktır.
Kanunun seçim propagandası bölümünde yer alan yasakların Başkanlık teklifi
doğrultusunda belirlenerek kamuoyuna duyurulmasına karar verilmelidir.
SONUÇ:
Yukarıdan beri yapılan açıklamalar ve yasal hükümler çerçevesinde;
I- SEÇİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİNDEN OY VERME GÜNÜNDEN ÖNCEKİ
GÜNE KADAR OLAN SÜRE İÇİNDE (01/01/2009 – 28/03/2009);
1- Seçim dönemlerinde, genel yollar ve caddeler üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti
görülen bina ve tesislerde her türlü seçim çalışması yapılmasının ve parti bürosu kurulmasının
yasak olduğuna,
2- Hoparlörle propagandanın, seçimin başlangıcı olan 01 Ocak 2009 tarihinden itibaren
seçim propagandasının sona erdiği tarih olan 28 Mart 2009 Cumartesi günü saat: 18:00’e
kadar halkın huzur ve rahatını bozmamak ve 298 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin son
fıkrası hükümlerine uymak şartıyla serbest olduğuna,
3- Seçimin başlangıç tarihi olan 01/01/2009 tarihinden 19/03/2009 tarihine kadar siyasi
propaganda amaçlı açık ve kapalı yer toplantılarının 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Hakkında Kanun hükümlerine tabi olduğuna,
4- Siyasi partilerin ve adayların kendilerini tanıtıcı nitelikte broşür ve el ilanları dışında
herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtmaları, dağıttırmaları veya bunların üçüncü şahıslar ya
da kurum ve kuruluşlar aracılığı ile dağıtılmasının yasak olduğuna,
5- El ilanı mahiyetindeki matbuaları dağıtacak kimselerin seçme yeterliğini haiz
olmaları gerektiğine, genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara
bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve
ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişiliklerinde memur ve hizmetli olarak çalışanların ilan
dağıtamayacaklarına,
6- 298 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde sayılanlarla, kamuya yararlı dernekler ve
bunlarda görev almış bulunan memur ve hizmetlilerin seçimlerde de tarafsızlıklarını korumak
zorunda olduklarına, bu kapsamda olanların siyasi partilere veya adaylara her ne nam ve ad ile
olursa olsun bağış ve yardımlarda bulunmalarının yasak olduğuna,
7- Memur ve hizmetlilerin siyasi bir partinin veya adayın emrinde siyasi bir faaliyette
çalıştırılmalarının, her türlü araç ve gereç ile imkanlarını kullanmalarının veya
kullandırılmalarının yasak olduğuna,
8- Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbualar üzerinde, Türk
Bayrağı, dini ibareler bulundurulması yasak olup, seçim propagandalarında, Türkçe’den başka
dil ve yazı kullanılmasının yasak olduğuna,
9- Bankalar Kanunu’na tabi teşekküllerin, siyasi bir partinin ve adayın lehinde veya
aleyhinde veya vatandaşın oyuna tesir etmek maksadıyla her türlü yayınlarda bulunmalarının

yasak olduğuna, daha önce basılmış ve yayınlanmış ve yukarıdaki fıkrada mahiyeti belirlenen
her türlü kitap, broşür, afiş ve bunlara benzer yayınların da aynı hükme tabi olduğuna,
10- Vatandaşların ikamet ettikleri konutlara veya işyerlerine destekledikleri partilere
veya adaylara ait parti bayrağı, afiş, resim ve flamaların asılmasının yasak olduğuna,
11- Oy verme gününden önceki yirminci güne kadar (01/01/2009 - 09/03/2009 tarihleri
arasında) 298 sayılı Kanunun 60/5, 61/1-2. maddelerine göre, özel ve tüzel kişilere ait reklam
panoları dahil, aynı Kanunun 60/2. maddesinde belirtilen yerler dışında duvar ilanı, flama,
parti bayrağı ve afiş asılması ve yapıştırılmasının yasak olduğuna,
12- Seçimin başlangıç tarihinden oy verme gününden önceki yirminci güne (01/01/2009
- 09/03/2009 tarihleri arasında) kadar duvar ilanı ve afişle propagandaya ilişkin uygulama ve
yasakların mülki idare amirlerinin yetki, gözetim ve denetimi altında yürütülmesine,
13- Cep telefonları ile belli bir merkezden yönlendirilmek suretiyle seçim propagandası
yapılamayacağına, yapıldığı takdirde hukuki ve cezai açıdan ilgili imtiyaz şirketlerinin
sorumlu olacaklarına,
14- Seçim döneminde (seçimin başlangıç tarihinden oy verme gününe kadar ki süreçte)
şehir içi toplu ulaşımı sağlayan her türlü araçlara ve araçların içerisinde bulunabilecek her
türlü reklam araçlarına siyasi propaganda içeren afiş, flama ve posterlerin asılamayacağına ve
hiçbir suretle reklam yapılamayacağına,
15- Belediyelerin gözetim ve denetiminde kullanılmakta olan raylı araçlara ve bu
araçların bulunduğu yer altı ve üstü merkezlerine veya raylı araçların içerisinde bulunan her
türlü reklam araçlarının seçim dönemi içerisinde propaganda yasakları kapsamında olduğuna,
16- Siyasi partiler ve bağımsız adayların; postaya açıktan, ambalajsız olarak verecekleri
el ilanı, broşür gibi basılmış kağıtların belli bir adresi içermesi şartı ile, sadece PTT kanalıyla
oy verme gününden önceki gün saat 18.00’e kadar (yani son yirmidört saat dışında)
dağıtımında kanunen bir sakıncanın olmadığına, ancak son yirmidört saat içinde bu tür
gönderilerin dağıtımının yasak olduğuna,
17- PTT Genel Müdürlüğünce hizmete sunulan “Kişisel Pul” uygulaması kapsamında
siyasi parti logosu, adayın fotoğrafı ve propaganda niteliğinde yazı ihtiva eden “Kişisel
Pul”ların basımının ve bunların yapıştırıldığı gönderilerin dağıtımının yapılmasının, seçim
dönemi içerisinde 298 sayılı Kanunun 62. ve 63/b maddeleri uyarınca yapılamayacağına,
18- Bağımsız adayların, seçim propagandalarında seçimlere katılan veya katılmayan
siyasi partilerin amblemini, bayrağını, afiş, poster vb. materyallerini kullanmalarına yasal
olanak bulunmadığına,
19- Siyasi partilerin ve adayların kültürel faaliyetler kapsamında kutlama ve toplantı
yapmak için izin verme konusunda seçim kurullarına başvurulamayacağına, bu konularda
yetkinin idari mercilere ait olduğuna,
20- Kurumsal olarak kutlanacak bilimsel etkinlikler nedeniyle seminer verilmesi,
sunulan broşür ve afişlerin asılması ve dağıtılması şeklinde planlanan faaliyetlerin seçim
yasaklarına girmediğine,
II- OY VERME GÜNÜNDEN ÖNCEKİ YİRMİNCİ GÜN İÇİNDE (09/03/2009 –
28/03/2009);
1- 09 Mart 2009 Pazartesi akşamına kadar, sabit reklam yerlerinden (bilboard, pano vs.)
ilçe seçim kurullarının gözetim ve denetiminde seçime katılacak siyasi partiler ve bağımsız
adayların başvuruda bulunmaları halinde eşit sayı ve ücret karşılığında yararlanmalarının
mümkün olduğuna, siyasi partiler ve bağımsız adayların tümünün istekte bulunmaması
halinde, istekli sayısına göre tahsisin yapılması yoluna gidilmesi gerektiğine,
2- Oy verme gününden önceki son yirmi gün içinde (09/03/2009 - 28/03/2009 tarihleri
arasında), özel ve tüzel kişilere ait reklam panoları dahil, 298 sayılı Yasanın 60/1-2.
maddesinde gösterilen yerlere duvar ilanı, flama, parti bayrağı ve afiş asılması ve
yapıştırılmasının serbest olduğuna,
Yukarıda belirtilen yerler dışında kalan yerlere duvar ilanı, flama, parti bayrağı, afiş
asılmasının ve yapıştırılmasının yasak olduğuna,

3- Yukarıdaki 1 ve 2. maddelerde belirtilen uygulama ve yasakların ilçe seçim
kurullarının denetimi ve gözetimi altında yürütülmesine,
III- SEÇİM PROPAGANDASININ BAŞLANGICI OLAN 19 MART 2009
TARİHİNDEN İTİBAREN OY VERME GÜNÜNÜ TAKİP EDEN GÜNE KADAR
OLAN SÜRE İÇİNDE;
1- 19 Mart 2009 Perşembe gününde başlayan serbest propaganda süresi içinde ilçe
seçim kurullarınca gösterilecek yerlerden başka açık ve kapalı yerlerde toplu olarak
propaganda yapılmasının yasak olduğuna,
2- 298 sayılı Kanun’un 62 nci maddesinde sayılı bütün daire, teşekkül ve müesseselerle
Bankalar Kanunu’na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla,
(açılış ve temel atma dahil) törenler tertiplemek, nutuklar söylemek, demeçler vermek ve
bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulmasının yasak olduğuna,
3- Başbakan ve bakanlarla, milletvekillerinin yurt içinde yapacakları seçim
propagandası ile ilgili gezilerini makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla
yapamayacaklarına, bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve
uğurlamalar ile törenlerin yapılamayacağına ve resmi ziyafet verilemeyeceğine, Başbakan ve
bakanların seçimle ilgili çalışmalarında ve konuşmalarında bu Kanun hükümleriyle bağlı
olduklarına,
4- Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak
yapacakları gezilere hiçbir memurun katılamayacağına,
IV- Karar örneğinin;
1- Tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına,
2- Seçime katılabilecekleri tespit ve ilan edilen siyasi parti genel başkanlıklarına,
3- Cumhuriyet Başsavcılıklarına iletilmek üzere Adalet Bakanlığına,
4- Mülki İdari Makamlara iletilmek üzere İçişleri Bakanlığına,
gönderilmesine,
5- Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
30/12/2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Başkan
Muammer AYDIN

Başkanvekili
Ahmet BAŞPINAR

Üye
Hasan ERBİL

Üye
Necati SÖZ

Üye
Hüseyin EKEN

Üye
Bahadır DOĞUSOY

Üye
Mehmet KILIÇ

Üye
Ali EM

Üye
Kırdar ÖZSOYLU

Üye
Sadri BOZKURT

Üye
M. Zeki ÇELEBİOĞLU
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İnsan Hakları Mahkemesi Kararları

İSMET BÜLBÜL
18 Mart 2008

ÜÇÜNCÜ DAİRE

Dostane Çözüm
OLAYLAR
İsmet Bülbül adlı başvuran 1971 doğumlu Türk vatandaşıdır ve İstanbul’da
yaşamaktadır. AİHM önünde İstanbul Barosu avukatlarından M. A. Kırdök ve M. Kırdök
tarafından temsil edilmiştir. Dava olayları, taraflarca sunulduğu şekliyle şöyle özetlenebilir:
27 Kasım 1992 tarihinde başvuran Dev-Sol (Devrimci Sol) adlı yasadışı örgüt mensubu
olduğu şüphesiyle gözaltına alınmış, 10 Aralık 1992 tarihinde tutuklanmıştır.
5 Ocak 1993 tarihinde İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısı başvuran ve 29 kişi
hakkında bir iddianame hazırlamış, başvuran eski TCK’nın 146. maddesine göre anayasal
düzeni bozmaya teşebbüsle suçlanmıştır.
Resmi gazetede yayınlanan 16 Haziran 2004 tarih ve 5190 sayılı yasa ile Devlet
Güvenlik Mahkemeleri kaldırılmış, başvuranın dava dosyası İstanbul Ağır Ceza
Mahkemesi’ne devredilmiştir.
27 Ekim 2004 tarihinde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi başvuranı suçlandığı üzere
mahkûm etmiş ve ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştır. 18 Haziran 200 tarihinde Yargıtay,
başvuran hakkında verilmiş kararı bozmuş, dava dosyasını yeniden görülmek üzere Ağır Ceza
Mahkemesi’ne geri göndermiştir. 2 Aralık 2005 tarihinden itibaren başvuranın yargılaması
tutuksuz olarak devam etmiştir.
Tarafların son beyanlarına dayanan dava dosyasındaki bilgilere göre dava halen İstanbul
Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etmektedir.
ŞİKÂYET
Başvuran AİHS’nin 5/3 maddesine dayanarak tutuklu yargılama süresinin uzunluğundan
şikâyetçi olmuştur.
HUKUK
Mahkeme, 7 Kasım 2007 tarihinde Hükümetten aşağıdaki beyanı almıştır:
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurunun
dostane çözümünü teminen başvurana ex gratia 10,000 (on bin) Euro ödemeyi teklif ettiğini beyan
ederim.
* Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Siyasî İşler Genel Müdürlüğü tarafından Türkçe’ye çevrilmiş olup, gayrıresmî tercümedir.

Tüm maddi-manevi zararlar ve yargılama masraf ve giderlerini kapsayan bu meblağ, uygulanabilecek
tüm vergilerden muaf olarak, ödeme günü geçerli kur üzerinden Yeni Türk Lirası’na çevrilecektir.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 37/1. maddesi uyarınca, Mahkeme’nin kararı tebliğinden itibaren
üç ay içerisinde ödenecektir. Meblağın belirtilen üç aylık süre içerisinde ödenmemesi durumunda,
Hükümet, ödeme gerçekleşinceye kadar, Avrupa Merkez Bankası’nın uyguladığı marjinal faiz oranına
üç puan eklemek suretiyle oluşacak faiz oranına göre basit faiz ödemeyi taahhüt eder. Ödeme, davanın
nihai olarak karara bağlanmasını sağlayacaktır.”

Mahkeme, 3 Mayıs 2007 tarihinde başvuran temsilcilerinden birinin imzasını taşıyan
aşağıdaki beyanı almıştır:
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurunun
dostane çözümünü teminen başvurana ex gratia 10,000 (on bin) Euro ödemeyi teklif ettiğini bildiririm.
Tüm maddi-manevi zararlar ve yargılama masraf ve giderlerini kapsayan bu meblağ, uygulanabilecek
tüm vergilerden muaf olarak, ödeme günü geçerli kur üzerinden Yeni Türk Lirası’na çevrilecektir.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 37/1. maddesi uyarınca, Mahkeme’nin kararı tebliğinden itibaren
üç ay içerisinde ödenecektir. Meblağın belirtilen üç aylık süre içerisinde ödenmemesi durumunda,
Hükümet, ödeme gerçekleşinceye kadar, Avrupa Merkez Bankası’nın uyguladığı marjinal faiz oranına
üç puan eklemek suretiyle oluşacak faiz oranına göre basit faiz ödemeyi taahhüt eder.”
Teklifi kabul eder ve söz konusu başvuruya yol açan olaylar hususunda Türkiye aleyhindeki
iddialardan vazgeçerim. Bu şekilde, davanın nihai olarak karara bağlandığını bildiririm.”

AİHM, taraflar arasında varılan dostane çözümü dikkate alır. Çözümün, AİHS ve
Protokollerinde öngörülen insan haklarına saygı temeline dayandığı hususunda tatmin olmuş
ve başvurunun incelenmesinin devamını haklı çıkaracak kamu yararına ilişkin bir neden tespit
etmemiştir (AİHS’nin in fine 37/1. maddesi). Dolayısıyla, AİHS’nin 29/3. maddesinin davaya
uygulanmasına devam edilmemesi ve davanın kayıttan düşürülmesi uygundur.
Yukarıdaki gerekçelere dayalı olarak, AİHM oybirliğiyle,
Başvurunun kayıttan düşürülmesine karar vermiştir.

Santiago QUESADA
Kâtip

Josep CASADEVALL
Başkan
—— • ——

Tebliğler
Adalet Bakanlığından:
YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI
GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ
Yabancı ülkelerden tebliğ ve istinabe istemi ile ilgili olarak 2009 yılında yapılacak
uygulamada:
I. Yurt dışı tebligat ve istinabe işlemlerinde, Bakanlığımızca bu konuda çıkartılan ve
1/3/2008 tarihinde yürürlüğe giren Genelge’de belirtilen esasların ve açıklanan hususların
gözönünde tutulması,
II. Yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde Tebligat Tüzüğü’nün 37. maddesi uyarınca
her tebligat ve istinabe talebi için:
A. Tebligat talebinde:
1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 17 TL, diğer ülkeler için de 28 TL posta gideri
alınması, tebligat evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi, Bakanlığımızdan herhangi
bir duyuru beklenilmeden gideceği ülkeye göre posta giderinin tespit edilerek, ilgilisince

Maliye Bakanlığı’nın “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması ve buna dair
makbuz örneğinin, Bakanlığımıza gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının
Bakanlığımıza yazılan sevk yazısında belirtilmesi,
2) Kanada adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden,
Ottowa Büyükelçiliğimiz adına düzenlenecek 50 Kanada Doları tutarında çekin evrak ile
birlikte Bakanlığımıza gönderilmesi,
3) Amerika Birleşik Devletleri adlî makamları aracılığı ile yapılacak tebligatlarda
masraf talep edildiğinden “Process Forwarding International Wels Fargo Bank, S.W.I.F.T.
No: WIFBIUS6S account no: 2007107119 USA” adına (ABA routing no: 121000248
belirtilmek suretiyle) 95.00 ABD Doları tutarındaki masrafın tebligatın yapılacağı kişinin adı
ve soyadı ile şirket ise ismi belirtilmek suretiyle ödemesinin yapılıp makbuz örneğinin evrak
ile birlikte Bakanlığımıza gönderilmesi,
4) Fransa adlî makamları aracılığı ile yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden
Fransa için “Chambre Nationale des Huissiers de Justice” adına ve muhatabın ismi ile birlikte
dosya numarası yazılmak suretiyle “BNP PARIBAS MAINE MONTPARNASSE Agence
PARIS MAINE MONT (00274) RIB: 30004 00274 000 10225371 58 IBAN: FR76 3000
4002 7400 0102 2537 158 BIC: BNPAFRPPPXV” hesabına, 50.00 Euro yatırılarak
makbuzun evrak ile birlikte Bakanlığımıza gönderilmesi,
5) Avustralya adlî makamları aracılığı ile yapılacak tebligatlarda masraf talep
edildiğinden 100 Avustralya Dolarının veya karşılığı Türk Lirasının mahkeme veznesine
peşinen yatırılmasının sağlanması ve bu hususun Bakanlığımıza gönderilecek sevk yazısında
belirtilmesi,
6) Belçika adlî makamları aracılığı ile yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden
75 Euro’nun veya karşılığı Türk Lirasının mahkeme veznesine peşinen yatırılmasının
sağlanması ve bu hususun Bakanlığımıza gönderilecek sevk yazısında belirtilmesi.
B. İstinabe talebinde:
1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 17 TL, diğer ülkeler için de 28 TL posta gideri
alınması, istinabe evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi, Bakanlığımızdan
herhangi bir duyuru beklenilmeden gideceği ülkeye göre posta giderinin tespit edilerek,
ilgilisince Maliye Bakanlığı’nın “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması ve
buna dair makbuz örneğinin, Bakanlığımıza gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve
sayısının Bakanlığımıza yazılan sevk yazısında belirtilmesi,
2) Almanya ile Kanada'nın Quebec Eyaleti makamlarınca istinabe taleplerimizin yerine
getirilmesi için masraf talep edildiğinden, dinlenecek her bir tanık için 550 TL avansın ilgilisince mahkeme veznesine depo ettirilmesi ve bu hususun Bakanlığımıza gönderilecek sevk
yazısında belirtilmesi,
3) Yurt dışında DNA testi istenen hallerde 3.000 TL, kan tahlili yapılması istenen
hallerde 1.500 TL, Türkiye'de yapılacak tahlil ve DNA testi işlemlerine esas olmak üzere yurt
dışından kan ve doku örneğinin alınması istenen hallerde 500 TL'nin mahkeme veznesine
avans olarak depo ettirilerek yabancı mahkemece talep edilecek masrafın ödenmesinden sonra
arta kalabilecek meblağın ilgilisine iade edilmesi,
4) Bilirkişi tetkikini gerektiren diğer talimat istemlerinde (hesap incelemesi, sağlık
raporu alınması gibi), istinabe masrafı yabancı adlî makam tarafından talep edildiğinde
ödenmek üzere, 235 TL'nin mahkeme veznesine avans olarak depo ettirilmesi,
5) Almanya dışındaki devletler, istinabe taleplerimizin yerine getirilmesi ile ilgili olarak
nadiren masraf talep ettiklerinden, bu devletlere gönderilecek taleplerde ilgilisinden posta
gideri dışında avans alınmaması, ancak o devlet adlî makamı tarafından talep edilmesi halinde
ödenmesini teminen ilgilisinden masrafın ödeneceğine dair bir "Taahhütname" alınması,
III. Uygulamaya 1 Ocak 2009 tarihinde başlanması,
gerektiği tebliğ olunur.
[R.G. 23 Aralık 2008 – 27089]
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Maliye Bakanlığından:
DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SAYI: 2008-1)
Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1
inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.
Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli
kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların
bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar
Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere tespit edilmiş ve tabloda gösterilmiştir.
Değerli Kağıdın Cinsi
Bedel (TL)
1 - Noter kağıtları:
a) Noter kağıdı
3,00
b) Beyanname
3,00
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet 6,50
2 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)
3 - Pasaportlar
90,00
4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri 90,00
5 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)
6 - Nüfus cüzdanları
3,00
7 - Aile cüzdanları
30,00
8 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)
9 - Sürücü belgeleri
40,00
10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)40,00
11 - Motorlu araç trafik belgesi
40,00
12 - Motorlu araç tescil belgesi
30,00
13 - İş makinesi tescil belgesi
30,00
14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)2,00
Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2009 tarihinden itibaren muhasebe
birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar
tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.
Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kağıtların yeniden
değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
hükümlerine göre yürütülür.
Tebliğ olunur.
[R.G. 23 Aralık 2008 – 27089]
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Maliye Bakanlığından:

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU
GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 40)
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun(1) istisnalar ile ilgili 4 üncü
maddesinin son fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak
istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul
Kanunu(2) hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak
suretiyle tespit olunur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.”
hükmüne yer verilmiştir.
Anılan Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim
tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden
değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının
yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz....” denilmektedir.
4/4/2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla(3) Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni”
ibareleri 1/1/2009 tarihinden itibaren kaldırılmış bulunduğundan Tebliğ, bu husus göz önünde
bulundurularak düzenlenmiştir.
Bakanlığımızca 2008 yılı için yeniden değerleme oranı % 12 (on iki) olarak tespit
edilmiş ve 387 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(4) ile ilan edilmiştir.
Buna göre, 1/1/2009 tarihinden itibaren Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü
maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;
- Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 107.604 TL
(füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 215.336 TL),
- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 2.481 TL,
- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 2.481
TL
olarak dikkate alınacaktır.
Öte yandan, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinde yer alan vergi
tarifesi matrah dilim tutarları 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yukarıda belirtilen
yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu nedenle, 1/1/2009
tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve
intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.
Veraset yoluyla intikallerdeİvazsız intikallerde
Matrah
vergi oranı (yüzde) vergi oranı (yüzde)
İlk
160.000 TL için
1
10
Sonra gelen
350.000 TL için
3
15
Sonra gelen
760.000 TL için
5
20
Sonra gelen
1.500.000 TL için
7
25
Matrahın
2.770.000 TL’yi aşan bölümü için 10
30
Tebliğ olunur.
—————————————
1 15/6/1959 tarihli ve 10231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
3 5/5/2007 tarihli ve 26513 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
4 20/11/2008 tarihli ve 27060 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
[R.G. 23 Aralık 2008 – 27089]
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Maliye Bakanlığından:
DAMGA VERGİSİ KANUNU
GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 51)
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı
Kanunun(2) 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında, “...Her takvim yılı başından geçerli
olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami
miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme
oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri
dikkate alınmaz.” denilmiş, 14 üncü maddesinin 5281 sayılı Kanunun 43/2 nci maddesiyle
değişik birinci fıkrasında ise, “Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda
yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı
(1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk Lirasını aşamaz.
Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl
için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmü yer almıştır.
5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun(3) 1 inci
maddesiyle Bakanlar Kurulu’na verilen yetkiye istinaden, 4/4/2007 tarihli ve 2007/11963
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni”
ibareleri kaldırılmıştır.
Bakanlığımızca 2008 yılı için yeniden değerleme oranı % 12 (oniki) olarak tespit
edilmiş ve 387 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(4) ile ilan edilmiş
bulunmaktadır.
Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü
gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 50 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu
Genel Tebliği(5) ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami
miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2009
tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.
Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir
kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve
1/1/2009 tarihinden itibaren 1.136.904,10 Türk Lirası olmuştur.
Tebliğ olunur.
(1) SAYILI TABLO
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
I. Akitlerle ilgili kağıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre
kira bedeli üzerinden)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri
4. Tahkimnameler ve sulhnameler
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir
kağıda taalluk edenler dahil)
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6.6.2008)
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş
ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 7,5)
(Binde 1,5)
(Binde 7,5)
(Binde 7,5)
(Binde 1,5)
(Binde 1,5)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler
(25,40 TL)
2. Sulhnameler
(25,40 TL)
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin
aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri
(Belli parayı ihtiva edenler dahil)
(142,00 TL)
II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili
olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla
hakem kararları:
a) Belli parayı ihtiva edenler
(Binde 7,5)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler
(25,40 TL)
2. (Değişik: 5766/10-c md.) (Yürürlük: 6.6.2008)
İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve
kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları(Binde 4,5)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:
aa) Makbuz senedi (Resepise)
(9,00 TL)
ab) Rehin senedi (Varant)
(5,40 TL)
ac) İyda senedi
(1,10 TL)
ad) Taşıma senedi
(0,50 TL)
b) Konşimentolar
(5,40 TL)
c) Deniz ödüncü senedi
(Binde 7,5)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi
(Binde 7,5)
2. Ticari belgeler:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri
(9,00 TL)
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen
bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
ba) Bilançolar
(19,60 TL)
bb) Gelir tabloları
(9,60 TL)
bc) İşletme hesabı özetleri
(9,60 TL)
c) Barnameler
(1,10 TL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları
(4,00 TL)
e) Ordinolar
(0,50 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları
(4,00 TL)
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet
alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)
nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve
belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu
ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına
açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya
emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar
(Binde 7,5)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,
ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve
benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan
paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6.6.2008) (avans olarak
ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden
ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari
hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye

olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu
mahiyetteki senetler
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen
paralar için düzenlenen makbuzlar
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası
vergiye tabidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin
gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen
liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için
b) Vergi beyannameleri:
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri
bc) Katma değer vergisi beyannameleri
bd) Muhtasar beyannameler
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi
beyannameleri hariç)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta
prim bildirgeleri
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından
fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere
ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri

(Binde 6)
(Binde 6)
(Binde 6)

(0,50 TL)
(25,40 TL)
(33,90 TL)
(16,90 TL)
(16,90 TL)
(16,90 TL)
(33,90 TL)
(12,50 TL)
(12,50 TL)
(0,50 TL)

————————————
1 11/7/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2 31/12/2004 tarihli ve 25687 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
3 31/1/2004 tarihli ve 25363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
4 20/11/2008 tarihli ve 27060 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
5 26/12/2007 tarihli ve 26783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
[R.G. 23 Aralık 2008 – 27089]
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Maliye Bakanlığından:
EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 54)
213 sayılı Vergi Usul Kanununun(1) mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasında, takdir
komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari ölçüde metrekare birim değer tespitini dört yılda
bir takdir edecekleri hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca arsa ve arazi takdirleri son
olarak 2005 yılında yapılmış bulunmaktadır.
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun(2) 9/b ve 19/b maddelerinde, bina ve arazi
vergisi mükellefiyetinin, dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı
tarihi takip eden bütçe yılından itibaren başlayacağı hüküm altına alınmış olduğundan 2005
yılında yapılan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerine ilişkin bina, arsa ve
arazi vergisi mükellefiyeti 2006 yılından itibaren başlamaktadır.

1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, vergi değerinin,
mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait vergi
değerinin 213 sayılı Kanun hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme
oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacağı belirtilmiştir. Aynı maddenin
üçüncü fıkrasında da, 33 üncü maddede yer alan vergi değerini tadil eden sebeplerle (8
numaralı fıkra hariç) mükellefiyet tesisi gereken hallerde, 213 sayılı Kanunun mükerrer 49
uncu maddesinin (b) fıkrasına göre takdir komisyonlarınca belirlenen arsa ve arazi metrekare
birim değerlerinin, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yılın başından başlamak
suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin 213 sayılı Kanun hükümlerine göre aynı yıl
için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate
alınacağı hükme bağlanmıştır.
4/4/2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla(3) Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni”
ibareleri 1/1/2009 tarihinden itibaren kaldırılmış bulunduğundan Tebliğ, bu husus göz önünde
bulundurularak düzenlenmiştir.
Öte yandan, Bakanlığımızca, 2008 yılına ait tespit edilen yeniden değerleme oranı, 387
Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(4) ile % 12 (oniki) olarak tespit ve ilan edilmiş
bulunmaktadır.
Buna göre, mükelleflerin 2009 yılına ait bina, arsa ve arazi vergi değerleri; 2008 yılı
vergi değerlerinin, 2008 yılına ilişkin tespit edilen % 12 yeniden değerleme oranının yarısı
olan % 6 (altı) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.
ÖRNEK - 1 Mükellef (A) nın sahibi bulunduğu ve 2001 yılında inşa edilen mesken
binasının 2008 yılı vergi değeri 78.000,00 YTL olup, bu binanın 2009 yılı vergi değeri
aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
2008 yılı bina vergi değeri
: 78.000,00 YTL
2008 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı (% 12/2=) : % 6
Binanın 2009 yılı vergi değeri [(78.000,00+(78.000,00 x % 6) =)] : 82.680,00 TL
Diğer taraftan, mükellefiyeti 2009 yılında başlayan mükelleflerin, bina, arsa ve arazi
vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerleri; takdir komisyonlarınca arsa veya arazi için
2005 yılında takdir edilen asgari ölçüde metrekare birim değerlerinin 2006(5), 2007(6) ve
2008 yıllarına ait yeniden değerleme oranlarının yarısı nispetinde kümülatif olarak artırılması
suretiyle bulunacak asgari ölçüde metrekare birim değerleri dikkate alınarak hesaplanacaktır.
ÖRNEK - 2 Mükellef (B) 2008 yılında Erzurum ili Yakutiye Belediyesi sınırları içinde
1000 m² büyüklüğünde bir arsa satın almış ve bu arsaya ilişkin emlak vergisi bildirimini adı
geçen Belediyeye vermiştir. Arsanın bulunduğu cadde için takdir komisyonunca 2005 yılında
takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 200,00 YTL’dir.
2006 yılına ait yeniden değerleme oranı % 7,8, 2007 yılına ait yeniden değerleme oranı
% 7,2, 2008 yılına ait yeniden değerleme oranı ise % 12 olarak tespit edilmiş bulunduğuna
göre, mükellefiyeti 2009 yılında başlayan mükellefin, 2008 yılında satın aldığı arsanın 2009
yılı arazi (arsa) vergisine esas olan vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.
Takdir komisyonunca 2005 yılında takdir edilen asgari
ölçüde arsa metrekare birim değeri
: 200,00 YTL
2006 yılı yeniden değerleme oranının yarısı (% 7,8/2 =)
:

% 3,9

Arsanın 2006 yılı yeniden değerleme oranının yarısı
nispetinde artırılmış 2007 yılına ait asgari ölçüde metrekare
birim değeri [200,00+(200,00 x % 3,9) =]
: 207,80 YTL
2007 yılı yeniden değerleme oranının yarısı (% 7,2/2 =)
:

% 3,6

Arsanın 2007 yılı yeniden değerleme oranının yarısı
nispetinde artırılmış 2008 yılına ait asgari ölçüde metrekare

birim değeri [207,80+(207,80 x % 3,6) =]
: 215,28 YTL
2008 yılı yeniden değerleme oranının yarısı (% 12/2 =)
:
2009 yılı vergi değerine esas asgari ölçüde arsa
metrekare birim değeri [215,28+(215,28 x % 6 ) =] :

%6

228,20 TL

Arsanın 2009 yılı vergi değeri (228,20 x1000 =) : 228.200,00 TL
Tebliğ olunur.
——————————
(1) 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(2) 11/8/1970 tarihli ve 13576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(3) 5/5/2007 tarihli ve 26513 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(4) 20/11/2008 tarihli ve 27060 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(5) 2006 yılına ait yeniden değerleme oranı 28/11/2006 tarihli ve 26360 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 363 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır.
(6) 2007 yılına ait yeniden değerleme oranı 17/11/2007 tarihli ve 26703 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 377 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır.
[R.G. 23 Aralık 2008 – 27089]
—— • ——

Maliye Bakanlığından:
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 57)
Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk
Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü
işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu
işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek
tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.
Öte yandan, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna
bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını
belirleyen hadler 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.
Bu değişiklikler karşısında, konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç
miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayılarının yeniden tespit
edilmesine gerek duyulmuştur.
Yukarıda belirtilen hükümlerin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak, 1/1/2009
tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak
harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 1.55 TL olarak; bu
işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Kanuna bağlı;
(2) sayılı tarifedeki miktarlar için
5,6
(5) sayılı tarifedeki miktarlar için
1,45
(6) sayılı tarifedeki miktarlar için
0,35
(7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için 1,2
olarak belirlenmiştir.
Tebliğ olunur.
[R.G. 23 Aralık 2008 – 27089]
—— • ——

Maliye Bakanlığından:
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 111)
Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinde 5035 sayılı Kanunla yapılan
değişiklikle, indirimli orana tabi işlemler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla
giderilemeyen KDV tutarlarının Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan kısmının yılı
içinde vergilendirme dönemleri itibariyle mahsuben, yılı içinde mahsuben iade edilemeyen
tutarların da izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak nakden ya da mahsuben iadesi
imkânı getirilmiştir.
İndirimli orana tabi işlemlerde iade edilecek verginin alt sınırına ilişkin olarak 6/5/2006
tarihli ve 26160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının 1 inci maddesinin birinci fıkrasında bu tutar 10.000 YTL olarak belirlenmiş, ikinci
fıkrasında ise “2007 ve izleyen takvim yılları için bu sınır, bir önceki yıldaki tutarın, Vergi
Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle
uygulanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 YTL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmaz,
50 YTL’den fazla olan tutarlar ise 100 YTL’nin en yakın katına yükseltilir.” hükmüne yer
verilmiştir.
Buna göre, indirimli orana tabi işlemlerden doğan katma değer vergisi iade taleplerinde,
bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi
tutarının iade yapılamayacak kısmı ile ilgili olarak 2008 yılında geçerli olan 11.600 YTL
tutarındaki sınır, 2006/10379 sayılı Kararname uyarınca, 2008 yılına ilişkin yeniden
değerleme oranında (%12,00) artırılarak 2009 yılı için 13.000 TL olarak uygulanacaktır.
Tebliğ olunur.
[R.G. 23 Aralık 2008 – 27089]
—— • ——

Maliye Bakanlığından:
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 270)
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ncı
maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar ile
1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetten 2008 takvim yılında elde
edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı ve istisna
uygulamasına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.
1. Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasında,
Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddelerinde yer alan maktu had ve
tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde
hesaplanan maktu had ve tutarların yüzde 5’ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı,
Bakanlar Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya
indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm göz önüne alınarak Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer
80, 82 ve 86 ncı maddelerinde yer alıp, 2008 yılında uygulanan had ve tutarların 2008 yılı
için % 12 (yüzde oniki) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında1 arttırılması suretiyle
belirlenen ve 2009 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit
edilmiştir.
1.1. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için
uygulanan istisna tutarı, 2009 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 2.600 TL olarak
tespit edilmiştir.
1.2. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde
Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin (8) numaralı bendinde yer alan,
işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek
verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2009 takvim yılında uygulanmak
üzere 10 TL olarak tespit edilmiştir.
1.3. Sakatlık İndirimi Tutarları
Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2009
takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 670 TL, ikinci derece sakatlar
için 330 TL, üçüncü derece sakatlar için 160 TL olarak tespit edilmiştir.
1.4. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline
İlişkin Tutar
Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira
bedeli toplamı, 2009 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde
4.300 TL, diğer yerlerde 3.000 TL olarak uygulanacaktır.
1.5. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler
Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hadler, 2009 takvim yılında
uygulanmak üzere yeniden değerleme oranında artırılmıştır.
Buna göre;
- (1) numaralı bent için 60.000 TL ve 89.000 TL,
- (2) numaralı bent için 30.000 TL,
- (3) numaralı bent için 60.000 TL,
olarak uygulanacaktır.
1.6. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı
Mükerrer 80 inci maddede yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2009
takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 7.600 TL olarak tespit edilmiştir.
1.7. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna
tutarı, 2009 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 17.900 TL olarak tespit edilmiştir.
1.8. Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye
İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı
Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu
olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2009
takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.070 TL olarak tespit edilmiştir.
2. Kâr Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia
İçin Özel Hadler
Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri emsallerine göre düşük
olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi
Kanununun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2008
yılı için 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği2 ile belirlenen tutarlar yeniden
artırılmıştır.

Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2009 takvim yılında da basit usulden
yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2008 tarihi itibariyle aşağıda
belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

Emtianın Cinsi

Değerli Kağıt

Büyükşehir Belediye
Büyükşehir Belediye
Sınırları Dışında
Sınırları İçinde Kalan
Kalan Yerlerde
Yerlerde
Yıllık Alım Yıllık Satış Yıllık Alım Yıllık Satış
Ölçüsü
Ölçüsü
Ölçüsü
Ölçüsü
(TL)
(TL)
(TL)
(TL)
95.000

107.000

130.000

150.000

Şeker –Çay
Milli Piy. Bileti,
Hemen
Kazan, Süper Toto
vb.
İçki (Bira ve Şarap
Hariç) –
İspirto– Sigara–
Tütün

76.000

95.000

89.000

119.000

76.000

95.000

89.000

119.000

76.000

95.000

89.000

119.000

Akaryakıt ( LPG
hariç )

107.000

120.000

150.000

168.000

Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları
bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel
Tebliğindeki3 hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
3. Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme
Uygulaması
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel
Tebliği4 ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura
düzenlemesine ilişkin uygulamanın 31/12/2009 tarihine kadar devam etmesi, Vergi Usul
Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun
görülmüştür.
4. 2008 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının
Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı İle İstisna Uygulaması
Gelir Vergisi Kanununun 76 ncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle
yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci
fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına
(döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir
değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde
edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu
iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.
Gelir Vergisi Kanununun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci
fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı
Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin (9)
numaralı fıkrası hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve
Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde

yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması ile ilgili olarak
aşağıdaki açıklamaların yapılmasında yarar görülmüştür.
İndirim oranı; Vergi Usul Kanununa göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden
değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik
ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir.
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2008 yılı için tespit edilmiş olan yeniden
değerleme oranı % 12’dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan
bileşik ortalama faiz oranı ise % 18,48’dir.
Buna göre, 2008 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında
uygulanacak indirim oranı (% 12 / % 18,48 =) % 64,9 olmaktadır.
4.1. İndirim Oranı Uygulanarak Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları
Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunla eklenen geçici 67 nci maddede, menkul
kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde
elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen
gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiş, mevduat faizleri, repo
gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen gelirler üzerinden yapılacak tevkifata ilişkin
açıklamalara 45 numaralı Gelir Vergisi Sirkülerinde ayrıntılı olarak yer verilmiştir.
Bu çerçevede, geçici 67 nci maddenin (4) numaralı fıkrası uyarınca, 75 inci maddenin
ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından
1/1/2006 tarihinden itibaren ödemeyi yapanlarca % 15 oranında vergi tevkifatı yapılmakta
olup, bu gelirlerin beyanı ve indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.
Diğer taraftan, anılan maddenin (9) numaralı fıkrası gereğince, geçici 67 nci maddenin
yürürlük tarihinden önce ihraç edilmiş olan her nevi tahvil ve Hazine bonoları ile Toplu
Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin elde tutulması veya
elden çıkarılması suretiyle sağlanan gelirlerin vergilendirilmesinde bu madde hükümlerinin
uygulanmayacağı, bu gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihi itibarıyla geçerli olan
hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.
Bu kapsamda, 2008 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006
tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci
fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu
Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler
indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir.
Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden
ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim
oranı uygulanmayacaktır.
Ayrıca, ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz
konusu değildir.
4.2. 01/01/2006 Tarihinden Önce İhraç Edilen Devlet Tahvili ve Hazine
Bonolarından Elde Edilen Gelirlerde İstisna Uygulaması
Gelir Vergisi Kanununun geçici 59 uncu madde hükmü ile 31/12/2007 tarihine kadar,
26/7/2001-31/12/2005 tarihleri arasında ihraç edilen Devlet tahvilleri ve Hazine bonolarının
faiz gelirleri ve elden çıkarılmasından sağlanan diğer kazançlar toplamının 2001 yılında 50
milyar lirası, 2002 ve izleyen yıllarda bu tutarın veya artırılmış tutarın her yıl için belirlenen
yeniden değerleme oranında artırılması ile bulunacak tutar gelir vergisinden istisna edilmiştir.
Bu hüküm uyarınca, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan Devlet tahvili ve
Hazine bonolarından elde edilen gelirlere ilişkin istisna uygulaması 31/12/2007 tarihinde son
bulduğundan, 1/1/2008 tarihinden itibaren bu kıymetlerin faiz gelirleri ile bu kıymetlerin
elden çıkarılmasından sağlanan diğer kazançlarla ilgili olarak istisna uygulanması söz konusu
değildir.
Tebliğ olunur.
—————————

1 20/11/2008 tarih ve 27060 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 387 Sıra No.lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği ile açıklanmıştır.
2 28/12/2007 tarih ve 26740 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
3 2/5/1982 tarih ve 17682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
4 6/12/1998 tarih ve 23545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
[R.G. 23 Aralık 2008 – 27089]
—— • ——

Maliye Bakanlığından:
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 58)
492 sayılı Harçlar Kanununun1 5281 sayılı Kanun2 ile değiştirilen mükerrer 138 inci
maddesinde,
“.....
Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar
(maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit
ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.
Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara
alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.
5083 sayılı Kanunun3 1 inci maddesiyle Bakanlar Kurulu'na verilen yetkiye dayalı
olarak, 4/4/2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2009 tarihinden
itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta
yer alan "Yeni" ibareleri kaldırılmıştır.
Bakanlığımızca 2008 yılı için yeniden değerleme oranı % 12 (oniki) olarak tespit
edilmiş ve (387) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği4 ile ilan edilmiş
bulunmaktadır.
Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna
bağlı tarifelerde yer alan ve (54) Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen
maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil),
yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2009 tarihinden itibaren
uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.
Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi
birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç
tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler
arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.
Tebliğ olunur.
————————————
1 17/7/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
2 31/12/2004 tarihli ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
3 31/1/2004 tarihli ve 25363 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
4 20/11/2008 tarihli ve 27060 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
(1) SAYILI TARİFE
Yargı Harçları:
A) Mahkeme harçları:

Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra
tetkik mercilerinde
I- Başvurma harcı:
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin
tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,
1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde
7,30 TL
2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde
15,60 TL
3.(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2004)
Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve
Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde (Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik
kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması
halinde bu harç alınmaz.)
23,90 TL
II- Celse Harcı:
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)
1.Sulh mahkemeleri:
a) Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (9,00 TL)'den
aşağı olmamak üzere
(Binde 1,8)
b) Belli bir değer bulunmayan davalarda
9,00 TL
2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (15,60 TL)'den az olmamak
üzere
(Binde 1,8)
III- Karar ve ilam harcı:
1.Nispi harç:
a) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi
halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden
(Binde 54)
Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu
bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar
çıkarmaya yetkilidir.
b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair
olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden)
(Binde 9)
c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim
edilen gayrimenkul değeri üzerinden)
(Binde 3,6)
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden)
(Binde 9)
e) (5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:
1/1/2004)
Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare
Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay'ın tasdik
veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.
f) (5582 sayılı Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük: 6/3/2007)
Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından
kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin
edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas
hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu
değer üzerinden
(Binde 54)
Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt
bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar
çıkarmaya yetkilidir.
Nispi harçlar (15,60 TL)'den aşağı olamaz.
2. Maktu harç:
a) 1'inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda
verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1'inci fıkra dışında kalan kararlarında
15,60 TL

b) (5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:
1.1.2004) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar
taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
kararlarında
32,30 TL
c) (5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:
1.1.2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare
Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın
tehiri
kararlarında
25,60 TL
d) Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında
25,60 TL
IV- Temyiz ve itiraz harçları (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen
bölüm, Yürürlük: 6/6/2008)
a) Yargıtay ve Danıştay’a yapılacak temyiz başvurularında
67,20 TL
b) Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere Bölge Adliye
ve Bölge İdare Mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularında
44,80 TL
c) Ağır Ceza Mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda
33,60 TL
B) İcra ve iflas harçları:
I. İcra harçları:
1.İcraya başvurma harcı
15,60 TL
2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı
15,60 TL
3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:
a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde 3,6)
b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan
(Yüzde 7,2)
c) Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil
olunan
paralardan
(Yüzde 9)
d) Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik
ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan
(Yüzde 3,6)
e) Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125'inci
maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan
(Yüzde 1,8)
f) Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:
aa) İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde
(Yüzde 1,8)
bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde
(Yüzde 3,6)
g) Menkul tesliminde;
aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde
(Yüzde 1,8)
bb) İcra marifetiyle teslim halinde
(Yüzde 3,6)
h) (5582 sayılı Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük: 6/3/2007)
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında
tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi
Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen
tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.
4. İdare harçları:
(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap
tutulması için)
10,90 TL
II. İflas harçları:
1. Maktu harç:
İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı
25,60 TL
2. Konunun değeri üzerinden harç:
a) İflasta paylaşılan para üzerinden
(Yüzde 3,6)
b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden
(Binde 9)
C) Ticaret sicili harçları:
I. Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)

1. Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde
115,00 TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde
329,60 TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde
742,50 TL
2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde
57,10 TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde
81,80 TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde
180,80 TL
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:
(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde
57,10 TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde
81,80 TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde
180,80 TL
4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde
22,40 TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde
32,30 TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde
57,10 TL
Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı
harca tabidir.
II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:
1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir
kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından
(Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)
5,80 TL
2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)
19,10 TL
D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):
I. Suret harçları:
a) İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil)
1,10 TL
b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının
suretlerinden
(Tasdikli fotokopiler dahil)
1,10 TL
c) Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 2,50 TL
d) Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden
(Tasdikli fotokopiler dahil)
2,50 TL
Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden
alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.
II. Muhafaza harçları:
Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için,
muhafaza olunan değer üzerinden:
a) Bir yıla kadar
(Binde 9)
b) Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için
(Binde 4,5)
III. Defter tutma harçları:
a) Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (9,00 TL)'den az olmamak üzere
deftere kaydolunan değer üzerinden
(Binde 3,6)
b) Miras işlerinde defter tutulmasında:
aa) Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden
(Binde 3,6)
bb) Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit
ise
23,90 TL
c) İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden
23,90 TL
IV. Miras işlerine ait harçlar:
Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların
konusunu teşkil eden değerler üzerinden
(Binde 3,6)

(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)
V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:
Medeni Kanunun 479'uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen
resmi vasiyet senetleri:
a) Belli bir meblağı ihtiva edenler
(Binde 0,90)
b) Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler
32,30 TL
(2) SAYILI TARİFE
Noter Harçları:
I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:
1. Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan
beher imza için
(Binde 0,90)
Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (32,30TL)'den az,
(16.514,80 TL)'den çok olamaz.
2. Emanet harçları:
Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden
(Binde 1,8)
Harç miktarı (2,50 TL)'den az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan
fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur.
3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı:
(Binde 3,6)
Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı
harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur. Gayrimenkullerin değerleri belli değilse
değerler takdir yolu ile tespit edilir.
4. Konşimento yazılması harcı:
Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan
0,29 TL
5. (3239 sayılı Kanunun 139 uncu maddesiyle fıkra kaldırılmıştır.)
II. Maktu harçlar:
1. Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarife de ayrıca
gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden
5,10 TL
2. Her nevi tebliğ (6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce
muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba
tebliğ edilecek beher nüsha için
9,00 TL
3. Vekaletnameler:
a) Özel vekaletnamelerde beher imza için
4,30 TL
b) Genel vekaletnamelerde beher imza için
6,70 TL
4. Defter tasdiki:
a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):
aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler
12,50 TL
bb) Serbest meslek kazanç defteri
15,60 TL
cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler
15,60 TL
b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:
100 sayfaya kadar (100 dahil)
4,20 TL
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için
4,20 TL
(5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen bent.Yürürlük: 1.1.2004)
Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda
belirtilen harçlar aynen alınır.
5. Suretler ve tercümeler:
a) İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt
ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından
1,10 TL
b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri
beher sayfasından (Fotokopiler dahil)
2,50 TL
6. Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle
vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır)
9,00 TL

7. Tespit ve tutanak harçları:
Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve
şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti
9,00 TL
8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar Davet
üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur'a, seçim ve toplantılarında hazır
bulunarak düzenlenecek tutanaklarda
164,40 TL
9. Düzeltme harcı:
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartiyle yapılacak düzeltmelere ait
beyannamelerden beher imza için
2,00 TL
10. Mukavele feshi harcı:
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen
mukavelelerin
feshinde beher imza için
2,00 TL
11. Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname,
ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile
vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri,
miras taksim mukaveleleri, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi
ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve
noter tarafından re'sen düzenlenecek tutanaklardan
32,30 TL
(3) SAYILI TARİFE
Vergi Yargısı Harçları:
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara
ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare
Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda.
I- Başvurma harcı:
a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma
15,60 TL
b) Danıştaya başvurma
32,30 TL
c) (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6/6/2008)
Danıştay'a temyiz başvurularında
67,20 TL
d) (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6/6/2008)
Bölge İdare Mahkemesine itirazen yapılan başvurularda
44,80 TL
II- Nispi harçlar:
a) Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:
Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi
mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar
altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile
bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden (15,60 TL)'den az
olmamak üzere
(Binde 3,6)
b) Danıştay kararlarında:
Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali
yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (32,30
TL)'den az
olmamak üzere
(Binde 7,2)
(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)
III- Maktu harç:
Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat
veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:
a) Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında
15,60 TL
b) Danıştay kararlarında
32,30 TL
c) Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında 32,30 TL
IV- Suret harçları:

Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her
sayfasından
(Fotokopiler dahil)
0,80 TL
(4) SAYILI TARİFE
Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar:
I- Tapu işlemleri:
1. Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan değer
üzerinden
(Binde 9)
2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen
yerlerin tescilinden takdir edilecek değer üzerinden
(Binde 1260)
3. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların, kanuni ve mansup
mirasçılara intikalinde, bağışlamadan rücularda ve vasiyetlerin infazında veya,
piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden
(Binde 9)
4. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni
mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat
edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona
ermesinde
kayıtlı değer üzerinden
(Binde 54)
5. Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarrufi
muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı
üzerinden
(Binde 54)
6. a) İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden (Binde 9)
b) Terekeye dahil gayrimenkullerin kanuni ve mansup mirasçılar arasında aynen
veya ifrazen yapılacak taksimi ile imar parselasyon planları uygulama sonucu
şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde
kayıtlı
değer üzerinden
(Binde 9)
c) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen
veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer
üzerinden
(Binde 3,6)
7. İpotek tesisinde:
a) İpotekte sağlanan borç miktarı üzerinden
(Binde 3,6)
b) İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde
veya teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden
(Binde 3,6)
c) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktarı
üzerinden
(Binde 1,8)
8. Muvakkat tesciller:
Medeni Kanunun 921'inci maddesi (22/11/2001 gün ve 4721 sayılı Türk Medeni
Kanununun 1011 inci maddesi) gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer
üzerinden
(Binde 1,8)
9. Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit şüf'a, iştira ve vefa
haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbının sicile
şerhinden veya tescilinden kayıtlı değer üzerinden
(Binde 5,4)
10. Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele
müddetine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veya
mukavelede müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden
(Binde 5,4)
11. Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri üzerinden,
(Binde 3,6)
12. Satış vaadi sözleşmeleriyle, irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu
siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel ile kayıtlı değerin yüksek olanından,
bedelsiz olanlarından kayıtlı değerden
(Binde 5,4)

13. a) (4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:
29.7.1998) Arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunacak bina vesair tesislerin
tescilinde Emlak (Bina) Vergisi değeri üzerinden
(Binde 15)
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve
ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük
nitelikteki meskenler için Emlak (Bina) Vergisi değeri üzerinden
(Binde 7,5)
Yukarıdaki iki fıkra gereğince hesaplanacak harç, (4751 sayılı Kanunun 6/C
maddesiyle değişen ibare.Yürürlük:9.4.2002) Emlak Vergisi Bildiriminin
verilmesi gereken süre içinde, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit
edilecek bir beyanname ile beyan edilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.
Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde
yürütülür.
b) Meşfu payın şüf'a hakkı sahibi tarafından ilama müsteniden iktisabında, kayıtlı
değer üzerinden
(Binde 18)
c) (4684 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:
3.7.2001) (a) fıkrası, dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde emlak
vergisi değeri üzerinden
(Onbinde 5)
14. Tapu harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden
10,90 TL
15. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına
tescilinde kayıtlı değer üzerinden
(Binde 1,8)
16. Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait
kopya için
22,40 TL
17. İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her
birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil)
4,20 TL
18. Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde
gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden
(Binde 9)
19. Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer
üzerinden
(Binde 108)
20. a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine
dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında (4751 sayılı
Kanunun 6/C maddesiyle değişen ibare.Yürürlük: 9.4.2002) gayrimenkulün
beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri
üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde
takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı
(Binde 15)
Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile
devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.
Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve
muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve
beyanname verme süresi içinde ödenir.
b) (4842 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle değişen ibare. Yürürlük:
24.4.2003)
Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye
şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan
değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için (Binde 15)
c) (4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:
29.7.1998)
Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için
ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya
vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek
veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan için
(Binde 15)
d) (4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:
29.7.1998)

Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen
bedel üzerinden (5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile değiştirilen parantez
içi hüküm. Yürürlük:4.4.2007) (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen
gayrimenkulun emlak vergisi değerinin yarısından az, iki katından çok olamaz)
devir alan
için
(Binde 15)
e) (4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:
29.7.1998) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat
Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir
için ödenen bedel üzerinden devir alan için
(Binde 15)
f) (4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:
29.7.1998) İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden
devir eden ve devir alan için ayrı ayrı
(Binde 15)
Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan intifa hakkı ile (f) fıkrasında yer alan kuru
mülkiyetin değerleri bu Kanunun 64'üncü maddesinin son fıkrasına göre
hesaplanan miktarlardan düşük olamaz.
II- Kadastro ve tapulama işlemleri:
Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı
gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden:
a) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname
verenlere, tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin
kadastrolanmasında veya
tapulanmasında,
(Binde 5,4)
b) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname
vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin
kadastrolanması veya tapulanmasında,
(Binde 9)
c) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname verenler ile tespitte hazır bulunanlardan,
(Binde 7,2)
d) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan,
(Binde 10,8)
(Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel için (9,00
TL)'den aşağı olamaz.)
Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi harçların en az miktarı (9,00 TL)'dir.
(5035 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 1.1.2004)
Kadastro işlemlerinin yenilenmesinden harç alınmaz.
Bu tarifenin 13 numaralı bendinin (a) ve (c) fıkralarında belirtilen işlemlerden
(4751 sayılı Kanunun 6/C maddesi ile değişen ibare.Yürürlük: 9.4.2002)
emlak vergisi bildirimi verilmesini gerektirenlerin 1319 sayılı Emlak Vergisi
Kanununda yazılı bildirim verme süresi sonuna kadar tapuda gösterilmemesi
halinde harç % 50 fazlasıyla alınır.
(5) SAYILI TARİFE
Konsolosluk Harçları:
I- Değer üzerinden alınacak harçlar:
1. Tereke işlerinde:
a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden
(Binde 18)
b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tesbit, idare ve tasfiye olunduğu
takdirde konsoloslukca yapılan murakabeden
(Binde 9)
2. Sulhnameler:
(Kararda yazılı değer üzerinden):
a) (0,05 TL)’ye kadar olan kısmından (0,05 TL) dahil
(Binde 36)
b) (0,05 TL)’den sonra gelen kısmından ilaveten
(Binde 9)

3. Kıymetli eşyanın tesliminde:
Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten bırakılan kıymetli
eşyanın ilgililere tesliminde
(Binde 5,4)
4. Türkiye'ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden
(Binde 1,8)
II. Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar:
1. Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri: Beher rüsum
tonilatosundan
0,56 TL
2. Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan
0,29 TL
3. Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilatosundan
0,29 TL
III. Maktu harçlar:
1. Gemi jurnalinin tasdiki:
a) Jurnalin tasdiki
48,80 TL
b) Jurnala sayfa ilavesi
19,10 TL
2. Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri
197,50 TL
3. İmza ve mühür tasdiki:
a) Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancı
makamlar tarafından verilip Türk makamlarına veya Türk makamları tarafından
verilip bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz
edilecek olan yazılı kağıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike
müteallik
imza ve mühürlerin metne şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)
19,10 TL
b) İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)
38,70 TL
4. Yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafından tanzim
olunan yazı, kağıt ve suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan Kanunlara
uygun olduğunun tasdiki (Fotokopiler dahil)
19,10 TL
5. İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve şerhler:
a) Birinci sayfa için
19,10 TL
b) Birinci sayfadan sonraki her sayfa için
9,00 TL
6. Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine:
a) Türk Kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher sayfa
için)
32,30 TL
b) Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için)
65,50 TL
7. Terekenin mühürlenmesi
48,80 TL
8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki
29,00 TL
9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine
ait diğer yazılı kağıtlar ve kararlar
19,10 TL
10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve icrasından asıl harca ilave olarak
48,80 TL
(6) SAYILI TARİFE
Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve
Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları:
(4817 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile değişen şekli)
I- Pasaport harçları:
1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:
(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)
6 aya kadar olanlar
114,60 TL
1 yıl için olanlar
163,80 TL
2 yıl için olanlar
276,40 TL
3 yıl için olanlar
395,30 TL
3 yıldan fazla süreli olanlar
560,30 TL

Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi
için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç
alınmaz. Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.
2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan yabancılara
mahsus damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma
mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.
3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu
pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.
II- Vize müracaat ve vize harçları:
(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli)
1. Giriş vizeleri:
a) Tek giriş
197,10 TL
b) Müteaddit giriş
659,70 TL
2. Transit vizeleri:
a) Tek transit
197,10 TL
b) Çift transit
395,30 TL
(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar
aynen alınır.)
(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 1.1.2004)
Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından
vize harcı alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine, mütekabiliyet esası
gözönünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.
3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit
pasaportlara ait dönüş vizeleri
329,30 TL
III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik
harçları:
1. İkamet tezkeresi (5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent.
Yürürlük: 1.1.2004)
(1 aya kadar her gün için (Bu tutar ilk ay için tezkere başına (14,00 TL)’den
az, (70,80 TL)’den çok olamaz.)
7,60 TL
1 aydan sonraki her ay için
47,10 TL
İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate
alınır.
(4731 sayılı Kanunun 6'ncı maddesiyle eklenen cümleler. Yürürlük:
30.12.2001) (İkamet tezkeresinin alınmaması veya süresinin uzatılmaması, aşılan
sürenin kapsadığı tarife itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu
suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile
tahsil edilir.)
(4761 sayılı Kanunun 7'nci maddesiyle eklenen cümle. Yürürlük: 22.6.2002)
İkamet tezkeresi harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak,
Maliye Bakanlığı yetkilidir.
2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları
114,60 TL
IV- Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgeleri: (4817 sayılı Kanunun 34
üncü maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük: 6.9.2003)
1. Süreli Çalışma İzin Belgesi:
a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil)
101,10 TL
b) 3 yıla kadar (3 yıl dahil)
304,10 TL
Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.
2. Süresiz Çalışma İzin Belgesi:
507,20 TL
3. Bağımsız Çalışma İzin Belgesi:
1.015,00 TL
Çalışma izin belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde
tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

(7) SAYILI TARİFE
Gemi ve Liman Harçları:
I- Gemi sicil işlemleri:
1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan:
0,12 TL
(98,20 TL’den az, 6.605,60 TL’den çok olamaz.)
2. Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa
yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı
bedel üzerinden
(Binde 18)
(Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç
bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile
tesisleri, trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)
3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal
bedeli üzerinden
(Binde 4,5)
4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa
hakkı tesisinde, bedeli üzerinden
(Binde 4,5)
5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan
borç miktarı üzerinden
(Onbinde 9)
6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira
bedeli toplamı üzerinden
(Onbinde 9)
7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan harç miktarını
aşamaz)
9,00 TL
8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan
0,12 TL
(9,00 TL’den az, 164,50 TL’den çok olamaz.)
9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil
kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil)
4,20 TL
II. Liman işlemleri:
1. Denize elverişlilik belgesi:
En az 32,30 TL maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
0,37 TL
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
0,20 TL
500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan
0,10 TL
(Harç tutarı 990,30 TL’den çok olamaz.)
2. Ölçme Belgesi:
En az (65,50 TL) maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
0,49 TL
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
0,49 TL
Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
0,37 TL
3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı
2.641,80 TL’den çok olamaz)
0,20 TL
3. Yola elverişlilik belgesi:
Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden
19,10 TL
151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden
32,30 TL
501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden
65,50 TL
3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden
81,80 TL
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.
4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri beher rüsum tonilatodan0,37 TL
(48,80 TL’den az 1.651,10 TL’den çok olamaz)
5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki
7,30 TL
6. Yeterlik belgesi harçları: (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen
fıkra. Yürürlük: 1.1.2004)

a) Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti,
Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya
Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz
Kaptanı ve Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı
48,80 TL
b) Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı
32,30 TL
c) Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü, Makine
Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam, 1. Sınıf Dalgıç, 2. Sınıf Dalgıç, Balıkadam
Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı
19,10 TL
d) Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti, Sınırlı Makina
Zabiti,
Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı
14,00 TL
7. Türk denizci kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil) (5035 sayılı
Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1.1.2004) Gemiadamı
Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları
Hakkında Uluslararası Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa
Mesafe Telsiz Belgeleri
9,00 TL
8. Gemi sörvey belgeleri:
a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yük gemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi,
uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi telsiz-telefon emniyet belgesi,
telsiz-telgraf emniyet belgesi, (Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere) En az
(15,60 TL) maktu harca ilave olarak beher rüsum tonilatosundan Her belgenin
harç tutarı (164,50 TL)’den çok olamaz.
0,03 TL
b) Muafiyet belgesi
32.30 TL
(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca yapılacak temdidi
işleminden de aynı miktarda harç alınır.)
9. Özel yat kayıt belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle eklenen
fıkra. Yürürlük: 1.1.2005) En az (32,30 Türk Lirası) maktu harca ilave
olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
0,37 TL
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
0,20 TL
500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan
0,10 TL
(Harç tutarı 990,30 Türk Lirasından çok olamaz.)
10. Transitlog belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle eklenen
fıkra. Yürürlük: 1.1.2005)
Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden
6,90 TL
101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden
14,00 TL
251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden
28,30 TL
501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden
56,70 TL
3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden
70,80 TL
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.
(8) SAYILI TARİFE
İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları:
I- İmalat ruhsatları:
1. Müstahzar ruhsatnameleri:
Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca
verilecek ruhsatnameler:
a) Memleket dışında imal olunup ithal edilenler
659,90 TL
b) Memleket içinde imal olunanlar
329,60 TL
c) Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı:
- Hariçten ithal edilenler
329,60 TL
- Memleket içinde imal olunanlardan
164,50 TL

2. Patent ve faydalı modeller: (5228 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen
bent. Yürürlük: 31.7.2004)
a) Başvuru harcı
11,20 TL
b) Patent/faydalı model başvurularında rüçhan hakkı talepleri
11,20 TL
(Her bir rüçhan başvurusu ayrı harca tâbidir.)
c) Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı
55,60 TL
d) Ek patent belgesi düzenleme harcı
55,60 TL
e) Enstitüce onaylı patent ve faydalı model belgesi suret harcı
55,60 TL
f) Sınaî mülkiyet koruma harcı (İkinci yıldan sonra geçerlilik süresince her yıl
tahsil edilir.)
55,60 TL
g) Patent/faydalı model başvuruları ve patent/faydalı model belgeleri üzerinde
tasarruf işlemleri;
- Devir
55,60 TL
- Veraset
55,60 TL
- Lisans
63,70 TL
- Rehin
55,60 TL
- Mevki fiil
55,60 TL
h) Rüçhan belgesi düzenleme harcı
63,70 TL
3. Endüstriyel tasarımlar:
a) Tekli tasarım başvuru harcı
17,40 TL
b) Çoklu tasarım (5'e kadar) başvuru harcı
45,80 TL
c) 6 ve fazlası her bir tasarım için başvuru harcı
9,60 TL
d) Tasarım tescil harcı
18,40 TL
e) Yenileme harcı (her bir yenilemede)
109,20 TL
f) Süre uzatımı ile yenileme (6'şar aylık her bir süre uzatımı ile yenileme)
164,30 TL
g) Devir şerhi tescil
55,60 TL
h) Lisans işlemi kayıt harcı
109,20 TL
ı) Veraset ve intikal işlemi harcı
31,60 TL
i) Birleşme kayıt harcı
81,80 TL
j) Rüçhan hakkı kayıt harcı
63,70 TL
k) Enstitüce onaylı tasarım tescil belgesi ve sicil sureti verilmesi
18,40 TL
l) Menşei memleket belgelerinden
63,70 TL
m) Endüstriyel tasarım erken inceleme harcı
394,90 TL
4. Markalar:
a) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıf için)
45,80 TL
b) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıftan sonraki her sınıf için ek olarak)
45,80 TL
c) Marka yenileme harcı
118,90 TL
d) Koruma süresi sona eren marka yenileme harcı
158,50 TL
e) Marka tescil belgesi düzenleme harcı
96,40 TL
f) Marka devir işlemi kayıt harcı
88,40 TL
g) Lisans kayıt ve yenileme harcı
158,50 TL
h) Veraset ve intikal işlemi kayıt harcı
58,30 TL
ı) Rehine işlemi kayıt harcı
91,50 TL
i) Rüçhan hakkı kayıt harcı
63,70 TL
j) Enstitüce onaylı marka sureti ve sicil sureti düzenleme harcı
45,80 TL
k) Öncelikli başvuru harcı
739,30 TL
l) Uluslararası başvuru harcı
45,80 TL
5. Coğrafi işaretler:
a) Başvuru harcı
11,20 TL
b) Coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil kayıt harcı
11,20 TL

c) Enstitüce onaylı coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil sureti düzenleme harcı
11,20 TL
6. Marka ve patent vekillerinden:
a) Sicil kayıt harcı
158,50 TL
b) Sicil yenileme harcı
158,50 TL
c) Marka ve patent vekilliği belge harcı
158,50 TL
II- İhracatçı ruhsatnameleri ve İthalatla ilgili belgeler:
(4369 sayılı Kanunun 82 inci maddesiyle kaldırılmıştır.)
III- Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme
imtiyazları:
1. Maden arama ruhsatnamesi taleplerinden
197,50 TL
2. Maden arama ruhsatnameleri (Her yıl için)
494,80 TL
3. Önişletme ruhsatnameleri (Her yıl için)
1.733,30 TL
4. Maden işletme ruhsatnameleri (Her yıl için)
a) 10 yıla kadar olan (10 dahil) işletme ruhsatnameleri
2.972,20 TL
b) 15 yıla kadar olan (15 dahil) işletme ruhsatnameleri
3.467,40 TL
c) 40 yıla kadar olan (40 dahil) işletme ruhsatnameleri
4.953,90 TL
d) 60 yıla kadar olan (60 dahil) işletme ruhsatnameleri
7.530,70 TL
5. Mülga 6309 sayılı Kanuna göre verilen (60-99) yıllık işletme imtiyazları
(Her yıl için)
9.908,70 TL
6. Taşocağı Nizamnamesi gereğince verilecek ruhsatnameler (Her yıl için)
329,60 TL
7. Arama, önişletme ve işletme ruhsatnameli sahalarla işletme imtiyazlı sahalara
fenni nezaretçi tayini taleplerinden
247,10 TL
8. İşletme ruhsat hakkı, birleştirme, uzatma, küçültme, alan değiştirilmesi ve
taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinden
1.237,90 TL
Maden arama ruhsatnamesi, önişletme ruhsatnamesi, işletme ruhsat hakkı, işletme
ruhsatnamesi, işletme imtiyazı ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu
kapsamına alınması taleplerinin devir ve intikalleri sırasında, bu hakların
verilmesi sırasındaki harçlar yeniden alınır.
IV- Petrol işlemleri:
1. Sicil işlemleri:
a) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge istihsali taleplerinin
tescilinden
247,10 TL
b) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden 296,40 TL
c) Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan değişikliklerin
tescilinden
148,00 TL
d) Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunların
sahiplerine verdiği haklardan muayyen bir kısmında, diğer bir hükmi şahsa
muvakkaten kullanma hakkı tanınmasının tescilinden
247,10 TL
e) Diğer hususların tescilinden
98,30 TL
2. Ruhsatlar:
a) Müsaade vesikaları
659,90 TL
b) Arama ruhsatnameleri
990,30 TL
c) İşletme ruhsatnameleri
8.257,20 TL
d) Belgeler
990,30 TL
Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya devrinden aynı
miktarda harç alınır.
3. Tarifelerin tasdiki
164,50 TL
V- Satış ruhsatnameleri:
1. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük: 31.12.2003)
2. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük: 31.12.2003)

3. Pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler (Her yıl için, son
nüfus sayımına göre):
Nüfusu 10.000'den aşağı yerlerde
12,50 TL
Nüfusu 10.000-50.000 olan yerlerde
32,30 TL
Nüfusu 50.000'den yukarı olan yerlerde
65,50 TL
4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alınacak
ruhsat harçları:
Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir
kimyevi maddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri açmak için Sağlık
Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre):
Nüfusu 30.000'e kadar olan mahallerde
329,60 TL
Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasında olan mahallerde
659,90 TL
Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasında olan mahallerde
990,30 TL
Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahallerde
1.651,10 TL
Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahallerde
3.302,40 TL
VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak
harçlar:
1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları:
Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre)
Nüfusu 5.000'e kadar olan mahaller için
32,30 TL
Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında olan mahaller için
65,50 TL
Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında olan mahaller için
164,50 TL
Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasında olan mahaller için
263,70 TL
Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasında olan mahaller için
395,80 TL
Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında olan mahaller için
527,90 TL
Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahaller için
659,90 TL
Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahaller için
990,30 TL
2. Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri:
a) Programlarının Türk yüksek mühendis ve yüksek mimar eğitim müesseseleri
programlarına muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya
yüksek mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre
verilecek ruhsatnameler
329,60 TL
b) Programlarının Türk Teknik Okulu mühendis kısmı programlarına muadil
olduğu kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar eğitim müessesesinden
diploma almış olanlara usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler
197,50 TL
3. Mütehassıs tabiplik vesikaları:
a) Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları 329,60 TL
b) Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas
vesikaları
329,60 TL
c) Yabancı memleketlerin tıp fakültesinden mezun Türk hekimlerine Türkiye
Cumhuriyeti hudutları dahilinde tababet icra etmek üzere verilecek mezuniyet
vesikaları
329,60 TL
4. Mütehassıs kimyagerlik vesikaları:
a) Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları329,60 TL
b) Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek
ihtisas vesikaları
329,60 TL
c) Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun Türk kimyagerlerine
Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları
329,60 TL
5. Dişçilere ait mezuniyet vesikaları:
Yabancı memleketler dişçi mektep veya fakültelerinden mezun olan diş
tabiplerine
Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları
329,60 TL

6. Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları:
Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun olan veterinerlere
Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları
131,40 TL
7. Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler:
a) Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hemşire, ebe ve sünnetçilere verilecek
ruhsatnameler
98,30 TL
b) Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan Türk tebaası hemşire, ebe,
sağlık memuru ve laborantlara Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek
ruhsatnameler
98,30 TL
c) Sağlık okullarından ve kolejlerinden mezun olanlara verilecek şahadetnameler 98,30 TL
8. Gözlükçülük ruhsatnameleri:
Hususi Kanununa göre verilecek fenni gözlükçülük ruhsatnameleri
494,80 TL
9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri:
a) Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek açma ruhsatnameleri:
20 yataklıya kadar olanlar
659,70 TL
20-50 yataklıya kadar olanlar
990,30 TL
50-100 yataklıya kadar olanlar
1.651,10 TL
100 yatak veya daha yukarı olanlar
2.641,80 TL
(Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000 den aşağı bulunan mahallerde açılacak
hastanelerden bu harçların dörtte biri alınır.)
b) Radyoloji, radyo ve elektrikle teşhis ve tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri
açmak için verilecek ruhsatnameler
659,90 TL
10. Laboratuvarlara ait ruhsatnameler:
Seriri ve gıdai taharriyat ve tahliller yapılan ve misli teamüller aranılan umuma
mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları açmak için verilecek ruhsatnameler329,60 TL
11. Avukatlık ruhsatnameleri:
Hususi Kanunu mücibince verilecek avukatlık ruhsatnameleri
329,60 TL
12. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile kaldırılmıştır.)
13. Eski eserler ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri:
Eski eser ve define arama sondaj ruhsatnamelerinden:
a) Eski eser araştırmaları için verilecek hafriyat ruhsatnameleri (Beher yıl için) 65,50 TL
b) Eski eser araştırmaları için verilecek sondaj ruhsatnameleri (Beher ay için)
32,30 TL
c) Define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler (Beher iki ay için)
164,50 TL
14. Gümrük müşavirlerine verilecek izin belgeleri: (4503 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesi ile değişen şekli)
Gümrük müşavirliği izin belgesi
1.320,80 TL
Gümrük müşavir yardımcısı izin belgesi
659,90 TL
15. Avcılık belgesi (5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile değişen bent.
Yürürlük: 31/7/2004): Hususi Kanunu gereğince verilecek avcılık belgeleri (Her
yıl için)
a) Avcı derneklerine dahil olanlardan
86,60 TL
b) Avcı derneklerine dahil olmayanlardan
94,60 TL
16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları: (5035 sayılı Kanunun 39 uncu
maddesi ile değiştirilen bent. Yürürlük: 1/1/2004)
a) Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade
vesikaları (Her yıl için)
394,90 TL
b) Bulundurma vesikaları
631,70 TL
c) (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 1/1/2004)
Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri
15,50 TL
17. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile kaldırılmıştır.)
18. (4369 sayılı Kanunun 81 ve 82'nci maddeleri ile değişen bent. Yürürlük:
29/7/1998) Özel okul ve özel dersane işletme ruhsatnameleri:

a) İlköğretim seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)
659,90 TL
b) Lise seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)
1.320,80 TL
c) Özel dersanelerden (Her yıl için)
1.320,80 TL
d) (4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:
31/12/2003) Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesine göre özel kişi ve
kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek okul açma
belgelerinden (Her yıl için)
Son nüfus sayımına göre;
Nüfusu 200.000'e kadar olan şehirlerde
446,50 TL
Nüfusu 500.000'e kadar olan şehirlerde
893,30 TL
Nüfusu 500.000'den yukarı olan şehirlerde
1.339,90 TL
(Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel eğitime yararlı olduğu Milli Eğitim
Bakanlığınca tasdik olunan özel okullar hariç)
19. Turizm müessese belgeleri: Merkez turizm komitesinin kararı ve Kültür ve
Turizm Bakanlığının onayı üzerine
a) Dördüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden
98,30 TL
b) Üçüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden
164,50 TL
c) İkinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden
197,50 TL
d) Birinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden
263,70 TL
e) Lüks sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden
395,80 TL
f) Dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden
98,30 TL
g) Üçüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden
164,50 TL
h) İkinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden
197,50 TL
i) Birinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden
263,70 TL
j) Lüks sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden Turistik müessese harcı alınır.395,80 TL
20. Müteahhitlik karneleri:
Karnede yazılı değer üzerinden (Geçerlilik süresi sonuna kadar)
(Binde 0,18)
Ancak, bu miktar (6.605,60 TL)’den fazla olamaz.
VII- Okul diplomaları:
1. (4369 sayılı Kanunun 82'nci maddesiyle kaldırılmıştır.)
2. Lise veya bu dereceye muadil okullarda bu derecedeki sanat ve meslek okul
ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar
4,20 TL
3. Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya aynı derecedeki sanat ve
meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar
6,70 TL
VIII- Telsiz harçları: (3293 Sayılı Kanunun 7'nci maddesi ile kaldırılmıştır.)
IX- Kapalı devre televizyon ruhsat harçları:
Kapalı devre televizyon sistemi kurulması ve işletilmesi için Radyo ve Televizyon
Yüksek Kurulu tarafından verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)
a) 3-15 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden
990,30 TL
b) 16-30 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden
1.981,20 TL
c) 31-60 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden
3.963,50 TL
d) 61 ve daha fazla TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden,
5.779,70 TL
Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu harçlar % 50 zamlı olarak tahsil
edilir.
Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle il özel idareleri, belediye ve köyler
tarafından kurulan kapalı devre televizyon sistemleri bu harca tabi tutulmazlar.
X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları:
(4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli)
1- Genel antrepo izin belgeleri:
a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden:
- Açma
17.340,60 TL

- İşletme (Her yıl için)
5.779,70 TL
b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:
- Açma
11.560,30 TL
- İşletme (Her yıl için)
5.779,70 TL
c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:
- Açma
11.560,30 TL
- İşletme (Her yıl için)
5.779,70 TL
d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:
- Açma
11.560,30 TL
- İşletme (Her yıl için)
5.779,70 TL
e) Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerlerde gümrük hattı dışı eşya
satış mağazası açma izin belgelerinden
2.889,40 TL
f) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depo açma izin belgelerinden 2.889,40 TL
2- Özel antrepo izin belgeleri:
- Açma
8.669,80 TL
- İşletme (Her yıl için)
4.293,40 TL
3- Geçici depolama yeri izin belgeleri:
a) Geçici depolama yeri işletmeciliği izin belgelerinden:
- Açma
17.340,60 TL
- İşletme (Her yıl için)
5.779,70 TL
b) Eşya sahibine ait geçici depolama yeri izin belgelerinden:
- Açma
8.669,80 TL
- İşletme (Her yıl için)
4.293,40 TL
XI- Finansal faaliyet harçları (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile
değişen şekli.)
1- Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:
a) Türkiye'de kurulmuş ve kurulacak bankalar ile yabancı bankaların Türkiye'de
açtıkları ve açacakları Merkez Şubelerine ilişkin izin belgeleri (Her yıl için)134.710,90 TL
b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulacak bankalar ve açılacak
yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (Her banka ve şube için)
134.710,90 TL
c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları
şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)
26.941,70 TL
2- Özel Finans Kurumları Kuruluş izin belgeleri:
a) Özel finans kurumları kuruluş izin belgesi (Her yıl için)
134.710,90 TL
b) Özel finans kurumlarının açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her
şube için)
26.941,70 TL
3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her
belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için)
26.941,70 TL
4- Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri
26.941,70 TL
5- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri:
a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)
26.941,70 TL
b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere
açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)
13.470,80 TL
6- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri:
a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)
26.941,70 TL
b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları
şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)
13.470,80 TL
7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri:

(5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile değiştirilen hüküm. Yürürlük:
1.1.2008)
a) Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 12.566,40 TL
b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen belgeler6.283,20
TL
8- (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:
1/1/2004)
a) Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)
67.355,10 TL
b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)
47.408,70 TL
9- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler:
a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için)
26.941,70 TL
(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak
faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)
b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri
(Her şube için)
13.470,80 TL
10- 5582 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük: 21/2/2007
XII-Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları:
(5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen madde. Yürürlük: 6/6/2008)
1- Başvuru harcı
28.000,00 TL
2- Yenileme harcı
22.400,00 TL
(9) SAYILI TARİFE
Trafik Harçları:
I- Tescil harçları:
(4760 sayılı Kanunun 18/2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük: 1/8/2002)
II- Sürücü belgesi harçları:
(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 1/1/2005)
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden
bir defaya mahsus olmak üzere,
a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil)
70,80 TL
b) B sınıfı sürücü belgesinden
213,00 TL
c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden
70,80 TL
d) Uluslararası sürücü belgelerinden
142,00 TL
e) Diğer sürücü belgelerinden
355,20 TL
Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.
III- Sınav harçları:
(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük: 1/1/2005)
IV- Sürücü belgesi vize harçları:
(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 1.1.2005)
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü
belgesi vize işlemlerinde “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen
harçların ¼’ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin asli sürücü belgesine
dönüştürülmesi veya mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim
edilmesi halinde bu fıkra uyarınca harç alınır.
V- Teknik muayene harçları:
(5228 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi ile kaldırılan bent. Yürürlük: 1/1/2005)
VI- Ruhsat (İzin) harçları:
Karayolları Trafik Kanununun;
a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden
197,10 TL

b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)
395,30 TL
c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)
792,00 TL
d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden
395,30 TL
e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için)
1.981,00 TL
f) (4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile kaldırılmıştır.)
VII- Geçici trafik belgeleri harçları:
a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici
trafik belgelerinden;
aa) A sınıfı trafik belgelerinden
1.155,00 TL
bb) Diğerlerinden
114,60 TL
b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden
131,20 TL
[R.G. 24 Aralık 2008 – 27090]
—— • ——

Gümrük Müsteşarlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 66)
MADDE 1 – (1) 20/11/2008 tarihli ve 27060 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 387
Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2008 yılı için yeniden değerleme oranı %
12 (yüzde oniki) olarak tespit edilmiş olup, bu çerçevede 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241
inci maddesi ile 31/5/2002 tarihli ve 24771 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gümrük Yönetmeliğinin 665, 683, 738 ve 748 inci maddelerinde yer alan ceza, kıymet, tutar
ve fazla çalışma ücretleri aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
a) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241’inci maddesinin 1’inci fıkrasında belirtilen
usulsüzlük cezası 221.-TL olarak uygulanır.
b) Gümrük Yönetmeliğinin;
1) 665’inci maddesinin 1’inci fıkrasının;
i) (a) bendinde belirtilen tutar
77.161.-TL.
ii) (b) bendinde belirtilen tutar
385.823.-TL.
iii) (c) bendinde belirtilen tutar
385.823.-TL.
2) 683’üncü maddesinin
i) (a) fıkrasında belirtilen fazla çalışma ücreti
16.-TL.
(ihracat için
7.-TL.)
ii) (b) fıkrasında Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti25.-TL.
(ihracat eşyası için çıkış yapan Türk plakalı kamyonlar için16.-TL.)
3) 738’inci maddesinin (a) fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası221.-TL.
4) 748’inci maddesi uyarınca, ikinci tahlil gerektiren her bir örnek için
alınacak tahlil ücreti
572.-TL.
olarak uygulanır.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan
yürütür.
[R.G. 26 Aralık 2008 – 27092]
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
4822 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI
HAKKINDA KANUN’UN 5728 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 25 İNCİ MADDESİNE
VE 5560 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 5326 SAYILI KABAHATLER
KANUNU’NUN 3 ÜNCÜ VE 17/7 NCİ MADDELERİNE GÖRE 2009
YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA
CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2008/1)
MADDE 1 – 4822 sayılı Kanun ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun’un 5728 sayılı Kanunla değişik 25 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari
para cezaları, 5560 sayılı Kanunla Değişik 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 3 üncü ve 17/7
nci maddeleri hükmü uyarınca belirlenen usule göre 20/11/2008 tarih ve 27060 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 387 sıra no’lu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit
edilen 2008 yılı için yeniden değerleme oranı olan %12 (oniki) artış esas alınarak, 1/1/2009
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde artırılmıştır:
4077 sayılı Kanun'un 5728
sayılı Kanunla Değişik 25
inci Maddesinin;
Birinci fıkrasındaki ceza
miktarı:
İkinci fıkrasındaki ceza
miktarı:
Üçüncü fıkrasındaki ceza
miktarı:
Dördüncü fıkrasındaki ceza
miktarları:
Beşinci fıkrasındaki ceza
miktarları:
Altıncı fıkrasındaki ceza
miktarı:
Yedinci fıkrasındaki ceza
miktarları:
Sekizinci fıkrasındaki ceza
miktarları:
Onuncu fıkrasındaki ceza
miktarı:

8/2/200831/12/2008 TL

1/1/2009-31/12/2009
TL

100
200

112
224

500

560

1.000

1.120

10.000
2.000
400
5.000
10.000
200.000
200.000
6.000
60.000
80.000

11.200
2.240
448
5.600
11.200
224.000
224.000
6.720
67.200
89.600

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
[R.G. 29 Aralık 2008 – 27095]
—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN
4822 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİK 22 NCİ VE TÜKETİCİ
SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ’NİN
5 İNCİ MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL
SINIRLARIN ARTIRILMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: TRKGM-2008/2)
MADDE 1 – (1) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un değişik 22 nci
maddesinde belirlenen usule göre Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bildirilen
Üretici Fiyatları Endeksinde meydana gelen ortalama % 13,29 (onüç virgül yirmidokuz)
oranında artış esas alınarak 1/1/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:
a) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un değişik 22 nci maddesinin 5
ve 6 ncı fıkrasındaki tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına
ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır 936,97 TL,
b) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Sorunları
Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir
statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla
görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 2.446,03 TL,
olarak tespit edilmiştir.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
[R.G. 29 Aralık 2008 – 27095]
—— • ——

Rekabet Kurumu Başkanlığından:
4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 16 NCI
MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA
CEZASI ALT SINIRININ 31/12/2009 TARİHİNE KADAR
GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ARTIRILMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2009/1)
MADDE 1 – 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin
birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 20/11/2008 tarih ve 27060
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 387 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde tespit
edilen 2008 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 12 (oniki) artış esas alınarak,
1/1/2009’dan 31/12/2009 tarihine kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yükseltilmiştir:
4054 sayılı Kanun'un 16 ncı
8/2/2008-31/12/2008
Maddesinin Birinci Fıkrasında; tarihleri arasında
öngörülen ceza alt sınırı miktarı:

10.000 TL

1/1/2009-31/12/2009
tarihleri arasında
11.200 TL

MADDE 2 – Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

[R.G. 29 Aralık 2008 – 27095]
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Çevre ve Orman Bakanlığından:
2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ
PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(2009/1)
2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, kanuna aykırılık halinde uygulanacak
idari para cezaları belirlenmiştir.
20/2/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 17 nci maddesinin yedinci
fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B)
fıkrası uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle uygulanacağı ve
bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı
hükmü yer almaktadır.
Maliye Bakanlığı tarafından 20/11/2008 tarihli ve 27060 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 387 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2009 yılı yeniden
değerleme oranı %12 olarak tespit ve ilan edilmiştir.
Bu nedenle 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan para cezası
miktarları 1/1/2009 tarihinden itibaren aşağıda gösterildiği gibi uygulanacaktır.
Tebliğ olunur.
2872 Sayılı Kanunun 5491
Kanundaki ceza miktarı
1/1/2009 - 31/12/2009
Sayılı yasa ile değişik 20
tarihleri arasında
inci maddesinin;
uygulanacak ceza
(a) bendindeki ceza
500 YTL
646 YTL
miktarları
1.000 YTL
1.293 YTL
(b) bendindeki ceza miktarı
24.000 YTL
31.062 YTL
48.000 YTL
62.125 YTL
(c) bendindeki ceza
6.000 YTL
7.764 YTL
miktarları
2.000 YTL
2.588 YTL
300 YTL
387 YTL
(d) bendindeki ceza
(b) bendi için iki kat:
miktarları
48.000 YTL
62.125 YTL
96.000 YTL
124.250 YTL
(c) bendi için iki kat:
12.000 YTL
4.000 YTL
15.531 YTL
600 YTL
5.176 YTL
(d) bendinin ikinci
775 YTL
cümlesindeki konutlarla ilgili
olarak:
775 YTL
600 YTL
(e) bendindeki ceza miktarı
10.000 YTL
12.942 YTL
(f) bendindeki ceza miktarı
60.000 YTL
77.656 YTL
(g) bendindeki ceza miktarı
6.000 YTL
7.764 YTL
(h) bendindeki ceza
400 YTL
517 YTL
miktarları
1.200 YTL
1.552 YTL
4.000 YTL
5.176 YTL
12.000 YTL
15.531 YTL

(ı) bendinin; 1 nolu alt
bendindeki ceza miktarları
(ı) bendinin; 2 nolu alt
bendindeki ceza miktarları
(ı) bendinin; 3 nolu alt
bendindeki ceza miktarları
(ı) bendinin; 4 nolu alt
bendindeki ceza miktarları

(ı) bendinin altıncı
paragrafındaki ceza
miktarları
(i) bendindeki ceza miktarı
(j) bendindeki ceza miktarları
(k) bendindeki ceza
miktarları
(l) bendindeki ceza miktarları

(m) bendindeki ceza
miktarları
(n) bendindeki ceza
miktarları
(o) bendindeki ceza miktarı
(p) bendindeki ceza miktarı
(r) bendindeki ceza miktarları
(s) bendindeki ceza miktarı
(t) bendindeki ceza miktarı
(u) bendindeki ceza miktarı
(v) bendindeki ceza miktarı
(y) bendindeki ceza miktarı
Geçici 4 üncü maddesinin 5
inci fıkrasındaki ceza
miktarları

Ton başına*:
40 YTL
10 YTL
100 YKR
Ton Başına*:
30 YTL
6 YTL
100 YKR
Ton Başına*:
20 YTL
4 YTL
100 YKR
Ton başına*:
10 YTL
2 YTL
40 YKR
24.000 YTL
600 YTL
1.000 YTL
24.000 YTL
600 YTL
20.000 YTL
100.000 YTL
Dekar başına*:
20 YTL
Metkreküp başına*:
120 YTL
6.000 YTL
4.000 YTL
48.000 YTL
1.200 YTL
12.000 YTL
24.000 YTL
24.000 YTL
60.000 YTL
100 YTL
2.000.000 YTL.
2.000.000 YTL
100.000 YTL den
1.000.000 YTL’ye kadar
100.000 YTL den
1.000.000 YTL’ye
kadar
Belediyelerde;
• Nüfusu 100.000’den
fazla olanlarda:
50.000 YTL
• Nüfusu 100.000 –

51,76 YTL
12,93 YTL
127 YKR
38,81 YTL
7,75 YTL
127 YKR
25,88 YTL
5,17 YTL
127 YKR
12,93 YTL
2,57 YTL
51 YKR
31.062 YTL
775 YTL
1.293 YTL
31.062 YTL
775 YTL
25.885 YTL
129.428 YTL
25,88 YTL
155,31 YTL
7.764 YTL
5.176 YTL
62.125 YTL
1.552 YTL
15.531 YTL
31.062 YTL
31.062 YTL
77.656 YTL
127 YTL
2.588.579 YTL
2.588.579 YTL
129.428 YTL’den
1.294.289 YTL ye
kadar
129.428 YTL’den
1.294.289 YTL ye kadar
Belediyelerde;
• Nüfusu
100.000’den fazla
olanlarda:
64.713 YTL

50.000 arasında olanlarda:
30.000 YTL
• Nüfusu 50.000 –
10.000 arasında olanlarda:
20.000 YTL
• Nüfusu 10.000 –
2.000 arasında olanlarda:
10.000 YTL
• Organize Sanayi
Bölgelerinde:
100.000 YTL
• Bunların dışında
kalan endüstri ve atıksu üreten
her türlü tesiste:
60.000 YTL

• Nüfusu 100.000
– 50.000 arasında
olanlarda:
38.828 YTL
• Nüfusu 50.000 –
10.000 arasında olanlarda:
25.885 YTL
• Nüfusu 10.000 –
2.000 arasında olanlarda:
12.942 YTL
• Organize Sanayi
Bölgelerinde:
129.428 YTL
• Bunların dışında
kalan endüstri ve atıksu
üreten her türlü tesiste:
77.656 YTL

* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat
kısmı dikkate alınmayacaktır.
[R.G. 30 Aralık 2008 – 27096]
—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI
Karar Tarihi : 25/12/2008
Karar No : 2008/1
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince, iş
sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari
ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 26/11/2008 tarihinde başladığı
çalışmalarını 25/12/2008 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;
1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine oybirliğiyle karar verilmiştir.
2) Son toplantıya Türk-İş temsilcileri katılmamıştır.
3) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin;
1/1/2009-30/6/2009 tarihleri arasında 22,20 (yirmiiki yirmi) Türk Lirası olarak, 1/7/200931/12/2009 tarihleri arasında ise 23,10 (yirmiüç on ) Türk Lirası olarak tespitine, toplantıya
katılanların oybirliği ile,
4) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari
ücretlerinin; 1/1/2009-30/6/2009 tarihleri arasında 18,90 (onsekiz doksan ) Türk Lirası olarak,
1/7/2009-31/12/2009 tarihleri arasında ise 19,65 (ondokuz altmışbeş) Türk Lirası olarak
tespitine, toplantıya katılanların oybirliği ile,
5) İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari
Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince Resmî Gazete’de yayımlanmasına
toplantıya katılanların oybirliğiyle,
karar verilmiştir.
GEREKÇE

Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.
Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari
ücret, pazarlık ücreti değildir.
Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması
için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2009 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri
değerlendirmiştir.
İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; 16 yaşını doldurmuş işçiler için günlük
asgari ücreti; 1/1/2009-30/6/2009 tarihleri arasında uygulanmak üzere 22,20 ( yirmiiki yirmi )
Türk Lirası olarak, 1/7/2009-31/12/2009 tarihleri arasında ise 23,10 (yirmiüç on ) Türk Lirası
olarak belirlemiştir.
16 yaşını doldurmamış işçiler için günlük asgari ücretin; 1/1/2009-30/6/2009 tarihleri
arasında uygulanmak üzere 18,90 (onsekiz doksan) Türk Lirası olarak, 1/7/2009-31/12/2009
tarihleri arasında ise 19,65 (ondokuz altmışbeş ) Türk Lirası olarak belirlenmesi Komisyonca
kabul edilmiştir.
Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit
Komisyonu’nca belirlenen asgari ücretler, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ayın
ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir.
[R.G. 30 Aralık 2008 – 27096]
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İlânlar
Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığından :
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKAN ADAYLARININ SEÇİMİNE DAİR
İLAN
1 – Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulu tarafından;
Yargıtay üyeleri,
Danıştay üyeleri,
Birinci sınıf adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları ile bu sınıftan sayılanlar,
Hukuk profesörleri,
En az yirmi yıl fiilen mesleğini icra etmiş avukatlar,
En az yirmi yıl fiilen mesleğini icra etmiş birinci sınıf noterler,
arasından üç başkan adayı seçimi yapılacaktır.
2 – Başvurular, Resmi Gazete’deki ilandan itibaren 19/01/2009 Pazartesi günü mesai
bitiş saati olan 17:30’a kadar belirtilen belgelerin ekli olduğu dilekçeyle, Ahlatlıbel İncek
Yolu 06095 Çankaya/ ANKARA adresinde bulunan Akademi Başkanlığına bizzat
yapılacaktır.
Dilekçeye eklenecek belgeler:
- Nüfus cüzdanı örneği.
- 6x9 ebadında bir adet renkli fotoğraf.
- Özgeçmiş.
- Aday adayının halen bulunduğu görevi ve işi ile ilgili olarak kurumundan alacağı
hizmet süresini gösteren onaylı belge aslı.
3 – Seçim, Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunca yukarıda belirtilen adreste
23/01/2009 Cuma günü saat 14:00’da yapılacaktır.
4 – Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına aday olacaklara;

4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 9 uncu maddesi ile Türkiye Adalet
Akademisi Başkan ve Başkan Yardımcıları Adaylarının Seçilme Usul ve Esaslarına Dair
Yönetmeliğin 5,6,7 ve 8 inci maddeleri uyarınca duyurulur.
[R.G. 25 Aralık 2008 – 27091]
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Adalet Bakanlığından :
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2007 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan ikinci sınıf Ortaca Noterliği
26 Şubat 2009 ve Çanakkale Birinci Noterliği 28 Şubat 2009 tarihlerinde yaş tahdidi
nedeniyle boşalacaktır.
1512 Sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF
VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına
başvurmaları gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi
içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.
Sıra No : Noterliğin Adı
2007 Yılı Gayrisafi Gelirleri
1 - Çanakkale Birinci Noterliği
478.478,6l.-YTL.
2 - Ortaca Noterliği
484.602,52.-YTL
[R.G. 26 Aralık 2008 – 27092]
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Adalet Bakanlığından :
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2007 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF noterlikler
münhaldir
1512 Sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF,
İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ
SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay
içinde ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya
bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.
Başvuruda bulunan ve belge numarası 7000’in altında olan belge sahiplerinin başvuru
dilekçelerine 1512 Sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı,
sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası
olup, olmadığına ilişkin belge ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin edilebilecek
beyannameyi ve varsa soyadındaki değişikliği gösterir belgeyi eklemeleri gerekmektedir.
Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate
alınmaz.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma
süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz.
Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra
vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

İlan olunur.
SIRA
NO
12345678910111213141516171819202122232425262728293031-

NOTERLİĞİN ADI
ARAPGİR NOTERLİĞİ
AYVACIK NOTERLİĞİ
BALA NOTERLİĞİ
BAYBURT BİRİNCİ NOTERLİĞİ
BESNİ NOTERLİĞİ
BOZYAZI NOTERLİĞİ
ÇATAK NOTERLİĞİ
ÇOBANLAR NOTERLİĞİ
ÇÜNGÜŞ NOTERLİĞİ
DÖRTDİVAN NOTERLİĞİ
(Dördüncü sınıftan Üçüncü
Sınıfa Yükseltilen)
ELMADAĞ NOTERLİĞİ
ERZİN NOTERLİĞİ
GERGER NOTERLİĞİ
GERZE NOTERLİĞİ
GEYVE NOTERLİĞİ
KADIŞEHRİ NOTERLİĞİ
KAYNARCA NOTERLİĞİ
KIZILCAHAMAM NOTERLİĞİ
KOVANCILAR NOTERLİĞİ
KOYULHİSAR NOTERLİĞİ
ORTAKÖY NOTERLİĞİ
PEHLİVANKÖY NOTERLİĞİ
SARIZ NOTERLİĞİ
SASON NOTERLİĞİ
SULAKYURT NOTERLİĞİ
SUŞEHRİ NOTERLİĞİ
ŞARKIŞLA NOTERLİĞİ
TEKMAN NOTERLİĞİ
TUTAK NOTERLİĞİ
ÜRGÜP NOTERLİĞİ
YEŞİLYURT NOTERLİĞİ

İLİ
MALATYA
ÇANAKKALE
ANKARA
BAYBURT
ADIYAMAN
MERSİN
VAN
AFYONKARAHİSAR
DİYARBAKIR
BOLU
ANKARA
HATAY
ADIYAMAN
SİNOP
SAKARYA
YOZGAT
SAKARYA
ANKARA
ELAZIĞ
SİVAS
AKSARAY
KIRKLARELİ
KAYSERİ
BATMAN
KIRIKKALE
SİVAS
SİVAS
ERZURUM
AĞRI
NEVŞEHİR
MALATYA

2007 YILI
GAYRİSAFİ
GELİRLERİ
28.813,77.-YTL.
136.306,31.-YTL.
60.827,14.-YTL.
171.231,28.-YTL.
183.764,42.-YTL.
104.382,62.-YTL.
22.893,06.-YTL.
19.722,02.-YTL.
9.953,08.-YTL.
9.576,45.-YTL.
115.847,43.-YTL.
134.251,23.-YTL.
15.827,86.-YTL.
98.452,25.-YTL.
149.790,18.-YTL.
56.022,18.-YTL.
73.119,91.-YTL.
116.864,92.-YTL.
99.932,53.-YTL.
36.439,21.-YTL.
156.239,03.-YTL.
14.288,66.-YTL.
32.275,96.-YTL.
38.943,48.-YTL.
23.125,52.-YTL.
140.158,61.-YTL.
206.567,23.-YTL.
17.104,78.-YTL.
34.711,21.-YTL.
214.762,11.-YTL.
115.874,89.-YTL.

[R.G. 29 Aralık 2008 – 27095]
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Adalet Bakanlığından :
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2007 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı bulunan İKİNCİ SINIF noterlikler
münhaldır.
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.
SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI
:
2007 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ
1- ADALAR NOTERLİĞİ
523.651,79.-YTL.
2- BANDIRMA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 192.695,67.-YTL.
3- BAYINDIR NOTERLİĞİ
219.152,80.-YTL.
4- BURHANİYE BİRİNCİ NOTERLİĞİ
363.561,66.-YTL.
5- ÇANAKKALE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 349.761,04.-YTL.
6- ÇATALCA BİRİNCİ NOTERLİĞİ
318.765,01.-YTL.
7- ÇORLU BİRİNCİ NOTERLİĞİ
361.900,76.-YTL.
8- EDİRNE BİRİNCİ NOTERLİĞİ
393.837,51.-YTL.
9- EDREMİT DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
160.546,48.-YTL.
10- ERDEMLİ İKİNCİ NOTERLİĞİ
317.169,55.-YTL.
11- KADİRLİ BİRİNCİ NOTERLİĞİ
242.565,77.-YTL.
12- KAHRAMANMARAŞ ALTINCI NOTERLİĞİ 266.743,23.-YTL.
13- KAŞ NOTERLİĞİ
415.162,21.-YTL.
14- KIZILTEPE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
234.759,64.-YTL.
15- KÖRFEZ BİRİNCİ NOTERLİĞİ
281.040,26.-YTL.
16- MUĞLA BİRİNCİ NOTERLİĞİ
198.015,80.-YTL.
17- MUŞ BİRİNCİ NOTERLİĞİ
283.613,66.-YTL.
18- NİZİP BİRİNCİ NOTERLİĞİ
417.351,15.-YTL.
19- ORDU ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
379.571,44.-YTL.
20- SELÇUK NOTERLİĞİ
257.384,00.-YTL.
21- SİLİVRİ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
187.086,51.-YTL.
22- TEKİRDAĞ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 240.908,92.-YTL.
23- TİRE İKİNCİ NOTERLİĞİ
239.462,95.-YTL.
24- TOKAT İKİNCİ NOTERLİĞİ
356.275,13.-YTL.
25- TURHAL BİRİNCİ NOTERLİĞİ
213.735,69.-YTL.
26- UZUNKÖPRÜ BİRİNCİ NOTERLİĞİ
253.372,57.-YTL.
27- VAN DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
386.641,29.-YTL.
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2007 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı bulunan BİRİNCİ SINIF
noterlikler münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF
noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde
Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları
gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi
içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
İlan olunur.
SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI:2007 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ
1- ADANA İKİNCİ NOTERLİĞİ
646.670,44.-YTL.
2- ANKARA YİRMİSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ662.013,35.-YTL.
3- ANKARA YİRMİDOKUZUNCU NOTERLİĞİ 503.233,63.-YTL.
4- ANKARA KIRKDOKUZUNCU NOTERLİĞİ1.131.113,10.-YTL.
5- AYDIN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
705.311,66.-YTL.

6- BEŞİKTAŞ ONİKİNCİ NOTERLİĞİ 627.908,41.-YTL.
7- BEYOĞLU YEDİNCİ NOTERLİĞİ 1.509.891,13.-YTL.
8- BEYOĞLU ONBEŞİNCİ NOTERLİĞİ780.360,61.-YTL.
9- BEYOĞLU KIRKDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ665.529,00.-YTL.
10- DENİZLİ ALTINCI NOTERLİĞİ
735.918,64.-YTL.
11- ERZURUM YEDİNCİ NOTERLİĞİ 293.514,84.-YTL.
12- İSTANBUL BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 806.965,30.-YTL.
13- İSTANBUL OTUZÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ553.788,73.-YTL.
MÜNHAL NOTERLİKLER
2007 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Adana Yedinci Noterliği
1 Mart 2009 ve Üsküdar Sekizinci Noterliği 2 Mart 2009 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle
boşalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay
içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları
gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi
içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.
SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI :2007 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ
1- ADANA YEDİNCİ NOTERLİĞİ
862.091,73.-YTL.
2- ÜSKÜDAR SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 770.976,16.-YTL.
[R.G. 31 Aralık 2008 – 27097]
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Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından :
DUYURU
İstanbul Barosu Başkanlığı’ndan alınan 28.10.2008 gün ve 38748 sayılı yazıda; Faik ve
Elif oğlu, 1970 doğumlu, Kilis İli, Merkez İlçesi; Öncüpınar Köyü, Cilt No: 128/03, Aile
Kütük No: 98; Sıra No: 7’de kayıtlı Faruk GÖRÜR’ün, Baro Yönetim Kurulu’nun 04.09.2008
gün ve 92/6 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha
yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek Ruhsatnamesinin İptaline karar verildiği ve bu
kararın kesinleştiği bildirilmiştir.
Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra
avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin
27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.
[R.G. 24 Aralık 2008 – 27090]
—— • ——

ARALIK / 2 0 0 8
A) İSTEĞİ ÜZERİNE EMEKLİYE AYRILAN HÂKİM VE SAVCILAR
1-

28239

Mustafa Ali GÜMÜŞÇAĞLAYAN

Gaziantep Hâkimi

03.12.2008

B) YAŞ HADDİNDEN EMEKLİYE AYRILAN HÂKİM VE SAVCILAR
123-

18680 İbrahim Merih PALANDÖKEN
17972 Abdurrahman EKİNCİ
19383 Ömer Faruk GAMZELİ

Kars Cumhuriyet Savcısı

Yargıtay Onyedinci Hukuk Dairesi Başkanı

Tuzla Cumhuriyet Savcısı

01.12.2008
03.12.2008
05.12.2008

