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KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU (5607 S.K.)  + 

* Bu kanundaki suçlardan birine iştirak etmiş olan kişi resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce fiili 

diğer failleri ve kaçak eşyanın saklandığı yerleri merciine haber verirse verilen bilginin faillerin yakalanmasının 

veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması halinde cezalandırılmaz. Haber alındıktan sonra fiilinin 

bütünüyle ortaya çıkmasına hizmet ve yardım eden kişiye verilecek ceza 3 te 2 oranında indirilir. 

* Bu kanunda belirtilen suçlardan olup ta devletin siyasi iktisadi ve askeri güvenliğin i bozacak yada çevre 

veya toplum sağlığını tehdit edecek nitelikte olması halleri hariç diğer suçlardan birini tamamlayan kişi etkin 

pişmanlık göstererek soruşturma evresi sona erinceye kadar suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin 2 

katını devlet hazinesine ödediği takdirde hakkında verilecek ceza yarısı kadar indirilir. Ancak bu suçu 

birden fazla işlemesi ya da örgüt faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde etkin pişmanlık UYGULANMAZ. 

• Hukuken geçerli bir mazereti olmadığı halde izinsiz olarak gümrük bölgesine girerek sahile veya bir başka 

gemiye yanaşan geminin kaptanı gemide yasak eşya ya da yükleme veya taşıma belgelerinde yer almayan eşya 

bulunması halinde kaçakçılık suçuna göre cezalandırılır. 

* Gümrük salonları ve gümrük kapılarında kaçak eşya sakladığından kuşkulanılan KİŞİLERİN ÜZERİ 

EŞYASI YÜKLERİ VE ARAÇLARI  gümrük kontrolü amacıyla gümrük görevlilerince ARANABİLİR . Yapılan 

arama sonucunda tespit edilen kaçak eşyaya derhal EL KONULUR 

* Bu yerlerde rastlanacak kişi ve her nevi taşım araçları yetkili memurlar tarafından DURDURULUR ve 

KİŞİLERİN EŞYA YÜK VE MALZEMELERİ İLE VARSA TAŞIMA ARAÇLARI ARANIR. Yapılan arama 

sonucunda tespit edilen kaçak eşyaya derhal EL KONULUR. 

*     Türkiye de sicile Kayıtlı olmaması ya da soruşturma ve kovuşturma devam ederken kaçakçılık 

suçunu işlenmesinde tekrar kullanılması halinde el konula araç ALIKONULUR. Sahibinin aracın değeri kadar 

teminatı alı koyma tarihinden 30 GÜN içinde GÜMRÜK İDARESİNE teslim etmesi halinde araç sahibine iade 

edilir. Aksi takdirde tasfiye idaresi tarafından soruşturma ve kovuşturma sonucu beklemeksizin derhal tasfiye 

olunur. Tasfiyenin satış suretiyle gerçekleşmesi halinde satıştan elde edilen gelirden taşıtın taşınması ve 

muhafaza edilmesi ve satışı için gerekli olan bütün masraflar karşılandıktan sonra kalan miktar kovuşturma 

sonucuna göre emanet hesabına alınır. Bu hükmün uygulanmasındaki değerler. Kara taşıtları için kasko değeri, 

deniz taşıtları için makine sigortasının değeri sigortasız taşıtlar ve hava taşıtları için ise piyasa değeri 

esas alınır. 

* Kaçak şüphesi ile el konulan ve alıkonulan her eşya markası miktarı cinsi tipi seri numarası gibi eşyanın 

ayırt edici özelliklerinin gösterildiği bir tutanakla GÜMRÜK İDARESİNE teslim edilir. 

* Muhafazası özel tesisi ve tertibatı gerektiren malzemeler için veya gümrük idaresinin depolama 

kapasitesini aşan eşya özelliklerine göre doğrudan ilgili idarelere bunun mümkün olmaması halinde 

ilçelerde kaymakam illerde valinin uygun göreceği yerlere konulur. 

* El konulan ve ambalajlarında herhangi bir bandrol etiket hologram pul damga gibi işaret bulunmayan 

tütün mamulleri etil alkol metanol ve alkollü içeceklerden el koyan idarelerce numune alınır, numune dışındaki 

kısım tutanağa bağlanarak imha edilir. İmha tutanağı ile numune en yakın gümrük idaresine teslim edilir. 

* Kaçak akaryakıt yakalandığı ildeki il özel idaresine il özel idaresi bulunmuyorsa defterdarlığa 

miktarı cinsi ve özelliklerinin gösterir bir tutanakla yakalandığı yerde teslim edilir.  

* el Kaçak şüphesiyle el konulan AKARYAKIT HARİÇ her türlü eşya hakkında koyma tarihinden itibaren 6 

AY ancak eşyanın zarara uğraması veya değerinde esaslı ölçüde kayıp meydana gelme tehlikesinin varlığı veya 

muhafazasının ciddi külfet oluşturması halinde 1 AY içerisinde gerekli tespitler yapılarak soruşturma aşamasında 

HAKİM, kovuşturma aşamasında MAHKEME tarafından tasfiyesine karar verilir.  

* Satılarak tasfiye edilen eşya ve taşıtların satış bedeli EMANET HESABINA alınır.  

* Bu kanun uyarınca el konulan kaçak akaryakıttan teknik ve düzenlemelere uygun olanlar İL ÖZEL 

İDARELERİNCE İL ÖZEL İDARESİNİN BULUNMADIĞI YERLERDE DEFTERDARLIKLARCA numune 

alınmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli iadelerin kullanımına bedelsiz olarak verilir. 

* Kaçakçılık kanunu kapsamına giren suçlar için açılan davalar ASLİYE CEZA MAHKEMELERİNDE 

görülür. Ancak bu suçlarla bağlantılı olarak Resmi Belgede Sahtecilik varsa AĞIR CEZA MAHKEMESİ bakar. 

* Eşyanın miktar bakımından fazla olması veya saklanması özel tesis ve tertibatı gerektirmesi halinde, 

eşya, özelliklerine göre doğrudan ilgili idarelere, bunun mümkün olmaması halinde İçişleri Bakanlığı ve Gümrük 

Müsteşarlığınca belirlenecek usûl ve esaslara göre mahallin en büyük mülkî amirinin uygun göreceği bir yere 

konulur. 

      İKRAMİYELER 

*  Bir ihbar sonucunda kaçak akaryakıtın sahipli yakalanması halinde %10’u tutarında ihbar edene, 

%10’u tutarında yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine, kamu davasının açılmasını takip 

eden 3 ay içinde ikramiye ödenir. Kaçak akaryakıta ilişkin mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının 
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kesinleşmesini takip eden 3 ay içinde %15 tutarında ihbar edene, %15 tutarında yakalama eylemine bizzat ve 

fiilen katılan kamu görevlilerine ilave ikramiye ödenir.  

* Uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarında, her türlü 

uyuşturucu maddenin birim miktarı ve uyuşturucu madde elde edilen bitkilerin ekili olduğu alanın yüzölçümü 

esas alınarak Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sabit bir rakamın memur aylık katsayısı ile çarpımı 

sonucu bulunacak değerinin; 3 üncü maddenin on sekizinci ve on dokuzuncu fıkraları kapsamında 

gerçekleştirilen yakalamalarda ise, Bakanlar Kurulunca paket, kilogram ve litre bazında tespit edilecek sabit 

rakamların memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değerinin; sahipli yakalanmış ise yarısı kamu 

davasının açılmasını, diğer yarısı mahkûmiyete ilişkin hükmün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip 

eden üç ay içinde, sahipsiz yakalanmış ise tamamı müsadere kararının kesinleşmesini takip eden 3 ay içinde 

ödenir 

 

İthal: CIF 

İhraç: FOB 

 

Akaryakıt: Benzin, gaz yağı, jet yakıtı, motorin, fuel-oil, sıvılaştırılmış petrol gazları, doğal gaz, 

Akaryakıt Olmayan: Solvent, Madeni ve Baz yağ, asfalt, solvent nafta ve benzeri petrol ürünleri  

Kaçakcılığı İzleme ve Önlemede Görevli: 1- Mülki Amir, 2- Gümrük, 3- Emniyet, 4- Jandarma, 5- Sahil Güvenlik  

Nitelikli Haller: 1- Örgüt faaliyeti kapsamında işlenmesi halinde verilecek ceza iki katı arttırılır, 2- Üç ve daha 

fazla kişi tarafından işlenmesi halinde yarı oranında artırılır, 3- Kaçakçılık fiillerini önleme ve izlemek görevlileri 

tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır, 4- Belgelerde sahtecilik yapılarak işlenmesi 

halinde ayrıca bu suçtan da ceza alır, 5- devletin siyasi, ikdisadi ve askeri güvenliğini bozacak şekilde işlenmesi 

halinde verilecek ceza on yıldan aşağı olmaz, 6- Sabit yada seyyar tank ve ekipman kullanarak yapılması halinde 

cezalar iki kat artırılır.   

İKRAMİYELER: 1- Ateşli Silahlar: Sahipli yakalanırsa: ( kamu davası açılınca yüzde 25, mahkumiyet 

kesinleşince yüzde 75 ), Sahipsiz yakalanırsa: ( yüzde 50 müsadere kararı verilince ), 

 2- Uyuşturucu: Sahipli yakalanırsa : ( kamu davası acılınca yüzde 50, mahkumiyet kesinleşince yüzde 

50 ), Sahipsiz yakalanırsa: ( yüzde 100 müsadere kararı verilince ),  

 3- Eşya: Sahipli Yakalanırsa: ( yüzde 50 mahkumiyet ), Sahipsiz yakalanırsa: ( yüzde 25 mahkumiyette ), 

dağıtılacak ikramiyenin yüzde 50 muhbire, yüzde ellisi yakalayan personele, ihbarsız yakalınrsa yüzde 100 

yakalan personele verilir. ( sahipsiz yakalanan eşyanın değeri, mahallin en büyük mülki amirinin görevlendireceği 

Maliye Bakanlığı, Gümrük Müşteşarlığı ve Sanayi ve Ticaret Odası Temsilcilerinden oluşan heyet belirler.) 

 4- Akaryakıt: Sahipli Yakalanırsa: ( kamu davası acılınca: yüzde 10 yakalayan personele, yüzde 10 

ihbarcıya, mahkumiyet kesinleşince: yüzde 15 yakalayan personele, yüzde 15 ihbarcıya ), Sahipsiz yalanırsa: ( 

yüzde 50 eksik ödenir hem el koyana hem muhbire )  

Kaçak Eşya Taşımada Kullanılan Aracın Müsadere edilmesindeki Şartlar: 

• Kaçak Eşyanın, Suçun işlenmesini kolaylaştıracak veya fiilen ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde özel 

olarak hazırlanmış gizli tertibat içerisinde saklanmış veya taşınmış olması, 

• Kaçak eşyanın, taşıma aracı yüküne göre miktar veya hacim bakımından tamamını veya ağırlıklı 

bölümünü oluşturması veya naklinin, bu aracın kullanılmasını gerekli kılması, 

• Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, Türkiye’ ye girmesi veya Türkiye’ den çıkması yasak veya toplum veya 

çevre sağlığı açısından zararlı maddelerden olması, 

• Etkin pişmanlık nedeniyle fail hakkında cezaya hükmolunmaması veya kamu davasının düşmesine karar 

verilmesi, sadece suç konusu eşya ile ilgili olarak müsadere hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez. 

Kaçak Akaryakıt Tavsiyesi : 1- El konulan kaçak akaryakıtın teknik düzenlemelere uygun olanlar, İl Özel İdaresi, 

İl Özel İdaresi bulunmayan yerde defterdar tarafından numune alınmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşları ile 

mahalli idarelerin kullanımına bedelsiz tahsis edilerek veya satışı yapılarak tavsiye edilir ve teslim tutanağı en 

yakın gümrük idaresine teslim edilir.2- Sahipsiz olarak yakalanan kaçak akaryakıtın ulusal marker saha ölçüm 

sunucunun, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen şart ve seviyede olmaması halinde bahse 

konu ürünler analiz yapılmaksızın teknik düzenlemelere aykırı kabul edilir ve tavsiye edilir. 3- Numune analiz 

sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıt İl Özel İdaresi veya Defterdarlık tarafından en 

yakın rafineriye satılır. Rafinerici bu ürünleri almakla yükümlüdür.   
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SUÇ EŞYASI YÖNETMELİĞİ + 

* Suç eşyası ile ilgili işlemler Cumhuriyet başsavcılığının sürekli gözetim ve denetimi atında emanet 

bürosunca yürütülür. 

• Cumhuriyet başsavcılığı nezdinde bir emanet bürosu bulunur. Emanet bürosunda emanet memuru görev 

yapar. 

* Adalet dairelerinin bulunduğu binalarda suç eşyasının muhafazası maksadıyla penceresiz, eğer pencere 

bulunuyorsa dışarıdan sökülmeyecek bir biçimde demir parmaklıklı penceresi olan çift kilitli demir veya çelik kapılı 

rutubet almayan havalandırması süreklilik arz esen ve yangına karşı her türlü tedbirin alındığı muhkem bir yer 

tahsis edilir. Bu yerler kamera sistemi ile kontrol edilir. 

* Devlet sırrı niteliğindeki bilgileri içeren bilgi belge CD DVD harici bellek veya benzeri aygıtlar 

yüksek güvenlikli kasada saklanır. 

* Emanet memurunca teslim alınan eşyanın başka bir yere nakli Cumhuriyet savcısının yazılı emri 

ile olur. 

* İadesine karar verilmiş olup usulüne uygun meşruhatlı tebligata rağmen sahipleri tarafından 1 AY 

içerisinde alınmayan veya kendilerine tebligat yapılamayan kimselere ait en geç 2 AY içerisinde satılarak bedeli 

milli bankalardan birine ilgilisi adına açılacak vadeli hesaba yatırılır. Bir malzemenin satışına karar verecek 

makam BULUNDUĞU YERİN SULH CEZA HAKİMİDİR. 

* İadesine karar verilmiş olup da mahkeme kararı kendilerine tebliğ edildiği halde sahipleri tarafından 

geçerli sürede teslim alınmayan ve ekonomik değeri bulunmayan eşyanın Cumhuriyet savcısı başkanlığında 

emanet memuru ve bir zabıt katibinden oluşan komisyonca imhasına karar verilir. İmha komisyon 

huzurunda yapılır ve buna dair bir tutanak tanzim edilir. 

        Emanet memuru, emanet bürosuna teslimi tarihinden itibaren içerisinde, hakkında herhangi bir karar 

verilmemiş olan eşya veya paraları, ilgili mahkemeden 1 yıl sorulmak üzere, Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma 

veya esas kaydı sayısını ihtiva eden bir yazı ile Cumhuriyet başsavcılığına bildirir. Mahkeme veya  daire yazı 

işleri müdürü ile Cumhuriyet başsavcılığı yazı işleri müdürü en geç 15 gün içinde bu eşya ve paraların ilgili 

bulundukları iş veya davaların karara bağlanıp bağlanmadıklarını, hakkında bir karar verilmiş ise, kararın bir 

suretini de eklemek suretiyle aynı yoldan durumu emanet bürosuna bildirirler. 

• Hakim kararı olmaksızın yapılan el koyma işlemi 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim 

kararını elkoymadan itibaren 48 saat içinde açıklar. Aksi halde elkoyma kendiliğinden kalkar.  

• Emanet makbuzu 3 suret olur. Bir tanesi soruşturma evrakına, bir tanesi kolluk birimene, bir tanesi ise 

kartonda saklanır.  

• Ateşli Silahlar, patlayı madde vb. eşyalar Mahalli Jandarmasında emanet deposunda tutulur.  

• Kara deniz ve hava araçları mahallin en büyük mal mumurluğuna verilir. 

• Kıymetli evraklar zamanaşımı dolana kadar emanet bürosunda muhafaza edilir. 

• İade edilmeyen suç eşyasının iade edilmeme sebebi ilgili merciden 3 aylık fasılarla sorulur. 

• Değerli Kağılar için Adalet Bakanlığının kararı ile kasa kiralanır, kasanın açılıp kapanması C.Savcısının 

yazalı evrakı ile kasa en az iki kişi  tarafından açılır kapanır ve kasada bulunan deftere işlenir. Defter kasada kalır. 

• İadesine karar verilmiş olupta sahibi ölmüş veya hakkında gaiplik kararı alınmış bulunanlara ait eşya 

yetkili SULH HUKUK HAKİMENE tevdi olunur. 

• İadesine karar verilen eşyanın sahibi tespit edilememesi halinde bulunmuş eşya gibi işlem yapılır. 

• Emanet Bürosunda Tutalacak Kayıtlar: 1- Şuc Eşyası Esas Kaydı, 2- Kasa Kaydı, 3- Muhabere Kaydı, 4- 

Zimmet Kaydı, 5- Kıymetli Eşya Kaydı, 

• Emanet Bürosunda bulunan ancak suç eşyası kaydı ile bağlantısı kurulamayan eşyanın tasfiye işlemi o 

yer adliyesinde herkesin görebileceği bir yerde 15 gün asılır. Asılmasına müteakip üzerin de herhangi bir talep 

edilmeyen eşyanın Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tasfiyesi yapılır. 
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YAKALAMA GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ + 

* Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne 

kadar geçen evreyi, 

* Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi, 

* Toplu suç: Aralarında iştirak iradesi bulunmasa da 3 veya daha fazla kişi tarafından işlenen suçu, 

 *  Şüpheli: Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi, 
 * Sanık: Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında 
bulunan kişiyi, 
 * Mâlen Sorumlu: Yargılama konusu işin hükme bağlanması ve bunun kesinleşmesinden sonra, maddî ve 
malî sorumluluk taşıyarak hükmün sonuçlarından etkilenecek veya bunlara katlanacak kişiyi, 
* Gözaltına Alma: Kanunun verdiği yetkiye göre, yakalanan kişinin hakkındaki işlemlerin tamamlanması 
amacıyla yetkili hakim önüne çıkarılmasına veya serbest bırakılmasına kadar kanuni süre içinde sağlığına zarar 
vermeyecek şekilde özgürlüğünün geçici olarak kısıtlanıp alıkonulması 
* Muhafaza Altına Alma: Kanunun yetki verdiği hallerde yetkili merci önüne çıkarılması gereken kişilerin 
ilgili kurumlar veya kişilerce teslim alınana kadar sağlıklarına zarar vermeyecek şekilde ve zorunlu olduğu ölçüde 
özgürlüklerinin kısıtlanıp alıkonulması, 
* Vekil : Katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiye ceza muhakemesinde temsil eden avukat. 
* Sorgu : Şüpheli ve sanığın, hakim veya mahkeme tarafından soruşturma ve kovuşturma konusu suçla 
ilgili olarak dinlenmesi, 
* Kimliklerini bir belgeye veya kolluk kuvvetince tanınmış veya güvenilir kişilerin tanıklığı ile ispat 

edemeyenlerle, gösterdikleri belgenin doğruluğundan şüphe edilen kişileri aranan kişilerden olup olmadıkları 

anlaşılıncaya veya gerçek kimliği ortaya çıkıncaya kadar 24 SAATİ GEÇMEMEK ÜZERE yakalama ve muhafaza 

altına almaya yetkilidir. 

* Ayrıca bir kişiye suç işlerken rastlanılması veya suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması 

ihtimalinin bulunması veya hemen kimliğinin belirleme imkanının bulunamaması halinde herkes tarafından 

geçici yakalama yapılabilir. 

* Yakalama işlemi Hakim kararı veya C.Savcısının emriyle veya doğrudan kolluk kuvveti veya  

suçüstü halinde herkes tarafından yapılabilir. 

* Yakalanan gözaltına alınan kişi yabancı ise yazılı olarak karşı çıkmaması halinde durumu vatandaşı 

olduğu ülkenin büyükelçiliği veya konsolosluğuna haber verilir. 

Nezarethane işlemlerinde; 

• Aynı suçla ilgisi olanlar, birbirine hasım olanlar, erkek ve kadınlar bir araya konulmazlar, çocuklar 

yetişkinlerden ayrı tutulurlar. 

• Nezarethanede zarurî hâller dışında 5’ten fazla kişi bir arada bulundurulmaz. 

c)   Gözaltındaki kişinin beslenme, nakil, sağlığının korunması ve gerektiğinde tedavisi, yakalandığının 

yakınlarına haber verilmesi giderleri ilgili birimin bağlı olduğu Bakanlığın bütçe ödeneklerinden karşılanır. 

* Gözaltı süresi yakalanma anından itibaren 24 saati geçemez.  

* Yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilme için zorunlu süre 12 saati geçemez. 

* Ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda mahkemeye gönderilme süresi 48 saattir. 

* Toplu olarak işlenen suçlarda, delillerin toplanmasında güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu 

nedeniyle cumhuriyet savcısı gözaltı süresini her defasında 1 GÜNÜ GEÇMEMEK ÜZERE, 3 GÜN süreyle 

uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir. Ağır ceza mahkemelerinin alanına giren suçlarda bu süre en fazla 

7 Gündür. 

• Gözaltı süresinin dolması veya sulh ceza hâkiminin kararı üzerine, gözaltına alınıp da serbest bırakılan 

kişi hakkında yakalamaya neden olan fiille ilgili yeni ve yeterli delil elde edilmedikçe ve Cumhuriyet savcısının 

kararı olmadıkça bir daha aynı nedenle YAKALAMA İŞLEMİ UYGULANAMAZ. 

•       5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan suçlara 

bakmakla görevli olan ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlardan; Anayasanın 120 nci maddesi 

gereğince olağanüstü hâl ilân edilen bölgelerde yakalanan kişiler hakkında, aynı Kanununun 91 inci 

maddesinin bir ve üçüncü fıkralarında 4 gün olarak belirlenen süre, Cumhuriyet savcısının talebi ve hâkim 

kararı ile 7 güne kadar uzatılabilir. 

•       Hâkim veya mahkeme tarafından verilen yakalama emri üzerine soruşturma veya kovuşturma 

evresinde yakalanan kişi, en geç 24 saat içinde yetkili hâkim veya mahkeme önüne çıkarılamıyorsa, aynı süre 

içinde en yakın sulh ceza hâkimi önüne çıkarılır; serbest bırakılmadığı takdirde, yetkili hâkim veya mahkemeye 

en kısa zamanda gönderilmek üzere tutuklanır 

• Soruşturma evresinde, ifade almada en çok 3 müdafi hazır bulunabilir. 
• Şüpheli veya sanık 18 yaşını doldurmamış ya da sağır veya dilsiz veya kendisini savunamayacak 
derecede malûl olur ve bir müdafiî de bulunmazsa talebi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir. 



5 
 

• Üst sınırı en az 5 yıl hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada 
şüpheli veya sanığın talebi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir. 
• Müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini 
harçsız olarak alabilir. Kollukta bulunan soruşturma dosyası için yetkili Cumhuriyet savcısının yazılı emri 
gerekir. 
• Müdafiîn dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alması, soruşturmanın amacını tehlikeye 
düşürebilecek ise, Cumhuriyet savcısının talebi üzerine, sulh ceza hâkiminin kararıyla bu yetkisi 
kısıtlanabilir.  
• Nezarethaneler en az 7 metrekare genişliğinde, 2,5 metre yüksekliğinde ve duvarlar arasında en az 
2 metre mesafe olacak şekilde düzenlenir. Yeterli doğal ışıklandırma ve havalandırma imkânları sağlanır. 
• ÇOCUKLAR BAKIMINDAN YAKALAMA VE İFADE ALMA YETKİLERİ AŞAĞIDA SIRALIDIR 

a)       Fiili işlediği zaman 12 yaşını doldurmamış olanlar ile 15 yaşını doldurmamış sağır ve dilsizler; 

1)       Suç nedeni ile yakalanamaz ve hiçbir suretle suç tespitinde kullanılamaz. 

2)       Kimlik ve suç tespiti amacı ile yakalama yapılabilir. Kimlik tespitinden hemen sonra serbest bırakılır. Tespit 

edilen kimlik ve suç, mahkeme başkanı veya hâkimi tarafından tedbir kararı alınmasına esas olmak üzere derhâl 

Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir. 

b)       12 yaşını doldurmuş, ancak 18 yaşını doldurmamış olanlar suç sebebi ile yakalanabilirler. Bu 

çocuklar, yakınları ile müdafiye haber verilerek derhâl Cumhuriyet başsavcılığına sevk edilirler; bunlarla ilgili 

soruşturma Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet savcısı tarafından bizzat yapılır ve 

aşağıdaki hükümlere göre yürütülür 

1)       Çocuğun gözaltına alındığı ana-baba veya vasisine bildirilir. 

2)       Kendi talebi olmasa bile müdafiden yararlandırılır, ana-baba veya vasisi müdafi seçebilir. 

3)       Müdafi hazır bulundurulmak şartı ile şüpheli çocuğun ifadesi alınır. 

4)       Kendisinin yararına aykırı olduğu saptanmadığı veya kanunî bir engel bulunmadığı durumlarda ana-babası 

veya vasisi ifade alınırken hazır bulunabilir. 

5)       Yetişkinlerden ayrı yerlerde tutulur. 

6)       2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda yazılı suçlar 

büyüklerle beraber işlendiği takdirde soruşturma evresinde çocuklarla ilgili evrak ayrılır, soruşturmaları ayrı ayrı 

yürütülür. 

7)       Çocukların kimlikleri ve eylemleri mutlaka gizli tutulur. 

8)       Suçun mağduru çocuksa, bunlara karşı işlenen suçüstü hâllerinde, kovuşturulması suçtan zarar gören 

kimsenin şikâyetine bağlı olan fiillerde şüphelinin yakalanması ve soruşturma yapılması için şikâyet şartı 

aranmaz. 

9)       Çocuklarla ilgili işlemler mümkün olduğu ölçüde sivil kıyafetli görevliler tarafından yerine getirilir. 

10)    Çocuklara kelepçe ve benzeri aletler TAKILAMAZ. Ancak, zorunlu hâllerde çocuğun kaçmasını, kendisinin 

veya başkalarının hayat veya beden bütünlükleri bakımından doğabilecek tehlikeleri önlemek için kolluk 

tarafından gerekli önlemler alınır. 

• İfade almada yasak yöntemler 

• Madde 24 – İfade veren şüphelinin beyanı, özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu engelleyici nitelikte kötü 

davranma, işkence, ilâç verme, yorma, aldatma, cebir veya tehditte bulunma, bazı araçları kullanma gibi bedensel 

veya ruhsal müdahaleler yapılamaz. 

• Kanuna aykırı bir yarar vaat edilemez. 

• Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa da delil olarak değerlendirilemez. 

• Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında, bu işlem ancak 

Cumhuriyet savcısı tarafından yapılabilir. 

• Hiç kimse, kendisini veya kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda 

delil göstermeye zorlanamaz. 

• Suçluluğu bir yargı hükmüne bağlanana kadar kişinin masumiyeti esastır ve soruşturma evresi gizlidir. Bu 

nedenle, soruşturma evresinde gözaltındaki bir kişinin "suçlu" olarak kamuoyuna duyurulmasına, basın önüne 

çıkartılmasına, kişilerin basınla sorulu cevaplı görüştürülmelerine, görüntülerinin alınmasına, teşhir edilmelerine 

sebebiyet verilmez ve soruşturma evrakı hiçbir şekilde yayımlanamaz. 

 

Yer Gösterme İşlemi: Cumhuriyet Savcısı, kendisine yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmuş olan şüpheliye 

yer gösterme işlemi yaptırabilir 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 250 ncı mad. 1 fıkrası kapsamında giren 

suçlar söz konusu olduğunda, adli kolluk amiri de yer gösterme işlemi yaptırmaya yetkilidir. Bu suçlar dışında yer 

gösterme işlemi kolluk amiri tarafından yaptırılmaz.  
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JANDARMA TEŞKİLAT GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU (2803 S.K.)  

 

• Türkiye Cumhuriyeti Jandarması emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer 

kanunların ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin verdiği görevleri yerine getiren silahı GENEL kolluk kuvvetidir. 

• J.Gn.K.lığının kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerleri İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA düzenlenir. Ancak 

seferberlik ve savaşta Kuvvet Komutanlıkları emrine girecek birliklerin kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerlerinin 

düzenlemesinde GENELKURMAY BAŞKANLIĞININ görüşü alınır. 

• Jandarma birliklerinin kuruluş ve konuşlarının düzenlenmesinde mülki taksimat esas alınır. 

• Jandarmanın görevleri ADLİ ASKERİ VE MÜLKİ görevler diye 3’e ayrılır. 

* Emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlamak korumak ve kollamak kaçakçılığı men ve takip ve tahkik 

etmek suç işlenmesini önlemek için tedbir almak ve uygulamak Ceza İnfaz Kurumları ve Tutuk Evlerinin dış 

korumalarını yapmak MÜLKİ görevler  

* İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine 

getirmek ADLİ görevler  

* Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile verilen askeri görevleri yapmak ASKERİ Görevlerdir. 

* Jandarma birlikleri seferberlik ve savaş halinde CUMHURBAŞKALIĞI KARARIYLA belirlenecek 

bölümleriyle kuvvet komutanlıkları emrine girer. Geriye kalan bölümleri görevlerine devam eder. 

* Ayrıca Jandarma birlikleri; Gn.Kur.Bşk.lığının talebi üzerine İçişleri bakanlığının, illerde garnizon 

komutanlığının talep etmesi halinde valinin onayıyla kendisine verilen askeri görevleri yapar 

* Belediye sınırları içinde olmakla birlikte hizmet gerekleri bakımından uygun görülen yerler jandarmanın 

görev ve sorumluluk alanı olarak tespit edilebilir İÇ İŞLERİ BAKANININ kararıyla bir il veya ilçenin tamamı 

polis ya da jandarma görev ve sorumluluk alanı olarak belirlenebilir. 

* İl ve İlçelerdeki Jandarma ve polis sorumluluk alanları ilçelerde KAYMAKAM illerde VALİ veya valinin 

görevlendireceği VALİ YARDIMCISI başkanlığında JANDARMA VE EMNİYET temsilcilerinin katılacağı bir 

komisyon tarafından belirlenir. Bu komisyon Kaymakam veya Valinin çağrısı üzerine toplanır. 

*  Büyükşehir il veya ilçe belediyesi kurulması kaldırılması veya kentleşme ve diğer sebeplerden 

dolayı sınırlarda değişiklik olması halinde değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren EN GEÇ 3 AY 

içerisinde sorumluluk alanları yeniden düzenlenir. Komisyon tarafından alınan karar İÇ İŞLERİ BAKANIN onanıyla 

yürürlüğe girer. 

* Jandarma ve emniyet teşkilatı kendi sorumluluk sahasında yetersiz kaldıkları veya kalacaklarının 

değerlendirilmesi halinde mahalli MÜLKİ AMİRLER tarafından birbirlerinin sorumluluk sahalarında geçici 

olarak görevlendirilebilirler. 

* Lüzum görüldüğü hallerde İÇİŞLERİ BAKANI TARAFINDAN egm sgk.lığı ve J.gn.k.lığı arasında her 

kademedeki personel geçici olarak görevlendirilebilirler. İçişleri bakanı bu yetkisini illerde VALİLERE 

devredebilir.  

* Ayrıca İÇ İŞLERİ BAKAN onayı ile Emniyet Müdürlüğü,  Sahil Güvenlik Komutanlığı, ve Jandarma Genel 

Komutanlığındaki silah, tezcihat, mühümmat, taşıt ve diğer taşınırları ile taşınmazları birbirlerine geçici olarak 

tahsisi edilebilir veya bedelsiz olarak devredilebilir.  

* J.Gn.K.nın J.Gn.K.yrdc.larının generallerin ve il J.K.larının ataması CUMHURBAŞKANI 

KARARNAMAESİ  

* Albaylıktan Tuğgeneral rütbelerine terfiler ile generallikten bir üst rütbeye terfiler  CUMHURBAŞKANI 

KARARNAMESİ  

* İlgili personel, personel kaynağı planlanması, iç güvenlik politikaları ve gelişen güvenlik ihtiyaçlarına göre 

albay ve üst rütbelerde bekleme süreleri dolmadan kadrosuzluk tazminatı ödemek suretiyle CUMHURBAŞKANI 

ONAYI İLE  emekliğe ayrılır. 

* Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşların nasip ve terfileri Jandarma Genel Komutanlığı özel kanunlarına 

göre yapılır.  

*  Diğer subaylar, astsubaylar ve uzman jandarmaların atanmaları İçişleri Bakanlığınca, yapılır. 

* Subaylığa ve astsubaylığa nasıp ve terfi işlemleri, İçişleri Bakanlığının onayıyla yapılır 

*     Hizmetlerine ihtiyaç duyulan albaylar 60 yaşına, generaller ise 65 yaşına kadar İçişleri Bakanının 

onayıyla görevde bırakılabilirler. 

* Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya 

karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, 

sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan 

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl 

veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olan Jandarma Genel Komutanlığında görevli subay, astsubay, 
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sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların Komutanlıkla İLİŞİKLERİ 

İÇİŞLERİ BAKANININ ONAYI İLE KESİLİR. 

Mecburi Hizmet Süreleri: 

* 1-Subay ve astsubaylar nasbedildikleri tarihten itibaren 15 fiili hizmet yılı esas almak suretiyle 

mecburi hizmetlerine devam eder. 

2-Subay ve astsubaylar nasbedildikleri tarihten itibaren Jandarma Genel Komutanlığı hesabına yut içinde fakülte 

ve yüksekokul lisans ve lisansüstü öğrenim yapanlar buralarda geçen süreler kadar uzatılır. 

3-Kuvvet Harp Akademisi ve Silahlı Kvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi eğitimlerini bitiren subay ve 

astsubay üst karargah hizmetleri eğitimini bitiren astsubaylar burada geçen süre kadar uzatılır.  

4-Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hesabına yurt içinde tıpta  diş hekimliğinde 

uzmanlık , ezzacılıkta doktora eğitimi yapanlar burada geçen sürenin yarısı kadar. 

5-Pilot eğitimini bitirenler yükümlülükleri 3 yıl uzatılır. 

6-Yabancı memlekete 6 ay veya daha fazla süre ile öğrenim, skaj, kurs, ihtisas, veya görgü ve bilgilerini artırmak 

için gidenler, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen sürenini iki katına kadar uzatılır. 

7-Yurt dışına sürekli göreve atanan subay ve astsubayların yükümlülükleri buralarda geçen süre kadar uzatalır. 

*     Akademi Başkanı, en az yüksek lisans düzeyinde akademik kariyere sahip Jandarma veya Sahil Güvenlik 

Hizmetleri Sınıfından general, amiral veya albaylar ya da yükseköğretim kurumlarının profesör öğretim üyeleri 

arasından İçişleri Bakanı tarafından atanır. 

• Akademi başkanına 4 adet yardımcı atanabilir 

• Akademi başkanı İÇİŞLERİ BAKANI tarafından atanır. 

• Akademiye dekan ataması İÇİŞLERİ BAKANI tarafından yapılır 

• J.gn.k.na 4 adet yardımcı atanır. 

• Akademide ücret karşılığı ders vermek üzere görevlendirilen Bakanlık personeli ve diğer kişilere, haftada 

20, bir takvim yılında 360 saati aşmamak ve 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde öngörülen azami ek ders 

ücretlerini geçmemek kaydıyla, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlık tarafından belirlenen 

miktar, esas ve usuller çerçevesinde ders ücreti ödenir. 

• Askeri personel, mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde, istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini 

gerektiren bir suç işleyenler ya da sağlık sebebi hariç, başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, yükümlülük 

sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarının dört katını tazminat 

olarak ödemek zorundadırlar.  

• İhtisaslaşma gereği olarak özel eğitim görmüş personel nokta atamasına tabi tutulabilir. Nokta ataması 

yapılmayan subay, astsubay ve uzman jandarmalar valilik emrine atanır ve bunların istihdam yerleri, il içi 

yer değiştirmeleri vali tarafından yapılır.  

• Jandarma Genel Komutanlığı ikmal hizmetleriyle faaliyetlerine ait her türlü ihtiyacını ve silah ve 

mühimmatını İçişleri Bakanlığınca belirlenecek standartlara uygun olarak kendi bütçesinden karşılar. 

• Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaçları, İçişleri Bakanlığı tarafından Savunma Sanayii 

Müsteşarlığına doğrudan teklif edilir. 

a)Komando ve sınır birliklerinde % 52 
b) Diğer karargah, birlik ve kurumlarda % 40 
• tutarını geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre fazla çalışma karşılığı 

asayiş tazminatı ödenir. 

• 1- Jandarma Hizmetleri sınıfı personelinin her türlü özlük işlerinde bu kanunda hüküm bulunmayan 

hallerde : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanır. 

• 2- Ancak nasıp ve terfi, aylık ve diğer mali ve sosyal haklar bakımından statü ve rütbelerine göre: 926 Sayılı Türk 

Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanunu ile 3269 Sayılı Uzman Erbaş 

Kanunu tabi personel hakkındaki hükümler uygulanır.   

• Disiplin ve Soruşturma Usulleri: 

• 1- Jandarma Personelinin Mülki görevinden doğan suçlar için : 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 

Görevlilerinin Yargılanmas Hakkındaki Kanun. 

• 2-Adli Görevlerinden Doğan Suçlar için: 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 161 mad. 5 fıkrası. 

• 3-Jandarma Personelinin Askeri görev verildiği taktirde bu görevlerden doğan suçlar için: Jandarma 

Personelinin emrine verildiği askeri birlik personelini muhakeme etmekle görevli ve yetkili olan askeri mahkemede 

görülür.  

• İkmal Esasları: 

• 1-Jandarma Genel Komutanlığı ikmal hizmetleriyle faaliyetlerine ait her türlü ihtiyacını ve silah ve 

mühimmatını İŞ İŞLERİ BAKANLIĞINCA belirlenecek standartlara uygun olarak kedi bütçelerinden karşılar. 

Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaçları İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI tarafından SAVUNMA SANAYİ 
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MÜŞTEŞARLIĞINA doğrudan teklif edilir. Bu ihtiyaçlar İÇ İŞLERİ BAKANLIĞININ GÜVENLİK önceliklerine göre 

değerlendirilir.  

• 2- Seferberlik ve Savaş hallerinde Kuvvet Komutanlıklarının emrine girecek veya İş İşleri bakanı yada 

valilerce askeri görev verilen Jandarma birliklerinin her türlü ihtiyacı ( sefer stokları dahil ) emrine gireceği Kuvvet 

Komutanlıklarının standartlarına uygun olarak MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA sağlanır. 

• İl Jandarma Komutanı ile Merkez İlçe Jandarma Komutanı hakkında il Valisince, İlçe Jandarma Komutanı 

hakkında Kaymakam değerlendirmesi alınarak İl Valisi tarafından Her Yıl sonunda söz konusu kişiler hakkında 

değerlendirme raporu düzenlenir. Değerlendirme raporları personelin ( terfi, ödüllendirme, atama ve yer 

değiştirmede ) dikkate alınır.  

• Gözaltına alınanların yeme , içme ihtiyaçlarına ve nakillerine ait masraflar JANDARMA GENEL 

KOMUTANLIĞI bütçesine konulacak ödenekle karşılanır. 

• 5271 Casusluk suçları hariç 250 ıncı mad. 1 fık. ( a,b,c) bentlerinde yazılı suçların işlenmesini önlemek 

amacıyla hakim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Jandarma Genel Komutanı veya İstihbarat 

Başkanın yazılı emriyle, Telekünomisyon yoluyla yapılan iletişim tespit edilir, dinleyebilir, sinyal bilgelerini 

değerlendirir ve kayda alabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen yazılı emir, 24 saat içinde yetkili 

görevli hakimin onayına sunulur. Hakim kararını en geç 48 saat içinde verir. Sürenin dolması halinde hakim 

askine karar verirse tedbir derhal kaldırılır ve 10 gün içinde bütün kayıtlar yok edilir. Durum bir tutanakla tespit 

olunur. Yetkili ve görevli hakim ANKARA AĞIR CEZA MAHKEMESİ üyesidir. Kararlar en fazla 3 ay için verilir. Bu 

süre 3 ayı geçmeyecek şekilde 3 defa uzatılır. Ancak terör örgütü kapsamında olan suçlar 3 ay süre ile defalarca 

uzatılır. 

• Para Mükafatı: 

• 1-Ülkenin Güvelik ve esenliği, Devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarının korumada yüksek 

hizmetleri görülenler, fiilen almakta olduğu maaşının : 2 katından 5 katına kadar 

• 2-Olanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenler, fiilen almakta oldukları 

aylık tutarının: 6 katından 24 katına kadar  
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JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL YÖNETMELİĞİ + 

 

• Personel Kaynakları: 

• 1-Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Tarafından, 

• 2-Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Bünyesindeki eğitimi komutanlıklarındaki eğitimlerin başarı ile 

tamamlayanlardan, 

• 3-Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından Akademide yetiştirilemeyen veya az yetiştirilen sınıf ve 

branşlara yönelik olarak diğer yükseköğrenim kurumlarıyla protokoller yapılarak öğrenci yetiştirilir. Jandarma 

Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına diğer yükseköğrenim kurumlarında 

öğrenci okutabilir. Bu kapsamda uygulanacak usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir. 

• 4-Personel İhtiyacı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ayrı ayrı 

hazırlanarak BAKANLIK tarafından onaylanan İNSAN GÜCÜ PLANINA göre karşılanır. 

 

İlk Nasıp: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisini, diğer yükseköğrenim kurumlarını ve eğitim 

komutanlıklarındaki eğitimlerini başarı ile tamamlayarak jandarma hizmetleri veya sahil güvenlik hizmetleri 

sınıflarında göreve başlayacak personelin ilk nasıp işlemleri: ( 926 Sayılı Kanun, 4678 Sayılı Kanun, 3466 Sayılı 

Kanun, 3269 Sayılı Kanun ile 6191 Sayılı Kanun) hükümleri uygulanır.  

 

Jandarmada Bulunan Subay Braşları: 

(Jandarma,İstihkam,Muhabere,Pilot,İkmal,Bakım,Personel,Kimyager,Vetenir 

Hekim,Mühendis,Maliye,Öğretmen,Bando,Tabip,Eczacı,DişTabii,Sağlık) 

Jandarmada Bulunan Astsubay Braşları: (Jandarma,İstihkam,Muhabere,Uçak ve Helikopter 

Teknisyeni,İkmal,Bakım,Personel, Maliye, Bando,Sağlık) 

Sahil Güvenlikte Bulunan Subay Braşları: (Sahil Güvenlik, İkmal, Mühendis) 

Sahil Güvenlikte Bulunan Astsubay Braşları: (Güverte,Makine,İkmal,Uçak Bakımı,İdari,Bilgi Teknolojileri) 

 

• Personelin Braş Değişikliği: Sağlık Durumu, Uçuştan Ayrılma, Özel Hizmet Niteliğini Kaybetme, İkinci Bir 

İhtisas, Yeterlilik Değişikliği, Kuruluş ve Kadro Değişikliği sebebiyle braşların değişmesi ve yeni bir braş 

kurulması durumunda kurumun ihtiyaçları doğrultusunda braş belirleme kurul kararı ile değiştirilebilir.  

• Braş belirleme kurulları üye tam sayısı ile toplanır. Ve oy çokluğu ile karar alırlar. Çekimser oy kullanamazlar. 

Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.İlk branş belirleme kurullarının 

kararları Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanın, ilk braş belirleme ve braş değişikliğine ilişkin braş 

belirleme kurullarının karaları ise ilgisine göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı onayı ile kesinleşir. 

• Atama İlkeleri: 

• 1-Atamalarda Hizmet Bölgesinin Özellikleri esas alınır. 

• 2-Personel Hayatları boyunca Farklı hizmet bölgeleri arasında zorunlu atama işlemine tabi tutulur. 

• 3-Mesleki gelişim programlarının maksadını gerçekleştirecek şekilde hazırlanmış branş, ihtisas ve mesleki 

gelişim planlarına uygun olarak atama planlı değişimi sağlayacak şekilde yapılır. 

• 4-Bakanlık tarafından belirlenecek kiritik ve kilit karolar hariç olmak üzere yapılan atamalarda aynı braş veya 

ihtisasa sahip personelden aynı ili tercih edenlerin atamasında puanlama sistemi de göz önünde 

bulundurulur. 

• 5-Birliklerin personel yönünden desteklenmesi, iç güvenlik öncelikleri, risk analizleri, ve muhtemel gelişmelere 

göre bakanlıkça belirlenen güvenlik öncelikleri ve özel kanunlarda yer alan görevler esas alınarak Jandarma 

ve Sahil Güvenlik Komutanlığında belirlenir. 

• 6-Subay ve Astsubaylar atama yönetmeliğinde belirtilen sebepler hariç olmak üzere atandığı yerde hizmet 

bölgesini tamamlaması esasdır. 

• 7-İhtiyaç duyulması halinde subay kadrolarına astsubay atanabilir. 

 

Atamalarda Dikkat Alınacak Esaslar: 

1-Mesleki Gelişim Durumu 

2-Kadro İhtiyaçları 

3-Hizmet Bölgesinde Hizmet süresi veya varsa zorunlu hizmet süresi 

4-Terfi Durumu 

5-Braş ve İhtisasları 

6-Kendisinin, eşinin, bakmakla sorumlu olduğu çocuğu veya anne çatı altında anne veya baba hakkında hayati 

önem arz eden sağlık raporu bulunması halinde 

7-Varsa puanlama sistemi 
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8-Personelin atanma isteğindeki yerler 

9-Aşayis, idari ve zaruri sebepler 

Hizmet Bölgelerinin Belirlenmesi ve Hizmet Sürelerinin Hesaplanması: Hizmet Bölgelerini dereceleri: (Genel 

Gelişmişlik Düzeyi, Barınma İmkanları, Coğrafya ve İklim Koşulları, Eğitim İmkanları, Emniyet ve Aşayiş, Sosyal 

ve Kültürel imkanları, Sağlık İmkanları, Günlük Yaşam, Özlük Haklarındaki Farklılıklar, Bölgenin İstenirlik Düzeyi, 

Ulaştırma ve Haberleşme İmkanları gibi kriterler dikkate alınır. 

 

Personelin Ödevleri Hak ve Sorumlulukları: 

1-Sadakat 

2-Tarafsızlık ve Devlete Bağımsızlık 

3-Davranış kuralları 

4-Amirin Görev ve Sorumlulukları 

5-Personelin Görev ve Sorumlulukları 

6-Kişisel Sorumluluk ve Zarar 

7-Kişelerin Ugradıkları Zararlar 

8-Basına Bilgi ve Demeç Verme 

9-Belge,Araç ve Gereçlerin Yetki Verilen Mahaller Dışına Çıkarılmaması ve İadesi 

9-Diğer Ödev ve Sorumluluklar 

10-Uygulamayı İsteme Hakkı 

11-Güvenlik 

12-Emeklilik 

13-Çekilme 

14-Müracat, Şikayet ve Dava Açma ( Söz ve Yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen 

amir atlayarak yapılır. Müracaat ve şikayetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir. 

15-İsnat ve İftiralara Karşı Koruma: (Personelin hakkında yapılan şikayet iftiradan aklanırsa illerde valiler 

istinatta bulunanlar hakkında kamu davası açılması için C.Savcılığından ister ) 

16-Diğer Haklar. 

Yasaklar: 

1-Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı 

2-Grev Yasağı 

3-Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faliyetlerde Bulunma Yasağı (Eşleri, Reşit olmayan çocukları veya mahcur 

olan çocukları yasaklanan faaliyetlerde bulunduğunda personel bu durumu 15 gün içinde bağlı olduğu kuruma 

bildirmekle yükümlüdür. ) 

4-Hediye Alma Menfaat Sağlama Yasağı 

5-Denetimdeki Teşebbüsten Menfaat Sağlama Yasağı 

6-İkinci Görev Yasağı 

7-Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı (Personel teşkilattan ayrılsa dahi gizli bilgileri BAKANIN yazılı izni olmadıkça 

açıklayamaz) 

• Personel belediye sınırları içindeki nüfusu 1.000.000 aşan ilçeler hariç kendileri ve eşlerinin 

evlenmeden önceki nüfusa kayıtlı olduğu ilçelere ATANMAZ. 

• İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda;  

* Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emrinin kendilerine tebliğ edildikten 24 saat içinde 

* Başka yerlerdeki göreve atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 

gün içerisinde o yere hareket ederek belirlenen yol süresini içinde işe başlamak zorundadır.Savaş ve olağanüstü 

hallerde bu süre Bakanlar Kurulu kararı ile kısaltılabilir 

* Hesaplarını yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman mal sorumlusu hesap sorumlusu 

muhasebe yetkilisi ve mutemetler için devrin sona ermesinde görevlerine başlarlar ( bu süre hiçbir 

şekilde 1 AYI GEÇEMEZ ) 

• Atama emirleri aksi belirtilmedikçe atama emrinin yayınlanmasından itibaren 10 GÜN içerisinde 

ilgilisine tebliğ edilir. 

• Atamaya tabi tutulan personelin izinli raporu tutuklu görevden uzaklaştırılmış olması göreve 

gelmemiş olması veya hastanede yatması tebligata engel değildir. Bu durumdaki personelin ilişik 

esmeleri gıyaplarında yapılır. 

• Personel kamu görevleri hakkında basına haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi, 

demeç VEREMEZ . Bu konuda gerekli bilgi ancak illerde VALİLER ve İÇ İŞLERİ BAKANININ YETKİLİ 

KILACAĞI GÖREVLİLER tarafından verilir. 

• Genel atamalar, her yılın Mayıs ve Ekim (dâhil) ayları arasında yapılır 



11 
 

• Personel emeklilik taleplerini OCAK ŞUBAT ve TEMMUZ AĞUSTOS aylarında verebilir. Çekilme 

talebinin kabulü, müracaat tarihinden itibaren 1 aydan fazla geciktirilemez. 

• Personel kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış dahi olsalar İÇ İŞLERİ BAKANININ 

yazılı izni olmadan açıklayamaz 

• Kendisine tevdi edilen görevleri fiilen hayatını tehlikeye atarak üstün bir cesaret ve feragatle yerine 

getirdiği tespit edilen personele üstün cesaret ve feragat madalyası İÇ İŞLERİ BAKANI tarafından verilir. 

• Nöbet, kurumlarda amirin münasip göreceği zamanda başlar ve 24 saati geçemez. Ancak kadın 

memurlara; tabip raporlarında belirtilmesi halinde hamilelik boyunca ve doğumdan sonraki 2 yıl süreyle gece 

nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez, Engelli Memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası 

verilmez, Tatil ve Bayram Günlerinde nöbet hizmetlerinin aynı şahsa gelmemesi amirler tarafından takip 

edilir.Nöbetci Personel hastalanır yada mahkemeye çağrılırsa nöbet kendisinden sonra gleene devir olur. Nöbetci 

nöbet yerinden asla ayrılmaz sürekli göreve hazır bulunur.Nöbetcilerin kıyafetleri mevsime göre eğitim ve günlük 

kıyafet olarak belirlenir. 

Yıllık izinler ve mazeret izinleri; 

• Jandarma Genel Komutanı için Bakan, 

• Jandarma genel komutanı yardımcıları için Jandarma Genel Komutanı, 

• Jandarma bölge komutanları için konuşlu bulunduğu ilin valisi, 

• İl ve ilçe jandarma komutanlıklarında tüm personel için vali ve kaymakamlar, 

• Diğer personel için birinci amirler, 

• Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı için BAKAN 

• Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisin diğer personelleri için AKADEMİ BAŞKANI 

Personele Verilecek Ödüller: 

1-Başarı Belgesi: Merkezde Bakan, İllerde Vali, İlçelerde Kaymakamlar tarafından verilir. 

2-Üstün Başarı Belgesi: Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir. 

3-Şerit Rozet: Personelin Moralini yükseltmek, tecrübelerini ve başarılarını gururla resmi üniformalarında taşımalarını 

sağlamak maksadıyla başarılarını, öğrenimlerini, görev yaptıkları yerleri temsilen personele verilir.  

4-Bröveler: Bir ihtisas ve yetenek kazandıran eğitim ve kurslardan başarıyla mezun olanlara ve hizmet dolasıyla bir ihtisas 

kazananlara resmi üniformalarda taşımak üzere verilir. 

5-Madalya: Kendisine tevdi edilen görevleri fiilen hayatını tehlikeye atarak üstün bir cesaret ve feragatla yerine getirdiği 

tespit edilen personele üstün cesaret ve feragat madalyası BAKAN tarafından verilir. 

Soruşturma Usulleri: 

1-Disiplin işleri özel kanun hükümlerine göre yürütülür. 

2-Mülki görevlerinden doğan suçlar için 4483 sayılı kanun hükümleri uygulanır 

3-Adli görevlerinden doğan suçlar için 5271 sayılı kanunun 161 ıncı mad. 5 fık. 

4-Askeri görevlerinden doğan suçlar için :emrine verildiği askeri birlik personelini muhakeme etmekle görevli ve 

yetkili olan askeri mahkemede görülür. 

5-Kişisel suçlarında genel hükümler uygulanır. 

Selamlama: 

1-El ve Baş ile selamlama  

2-Yalnız Baş ile selamlama 

3-Kılıç veya çeşitli teçhizat ile selamlama 

4-Bayraklarla selamlama  

5-Selamlama her yerde ve her zaman yapılır. Astlar, üstlerinden evvel selam vermeye mecburdurlar. Aynı 

rütbede olanlar ve birbirinin rütbesini ayırt edemeyenler birbirini beklemeden selamlar. Üstler aynı usul ve esaslar 

ile astlarının selamını alır. 

Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır:  
a) Atamaya yetkili amirler.  
b) Bakanlık müfettişleri.  
c) İllerde valiler.  
ç) İlçelerde kaymakamlar 
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ANAYASA 

 

* Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı 

Atatürk milliyetçiliğine bağlı ve anayasanın başlangıcında belirtilen ilkelere dayanan demokratik laik ve sosyal 

bir hukuk devletidir. 

• Devletin temel amaç ve görevleri; Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü ülkenin bölünmezliğini 

cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak kişilerin ve toplumun refah huzur ve mutluluğunu sağlamak kişinin temel hak 

ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal ekonomik ve 

sosyal engelleri kaldırmaya insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya 

çalışmaktır. 

• Yasama yetkisi Türk milleti adına TBMM nindir. Bu yetki devredilemez., 

• Yürütme yetkisi ve görevi C.başkanı tarafından anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve 

yerine getirirler. 

• Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. 

• Anayasamızın değiştirilmeyecek hükümleri: 

•     1) Türkiye devleti bir Cumhuriyettir. 

•     2) Toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı Atatürk 

milliyetçiliğine bağlı başlangıçta belirlenen temel İlkerlere dayanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti 

•     3) Türkiye Cumhuriyet ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli 

konularla belirlenen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal marşıdır. Başkenti Ankara’dır.  

Cumhuriyetin Nitelikleri: 

   ★Anayasanın başlangıçtaki esaslara dayanması 

   ★Toplum huzuru milli dayanışma ve Adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı olması 

   ★Atatürk milliyetçiliğine bağlı 

   ★Demokratik olması 

   ★Laik devlet olması 

   ★Sosyal devler olması 

   ★Hukuk devleti olması 

Bir Devletin Hukuk Devleti Sayılabilmesi İçin Bulunması Gereken Özellikler: 

   ★Devletin yazılı bir anayasası olmalıdır 

   ★Bu anayasada temel hak ve hürriyetlere yer verilmelidir. 

   ★Bu anayasa Millet oyu ile kabul edilmiş olmalıdır 

   ★Anayasanın üstünlüğü kabul edilmelidir 

   ★Mahkemeler bağımsız olmalıdır 

 

Yasama Yetkisi: Türk Milleti adına TBMM’ dir. Bu yetki devredilemez.  

Yürütme Yetkisi: Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak 

kullanılır ve yerine getirilir. 

Yargı Yetkisi: Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır 

Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasının Durdurulması: Savaş, seferberlik veya olağanüstü hallerde, 

milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve 

hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere 

aykırı tedbirler alınabilir. 

• Dernekler, kanunun öngördüğü hallerde hâkim kararıyla kapatılabilir veya faaliyetten alıkonulabilir. 

Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın 

gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci, derneği faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu 

merciin kararı, 24 saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını 48 saat içinde açıklar; aksi 

halde, bu idarî karar kendiliğinden yürürlükten kalkar. 

• Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına 
sahiptir.Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak,  millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel 
sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. 
* 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahiptir.  
• Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılacak 
seçimlerde UYGULANMAZ. 
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* Vatandaşlar, siyasi parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir. 
Parti üyesi olabilmek için 18 YAŞINI DOLDURMUŞ olmak gerekir. 
* Hakimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarının 

memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, Silahlı 

Kuvvetler mensupları ile yükseköğretim öncesi öğrencileri siyasi partilere ÜYE OLAMAZLAR. 

• Siyasi partilerin kapatılması, YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ açacağı dava üzerine 

ANAYASA MAHKEMESİNCE kesin olarak karara bağlanır. 

• Temelli kapatılan bir parti bir başka ad altında kurulamaz.  
* Bir siyasi partinin temelli kapatılmasına beyan veya faaliyetleriyle sebep olan kurucuları dahil üyeleri, 

Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının Resmî Gazetede gerekçeli olarak 

yayımlanmasından başlayarak 5 YIL süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi 

olamazlar. 

* Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen 600 milletvekilinde oluşur. 

* 18 Yaşını Dolduran Her Türk Milletvekili Seçilebilir 

* TBMM ve CUMHURBAŞKANLIĞI seçimleri 5 yılda bir aynı gün yapılır. 

• Hakim ve Savcılar, Yüksek Yargı Organları Mensupları, Öğretim Elemanları, Yök Üyeleri, memurlar, TSK 

Mensupları, görevinden çekilmeden milletvekili adayı olamaz. 

* Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılması mümkün olmazsa TBMM seçimleri 1 yıl geriye 

bırakılmasına karar verebilir. 

* Genel seçimden 30 ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. 

* TBMM üyeliklerinde %5 lik boşalma olması halinde ara seçime gidilir. Ara seçimler 3 ay içinde 

yapılmasına karar verilir. 

* Genel seçimlere 1 yıl kala ara seçim yapılmaz. 

* Bir ilin veya seçim çevresinin TBMM de üyesinin kalmaması halinde boşalmayı takip eden 90 günden 

sonraki ilk Pazar günü ara seçim yapılır. 

Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel 
Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler, 
salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. 
Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak 1 ay içerisinde 5 birleşim günü katılmayan milletvekilinin 
milletvekilliğinin düşmesine durumun meclis başkanlık divanınca tespit edilmesi üzerine genel kurulca üye tam 
sayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir. 
• İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANINCA tespit edildikten sonra, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL 

KURULUNCA kararlaştırılır 

• Milletvekili meclisin kararı olmadıkça sorguya çekilemez tutuklanamaz. 

• Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya milletvekilliğinin düşmesine karar verilmiş olması 
hallerinde, Meclis Genel Kurulu kararının alındığı tarihten başlayarak 7 GÜN içerisinde ilgili milletvekili veya bir 
diğer milletvekili, kararın, Anayasaya, kanuna veya İçtüzüğe aykırılığı iddiasıyla iptali için ANAYASA 
MAHKEMESİNE başvurabilir. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini 15 GÜN içerisinde kesin karara bağlar.  
• Mahalli idarelerinin seçimleri 5 yılda bir yapılır 
 

 Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri; 

 

* Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak  

* Bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek 

* Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek 

* Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak 

* Üye Tam sayısının 3/5 kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek. 

*          Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.  

* Milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali ilanına ve Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası 

antlaşmaların veya milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı 

ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin verme yetkisi 

 

NOT ;Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af 

ilanına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde ön görülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine 

getirmektir.  

• Kanun teklif etmeye milletvekilleri yetkilidir. 

• Cumhurbaşkanı TBMM de kabul edilen kanunları 15 GÜN İÇİNDE yayımlar. 
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• Yayımlanmasını tamamen veya kısmen uygun bulmadığı kanunları bir daha görüşülmek üzere meclise 

geri yollar. 

• ANCAK BÜTÇE KANUNUNU MECLİSE GERİ YOLLAYAMAZ. 

• TBMM geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse C.başkanınca yayımlanır. 

• Antlaşmalar yayımlarından başlayarak 2 AY içerisinde TBMM’nin bilgisine sunulur. 

• TBMM bakanlar kuruluna KHK çıkarma yetkisi verebilir. 

• TBMM Her Yıl Ekim Ayının İlk günü kendiliğinden toplanır, Meclis bir yasama yılında en fazla 3 ay tatil 

yapabilir, ara verme tatil sırasında Cumhurbaşkanınca çağrılabilir 

• KHKlar resmi gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girer 

• TBMM Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı, Başkanvekilleri, Katip Üyeler ve idare amirlerden oluşur. 

• Kararnameler resmi gazetede yayımlandıkları gün TBMM ye sunulur. Yayımlandıkları gün TBMM ye 

sunulmayan kararnameler bu kararın resmi gazetede yayımlandığı gün yürürlükten kalkar. 

* Milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali ilanına ve Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası 
antlaşmaların veya milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı 
ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin verme yetkisi TÜRKİYE 
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİNDİR. TBMM tatilde veya ara vermede ani silahlı saldırı durumunda  derhal karar 
vermesi halinde CUMHURBAŞKANIDA karar verebilir.  
• Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, Meclisin toplandığı günden 

itibaren 5 gün içinde, Başkanlık Divanına bildirilir, Başkan seçimi gizli oyla yapılır. İlk iki oylamada üye 

tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt 

çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada 

en fazla oy alan üye, Başkan seçilmiş olur. Başkan seçimi, aday gösterme süresinin bitiminden itibaren, 5 

gün içinde tamamlanır 

• Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tamsayısının en az 1/3’ü ile 
toplanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasada başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu 
ile karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az 
olamaz. 
• TBMM: 1- Meclis Araştırması, 2- Genel Görüşme, 3- Meclis Soruşturması ve 4- Yazılı Soru yollarıyla Bilgi 

edinme ve denetleme yetkisini kullanır. 

Meclis Araştırması: Belli Bir konuda bilgi edinmek için yapılan inceleme. 

Meclis Görüşmesi: Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir kanunun genel kurulda görüşülmesi 

Meclis Soruşturması: Cumhurbaşkanı Yard. Bakanlar Hakkında yapılan soruşturmadan ibarettir. 

Yazılı Soru: Yazılı olarak en geç 15 gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerini C.Başkaşkanı Yrd. Bakanlara 

yazılı olarak soru sormasıdır. 

Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı: 

 

• Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevi varlığından ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından 

temsil olunur.  

• Milli güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, Türkiye Büyük 

Millet Meclisine karşı, Cumhurbaşkanı sorumludur. 

• Cumhurbaşkanınca atanan Genelkurmay Başkanı; Silahlı Kuvvetlerin komutanı olup, savaşta 

Başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanlığı namına yerine getirir. 

• MGK Gündemi: Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Genelkurmay başkanı önerisi dikkate alınarak 

Cumhurbaşkanınca düzenlenir. Cumhurbaşkanı olmadığı zamanlarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık 

eder. 

• MGK gerekli haller dışında 2 ayda 1 defa Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanır 

• MGK Cumhurbaşkanı Başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yrd, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri 

Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarından oluşur.  

Olağanüstü Hal Yönetimi: Cumhurbaşkanı savaş, salgın hastalık yada ekonomik bunalımın ortaya çıkması 

hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde 6 ayı geçmemek kaydıyla OHAL ilan edilir. Ohal kararı 

verildiği gün Resmi Gazetede yayınlanır aynı gün TBMM onayına sunulur. Cumhurbaşkanı talebiyle TBMM her 

defasında  4 ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir. Savaş hallerinde bu 4 aylık süre aranmaz. 

-Yaş terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı 

yolu açıktır.  

-Mahalli idare seçimleri 5 yılda 1 yapılır. 

• Cumhurbaşkanının görevleri: 
 
-Cumhurbaşkanı Devletin başıdır.  
-Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.  
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-Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın 
uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder.  
YASAMA İLE İLGİLİ GÖREVLERİ: 
-Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapar.  
-Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verir. 
- Kanunları yayımlar.  
-Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir.  
-Kanunların, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas 
bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davası açar.  
- Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunar. 
YÜRÜTME İLE İLGİLİ GÖREVLERİ: 
-Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir.  
-Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler.  
-Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerini gönderir, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet 
temsilcilerini kabul eder.  
-Milletlerarası antlaşmaları onaylar ve yayımlar. 
- Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirleri alır.  
-Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil eder.  
-Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir.  
-Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır.  
-Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir.  
-Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde 
yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez.  
-Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz.  
-Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz.  
-Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır. 
 -Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale 
gelir.  
-Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir.  
-Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe 
girer.  
-Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve 
yetkileri kullanır. 
 

Cumhurbaşkanı Seçilme Şartları: 40 yaşını doldurmuş Y.Ö.M. milletvekili seçilme yeterliliği olan her Türk 

vatandaşı seçilebilir. Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli 

oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüzbin seçmen aday 

gösterebilir. Halk tarafından 5 yıllığına seçilir. Bir kimse en fazla 2 defa C.başkanı seçilir. 

-Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanın görev süresinin dolmasından önceki 60 gün içinde, makamın her 

hangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden 45 gün içinde tamamlanır. 

Cumhurbaşkanı Cezai Sorumluluğu: 

-Cumhurbaşkanı hakkında bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önerge 

ile soruşturma açılması istenebilir. 

-Meclis önergeyi en geç 1 ay içinde görüşür ve üye tamsayısının 3/5 gizli oyla soruşturma açılmasına karar verilir. 

Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Cumhurbaşkanına vekalet ve Bakanlar: 

-Cumhurbaşkanı seçildikten sonra 1 yada daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir. 

-Cumhurbaşkanı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde 45 gün içinde C.başkanı seçimi yapılır. 

Yenisi seçilinceye kadar C.Başkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekalet eder. Cumhurbaşkanı yetkilerini 

kullanır. 

- Genel seçime 1 yıl kalmışsa TBMM seçimi Cumhurbaşkanı secimi ile birlikte yenilenir. 

Genel secime 1 yıldan fazla kalmışsa seçilen Cumhurbaşkanı TBMM seçimi tarihine kadar görevine devam eder. 

-Cumhurbaşkanı hastalık ve yurtdışına gittiğinde yerine C.Başkanı yrd. Bakar ve yetkileri kullanır. 

-Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanlar milletvekili seçilme yeterliğine ait olan kişiler arasından Cumhurbaşkanı 

tarafından atanır ve görevden alınır. 

Devlet Denetleme Kurulu: – İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve 

geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu, 

Cumhurbaşkanının isteği üzerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu 

kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her 
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düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü idari 

soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapar.  

-Yargı organları, Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dışındadır. ( TSK DENETLER ) 

- Devlet Denetleme Kurulunun Başkan ve üyeleri, Cumhurbaşkanınca atanır. 

-Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri, Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesiyle düzenlenir. 

- Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekilini, Askeri Yargıtay üyelerini, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek. 
•  Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması 
hallerinde, görevine dönmesine kadar, ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının 
boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar, CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI Cumhurbaşkanına ait yetkileri 
kullanır.  
• Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; rektörler Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise Yükseköğretim 
Kurulunca seçilir ve atanır. 
• Radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek amacıyla kurulan Radyo ve Televizyon 

Üst Kurulu 9 üyeden oluşur 

• Anayasa mahkemeleri 15 üyeden oluşur 

• Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yıl için seçilirler. Bir kimse 2 defa Anayasa Mahkemesi üyesi 

seçilemez. Anayasa Mahkemesi üyeleri 65 yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar.  

• Anayasa mahkemesi üye seçebilmek için 45 yaşını dolduruş en az 20 yıl avukatlık yapmış ya da 20 yıl 

kamu hizmetinde çalışmış olmak şarttır.  

• Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından 4 yıl için bir başkan ve iki başkan vekili secilir. Süresi biten 

tekrar seçilir.  

• Anayasa Mah. 15 üyesinin 12 tanesini Cumhurbaşkanı seçer 3 tanesini TBMM seçer. Toplanma 

Yeter Sayısı 10 dur. 

• Cumhurbaşkanı kararnamelerini Anayasa mahkemesi denetler.  

Çalışma ve Yargılama Usulü: 

• Anayasa mahkemesi, iki bölüm ve genel kurul halinde çalışır. Siyası partilere ilişkin dava ve başvurulara, iptal 

ve itiraz davaları ile Yüce Divan sıfatıyla yürütülecek yargılamalara Genel kurulca bakılır. Bireysel Başvurular 

ise Bölümlerce karara bağlanır. 

• -Anayasa değişikliğinde iptale, siyasi partilerin kapatılması yada devlet yardımından yoksun bırakılmasına 

karar verilebilmesi için toplantıya katılan üyelerin 2/3 oyçokluğu aranır. 

• Şekil Bozukluğuna dolayı iptal davaları Anayasa Mahkemesin öncelikle incelenip karara bağlanır.  

İptal Davası: 

• Kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde 

ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya 

iptal davası açabilme hakkı, Cumhurbaşkanına, Türkiye Büyük Millet Meclisinde en fazla üyeye sahip iki siyasi parti 

grubuna ve üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere aittir 

• Dava Açma Süresi: Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanun, 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi veya içtüzüğün Resmî Gazetede yayımlanmasından başlayarak altmış gün sonra düşer. 

• Anayasa Mahkemesi karaları kesindir.  

• Anayasa Mahkemesi; Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, Cumhurbaşkanı 

Yardımcılarını, Bakanları, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay  Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, 

Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hakimler ve Savcılar Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili 

suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar. 

• Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı 

Yüce Divanda yargılanırlar. ( Jandarma Genel Komutanı YARGILANMAZ ) 

• Hâkimler ve Savcılar  Kurulu 13 üyeden oluşur. iki daire dâhilinde çalışır. Üyeler 4 yıl için seçilir. Kurulun 

başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı müsteşarı kurulun doğal üyesidir. 4 Üye Cumhurbaşkanınca, 7 üye 

TBMM tarafından seçilir.  

• Üyeler 4 YIL için seçilir. Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilir. Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev 

süresinin dolmasından önceki 30 gün içinde yapılır.  

• Anayasanın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından 

yazıyla teklif edilebilir. 

 

• YÜKSEK MAHKEMELER 

• Anayasa Mahkemesi  2-Yargıtay 
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• Danıştay   4-Uyuşmazlık Mahkemesi  

 

YARGITAY: Adliye Mahkemelerce verilen kararların son inceleme merci. 

DANIŞTAY:  İdari Mahkemelerce verilen kararların son inceleme merci. 

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ:  Adli ve İdari yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözer.  

• Vergi, Benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay arasındaki uyuşmazlıklarda 

Danıştay kararı esastır. 

• Bütçe ve Kesip Hesap: Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, malî yılbaşından en az yetmişbeş gün önce, Türkiye 

Büyük Millet Meclisine sunar. Bütçe teklifi Bütçe Komisyonunda görüşülür. Komisyonun ellibeş gün içinde kabul 

edeceği metin Genel Kurulda görüşülür ve malî yılbaşına kadar karara bağlanır 

 

TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER 

 

Kişinin Hak ve Ödevleri      Sosyal ve Ekonomik Hak ve Öd.        Siyasal Hak ve Ödevler 

-Kişi Dokunulmazlığı                        -Ailenin Korunması                      -Seçme, Seçilme Siyası 

-Zorla çalıştırma yasağı                   -Eğitim ve Öğretim Hakkı                Faliyetlerde bulunma 

-Kişi Hürriyeti ve Güvenliği              -Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti     -Parti Kurma ve Girme 

-Özel hayatın gizliliği                        -Çalışma Hakkı Ödevi                    -Vatan Hizmeti 

-Konut Dokunulmazlığı                     -Çalışma Şartları ve Dinlenmesi     -Vergi Ödevi 

-Haberleşme Hürriyeti                       -Sendika Kurma Hakkı                   -Dilekçe Hakkı 

-Seyahat ve Yerleşme Hürriyeti         -Toplu İş Sözleşmesi Hakkı         -Kamu Hiz Girme 

-Din ve Vicdan Hür.                            –Grev lokat  Hakkı                        -Bilgi Edinme 

-Düşünce ve Kanaat Hür.                   –Sosyal Güvenlik Hakkı                   -Vatandaşlık 

-Düşünceyi Açıklama Yayma Hür.       –Sağlık Hiz ve Çevre Korun. 

-Bilim ve Sanat Hür.                            –Ücretlerde Adalet Sağlanması 

-Basın Hür.                                          -Sözleşme 

-Süreli ve Süresiz Yayın Hak.             –Kamulaştırma (C.Başkanı Karararnamesi) 

-Basın araçlarını Koruma Hak. 

-Düzeltme ve Cevap Hak. 

Dernek Kurma Hak. 

-Toplantı Göst. Yür. Hak. 

-Mülkiyet Hak. 

-Hak Arama Hür. 

-Kanuni Hakim Güven. 

-İspat Hak. 

-Temel Hak ve Hür. Korunması 
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ADLİ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ + 

 

Gece Vakti: Güneşin Batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvel kadar devam eden 

süreyi ifade eder. 

Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hal: 

• Adli Aramalar Bakımından: derhal işlem yapılmadığı taktirde suçun iz, eser, emare ve delillerinin 

kaybolması veya şüphelinin kaçması veya kimliğinin tespit edilememesi ihtimalinin ortaya çıkması ve 

gerektiğinde hakimden karar almak için vakit bulunmaması halini, 

• Önleme Aramaları Bakımından: derhal işlem yapılmadığı taktirde, milli güvenlik ve kamu düzenini, 

genel sağlık ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetinin korunmasının tehlikeye girmesi veya 

zarar görmesi, suç işlenmesinin önlenememesi, taşınması veya bulundurması yasak olan her türlü silah, 

patlayıcı madde veya eşyanın tespit edilememesi ihtimalinin ortaya çıkması ve gerektiğinde hakimden 

karar almak için vakit bulunmaması hali 

Suçüstü hali: 

1-İşlenmekte olan Suçu 

2-Henüz işlenmiş olan fiil ve fiilin işlenmesinden hemen sonra kolluk, suçtan zarar gören veya başkaları 

tarafından takip edilerek yakalanan kişinin işlediği suçu, 

3-Fiilin pek az önce işlendiğini gösteren eşya veya delile yakalanan kimsenin işlediği suçu. 

• Adlî aramaya karar vermek yetkisi hâkimindir. Kolluk, arama kararı alınmasını talep ettiği durumlarda, 

makul şüphe sebeplerini belirten ayrıntılı ve gerekçeli bir rapor hazırlar ve Cumhuriyet savcısına başvurur. 

Hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına 

ulaşılamadığı hâllerde ise kolluk âmirinin yazılı emriyle arama yapılabilir. 

• Kolluk âmirlerince konutta, iş yerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda arama kararı 

VERİLEMEZ. Sayılan bu yerlerde arama ancak Hakim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 

C.Savcısının yazılı emriyle yapılabilir.  

 

ARAMA KARARI ALINMADAN YAPILACAK ARAMALAR: 

• Hakkında tutuklama kararı veya yakalama emri veya zorla getirme kararı bulunan kişi ile hakkında gıyabî 

tutuklama kararı verilen kaçak yakalandığında üstünde, yakalanması amacıyla konutunda, işyerinde, yerleşim 

yerinde, bunların eklentilerinde ve aracında yapılacak aramada 

• Hâkim kararı veya Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile veya kolluk tarafından doğrudan yakalanan 

kişinin, kendisine, başkalarına veya yakalama işlemini yapan kolluk görevlilerine zarar vermesini önlemek 

amacıyla yapılacak kaba üst aramasında 

• Gözaltına alınan kişinin, nezarethaneye konmadan önce yapılan üst aramasında, 

• Herhangi bir sebeple hukuka uygun şekilde yakalandıktan sonra kolluk güçlerinin elinden kaçmakta olan 

kişilerin veya işlenmekte olan veya henüz işlenmiş olan veya pek az önce işlendiğini gösteren belirtilerin olduğu 

suçun failinin yakalanması amacıyla takibi sırasında girdikleri araç, bina ve eklentilerinde yakalanması amacıyla 

yapılacak aramalarda, ARAMA EMRİ VEYA KARARI ALINMAZ. 

• Usulüne uygun olarak yapılmış olan aramalarda Yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi 

olmakla birlikte, karar veya yazılı emirde konu edilmeyen, 

• Yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan ancak, diğer bir suçun işlendiği şüphesini 

uyandırabilecek, bir delil elde edilirse; bu delil koruma altına alınır ve durum Cumhuriyet başsavcılığına derhâl 

bildirilerek el koyma işlemini gerçekleştirmek için Cumhuriyet savcısından yeni bir yazılı emir istenir. 

Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hâllerde ise kolluk âmirinin yazılı emriyle kolluk görevlileri el 

koyma işlemini gerçekleştirebilir. 

 

* Hâkim kararı olmaksızın elkoyma işlemi, 24 saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. 

Hâkim,kararını elkoymadan itibaren 48 saat içinde açıklar; aksi hâlde elkoyma kendiliğinden kalkar. 

Hakim Kararı Olmaksızın Yapılabilecek Aramalar: 

• Hakkında gıyabî tutuklama veya yakalama müzekkeresi bulunan kişi yakalandığında üstünde, 

yakalanması amacıyla konutunda, işyerinde, yerleşim yerinde, bunların eklentilerinde ve aracında yapılacak 

aramada, 
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• Kolluk tarafından yakalanan kişinin, yakalandığı anda, silah gibi kendisine veya kişilere zarar verebilecek 

diğer unsurlardan arındırılması amacıyla yapılacak üst aramasında ve bu gibi hâllerde aracında, kaçarken içine 

girdiği bina ve eklentilerde yapılacak aramalarda, 

• Hâkim kararı veya Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile yakalanan kişinin, yakalandığı anda, silâh gibi 

kendisine veya kişilere zarar verebilecek diğer unsurlardan arındırılması amacıyla yapılacak üst aramasında ve 

bu gibi hâllerde aracında, kaçarken içine girdiği bina ve eklentilerde yapılacak aramalarda, 

• Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 8 inci maddesi kapsamında, kaçak eşya ile girilirken veya 

çıkılırken görülen veyahut kaçakçılık sayılan herhangi bir işin yapıldığına ilişkin delil görüntüsü bulunan yerlerde, 

usulüne göre ve hemen yapılan aramalarda, 

• Suçüstü hâlinde yapılan aramalarda, toplum için veya kişiler bakımından yaşamsal tehlikeyi ortadan 
kaldırmak amacıyla veya kapalı yerlerden gelen yardım çağrıları üzerine, konut, işyeri ve yerleşim yeri ile 
eklentilerine girmek için, 
• Gözaltına alınan kişinin, nezarethaneye konmadan önce yapılan üst aramasında. 

 

Hâkimden Önleme Araması Kararı Alınması Gerekmeyen Hâller 
 
a)Devletçe kamu hizmetine özgülenmiş bina ve her türlü tesislere giriş ve çıkışın belirli kurallara tâbi tutulduğu 
hâllerde, söz konusu tesislere girenlerin üstlerinin veya üzerlerindeki eşyanın veya araçlarının aranmasında, 
b) İl İdaresi Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında bulunan, sivil hava meydanlarında, limanlarda ve sınır 
kapılarında, binaların, uçakların, gemilerin ve her türlü deniz ve kara taşıtlarının, giren çıkan yolcular ile buralarda 
görevli kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar personelinin, üstlerinin, araçlarının ve eşyalarının aranmasında, 
c) Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 9 uncu maddesi kapsamında, dükkan, mağaza, ticaret ve alışveriş 
yapılan özel evler, depo, ambar, antrepo, han, otel, pansiyon, sinema, tiyatro, gazino, kahvehane, bar, dansing ve 
bunlara benzer yerler ve eklentilerinde, umuma açık oldukları müddetçe ve umuma açık yerlerinde yapılacak 
aramalarda, 
d) Olağanüstü Hal Kanununun 11 inci maddesi kapsamında, kişilerin üstünün, eşyalarının Olağanüstü Hal 
Valisinin emriyle aranmasında, 
e) Sıkıyönetim Kanununun 3 üncü maddesi kapsamında, konutların ve her türlü dernek, siyasî parti, sendika, 
kulüp gibi teşekküllere ait binaların, işyerlerinin, özel ve tüzel kişiliklere sahip müesseseler ve bunlara ait 
eklentilerin ve her türlü kapalı ve açık yerlerin, mektup, telgraf ve sair gönderilerin ve kişilerin üzerlerinin 
sıkıyönetim komutanının emriyle aranmasında, 
f) Kanunların, muhafaza altına alınmalarına olanak verdiği kişilerin, üst veya eşyalarının aranmasında, 
g) Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun çerçevesinde görevli kolluğun, aynı 
Kanunun 79 uncu maddesindeki silâh taşıma yasağı kapsamında, silâh taşıdığından şüphelenilen kişilerin 
üstlerinin ve eşyalarının aranmasında 
Usulüne uygun yapılan aramada, soruşturma için ispat vasıtası olabilecek veya müsadereye tâbi bulunan eşyaya 
rastlanırsa, zilyetlerinin rızası hâlinde eşya muhafaza altına alınır. Rıza olmayan hâllerde eşyaya el konulur. 
Önleme aramalarında işlemin yapılacağı kanunda belirtilen umumi ve umuma açık yerlerde makul sebeplerin 
oluştuğunu ve millî güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve 
hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silâh, 
patlayıcı madde veya eşyanın tespiti amacının ortaya çıktığını ve tehlikenin oluştuğunu gösteren belirlemeler, 
kolluk tarafından önceden saptanır ve mahallin en büyük mülkî amirine, gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak iletilir. 
Mülkî amir, talebi uygun bulursa, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yazılı arama emri verir. 
Gecikmesinde sakınca bulunmayan hâllerde, mülkî amir, uygun gördüğü takdirde istemi, aramanın 
yapılacağı yerdeki sulh ceza hâkimine sunar. 
Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, en büyük mülkî amirin verdiği yazılı emirle yapılan önleme aramaları, 24 
saat içinde görevli sulh ceza hâkiminin onayına sunulur. 
 
AVUKAT BÜROLARINDA YAPILACAK ARAMALAR: 

 

• Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın avukat bürolarında arama yapılamaz. 

• Avukat büroları ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak CUMHURİYET 

SAVCISININ denetiminde aranabilir. Baro Başkanı yada onu temsilen bir avukat aramada hazır bulundurulur. 

Arama Sonucunda el konulmasına karar verilen şeyler bakımından bürosunda arama yapılan avukat, baro 

başkanı veya onu temsil eden avukat, bunları avukat ve müvekkil arasındaki mesleki ilişkiye ait olduğunu öne 

sürerek karşı koyduğunda, bu şey ayrı bir zarfa veya pakete içerisine konularak hazır bulunanlarca mühürlenir ve 

bu konuda gerekli karar verilmesi için soruşturma evresinde Sulh Ceza Hakiminden kovuşturma aşamasında 

hakim veya mahkeme tarafında 24 saat içinde karar verilir. 

ASKERİ MAHALLERDE YAPILACAK ARAMALAR: 

 Askeri mahallerde yapılacak arama Cumhuriyet Savcısının talep ve katılımı ile askeri makamlar tarafından 

yerine getirilir.  
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• Arama sonucunda bazı eşyaya el koyma söz konusu olduğunda, hâkim kararı veya gecikmesinde 

sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hâllerde ise kolluk âmirinin 

yazılı emri ile el koyma işlemi gerçekleştirilebilir 

• Hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin belge veya kâğıtlarını inceleme yetkisi, Cumhuriyet 

savcısı ve hâkime aittir. 

• Kolluk, arama sırasında ele geçen belge veya kağıtlara, suçla ilgisi olup olmadığını tespit amacıyla, 

incelemeksizin bakabilir. Suçla ilgisi olabileceğinden şüphelendiği anda Kanunun öngördüğü şekilde incelenecek 

belge ve kâğıtları ambalajlayarak mühürler. 

• Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması hâlinde, 

Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile 

bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların 

çözülerek metin hâline getirilmesine hâkim tarafından karar verilir. 

 

MÜLKİ AMİRİN EMRİ İLE YAPILABİLECEK ARAMALAR 

• Umuma açık yerlerin asayiş ve güvenlik yönünden denetimi için 

• Yönetmeliklere aykırı hareket eden yerlerde 

• Ahlak ve edep kurallarına aykırı yerlerin denetimi için  

• On sekiz yaşını doldurmamış küçüklerin girdiği veya on sekiz yaşından küçük kişilerin çalıştığından 

şüphelenilen bar pavyon gibi yerlerin denetimi için 

• Suç işlenmesini önlemek için kişilerden kimlik sorma 

• Trafik kanununa göre araçlarda bulunması gereken eşyanın denetimi için 

• Hudut kapılarından giriş çıkış yapanların pasaport denetimleri için kolluk tarafından kendiliğinden denetim 

yapılır 

• Milli güvenlik ve kamu düzeninin gene sağlık ve genel ahlakı  veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin 

korunması için 

• Suç işlenmesinin önlenmesi için 

• Taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah patlayıcı madde ve eşyanın tespiti amacıyla 

hakim kararıyla veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde MÜLKİ AMİRİN yazılı emriyle önleme araması 

yapılabilir. 

DERNEKLERDE ARAMA: 

Kamu düzeninin korunması veya suç işlenmesinin önlenmesi nedenlerinden birine bağlı olarak usulüne göre 

verilmiş hakim kararı olmadıkça yine bu nedenlere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki 

amirin yazılı emri bulunmadıkça kolluk kuvvetleri dernek ve eklentilerinde aram yapamaz ve buradaki eşyaya el 

koyamaz. El koyma söz konusuysa, mülki amirin kararı 24 saat içinde, görevli hakimin onayına sunulur, hakim 48 

saat içinde kararını açıklar, aksi halde el koyma kendiliğinden kalkar. Hakim kararı, mülki amir tarafından dernek 

yöneticilerine yazıyla duyurulur.  

ARAMANIN ZAMANI: 

Arama, kararda veya yazılı emirde belirtilen süre içerisinde yapılır. Her arama kararı, aksine bir hüküm 

içermiyorsa sadece 1 kez arama yetkisi verir. Aramanın amacını tehlikeye sokan acil bir durum yoksa, adli arama 

gündüz yapılır. Konutta, işyerinde veya diğer kapalı yerlerde adli arama gece yapılamaz. Ayrıca bu yerlerde 

kolluk amirinin emriyle de arama yapılamaz.  

• Suçüstü halinde 

• Gecikmesinde sakınca bulunan halde 

• Firar eden kişi veya tutuklu veya hükümlünün tekrar yakalanması halinde 

• Geceleyin herkesin girip çıkabileceği umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde gece adli arama 

yapılabilir. 

• Önleme aramaları, denetimler ve kontroller her zaman yapılabilir. 
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ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİ + 

 

• Adlî kolluk sorumlusu: İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel 

Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Gümrük Müsteşarlığı tarafından atamalarındaki usule göre görevli 

adlî kolluğun komutanını/âmirini, 

• En üst dereceli kolluk amiri: Emniyet Genel Müdürlüğünde; il emniyet müdürünü, ilçe emniyet 

müdürünü veya amirini, Jandarma Genel Komutanlığında il jandarma komutanını, ilçe ve merkez ilçe jandarma 

komutanını, Sahil Güvenlik Komutanlığında; birlik komutanını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında; gümrük 

muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürünü 

• Soruşturma : suçun öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen süre 

• Kovuşturma : iddianamenin kabulünden hükmün açıklanmasına kadar olan süreyi ifade eder 

• Soruşturma işlemleri, Cumhuriyet savcısının emir ve talimatları doğrultusunda öncelikle adlî kolluğa 
yaptırılır. Adlî kolluk görevlileri Cumhuriyet savcısının adlî görevlere ilişkin emirlerini gecikmeksizin yerine getirir. 
• Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hal: Derhal işlem yapılmadığı taktirde, suçun delilerinin kaybolması 
veya şüphelinin kaçması veya kimliğinin saptanamaması ihtimalini ifade eder. 
• Cumhuriyet savcısı, adlî kolluk görevlilerine emirleri yazılı; acele hâllerde, sözlü olarak verir. Sözlü emir, 
en kısa sürede yazılı hâle dönüştürülerek mümkün olması hâlinde en seri iletişim vasıtasıyla ilgili kolluğa bildirir; 
aksi hâlde ilgili kolluk görevlilerince alınmasına hazır edilir. Ancak, kolluk görevlisi emrin yazılı hâle getirilmesini 
beklemeden sözlü emrin gereğini yerine getirir. 
• Suçüstü hâli ile gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, Cumhuriyet savcısına erişilemiyorsa 
veya olay genişliği itibarıyla Cumhuriyet savcısının iş gücünü aşıyorsa, sulh ceza hâkimi de bütün 
soruşturma işlemlerini yapabilir. Bu durumda adlî kolluk görevlileri, sulh ceza hâkimi tarafından emredilen 
tedbirleri alır ve araştırmaları yerine getirir. 
• Adli kolluk görevlilerinin eğitimlerinin verilmesinde kolluğun bağlı olduğu Bakanlıkça talep edilmesi 

halinde, Adalet Bakanlığı tarafından eğitici personel görevlendirilir.  Hizmet içi eğitimlerin planlanmasında Adalet 
Bakanlığının veya yetkili Cumhuriyet Başsavcısının görüşleri alınır. 
• Cumhuriyet Başsavcıları her yılın sonunda adli kolluk sorumluları hakkında değerlendirme raporu 
düzenleyerek, mülki idare amirlerine gönderir. Değerlendirme raporlarında, adli kolluk görevlilerinin soruşturma ve 
kovuşturma işlemlerindeki ehliyetiyle bu işlemlerde gösterdikleri çalışkanlık, iş disiplini ve başarı durumlarına yer 
verilir. Bu değerlendirme raporları ilgilinin sicilinin düzenlenmesinde dikkate alınır.  
• Cumhuriyet Başsavcıları veya Cumhuriyet Savcıları adli görevlerinin gereği olarak, gözaltına alınan 
kişilerin bulunduracakları nezarethaneleri, varsa ifade alma odalarını, bu kişilerin durumlarını, gözaltına alınma 
sürelerini, gözaltına alma ile ilgili tüm kayıt ve işlemleri denetler, sonucunu “ nezarethaneye alınanların kaydına 
ait deftere “ kaydeder.  
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İL İDARESİ KANUNU  + 

 

• İl ilçe kurulması adlarının değiştirilmesi bir ilçenin başka bir ile bağlanması KANUN ile 

• Bucak kurulması kaldırılması C.BAŞKANININ  onayı ile 

• Yeniden köy kurulması veya yerinin değiştirilmesi BAYINDIRLIK VE SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 

BAKANLIKLARININ mütalası ile 

• Köy ve kasabaların aynı ilçe içinde bir bucaktan başka bir bucağa bağlanması köy adlarının değiştirilmesi 

İÇ İŞLERİ BAKANLIĞININ tasvibi ile yapılır,  

• İl genel idaresinin başı ve mercii VALİDİR. 

• İllerde valilerin tayin ve tespit ettiği işlerde yardımcılığını ve valinin bulunmadığı zamanlarda vekilliğini 

yapmak üzere vali muavinleri bulunur. 

• Vali muavinleri en az 6 yıl kaymakamlık yapmış ve bu görevinin 2 yılını doğuda geçirmiş olması 

gerekir. 

• Valiler iç işleri bakanlığının inhası BAKANLAR KURULUNUN KARARI ve CUMHURBAŞKANININ 

tasdiki ile tayin olurlar. 

• Vali il sınırları içinde bulunan bütün genel ve özel kolluk kuvvet ve teşkilatlarının amiridir. 

• Vali memur kanununa göre personelin savunmasını aldıktan sonra uyarma kınama ve 5 günlüğe kadar 

aylıktan kesme cezası verebilir. Valilerce verilen cezalar kesindir. 

• Türkiye’nin merkezi idare kuruluşu bakımından illere, ilçelere ve bucaklara bölünmesinde belirleyici faktör: 

1- Coğrafi Durum, 2- İktisadi Şartlar, 3- Kamu Hizmetlerinin Gerekleri 

• Valiler vali muavini ve kaymakamların il idare başkanlarının ve il ve bölge muhakemat müdürlerinin genel 

ve özel kolluk amirlerinin birinci derece diğer memurların ise ikinci derece sicil amiridir. 

• Valiler, ilin genel idaresinden her Bakana karşı ayrı ayrı sorumludur. 

• Valiler, ilde çıkabilecek veya çıkan olayların, emrindeki kuvvetlerle önlenmesini mümkün 

görmedikleri veya önleyemedikleri hallerde, İçişleri Bakanlığından ve gerekirse Kara Kuvvetleri 

Komutanlığının sınır birlikleri dahil olmak üzere en yakın kara, deniz ve hava birlik komutanlığından 

mümkün olan en hızlı vasıtalar ile müracaat ederek yardım isterler. Birden fazla ilde bu olay olmuşsa iş bölümü ve 

koordinasyon C.Başkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yürütülür.  

• Genel Kolluğun yetersiz kaldığı, durumlarda terörle mücadele için gerekli olması veya terör eylemlerinin kamu 

düzenine ciddi şekilde bozması hallerinde İş İşleri Bakanının Teklifi Cumhurbaşkanın kararıyla TSK görevlendirilir.  

• Güvenlik kuvvetleri ile yardıma gelen askeri kuvvet arasında işbirliği ve koordinasyon, yardıma gelen 

askeri birliğin komutanının da görüşü alınarak vali tarafından tespit edilir. Ancak, bu askeri birliğin belirli 

görevleri jandarma ya da polis ile birlikte yapması halinde komuta, sevk ve idare askeri birliklerin en kıdemli 

komutanı tarafından üstlenilir  

İcra edilen operasyonlar kapsamında gecikmesinde sakınca bulunan hallerde güvenlik   kuvvetlerinin elinden 

kaçmakta olan kişilerin izlenirken girdikleri konuta, işyerine veya kamuya açık olmayan kapalı alanlar ile 

bunların eklentilerine can veya mal güvenliğinin sağlanması ya da kişinin yakalanması amacına münhasır 

olmak üzere, yetkili birlik komutanının yazılı emriyle girilebilir. Birlik komutanının kararı 24 saat içinde 

hâkim onayına sunulur.  

• İl idare şube başkanları kendi görevlerinden dolayı valiye karşı sorumludur. 

• Her yıl İçişleri Bakanlığı bütçesine aktarılacak olan paraların illere dağıtımı ve kullanımı ile ilgili 

esaslar İçişleri Bakanlığınca belirlenir. 

• Bu madde uyarınca kuruluş ve kişilerden sağlanan ve satın alınan malzeme, araç ve gereçlerin satın 

alma, kira ve kullanım bedelleri ile işçi ücretleri ve benzeri giderler için ödeme emri beklenmez. İçişleri 

Bakanı veya valinin onayı yeterli sayılır. Ödemeler usul ve esasları Maliye Bakanlığının görüşü alınarak 

İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir 

• Vali yılda 4 defadan az olmamak üzere lüzum gördüğü zamanlarda idarede birliğin sağlanması işlerin 

gözden geçirilmesi maksadıyla idari şube başkanlarını heyet halinde toplar. 

• Vali yılda bir defa kaymakamları toplantıya çağırır. 

• Vali , Ceza ve Tevkif evlerinin muhafazasını C.Savcısıyla birlikte hükümlü ve tutukluların sağlık şartlarını gözetim ve 

denetimi altında bulundurur. 

• Valiliğin talebi 7 gün içinde sonuçlandırılır.   
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• İlçe genel idaresinin başı KAYMAKAMDIR 

• Kaymakam ilçede hükümetin temsilcisidir. 

• Kaymakamlar içişleri bakanlığı müdürler encümeninin intihabı ve bakanın tasvibi üzerine 

müşterek karar ve cumhurbaşkanının tasdikiyle tayin olur. 

• Kaymakamlığa sadece mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından olanlar vekalet edebilir. 

• Kaymakam ilçenin idare şube başkanlarıyla ikinci derecede memurlarına uyarma ve kınama cezası 

verebilir. 

• Kaymakam ilçe sınırları içinde bulunan özel ve genel kolluk kuvvet ve teşkilatlarının amiridir. 

• Kaymakam her yıl ilçenin bütün bucaklarıyla köylerinin en az yarısını ve ilçe içindeki teşkilatı teftiş 

eder. 

• İl idare kurulu valinin başkanlığında 1-hukuk işleri müdürü,2- defterdar, 3-milli eğitim müdürü 4-

hükümet hekimi, 5-sağlık ve sosyal yardım ve 6-tarım ve veteriner müdürlerinden teşekkül eder 

• İlçe idare kurulu kaymakamın başkanlığında 1-tahrirat katibi, 2-mal müdürü, 3-hükümet hekimi, 4-milli 

eğitim memuru ile 5-tarım memuru ve veterinerden oluşur 

İl idare kurulu kararına karşı 91 gün içinde idari mahkemeye dava açılabilir.  
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CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271 S.K.) ++ 

 

 Şüpheli: Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi, 
 Sanık: Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişiyi,  
Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar 
geçen evreyi, 
Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi, 
Malen sorumlu: Yargılama konusu işin hükme bağlanması ve bunun kesinleşmesinden sonra, maddî ve malî 
sorumluluk taşıyarak hükmün sonuçlarından etkilenecek veya bunlara katlanacak kişiyi, 
Toplu suç: Aralarında iştirak iradesi bulunmasa da üç veya daha fazla kişi tarafından işlenen suçu, 
Gaip; Bulunduğu yer bilinmeyen veya yurt dışında bulunup da yetkili mahkeme önüne getirilemeyen veya 
getirilmesi uygun bulunmayan sanık gaip sayılır. 
Kaçak; Hakkındaki soruşturmanın veya kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde 
saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından kendisine 
ulaşılamayan kişiye kaçak denir. 
Temyiz; Bir mahkemece verilen kararın yasa ve usül yönünden incelenmesini sağlayan yasal yol 
• Davaya bakmak yetkisi, suçun işlendiği yer mahkemesine aittir. 
• Teşebbüste son icra hareketinin yapıldığı, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği ve zincirleme 

suçlarda son suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir. 

• Suçun işlendiği yer belli değilse, şüpheli veya sanığın yakalandığı yer, yakalanmamışsa yerleşim 

yeri mahkemesi yetkilidir. 

• Mahkemenin bu suretle de belirlenmesi olanağı yoksa, ilk usul işleminin yapıldığı yer mahkemesi 

yetkilidir. 

• Şüpheli veya sanığın Türkiye'de yerleşim yeri yoksa Türkiye'de en son adresinin bulunduğu yer 

mahkemesi yetkilidir. 

Yabancı ülkelerde bulunup da diplomatik bağışıklıktan yararlanan Türk kamu görevlilerinin işledikleri 
suçlardan dolayı yetkili mahkeme Ankara mahkemesidir. 
• Hâkim Davaya Bakamayacağı Haller; 
• a) Suçtan kendisi zarar görmüşse, 
• b) Sonradan kalksa bile şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlilik, vesayet veya kayyımlık ilişkisi 
bulunmuşsa, 
• c) Şüpheli, sanık veya mağdurun kan veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyundan biri ise, 
• d) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlât edinme bağlantısı varsa,  
• e) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında üçüncü derece dahil kan hısımlığı varsa,  
• f) Evlilik sona ermiş olsa bile, şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında ikinci derece dahil kayın hısımlığı 
varsa, 
• g) Aynı davada Cumhuriyet savcılığı, adlî kolluk görevi, şüpheli veya sanık müdafiliği veya mağdur 
vekilliği yapmışsa, 
• h) Aynı davada tanık veya bilirkişi sıfatıyla dinlenmişse, HAKİMLİK GÖREVİNİ YAPAMAZ. 
• Hakimin reddi 7 gün içinde yapılmalıdır. 
• Aşağıdaki kimseler tanıklıktan çekinebilir: 
• a) Şüpheli veya sanığın nişanlısı. 
• b) Evlilik bağı kalmasa bile şüpheli veya sanığın eşi. 
• c) Şüpheli veya sanığın kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyu. 
• d) Şüpheli veya sanığın üçüncü derece dahil kan veya ikinci derece dahil kayın hısımları. 
• e) Şüpheli veya sanıkla aralarında evlâtlık bağı bulunanlar.  TANIKLIKTAN ÇEKİNEBİLİR. 
• Meslekleri ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinebilecekler ile çekinme konu ve koşulları 
şunlardır: 
• a) Avukatlar veya stajyerleri veya yardımcılarının, bu sıfatları dolayısıyla veya yüklendikleri yargı görevi 
sebebiyle öğrendikleri bilgiler. 
• b) Hekimler, diş hekimleri, eczacılar, ebeler ve bunların yardımcıları ve diğer bütün tıp meslek veya 
sanatları mensuplarının, bu sıfatları dolayısıyla hastaları ve bunların yakınları hakkında öğrendikleri bilgiler. 
• c) Malî işlerde görevlendirilmiş müşavirler ve noterlerin bu sıfatları dolayısıyla hizmet verdikleri kişiler 
hakkında öğrendikleri bilgiler. 
Tebligat Sürelerinin Hesaplanması 
 (1) Gün ile belirlenen süreler, tebligatın yapıldığının ertesi günü işlemeye başlar. 
 (2) Süre, hafta olarak belirlenmiş ise, tebligatın yapıldığı günün, son haftada isim itibarıyla karşılığı olan 
günün mesai saati bitiminde sona erer.  



25 
 

 (3)  Süre, ay olarak belirlenmiş ise tebligatın yapıldığı günün, son ayda sayı itibarıyla karşılığı olan günün 
mesai saati bitiminde sona erer. Son bulduğu ayda sayı itibarıyla karşılığı olan gün yoksa; süre, ayın son 
günü mesai saati bitiminde sona erer. 
 (4) Son gün bir tatile rastlarsa süre, tatilin ertesi günü biter. 
 
Tanıklar çağrı kâğıdı ile çağrılır. Çağrı kâğıdında gelmemenin sonuçları bildirilir. Tutuklu işlerde tanıklar 
için zorla getirme kararı verilebilir. 
  Usulüne uygun olarak çağrılıp da mazeretini bildirmeksizin gelmeyen tanıklar zorla getirilir ve 
gelmemelerinin sebep olduğu giderler takdir edilerek, kamu alacaklarının tahsili usulüne göre ödettirilir. 
Zorla getirilen tanık evvelce gelmemesini haklı gösterecek sebepleri sonradan bildirirse aleyhine hükmedilen 
giderler kaldırılır 
• Aşağıdaki kimseler yeminsiz dinlenir: 
• a) Dinlenme sırasında 15 yaşını doldurmamış olanlar. 
• b) Ayırt etme gücüne sahip olmamaları nedeniyle yeminin niteliği ve önemini kavrayamayanlar. 
• c) Soruşturma veya kovuşturma konusu suçlara iştirakten veya bu suçlar nedeniyle suçluyu kayırmaktan 
ya da suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmekten şüpheli, sanık veya hükümlü olanlar. 
Tanıkların dinlenmesi sırasındaki görüntü veya sesler kayda alınabilir. Ancak;  
a) Mağdur çocukların,  

b) Duruşmaya getirilmesi mümkün olmayan ve tanıklığı maddî gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunlu olan 

kişilerin, Tanıklığında bu kayıt zorunludur. 
 
Yeminin yerine getirilmesi, sağır veya dilsizin yemini 
 
 (1) Tanık, yüksek sesle tekrar ederek veya okuyarak yemin eder. 
(2) Okuma ve yazma bilen sağır veya dilsizler yemin biçimini yazarak ve imzalarını koyarak yemin ederler. 
Okuma ve yazma bilmeyen sağır veya dilsizler işaretlerinden anlayan bir tercüman aracılığıyla ve işaretle 
yemin ederler. 
Bilirkişi atanması ve gerekçe gösterilerek sayısının birden çok olarak saptanması, hâkim veya 
mahkemeye aittir. 
 Bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ilişkin kararda, cevaplandırılması uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren 
sorularla inceleme konusu ve görevin yerine getirileceği süre belirtilir. Bu süre, işin niteliğine göre 3 ayı geçemez. 
Özel sebepler zorunlu kıldığında bu süre, bilirkişinin istemi üzerine, kendisini atayan merciin gerekçeli kararıyla 
en çok 3 ay daha uzatılabilir. 
 
  Gözlem Altına Alma: 
• Fiili işlediği yolunda kuvvetli şüpheler bulunan şüpheli veya sanığın akıl hastası olup olmadığını, 
akıl hastası ise ne zamandan beri hasta olduğunu ve bunun, kişinin davranışları üzerindeki etkilerini saptamak 
için; uzman hekimin önerisi üzerine, Cumhuriyet savcısının ve müdafiin dinlenmesinden sonra resmî bir sağlık 
kurumunda gözlem altına alınmasına, soruşturma evresinde sulh ceza hâkimi, kovuşturma evresinde 
mahkeme tarafından karar verilebilir. 
• Gözlem süresi 3 haftayı geçemez 
• Ancak gözlem süresinin yetmeyeceği anlaşılırsa resmi sağlık kurumunun istemesi üzerine her 
seferinde 3 haftayı geçmeyecek şekilde 3 aya kadar uzatma verilir. 
•  
• Bir suça ilişkin delil elde etmek için şüpheli veya sanık üzerinde iç beden muayenesi yapılabilmesine ya 
da vücuttan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilmesine; 
Cumhuriyet savcısı veya mağdurun istemiyle ya da re'sen hâkim veya mahkeme, gecikmesinde sakınca 
bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilir. Cumhuriyet savcısının kararı, 24 saat 
içinde hâkim veya mahkemenin onayına sunulur. Hâkim veya mahkeme, 24 saat içinde kararını verir.  
 

Keşif, hâkim veya mahkeme veya naip hâkim ya da istinabe olunan hâkim veya mahkeme ile gecikmesinde 
sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır. 
Ceza üst sınırı 2 yıldan daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda, kişi üzerinde iç beden muayenesi 
yapılamaz; kişiden kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınamaz. 
Gömülmüş bulunan bir ceset, incelenmesi veya otopsi yapılması için mezardan çıkarılabilir. Bu husustaki 
karar, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından verilir. 
 
• Aşağıda belirtilen hâllerde, herkes tarafından geçici olarak yakalama yapılabilir: 
• a) Kişiye suçu işlerken rastlanması. 
• b) Suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması veya hemen kimliğini belirleme 
olanağının bulunmaması. 
• Şüpheli, Cumhuriyet savcısının istemi ve sulh ceza hâkiminin kararı ile soruşturma evresinin her 
aşamasında adlî kontrol altına alınabilir. 
• Şüpheli veya sanığın istemi üzerine, Cumhuriyet savcısının görüşünü aldıktan sonra hâkim veya 

mahkeme kararına göre adli kontrolün kaldırılmasına 5 GÜN içinde karar verebilir 
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+ Gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, 
yakalama anından itibaren 24 saati geçemez. Yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilme için 
zorunlu süre 12 saatten fazla olamaz. 
+ Toplu olarak işlenen suçlarda, delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle; 
Cumhuriyet savcısı gözaltı süresinin, her defasında 1 günü geçmemek üzere, 3 gün süreyle uzatılmasına 
yazılı olarak emir verebilir. 
+ Suçüstü hâlleriyle sınırlı olmak kaydıyla; kişi hakkında belirtilen suçlarda mülki amirlerce belirlenecek kolluk 

amirleri tarafından 24 saate kadar, şiddet olaylarının yaygınlaşarak kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına yol 

açabilecek toplumsal olaylar sırasında ve toplu olarak işlenen suçlarda 48 saate kadar gözaltına alınma kararı 

verilebilir. Kişi en geç 48 saat, toplu olarak işlenen suçlarda 4 gün içinde hâkim önüne çıkarılır 

+ Yakamla işlemine, gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet savcısının yazılı emrine 

karşı, yakalanan kişi, müdafii veya kanunî temsilcisi, eşi ya da birinci veya ikinci derecede kan hısımı, hemen 

serbest bırakılmayı sağlamak için sulh ceza hâkimine başvurabilir. Sulh ceza hâkimi incelemeyi evrak 

üzerinde yaparak derhâl ve nihayet 24 saat dolmadan başvuruyu sonuçlandırır. 

+ Hâkim veya mahkeme tarafından verilen yakalama emri üzerine soruşturma veya kovuşturma evresinde 
yakalanan kişi, en geç 24 saat içinde yetkili hâkim veya mahkeme önüne çıkarılır. 
+ Yakalanan kişi, en geç 24 saat içinde yetkili hâkim veya mahkeme önüne çıkarılamıyorsa, aynı süre 
içinde yakalandığı yer adliyesinde, mevcut değil ise en yakın adliyede kurulu sesli ve görüntülü iletişim 
sisteminin kullanılması suretiyle yetkili hâkim veya mahkeme tarafından bu kişinin sorgusu yapılır veya ifadesi 
alınır. 
+ Soruşturma evresinde çağrı üzerine gelmeyen veya çağrı yapılamayan şüpheli hakkında, Cumhuriyet 
savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından yakalama emri düzenlenebilir. 
+ Soruşturma evresinde şüphelinin tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza 

hâkimi tarafından, kovuşturma evresinde sanığın tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine 

veya re'sen mahkemece karar verilir 

+ Ağır ceza mahkemesinin görevine GİRMEYEN işlerde tutukluluk süresi en çok 1 yıldır. Ancak bu süre, 
zorunlu hallerde gerekçeleri gösterilerek 6 ay daha uzatılabilir. 
 
+ Ağır ceza mahkemesinin görevine GİREN işlerde, tutukluluk süresi en çok 2 yıldır. Bu süre, zorunlu 
hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir; uzatma süresi toplam 3 yılı, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda 5 yılı geçemez.  
 
+ Konutta, işyerinde veya diğer kapalı yerlerde gece vaktinde arama yapılamaz. 
+ Suçüstü veya gecikmesinde sakınca bulunan hâller ile yakalanmış veya gözaltına alınmış olup da firar eden kişi 
veya tutuklu veya hükümlünün tekrar yakalanması amacıyla yapılan aramalarda, yukarıdaki fıkra hükmü 
uygulanmaz.  
+ Hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin belge veya kâğıtlarını inceleme yetkisi, Cumhuriyet savcısı ve 
hâkime aittir.  
+ Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi, 24 saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, 
kararını elkoymadan itibaren 48 saat içinde açıklar; aksi hâlde elkoyma kendiliğinden kalkar. 
+ Somut olarak belirlenen taşınmazlar, hak, alacak ve diğer malvarlığı değerlerinin şüpheli veya sanıktan başka 
bir kişinin zilyetliğinde bulunması halinde dahi, elkoyma işlemi yapılabilir. Bu madde kapsamında elkoyma 
kararı alınabilmesi için ilgisine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası 
Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Hazine Müsteşarlığı ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumundan, suçtan elde edilen değere ilişkin rapor alınır. Bu rapor en geç 3 ay içinde 
hazırlanır. Özel sebepler zorunlu kıldığında bu süre talep üzerine 2 ay daha uzatılabilir. 
• Avukat büroları ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet 

savcısının denetiminde aranabilir. Baro başkanı veya onu temsil eden bir avukat aramada hazır 

bulundurulur. 

Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma  
+ Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka 
surette delil elde etme imkânının bulunmaması halinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin 
kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar 
kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesine hâkim tarafından karar 
verilir.(1) 
• Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin somut delillere dayanan 
kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, 
hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın 
telekomünikasyon yoluyla iletişimi dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir. 
Cumhuriyet savcısı kararını derhâl hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç 24 dört saat içinde 
verir.  
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•  
+ ÖNEMLİ : İletişimin dinlenmesi kararı en fazla 2 ay için verilebilir bu süre 1 ay daha uzatılabilir. 
+ ÖNEMLİ : Ancak örgüt faaliyeti varsa her defasında 1 ayı geçmemek üzere en fazla 3 ay olarak hakim 
tarafından uzatılır. 

 + Şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi için, mobil telefonun yeri, hâkim veya gecikmesinde sakınca 
bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararına istinaden tespit edilebilir. Bu hususa ilişkin olarak verilen 
kararda, mobil telefon numarası ve tespit işleminin süresi belirtilir. Tespit işlemi en çok 2 ay için yapılabilir; 
bu süre, 1 ay daha uzatılabilir. 
+ Şüpheli ve sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespiti, soruşturma aşamasında hâkim veya 
gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında mahkeme kararına 
istinaden yapılır. 
+ Kararda, yüklenen suçun türü, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon 
numarası veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodu ve tedbirin süresi belirtilir. Cumhuriyet savcısı 
kararını 24 saat içinde hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç 24 saat içinde verir. Sürenin 
dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi hâlinde kayıtlar derhâl imha edilir. 
+ Teknik araçlarla izlemeye hâkim, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından 
karar verilir. Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kararlar 24 saat içinde hâkim onayına sunulur. Hâkim 
kararını en geç 24 saat içinde verir 
+ Teknik araçlarla izleme kararı en çok 3 haftalık süre için verilebilir. Bu süre gerektiğinde 1 hafta daha 
uzatılabilir. Ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi hâlinde, hâkim 
yukarıdaki sürelere ek olarak her defasında 1 haftadan fazla olmamak ve toplam 4 haftayı geçmemek üzere 
uzatılmasına karar verebilir. 

+ İfadesi alınacak veya sorgusu yapılacak kişi davetiye ile çağrılır; çağrılma nedeni açıkça belirtilir; 
gelmezse zorla getirileceği yazılır.  
 + Zorla getirme kararı ile çağrılan şüpheli veya sanık derhal, olanak bulunmadığında yol süresi hariç en geç 
24 saat içinde çağıran hâkimin, mahkemenin veya Cumhuriyet savcısının önüne götürülür ve sorguya çekilir 
veya ifadesi alınır. 
+ Soruşturma evresinde, ifade almada en çok 3 avukat hazır bulunabilir. Örgüt faaliyeti çerçevesinde 
işlenen suçlar bakımından yürütülen kovuşturmalarda, duruşmada en çok 3 avukat hazır bulunabilir. 
+ Müdafilik görevinden yasaklama kararı, avukat hakkındaki soruşturma veya kovuşturma konusu suçla sınırlı 
olmak üzere, 1 yıl süre ile verilebilir. Ancak, soruşturma veya kovuşturmanın niteliği itibariyle bu süreler 6 
aydan fazla olmamak üzere en fazla 2 defa uzatılabilir. 
+ Müdafiin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye 
düşürebilecek ise Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim kararıyla kısıtlanabilir 
+ Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve 
uyarıcı madde imâl ve ticareti suçları bakımından gözaltındaki şüphelinin müdafi ile görüşme hakkı 
Cumhuriyet savcısının istemi üzerine, hâkim kararıyla 24 saat süreyle kısıtlanabilir; bu zaman zarfında ifade 
alınamaz. 
• Soruşturma konusu suçun işlendiği hususunda somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin 
bulunması ve başka surette delil elde edilememesi hâlinde, kamu görevlileri gizli soruşturmacı olarak 
görevlendirilebilir. Bu madde uyarınca yapılacak görevlendirmeye hâkim tarafından karar verilir 
• Cumhuriyet savcısı, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için yeterli şüphe 

oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinde kovuşturmaya 

yer olmadığına karar verir.  

• Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın etkin soruşturma yapılmadan verildiğinin Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmesi üzerine, kararın kesinleşmesinden itibaren 3 
ay içinde talep edilmesi hâlinde yeniden soruşturma açılır. 
+ Çağrı kâğıdının tebliğiyle duruşma günü arasında en az 1 hafta süre bulunması  gerekir. 
• Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten 
itibaren 15 gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı AĞIR CEZA 
MAHKEMESİNİN bulunduğu yerdeki SULH CEZA HÂKİMLİĞİNE itiraz edebilir. 
• Sanık, tanık veya bilirkişinin davetini veya savunma delillerinin toplanmasını istediğinde, bunların ilişkin 
olduğu olayları göstermek suretiyle bu husustaki dilekçesini duruşma gününden en az 5 GÜN önce mahkeme 
başkanına veya hâkime verir. 
• Sanık, 18 yaşını doldurmamış ise duruşma kapalı yapılır; hüküm de kapalı duruşmada açıklanır.  
 Mağdur, 18 yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da meramını ifade edemeyecek derecede malûl olur 
ve bir vekili de bulunmazsa, istemi aranmaksızın bir vekil görevlendirilir.  
• Hâkim veya mahkeme kararına karşı itiraz, kanunun ayrıca hüküm koymadığı hâllerde ilgililerin kararı 

öğrendiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mercie verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek 

koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle yapılır.  

• Yargıtay ceza dairelerinden birinin kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, re'sen veya istem 
üzerine, ilâmın kendisine verildiği tarihten itibaren 30 gün içinde Ceza Genel Kuruluna itiraz edebilir. 
Sanığın lehine itirazda süre aranmaz. 
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• Cezaları bozma kararı YARGITAYındır. 
• Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her yıl 1 EYLÜL’de başlamak üzere, 20 TEMMUZ’dan 31 
AĞUSTOS’a kadar çalışmaya ara verirler 
Denetimli Serbestlik süresi 1 yıldan fazla olmamak üzere mahkemenin belirleyeceği süreyle, sanığın denetimli 
serbestlik tedbiri olarak; 
 a) Bir meslek veya sanat sahibi olmaması halinde, meslek veya sanat sahibi olmasını sağlamak amacıyla 
bir eğitim programına devam etmesine,  
 b) Bir meslek veya sanat sahibi olması halinde, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya 
sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,  
 c) Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü kılınmasına ya 
da takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesine, karar verilebilir. 
 
Zorlama amaçlı el koyma ve teminat belgesi : 
+  Kaçağın Cumhuriyet savcısına başvurmasını veya duruşmaya gelmesini sağlamak amacıyla Türkiye'de 
bulunan mallarına, hak ve alacaklarına amaçla orantılı olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh 
ceza hâkimi veya mahkeme kararıyla elkonulabilir ve gerektiğinde idaresi için kayyım atanır 
+ İstinaf istemi ve süresi (Yerel Mahkemenin Verdiği Hükmü Bir Üst Mahkemeye Başvurarak Feshini 
İstemektir.) 
+  İstinaf istemi, hükmün açıklanmasından itibaren 7 gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi 
veya zabıt kâtibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır. 
NOT: İstinaf ile ilgili herhangi bir soruda süre belirtirse hepsi 7 GÜNDÜR 
Temyiz istemi, hükmün açıklanmasından itibaren 15 gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi 
veya zabıt kâtibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır 

+ Yasal bir sebep olmadan tanıklıktan veya yemin etmekten çekinen kişiye 3 ay disiplin hapsi verilir. 

+ Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan kolluk postoda el koyma işlemi yapılamaz. 

+ Nitelikli dolandırıcılık suçundan hakim kararıyla müdafinin sanık ile ilgili dosyayı inceleme yetkisi kısıtlanamaz. 

+ Mahkeme tarafından ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilimez.  

+ Süreli hapis cezası 1 aydan az 20 yıldan fazla olamaz.  
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KIYI KANUNU (3621 S.K.) + 

Kıyı Cizgisi: Deniz Tabii ve Suni göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında suyun karaya değdiği noktaların 
birleşmesinden oluşan çizgiyi, 

Kıyı Kenar Çizgisi: Deniz Tabii ve Suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin 
oluşturduğu, kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırı. 

Kıyı: Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alan. 

Sahil şeridi: Kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 metre genişliğindeki alanı 
kapsar. 

Dar Kıyı: Kıyı Kenar çizgisinin, kıyı çizgisi iye çakısması 

Kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunludur. 

• Kıyı kenar çizgisinin tespit edilmediği bölgelerde talep vukuunda, talep tarihini takip eden 3 ay içinde kıyı 
kenar çizgisinin tespiti zorunludur. 
• Sahil şeritlerine yapılacak yapılar en fazla kıyı kenar çizgisine en fazla 50 m yaklaşabilir. 
• Kıyı herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralara hiçbir yapı yapılamaz duvar çit tel 
örgü hendek kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz, 
• Kıyılara kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz kum çakıl vesaire alınamaz veya çekilemez 
• Kıyılara moloz cüruf çöp gibi kirletici etkisi bulunan artıklar dökülemez. 
• Kıyıda, uygulama imar plan kararı ile; 
a) İskele, liman, barınak, yanaşma yeri, rıhtım, dalgakıran, köprü, menfez, istinat duvarı, fener, çekek yeri, 
kayıkhane, tuzla, dalyan, tasfiye ve pompaj istasyonları gibi, kıyının kamu yararına kullanımı ve kıyıyı korumak 
amacına yönelik alt yapı ve tesisler, 
b) Faaliyetlerinin özellikleri gereği kıyıdan başka yerde yapılmaları mümkün olmayan tersane, gemi söküm yeri ve 
su ürünlerini üretim ve yetiştirme tesisleri gibi, özelliği olan yapı ve tesisler 
Yapılabilir ve bu yapı ve tesisler yapım amaçları dışında kullanılamazlar. 
• Kamu yararının gerektirdiği hallerde, uygulama imar planı kararı ile deniz, göl ve akarsularda ekolojik 

özellikler dikkate alınarak doldurma ve kurutma suretiyle arazi elde edilebilir. Bu gibi yerlerde doldurma veya 

kurutmayı yapacak ilgili idarenin VALİLİĞE iletilen teklifi, VALİLİK görüşü ile birlikte ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 

BAKANLIĞINA gönderilir. Bakanlık, konusuna göre ilgili kuruluşların görüşünü de almak suretiyle teklifi inceler. 

Uygun bulunması halinde ilgili idare tarafından uygulama imar planı hazırlanır. 

• Kıyı kenar çizgisi valiliklerce kamu görevlilerinden oluşturulan en az 5 kişilik bir komisyonca tespit 

edilir.  

• Bu komisyon: 

1-Jeoloji Mühendisi  2-Jeolog ve jeoformolog 3-Harita ve Kadastro Mühendisi 

4-Ziraat Mühendisi  5-Mimar ve Şehir Plancısı 6-İnşaat Mühendisi 

 

• Komisyonca tespit edilip valiliğin uygun gördüğü kıyı kenar çizgisi ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 

BAKANLIĞINCA onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. 

• Kıyıda ve doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapılması mümkün olan yapı ve 

tesislerin yapılabilmesi için, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN gerekli iznin alınması zorunludur. Yapı 

ruhsatı verilmesinde bu izin belgesi yeterlidir. 

İznin verilme şekil ve ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINCA tespit edilerek çıkarılacak uygulama 

yönetmeliğinde belirtilir. 

• Kıyı kanunu kapsamında kalan alanlardaki uygulamaların kontrolü belediye ve mücavir alan sınırları 

içinde belediye, dışında ise valiliklerce yürütülür. İlgili Bakanlıkların teftiş ve kontrol yetkileri saklıdır.  
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OHAL KANUNU ( 2935 S.K ) + 

 

• Cumhurbaşkanı; tabi afet, tehlikeli salgın veya ağı ekonomik bunalım hallerinden birinin veya birden 

fazlasının görülmesi durumunda, anayasa ile kurulan düzenin ve temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya 

yönelik bir durum olduğunda milli güvenlik kurulunun görüşünü alarak yurdun tamamında veya bir 

bölümünde 6 ayı geçmemek üzere OHAL ilan edebilir. Olağanüstü hal kararı Resmi Gazetede yayımlanır 

ve hemen TBMM onayına sunulur. TBMM ohal süresini değiştirebilir. 

• Cumhurbaşkanın istemi üzerine OHAL her defasında 4 ayı geçmemek üzere uzatılabilir veya 

kaldırabilir. Karar alınmadan önce MGK’nın görüşü alınır. 

• OHAL süresince C.Başkanı OHAL’in gerekli kıldığı konularda kısıtlamalara ve usullere bağlı kalmaksızın 

KHK çıkarabilir. 

• Tabi afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebepleriyle OHAL ilan edilen bölgelerde bulunan 18-60 yaş 
arasındaki bütün vatandaşlar OHAL sebebi ile verilecek işleri yapmakla yükümlüdürler. 
• Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebebiyle olağanüstü hal ilanında, olağanüstü hal ilanını gerektiren 
hususlar göz önünde bulundurularak aşağıda yazılı tedbirler alınabilir: 
• a) Bölgenin belirli yerlerinde yerleşimi yasaklamak, belirli yerleşim yerlerine girişi ve buralardan çıkışı 
sınırlamak,belli yerleşim yerlerini boşaltmak veya başka yerlere nakletmek, 
• b) Resmi ve özel her derecedeki öğretim ve eğitim kurumlarında öğrenime ara vermek ve öğrenci 
yurtlarını süreli veya süresiz olarak kapatmak, 
• c) Gazino, lokanta, birahane, meyhane, lokal, taverna, diskotek, bar, dansing, sinema, tiyatro ve benzeri 
eğlence yerleri ile kulüp vesair oyun salonlarını, otel, motel, kamping, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerini 
denetlemek ve bunların açılma ve kapanma zamanını tayin etmek, sınırlamak, gerektiğinde kapatmak ve bu 
yerleri olağanüstü halin icaplarına göre kullanmak, 
• d) Bölgede olağanüstü hal hizmetlerinin yürütülmesi ile görevli personelin yıllık izinlerini sınırlamak veya 
kaldırmak, 
• e) Bölge sınırları içerisindeki tüm haberleşme araç ve gereçlerinden yararlanmak ve gerektiğinde bu 
amaçla geçici olarak bunlara elkoymak, 
• e) Tehlike arz eden binaları yıkmak; sağlığı tehdit ettiği tespit olunan taşınır ve taşınmaz mallar ile sağlığa 
zararlı gıda maddelerini ve mahsullerini imha etmek, 
• g) Belli gıda maddeleri ile hayvan ve hayvan yemi ve hayvan ürünlerinin bölge dışına çıkarılmasını veya 
bölgeye sokulmalarını kontrol etmek, sınırlamak veya gerektiğinde yasaklamak, 
• h) Gerekli görülen zaruri ihtiyaç maddelerinin dağıtımını düzenlemek, 
• Ekonomik işler OHAL koordinasyon kurulu Cumhurbaşkanı başkanlığında ekonomik işlerden 
sorumlu devlet bakanı, maliye bakanı, ticaret tarım, orman sanayi ve teknoloji, enerji ve tabi kaynaklar, 
gümrük ve tekel ve çalışma bakanlarından oluşur. 
• OHAL ilan edilen bölgede ohal şiddet hareketlerinden kaynaklıysa sokağa çıkma yasaklanabilir,  
• belirli yerlerde veya belirli saatlerde kişilerin dolaşımlarını veya toplanmalarını araçla seyretmeleri 
yasaklanabilir, kişilerin üstünü araçlarını ve eşyaları aranabilir suç eşyası niteliğinde olanlara el konulabilir. 
• OHAL ilan edilen bölge sakinleri ile bu bölgeye hariçten girecek kişiler için kimlik belirleyici belge taşıma 
mecburiyeti konulabilir. 
• Gazete dergi broşür afiş vs. matbuat toplatılabilir. 
• Sesle yapılan her türlü yayım denetlenebilir. 
• Hassasiyet taşıyan kamu kurum ve kuruluşları ile kişilere ait kuruluşlarla bankalara iç güvenliklerini 
sağlamak için özel koruma tedbirleri aldırılabilir. 
• Her nevi sahne oyunu ve filmler denetlenebilir gerektiğinde yasaklanabilir. 
• Ruhsatlı olsa dahi her çeşit silah ve mermilerin taşınması ve nakledilmesi yasaklanabilir. 
• OHAL ilanından koordinasyon CUMHURBAŞKANLIĞINCA veya CUMHURBAŞKANININ 
GÖREVLENDİRECEĞİ CUMHURBAŞKANI YRD. YADA BAKANLIKÇA sağlanır. 
• Dernek faaliyetlerini; her dernek hakkında ayrı karar almak ve 3 ayı geçmemek kaydıyla durdurmak 
• Olağanüstü halin uygulanmasında görev ve yetki: 
• a) Olağanüstü hal bir ili kapsıyorsa il valisine, 
• b) Bir bölge valiliğine bağlı birden çok ilde ilan edilmesi halinde bölge valisine, 
• c) Birden fazla bölge valisinin görev alanına giren illerde veya bütün yurtta ilan edilmesi halinde, 
koordine ve işbirliği CUMHURBAŞKANLIĞINCA sağlanmak suretiyle bölge valilerine, aittir. ( Bölge Valisi 
ohal ilan edilen valilere görev ve yetkilerinin bir kısmını devredebilir.  
• Olağanüstü hal ilan edilen yerlerde, devlet güvenlik mahkemeleri ile askeri mahkemelerin 
görevlerine giren suçlar dışındaki davalara adli yargıda bakılır 
 
Olağanüstü halin bir ilde ilanı halinde, bu yolda karar alma yetkisi il valisine aittir. 
 
+  İlan edilen olağanüstü halin gerektirdiği harcamaları karşılamak üzere genel bütçe ödeneklerini % 5'e 
kadar artırmaya Cumhurbaşkanı, bu ödenekleri ilgili genel bütçeye dahil idarelerle, katma bütçeli daireler 
bütçelerinin mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine kaydetmeye ve ödeneklerin ivedi olarak kullanımını 
sağlayacak önlemleri almaya, Maliye Bakanı yetkilidir. 
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+ Bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelik, Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konur. 
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SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU (2692 S.K.) + 
 

• Bu Komutanlık İçİşleri Bakanlığına Bağlıdır.  
• Seferberlik ve Savaş Hallerinde, Sahil Güvenlik Komutanlığının Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek 

bölümleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girer, kalan bölümü normal görevine devam eder.  
• Sahil Güvenlik Komutanlığının görev alanları, üsleri, kadrolarıyla yerleşme yerleri, İçişleri Bakanlığınca 
düzenlenir. Ancak seferberlik ve savaş hallerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girecek birliklerin 
kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerlerinin düzenlenmesinde Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınır.  
• Türkiye Cumhuriyetinin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale 
Boğazlarında, liman ve körfezlerinde, karasularında münhasır ekonomik bölgesi ile ulusal ve uluslararası hukuk 
kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanlarında, kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı 
kararnameleriyle kendisine verilen görevleri uygulamak ve yetkileri  kullanmak. 
• Yetkileri: Suçun denizde başlayıp karada devam etmesi yada suçluların karaya geçmesi hallerinde, 
yetkili güvenlik kuvveti olaya el koyuncaya kadar suç delillerinin kaybolmasını ve suçluların kaçmasını önlemek 
amacıyla yetkilerini karada da sürdürebilir. Durum en kısa sürede gerekli imkanlar kullanılarak MÜLKİ AMİRE 
bildirilir.  
• Personel Kaynakları ve uygulanacak mevzuat: 
• Subaylığa ve Astsubaylığa nasıp ve terfi İÇİŞLERİ BAKANLIĞI onanıyla yapılır. 
• Rütbelerindeki  bekleme süresi dolan yada kadrosuzluk nedeniyle emeklileğe sevk edilme durumu olan albaylar 60 
yaşına, amiraller ise 65 yaşına kadar İÇİŞLERİ BAKAN onanıyla göreve bırakılır. 
• Personel kaynağı planlaması, iç güvenlik politikaları ve gelişen güvenlik ihtiyaçlarına göre albay ve üst rütbelerde 
bekleme süreleri dolmadan kadrosuzluk tazminatı ödenmek suretiyle Cumhurbaşkanı onanıyla emekliye sevk edilir.  
Asayiş Tazminatları : 1- Botlarda Görevli Subay, Astsubay ve Uzman Erbaşlara yüzde 52 

                               2-Diğer Karargah ve kurumlarda Görevli Subay, Astsuby ve Uzman Erbş yüzde 40 
 

 Lüzum gördüğü halde İŞLERİ BAKANI tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 
Jandarma Genel Komutanlığı arasında her kademede personel geçici olarak görevlendirilebilir. İçişleri Bakanı bu 
yetkisini illerde valilere devredebilir.  
Ayrıca İÇİŞLERİ BAKANI onanıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel 
Komutanlığındaki silah, mühimmat, tezçihat, taşıt ve diğer taşınırları ile taşınmazlarını birbirlerine geçici olarak 
tahsisi edebilir ve bedelsiz devredebilir.  

 
• Sahil Güvenlik personelinin atanmaları;  
 
• a) Sahil Güvenlik Komutanı, Sahil Güvenlik komutan yardımcıları, Sahil Güvenlik bölge komutanları ve 
amirallerin atanmaları CUMHURBAŞKANI KARARNAMESİ ile,  
• b) Amiraller haricinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı karargâhında görevli başkanların atanmaları 
İçişleri Bakanınca,  
• c) Diğer subayların ve astsubayların, Devlet memurlarının, uzman erbaşların ve sözleşmeli erbaş ve 
erlerin atanmaları ile dağıtımları, İçişleri Bakanlığınca, yapılır. 
 
Eğitim ve Tatbikata Katılma: 
 
Sahil Güvenlik Komutanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan eğitim ve tatbikatlara İÇİŞLERİ BAKANIN 
izni ile katılır. Bu eğitim ve tatbikatlar planlanırken Sahil Güvenlik Komutanlığının asıl görevi aksatılmaması göz 
önüne tutulur.  
Bütçe: Sahil Güvenlik Komutanlığının bütçesi, İçişleri Bakanlığı bünyesinde ve bakanlık bütçesinden ayrı olarak 
düzenlenir.  
 Silah Cephane Araç ve Gereçlerin Sağlanması: 
Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları, İçişleri Bakanlığı tarafından Savunma Sanayi Müsteşarlığına doğrudan 
teklif edilir. Bu ihtiyaçlar İçişleri Bakanlığının güvenlik önceliklerine göre değerlendirilir. Sahil Güvenlik 
Komutanlığının silah araç ve gereçlerin kendi imkanları dışında kalan bakım onarım ve tadilat hizmetleri öncelikle 
Milli Savunma Bakanlığının bakım ve onarım tesisleriyle yapılır.  Seferberlik ve savaş hallerinde kuvvet 
komutanlıkları emrine girecek sahil güvenlik birliklerinin her türlü ihtiyacı sefer stokları dahil emrine gireceği 
Kuvvet Komutanlıklarının standartlarına uygun olarak Milli Savunma Bakanlığınca sağlanır.  
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TÜRK CEZA KANUNU (5237 S.K.) 
 

Suçta Ve Cezada Kanunilik İlkesi: 
1-Kanunda açıkça suç sayılmadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez. 
2-İdarenin düzenleyici işlemleri ile suç ve ceza konulamaz. 
3-Kıyas yapılamaz. Suç ve Ceza içeren hükümler kıyasa yol açacak şekilde yorumlanamaz. 
Adalet ve Kanun önünde Eşitlik ilkesi: 
Fiilin ağırlığı ile orantılı ceza ve güvenlik tedbiri uygulanır. Ayrım yapılamaz. 
Kanun Bağlayıcılığı İlkesi:  
Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz.  
Özel Kanunlarla ilişki: 
Bu kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza  içeren kanunlardaki suçlar hakkında uygulanır. 
Zaman Bakımından Uygulama: 
1-İşlendiğinde kanunda suç sayılmıyorsa kimseye ceza verilmez.  
2-İşledikten sonra yürürlüğe giren kanunda da kimseye ceza verilmez. 
3-Suçun işlendiği zaman yürürlükte olan ve sonradan yürürlüğe giren kanunda aynı suç işlenmişse failin lehine 
olan kanun uygulanır.  
Yer Bakımından Uygulama: 
1-Türkiyede işlenen suçlarda Türk kanunları uygulanır. Fiilin kısmen veya tamamen Türkiyede işlenmesi veya 
neticenin Türkiyede gerçekleşmesi halindede Suç Türkiyede işlenmiş sayılır. 
Suç: 
A:Türk Kara ve hava sahalarında ile Türk karasularında  
B: Acık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasında Türk Deniz ve Hava araçlarında veya bu araçlarda  
C: Türk deniz ve hava savaş araçlarında veya bu araçlarda  
D:Türkiyenin kıta sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgesinde tesis edilmiş sabit platformda veya bunlara 
karşı işlendiğinde Türkiyede işlenmiş sayılır. 
 
• Türkiye de işlendiği suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm verilsede Türkiye de tekrar yargılaması yapılır.  
• Yabancı ülkede Türkiye namına memuriyet yapan suç işlerse bu fiil ile yabancı ülkede hüküm verilsede 

Türkiyede tekrar yargılanır. ( Memuruyit ile ilgili suç ) 
• Vatandaş tarafından yurdışında Türk kanunlarına göre alt sınırı 1 yıldan az olmayan hapis cezasını 

gerektiren suçu yabancı ülkede işlerse ve Türkiye de bulunursa Türk kanunlarına göre cezalandırılır.  
• 1 yıldan az ceza gerekiyorsa yabancı ülkenin şikayetine bağlı dava yargılama yapılır. Türkiye ye girdikten 

itibaren 6 ayda yapılmalıdır.  
• Yabancı tarafından işlenen Suç: 

• on üçüncü mad. Suçlar hariç, Türk kanunlarına göre aşağı sınır 1 yıl hapis cezası gereken bir suçu 
yabancı ülkede Türkiye zararına işlerse ve kendisi Türkiye de bulunduğu takdirde Türk kanunlarına göre 
cezalandırılır.  

• Türk vatandaşına veya Türk kanunlarına göre kurulmuş özel hukuktan tüzel kişinin zararına işlenmesi 
Türkiyede bulunması halinde yabancı ülkede ceza almışsa şikayet üzerine Türk kanunlarına göre 
cezalandırılır.  

• Mağdur yabancı ise Adalet Bakanın istemi ile aşağıdaki kişilerini halinde yargılanır. ( Türk kanunlarına 
göre alt sınırı 3 yıldan az hapis cezası gerektirmesi  
 

• 13 madde suçları vatandaş veya yabancı tarafından yabancı ülkede işlensede Türk kanunları uygulanır.  
• Yabancı ve vatandaş yabancı ülkede suç hem hapis, hem para cezası gerektiriyorsa soruşturma ve 

kovuşturma yapılamaz.  
• Yabancı ülkede geçen gözaltı, tutuklama vb. geçen süre Türkiyede verilicek cezadan düşülür.  
Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği:  
Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.  
Kast:Kanunu bilerek suçu bilerek ve isteyerek işlemesi. 
Taksir:dikkat ve özen göstermeyerek suçun gerçekleştirmesi. 
Kanunun Hükmü ve amirin Emri: 
1-Yetkili bir merciden verilip yerine getirmesi zorunlu olan bir emri uygulayan sorumlu olmaz. 
2-Konusu suç teşkil eden hiçbir emir yapılmaz. Yapılırsa emri verende yapanda sorumludur. 
3-Emrin hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından engellendiği hallerde emir veren sorumludur.  
Meşru Savunma ve Zorunluluk Hali:  
Meşru Savunma: Kendisine veya başkasına gerçekleşen saldırıla orantılı şekilde defetmek. 
Zorunluluk: Kendisine veya başkasının hakkına yönelik bir durumda başka suretle korunma olanağı bulunmayan 
ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulma zorunluluğunda orantılı işlenen suçlar ( ceza verilmez.) 
-Hakkının kullanan kişiye ceza verilmez. 
-Sınırın aşılması: Meşru müdafaada korku, heyecan vb. sınır aşılmışsa ceza verilmez.  
- Cebir, şiddet, korkutma ve tehdit sonucu suçu işlemek zorunda kalan kişiye ceza verilmez. Bu işlemi yapan kişi 
fail sayılır.  
Haksız Tahrik: Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işlemek cezada 
indirim olur.  
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Hata: Fiilin icrasında suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları bilinmeyen bir kimse, kasten hareket etmiş 
olamaz.  
Kanuna Göre Gece vakti deyimi; güneşin batmasından 1 saat sonra başlayan ve doğmasından 1 saat 
evvele kadar devam eden zaman süresi 
İtiyadi suçlu; kasıtlı bir suçun temel şeklini ya da daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekillerini bir 
yıl içinde ve farklı zamanlarda ikiden fazla işleyen kişi,  
Suça teşebbüs; Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde 
olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur.  
Bileşik suç; Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça bileşik 
suç denir. 
Birleşik Suç; Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden 
fazla işlenmesi 
Fikri İçtima; İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı 
gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır.  
Sanık;Kovuşturmanın başlamasından itibaren, hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişiye 
denir 
Şüpheli; Şuçu işlediğine dair hakkında şüphe bulunan kişidir. 
Tutuklu; Hakkındaki soruşturma ve kovuşturma devam etmekle birlikte, kaçma veya delilleri karartma gibi 
nedenlerle tutukevine konularak hürriyeti kısıtlanan kişidir. 
Hükümlü;Mahkemede yapılan yargılama neticesinde hakkında verilen mahkumiyet hükmü kesinleşen kişidir. 
Soruşturma; Suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin mahkemece kabulüne kadar geçen süredir. 
Kovuşturma; İddianamenin kabulünden hükmün kesinleşmesine kadar geçen süresir.  
Hapis cezasının ertelenmesi  
-İşlediği suçtan dolayı 2 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir. Bu 
sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada 18 yaşını doldurmamış veya 65 yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından 3 
yıldır. 
• Ancak, erteleme kararının verilebilmesi için kişinin; 
•  Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması, 
•  Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği 
konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması, gerekir. 
 Cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi belirlenir 
 
Cezaların Belirlenmesi;  
a) Suçun işleniş biçimini,  
b) Suçun işlenmesinde kullanılan araçları,  
c) Suçun işlendiği zaman ve yeri,  
d) Suçun konusunun önem ve değerini,  
e) Meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığını,  
f) Failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığını,  
g) Failin güttüğü amaç ve saiki, göz önünde bulundurularak kanunda belirtilen ceza alt ve üst sınırı 
belirlenir. 
•  Suç işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Bu kişiler 
hakkında, ceza kovuşturması yapılamaz; ancak, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir. 
•   Fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş olup da 15 yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin 
hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince 
gelişmemiş olması hâlinde ceza sorumluluğu yoktur. Ancak bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik 
tedbirlerine hükmolunur. 
•  İşlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını 
yönlendirme yeteneğinin varlığı hâlinde, bu kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını 
gerektirdiği takdirde 12 yıldan 15 yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9 yıldan 11 yıla kadar 
hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların yarısı indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası 7 
yıldan fazla olamaz. 
•  Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 18 yıldan 24 yıla; müebbet hapis cezasını 
gerektirdiği takdirde 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların üçte biri indirilir ve 
bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası 12 yıldan fazla olamaz. 
•  Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde 
olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur. 
•   Fail, suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer veya kendi çabalarıyla suçun tamamlanmasını veya 
neticenin gerçekleşmesini önlerse, teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz; fakat tamam olan kısım esasen bir suç 
oluşturduğu takdirde, sadece o suça ait ceza ile cezalandırılır. 
•  Üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme halinde, 
azmettirenin cezası üçte birden yarısına kadar artırılır. Çocukların suça azmettirilmesi halinde, bu fıkra 
hükmüne göre cezanın artırılabilmesi için üstsoy ve altsoy ilişkisinin varlığı aranmaz. 
•  Azmettirenin belli olmaması halinde, kim olduğunun ortaya çıkmasını sağlayan fail veya diğer suç 
ortağı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet 
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hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezasına hükmolunabilir. Diğer hallerde verilecek 
cezada, üçte bir oranında indirim yapılabilir. 
• Suçun işlenmesine yardım eden kişiye, işlenen suçun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirmesi 
halinde, onbeş yıldan yirmi yıla; müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde, on yıldan onbeş yıla kadar hapis 
cezası verilir. Diğer hallerde cezanın yarısı indirilir. Ancak, bu durumda verilecek ceza sekiz yılı geçemez. 
•  Aşağıdaki hallerde kişi işlenen suçtan dolayı yardım eden sıfatıyla sorumlu olur: 
•  a) Suç işlemeye teşvik etmek veya suç işleme kararını kuvvetlendirmek veya fiilin işlenmesinden sonra 
yardımda bulunacağını vaat etmek. 
•  b) Suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek veya fiilin işlenmesinde kullanılan araçları sağlamak. 
•  c) Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak. 
• Suç karşılığında uygulanan yaptırım olarak cezalar, hapis ve adlî para cezalarıdır. 
• Hapis cezaları , Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, müebbet hapis cezası, süreli hapis cezasıdır. 
 
Gecici Nedenler: Alkol ve Uyuşturucu Madde etsinde olma. 

İrade dışı alkol ve uyuşturucu madde etkisiyle işlenen fiile ceza verilemez. İsteğiyle almışsa ceza verilir.  
Suca Teşebbüs: Kişi işlemeyi kastettiği bir suçu elindeki hareketlerde başlayıp elinde olmayan sebeplerle 
tamamlayamaz ise teşebbüs sayılır. 
 Gönüllü Vazgeçme: fail suçun icra hareketlerinde gönüllü vazgeçer ise teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz.  
Faillik: Suçu birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri faildir. Bir başkasının amaç olarak kullananda faildir. Kusur 
yeteneği olmayan araç olarak kullananda faildir.  
Azmettirme: Başkasını suç işlemeye azmettiren kişi işlenen suçun cezası ile cezalandırılır. Çocuklara 
azmettirilirse veya üstsoy altsoy ilişkisi ile azmettirilse ceza artırılır.  
• Azmettiren belli değil ise ortaya çıkmasına yardımcı olan failin cezası indirilir.  
 
Yardım Etme: 
1-Suçun işlenmesine teşvik etmek veya suç işleme kararını kuvvetlendirmek veya suç işlendikten sonra yardım 
edeceğini vaat etmek. 
2-Suçun nasıl işleneceği yönünde yol göstermek, veya fiilin işlenmesindeki araçları sağlamak. 
3-Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardıma bulunacak icrasını kolaylaştıracak maddede 
yardım eden. 8 yılı geçmeyecek şekilde ceza verilir 
Bağlılık Kuralı: Suça iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir. Suçun işleyişine iştirak 
eden her kişi kendi kusurlu bulunduğu fiil ile cezalandırılır. Suça iştirakten sorumlu tutabilmek için en azından 
teşebbüs olmalıdır.  
İştirak Halinde İşlenen suçlarda gönüllü vazgeçme: 
Sadece gönüllü vazgeçen, gönüllü vazgeçme hükümlerinden faydalanır. Suçun, gönüllü vazgeçenin tüm gayreti 
dışında başka bir sebeple işlenmemiş olması veya bütün gayretine rağmen işlenmiş olması halinde vazgeçme 
hükümleri uygulanır.  
Birleşik Suç: Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça denir. 
İştima hükümleri uygulanmaz.  
Zincirleme Suç: Bir Kişiye karşı değişik zamanlarda aynı suçun işlenmesidir. Ceza Ağırlaştırılarak verilir. Kasten 
öldürme, kasten yaralama, işkenci ve yağma suçlarında bu hüküm uygulanmaz.  
Fikri İştima: İşlediği bir fiil ile birden fazla suç oluşturan kişi bunlardan en ağır olan ile cezalandırılır.  
 
Cezalar: Hapis ve Adli Para Cezaları 
Hapis Cezaları: 1- Ağırlaştırılmış Müebbet.  2- Müebbet   3- Süreli Hapis   
 
Süreli Hapis: Kanunda aksi belirtilmedikçe 1 aydan az 20 yıldan fazla olmaz.  
Adli Para Cezası: 5 günden az 730 güden fazla olamaz.  
 
Güvenlik tedbirleri: 

• Belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakma  
• Velayeti vesayet ve kayyum hakkında vakıf dernek yöneticiliği ve denetçisi olmaktan yoktur.  
• Eşya müsaderesi suçta kullanılan araça müsaderesi 
• Cocuklara Özgü güvenlik tedbirleri 
• Akıl Hastalarına karşı güvenlik tedbiri. 

 
• Suçta tekerrürde kanununda hapis ve adlı para cezası hükmü varsa hapis cezası verilir. 18 yaşını 

doldurmayanlara tekerrür hükümleri uygulanmaz  
 
Dava Ve Cezanın Düşürülmesi:  
-Sanığın veya hükümlünün ölmesi 
- Af  
-Dava Zaman Aşımı 
Dava Zaman Aşımı; 
-A.Müebbet Hapis Cezası: 30 yıl  
-Müebbet Hapis Cezası: 25 Yıl 
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-20 Yıldan Aşağı Olmayan Hapis Cezası :20 Yıl 
-5 Yıldan Fazla 20 Yıldan az Hapis Cezası: 15 Yıl 
- 5 Yıldan az Hapis Cezası : 8 Yıl  
 
-Fail 12 Yaşını doldurmuş 15 ini dordurmamış ise bu surelerin yarısı  
- Fail 15 yaşını doldurmuş 18 yaşını doldurmamışsa bu sürelerin üçte ikisi geçerlidir.  
-Yeniden yargılanmadan süre başa döner. 
-Fail kaçak ise zamanaşımı durur. 
Soykırım:  Bir planın icrasıyla milli etnik ırkı veya dini bir gurubun yok edilmesidir. Zaman aşımı yoktur.  
İnsanlığa Karşı Suçlar:  

• Kasten Öldürme, 2- Kasten Yaralama, 3- İşkence, Eziyet veya Köleleştirme 4- Kişiye Hürriyetinden 
Yoksun Bırakma, 5- Bilimsel Olaylara Tabi Olma, 6- Cinsel Saldırıda Bulunma, 7- Çocukların Cinsel 
İstismarı, 7-Zorla Hamile Bırakma, 8- Zorla Fuhşa Sevk Etme   

 
Göçmen Kaçakcılığı:  
• Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan. 
• Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlamak ( Teşebbüs bile suç oluşmuş sayılır. ) 
İnsan Ticareti:  Zorla çalıştırmak, Fuhuş yaptırmak, veya esarete tabi kılmak, yada vücut organlarının verilmesini 
sağlamak maksadıyla tehdit, cebir, baskı şiddet kullanarak, kişileri ülkeye sokan çıkaran, tedarik eden kaçıran 
Kasten Öldürme: Nitelikli halleri tasarlayarak, canavarla hisle, yangın, su baskını, bombalama ve nükleer silahla, 
üst soy veya altsoy birine, çocuğa yada bedensel ve ruhsal bakımdan kendini savunamayacaklara, gebe olduğu 
bilinen kadına, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, bir suçu gizlemek delileri yok etmek amacıyla, kan 
gütmek ve töre suikiyle işlemek.  
İntihara Yönlendirme: İşlediği fiiln anlam ve sonuçlarını  algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortada kaldıran 
kişileri intihara sevk edeceklere cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler kasten 
öldürme suçundan yargılanır.  
İşkence: Kamu görevlisi yapar. 
Eziyet: Sivil Yaparsa eziyet, kamu görevlisi yaparsa işkence olur.  
Cinsel İstismar: 15 yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin anlam ve sonuçlarını algılama 
yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı her türlü cinsel davranış. Diğer çocuklara karşı sadece cebir tehdit hile 
veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleşen cinsel davranışlar anlaşılır. 
Reşit Olmayanla Cinsel İlişki; Cebir, tehdit ve hile olmaksızın 15 yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide 
bulunmak 
• Uyuşturucu Madde suçlarında okul ibadethane hastane kışla vb. yerlere 200 metreye kadar yakınında 

işlenirse ceza ağırlaştırılır.  
• Örgütlü suçlarda her örgüt üyesi ayrıca fail olarak cezalandırılır.  
• Örgüte üye olmak suçundan ayrıca yargılanır.   
 
İstinaf istemi, (yerel mahkemenin verdiği kararı bir üst mahkemeye taşıyım feshini isteme) hükmün 
açıklanmasından itibaren 7 gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine bir 
beyanda bulunulması suretiyle yapılır 
Temyiz istemi, hükmün açıklanmasından itibaren 15 gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi 
veya zabıt kâtibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır 
Giderlerin miktarı ile iki taraftan birinin diğerine ödemesi gereken paranın miktarını mahkeme başkanı veya 
hâkim belirler. 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisi 
Yargıtay ceza dairelerinden birinin kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, re'sen veya istem üzerine, 
ilâmın kendisine verildiği tarihten itibaren 30 gün içinde Ceza Genel Kuruluna itiraz edebilir 
   
•  Kanunda başka türlü yazılmış olan haller dışında kamu davası; 
•  a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 30 yıl 
•  b) Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 25 yıl, 
•  c) 20 yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda 20 yıl, 
•  d) 5 yıldan fazla ve 20 yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda 15 yıl, 
•  e) 5 yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda 8 yıl, geçmesiyle 
düşer. 
+ Fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş olup da 15 yaşını doldurmamış olanlar hakkında, bu sürelerin 
yarısının; 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise, üçte ikisinin 
geçmesiyle kamu davası düşer.  
 
•   Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse 6 ay içinde şikayette 
bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma YAPILAMAZ. 
+ Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her yıl 1 EYLÜL’de başlamak üzere, 20 TEMMUZ’dan 31 
AĞUSTOS’a kadar çalışmaya ara verirler. 

Takibi şikayete bağlı olan suçlar, TCK’nın; 
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“Cinsel Saldırı”,  

“Reşit Olmayanla Cinsel İlişki”, 

‘Cinsel Taciz’,  

 “Tehdit”, 

“Konut Dokunulmazlığının İhlali”, 

“Kasten Yaralama”, 

 ‘Hakaret’  

“Haberleşmenin Gizliliğini İhlal”,  

“Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması” Özel hayatın gizliliğini ihlal”;  

“Hırsızlık ve Dolandırıcılık”, 

 “Mala Zarar Verme”, 

“Güveni Kötüye Kullanma”, 

,Bedelsiz Senedi Kullanma’,“Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması”, 

“İş ve Çalışma Hürriyetini İhlali”, 

“Kişilerin huzur ve sükununu bozma”, 

“Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf”, 
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POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU (2559 S.K.) + 

• Polis, kişileri ve araçları; 

• a) Bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek, 

• b) Suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya kabahatlerin faillerinin 

kimliklerini tespit etmek,  

• c) Hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek, 

• ç) Kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya malvarlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut veya 

muhtemel bir tehlikeyi önlemek,amacıyla durdurabilir 

• Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için polisin tecrübesine ve içinde bulunulan durumdan edindiği 

izlenime dayanan makul bir sebebin bulunması gerekir. Süreklilik arz edecek, fiilî durum ve keyfilik oluşturacak 

şekilde durdurma işlemi yapılamaz. 

• Polis, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah veya tehlike oluşturan diğer bir eşyanın bulunduğu 

hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kendisine veya başkalarına zarar verilmesini önlemek amacına 

yönelik gerekli tedbirleri alabilir. Bu amaçla kişinin üzerindeki elbisenin çıkarılması veya aracın, dışarıdan 

bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılması istenemez. Ancak, el ile dıştan kontrol hariç, kişinin 

üstü ve eşyası ile aracının dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin aranması; İçişleri 

Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar dâhilinde mülki amirin görevlendireceği kolluk amirinin yazılı, acele 

hâllerde sonradan yazıyla teyit edilmek üzere sözlü emriyle yapılabilir. Kolluk amirinin kararı 24 saat içinde 

görevli hâkimin onayına sunulur. 

 

• Polis; 
• a) Gönüllü, 
• b) Her çeşit silah ruhsatı, sürücü belgesi, pasaport veya pasaport yerine geçen belge almak için başvuruda 
bulunan, 
• c) Başta polis olmak üzere, genel veya özel kolluk görevlisi ya da özel güvenlik görevlisi olarak istihdam 
edilen, 
• ç) Türk vatandaşlığına başvuruda bulunan, 
• d)Sığınma talebinde bulunan veya gerekli görülmesi halinde, ülkeye giriş yapan sair yabancı,  
• e) Gözaltına alınan kişilerin parmak izini alır. 
Sisteme kayıtlı olan parmak izi ve fotoğraflar, kişinin ölümünden itibaren 10 yıl ve her halde kayıt tarihinden 
itibaren 80 yıl geçtikten sonra sistemden silinir.  
Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden;  
a) Faaliyetten geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılan,  
b) Açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymayan,  
c) Bu Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen yasaklara uymadığı tespit edilen,  
d) Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen,  
İş yerlerinin işletmecilerine beşyüzmilyon Türk Lirası ile birmilyar Türk Lirası arasında idarî para cezası verilir.  
Bu maddede öngörülen idarî para cezaları, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları 
dışında il daimi encümeni tarafından verilir. Verilen idarî para cezalarına dair kararlar ilgililere 7201 sayılı 
Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde 
yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. 
 
Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatı bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüşü alındıktan sonra 
belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler; bu alanların dışında il özel idareleri tarafından verilir. 
Kolluk kuvveti görüşünü 7 gün içinde verir. Ruhsat talepleri 1 ay içinde sonuçlandırılır. 
•  Polisçe kat’i delil elde edilmesi halinde; 
•  A) Kumar oynanan umumî ve umuma açık yerler ile her çeşit özel ve resmi kurum ve kuruluşlara ait 
lokaller, 
•  B) Mevzuata aykırı bir şekilde uyuşturucu madde imal edilen, satılan, kullanılan, bulundurulan yerler, 
•  C) Mevzuata aykırı faaliyet gösteren genelevler, birleşme yerleri ve fuhuş yapılan evler ve yerler, 
•  D) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzenine, genel güvenliğe ve genel 
ahlâka zararı dokunacak oyun oynatılan, temsil verilen, film veya video bant gösterilen yerler ile internet 
üzerinden yapılan yayınlara izin verilen yerler, 
•  E) Derneklere, sendikalara, loca ve kulüplere, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile benzeri 
kurum ve kuruluşlara ait ve yalnız üyelerinin yararlanması için açılan lokallerden, birden fazla denetim sonunda ve 
yazılı ihtara rağmen, iç yönetmeliğine aykırı faaliyet göstererek umuma açık yer durumuna geldiği tespit edilenler,  
•  F) Her türlü denize elverişli araçlarla günübirlik tur düzenleyen veya her türlü mal ve hizmet satanlardan, 
müşteriye faaliyetlerini duyururken veya müşteri kabul ederken çevreyi veya müşteriyi rahatsız edecek yöntemler 
kullananlar, Mahallin en büyük mülkî amiri tarafından 30 günü geçmemek üzere geçici süreyle faaliyetten 
men edilir. 
•  
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Bu maddede yazılı fiiller sebebiyle 1 yıl içinde 3 defa faaliyetten men edilen işyerlerinde, bu fiiller tekrar 
işlendiği takdirde, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, mahallin en büyük mülkî amirinin bildirimi üzerine, 
belediye veya il özel idaresi tarafından 5 iş günü içinde iptal edilir.  
 
•  Kanunî istisnalar saklı kalmak üzere, eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık ve açılması izne 
bağlı yerlerde 18 yaşından küçükler çalıştırılamaz. 
Polis bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan benzeri yerlere yanlarında 
veli ve vasileri olsa bile 18 yaşını doldurmamış küçüklerin girmesini meneder.  
• Kaybolan çocukların bulunması amacıyla, polis, sulh ceza hâkiminin veya gecikmesinde sakınca 
bulunan hallerde mülki idare amirinin yazılı veya sonradan yazılı hale getirilmek üzere sözlü emri ile kayıp 
çocuğa ait veya başkasına ait olmakla birlikte kayıp çocuk tarafından kullanılan her türlü banka hesap 
hareketlerini talep edebilir, telekomünikasyon yoluyla iletişimini denetleyebilir ve sinyal bilgilerini 
değerlendirebilir. Tedbir kararı, en çok 1 ay için verilebilir; ancak bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere 1 
ay daha uzatılabilir. 
•  Mülki idare amirinin kararı, derhal mahkemenin onayına sunulur. Mahkeme kararını en geç 24 saat 
içinde verir.    
Önleme araması aşağıdaki yerlerde yapılabilir:  
a)  Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapıldığı yerde veya yakın çevresinde.  
b) Özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya sendikaların genel kurul 
toplantılarının yapıldığı yerin yakın çevresinde.  
c) Halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerlerde.  
ç) Eğitim ve öğretim özgürlüğünün sağlanması için her derecede eğitim ve öğretim kurumlarının idarecilerinin 
talebiyle ve 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (A) bendindeki koşula uygun olarak girilecek yüksek öğretim 
kurumlarının içinde, bunların yakın çevreleri ile giriş ve çıkışlarında.  
d) Umumî veya umuma açık yerlerde.  
e) Her türlü toplu taşıma araçlarında, seyreden taşıtlarda.  
 
Konutta, yerleşim yerinde ve kamuya açık olmayan işyerlerinde ve eklentilerinde önleme araması 
yapılamaz.  
 
+ Umumî veya umuma açık yerler ile umuma açık yer niteliğindeki ulaşım araçlarında, gerçek kişi veya 
topluluklar, mahallin en büyük mülkî amirine, en az 48 saat önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle, 
oyun ve temsil verebilir veya çeşitli şekillerde gösteri düzenleyebilir. 
 
• Bunlardan, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzene veya genel ahlâka aykırı 

olduğu tespit edilenler hakkında mahallin en büyük mülkî amiri tarafından derhal Cumhuriyet savcılığına suç 

duyurusunda bulunulur. 

• Polis, aşağıdaki hallerde gerekli görülen kişilerden; 

• A) Devletin bütünlüğü, genel güvenliği ve Anayasal düzeni ile kaçakçılık ve uyuşturucu maddelerle ilgili 

olarak yaptığı suç soruşturmaları sırasında ifadesine başvurulacak olanlara, 

• B) Vatandaşlık durumu ile kimlik tespiti yapılıncaya kadar, Tespit edilmiş olan ikametgah veya iş 

adreslerinden ayrılmamalarını yazılı olarak isteyebilir. 

• Bunların, bulunabilecekleri yeni adreslerini bildirmeleri şartıyla o yerden ayrılmalarına mahallin en 

büyük mülki amirinin yazılı emriyle izin verilir. 

+ Bilişim suçlarının işlenmesinin önlenmesi amacıyla hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan 

hallerde Emniyet Genel Müdürünün, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanının veya bilişim 

suçlarıyla sınırlı olmak üzere bilişim suçları ile ilgili daire başkanının yazılı emriyle, telekomünikasyon yoluyla 

yapılan iletişim veya internet bağlantı adresleriyle internet kaynakları arasındaki veri trafiği ile iletilen 

veriler tespit edilebilir, dinlenebilir, sinyal bilgileri değerlendirilebilir, kayda alınabilir. Gecikmesinde 

sakınca bulunan hallerde verilen yazılı emir, 24 saat içinde yetkili ve görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, 

kararını en geç 48 saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir 

derhal kaldırılır. Bu halde dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç 10 gün içinde yok edilir; 

+ İletişimin dinlenmesi kararları, en fazla 3 ay için verilebilir; bu süre aynı usûlle 3’er ayı geçmeyecek 
şekilde en fazla 3 defa uzatılabilir. Ancak, terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde devam eden tehlikelere 
ilişkin olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim 3 aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar 
uzatılmasına karar verebilir.   
+ Uygulanan tedbirin sona ermesi halinde, dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar en geç 10 gün içinde yok edilir. 
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GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

(7068 Sayılı kanun) ++ 

 

• Amir: Kadro ve kuruluş yönünden bağlı olunan kimse ile amir olarak yetkilendirilmiş olan diğer kişileri 

•  Disiplin amiri: disiplin cezası vermeye yetkili kılınmış ilk amiri, 

• Disiplin soruşturması: Disiplinsizlik yaptığı iddia edilen personel hakkında karar vermek amacıyla 

disiplin amirleri veya kurulları tarafından yapılan veya yaptırılan araştırma ve incelemeyi, 

Disiplin Cezasını gerektiren  fiillerin ve disiplin cezalarının niteliği: 

• Disiplinsizlik kasten ve taksirle oluşabilir 

• Aynı fiil nedeniyle bu kanunda yazılı disiplin cezalarından birden fazlası verilemez 

• Bir filin birden fazla disiplinsizlik teşkil etmesi halinde ağır olan disiplin cezası verilir. 

• Bir fiilin diğer kanunlar kapsamında idari yaptırıma bağlanmış olması, aynı fiile bu kanun kapsamında disiplin cezası 

verilmesine engel teşkil etmez 

Disiplin Soruşturmasının adli soruşturma ve kovuşturmadan bağımsızlığı: Herhangi bir fiilden dolayı ilgili hakkında 

yapılan adli soruşturma ve kovuşturma aynı fiilden dolayı ayrıca disiplin soruşturması ve tahkikat yapılmasını, disiplin 

cezası verilmesini ve bu cezanın yerine getirilmesi engellenemez. 

• Takdir hakkı kullanılırken; 

• a) Disiplinsizliğin işleniş biçimi, 

• b) Disiplinsizliğin işlendiği zaman ve yer, 

• c) Disiplinsizliğin hizmete olumsuz etkisinin ağırlığı, 

• ç) Meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, 

• d) Disiplinsizlik yapan personelin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığı, 

• e) Disiplinsizlik yapan personelin daha önceki disiplin durumu, 

• f) Disiplinsizlik yapan personelin samimi ikrarı ve gösterdiği pişmanlık, 

• göz önüne alınır. 

Personele verilecek disiplin cezaları şunlardır: 

a) Uyarma cezası: Personele görevinin icrasında veya hal ve hareketlerinde daha dikkatli olması gerektiğinin 
yazı ile bildirilmesidir. 
b) Kınama cezası: Personele görevinin icrasında veya hal ve hareketlerinde kusurlu olduğunun yazı ile 
bildirilmesidir. 
c) Aylıktan kesme cezası: Disiplin cezası verilen personelin, fiilin ağırlık derecesine göre zam ve tazminatlar 
hariç brüt aylığından 15 günlüğe kadar kesinti yapılmasıdır. Ceza, aylığı tahakkuk ettiren birimce personelin 
aylığından kesilmek suretiyle yerine getirilir. Aylıktan kesme tam Türk Lirası üzerinden yapılır ve kuruşlar dikkate 
alınmaz. 
ç) Kısa süreli durdurma: Personelin bulunduğu kademede ilerlemesinin 4, 6 veya 10 ay süre ile 
durdurulmasıdır. 
d) Uzun süreli durdurma: Personelin bulunduğu kademede ilerlemesinin 12, 16, 20 veya 24 ay süre ile 
durdurulmasıdır. 
e) Meslekten çıkarma: Personelin emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarında bir daha 
çalıştırılmamak üzere meslekten çıkarılmasıdır. 
f) Devlet memurluğundan çıkarma: Personelin bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan 
çıkarılmasıdır. 
ÖNEMLİ :Devlet memurluğundan çıkarma ya da meslekten çıkarma cezalarından başka bir disiplin 

cezasına çarptırılmış olanlar, uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından başlayarak 5 yıl, diğer 

cezaların uygulanmasından başlayarak 10 yıl geçtikten sonra, atamaya yetkili amire başvurarak verilmiş 

olan disiplin cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.  

 
Geçici Olarak Kontrol Altına Alma 

 Jandarma 
Genel Komutanlığının terörle mücadele harekatı kapsamındaki operasyonlarında ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığının seyir halindeki gemi ve botlarında, bunların komutanları, diğer kanunlar ile verilmiş yakalama 
yetkisi haricinde aşağıdaki durumlardan birisi bulunduğunda veya benzer bir amaçla emri altındakileri geçici 
olarak kontrol altına almaya veya aldırmaya yetkilidir. 
a) Kendisine, başkalarına veya çevresine ya da hizmete ait bir eşyaya zarar vereceği açık bir şekilde belli 
olanların bu durumunun engellenmesi. 
b) Ciddi şekilde bozulan disiplinin yeniden tesis edilmesi. 
c) Sarhoşluk süresince kişinin kontrol altında tutulması. 
 
+ Kontrol altında bulundurma, bu amaç için hazırlanacak mahallerde, Jandarma Genel Komutanlığı için 
operasyon komutanının uygun gördüğü mahallerde ve 24 saati geçmeyecek şekilde uygulanır. Tedbir 
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süresinin 12 saati geçmesi halinde, personelin yakınlarına ve tedbiri uygulayan komutanın üstüne en kısa 
sürede bilgi verilir. 
 
Disiplin Ceza Puanına Bağlı Olarak Meslekten Çıkarma Cezası Verilmesi 
 
a) En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son 1 yıl içinde 20 disiplin cezası puanı 
veya en az 2 farklı disiplin amirinden toplam 12 defa veya daha fazla disiplin cezası almak. 
b) En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son 5 yıl içinde 40 disiplin cezası puanı 
veya en az 2 farklı disiplin amirinden toplam 25 defa veya daha fazla disiplin cezası almak. 
+ Kaymakamlar ilçe, valiler il teşkilatındaki diğer disiplin amirlerine göre en üst disiplin amiridir. Valiler 
kaymakamlara, Bakan ise Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı 
ile valilere göre bir üst disiplin amiridir. 
 

Jandarma Teşkilatı Disiplin Kurulları 
 
a) İl jandarma disiplin kurulu, vali yardımcısının başkanlığında, 
1) İl hukuk işleri müdürü, bulunmadığı durumda il hukuk işleri şube müdürlüğünün bağlı olduğu vali yardımcısı, 
2) İl jandarma komutanı veya görevlendireceği yardımcılarından biri, komutan yardımcısı bulunmadığı durumda il 
jandarma kuruluşunda il jandarma komutanından sonra gelen en kıdemli subay, 
3)  Personel şube müdürü veya geçici bölge komutanlığı personel şube müdürü, 
4) Asayiş şube müdürü veya geçici bölge komutanlığı asayiş şube müdüründen, 
oluşur. 
+ Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Disiplin Kurulunun meslekten çıkarma dışındaki kararları 
Bakanlık Müsteşarının onayıyla, meslekten çıkarma kararları Bakanın onayıyla kesinleşir. 
 
a) Albay rütbesindeki personele meslekten çıkarma cezasını, 
b) Generaller hakkında tüm disiplin cezalarını vermeye Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu yetkilidir. 
 
Jandarma teşkilatı disiplin kurullarınca verilen kararların kesinleşmesi 
a) İl jandarma disiplin kurulunun meslekten çıkarma cezası dışındaki kararları valinin onayıyla; meslekten 
çıkarma cezası kararları valinin önerisi, Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü 
ve Bakanın onayıyla, 
b) Asayiş kolordu komutanlıkları, komando tugay komutanlıkları, Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma 
Tugay Komutanlığı, eğitim tugay ve birlik komutanlıkları disiplin kurulu, Genel Komutanlık Merkez Disiplin Kurulu 
ile eğitim ve öğretim kurumlarındaki disiplin kurullarının meslekten çıkarma cezası dışındaki kararları 
Jandarma Genel Komutanının onayıyla, meslekten çıkarma cezası kararları Jandarma Genel Komutanlığı 
Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayıyla, 
c) Genel Komutanlık Yüksek Disiplin Kurulunun kararları Bakanın onayıyla, 
kesinleşir. 
 

 
Disiplin Cezası Zamanaşımı 

 
 1-Bu Kanun Hükmünde Kararnamede sayılan fiilleri işleyenler hakkında bu fiillerin işlendiğinin disiplin amiri 
tarafından öğrenildiği tarihten itibaren; 
a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kısa ve uzun süreli durdurma cezalarında 1 ay içinde, 
b) Meslekten çıkarma cezası ve Devlet memurluğundan çıkarma cezasında 6 ay içinde, disiplin 
soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 
2- Disiplin cezasını gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği taktirde  ceza 
verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 

• Zamanaşımı, tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği, 
zircirleme suçlarda ise son sucun işlendiği tarihten itibaren işlenmeye başlar. 

• Fiilin hatalı olarak vasıflandırıldığı veya düzeltilebilir bir şekilde noksanlığı bulunduğu gerekçeleriyle 
disiplin cezasının mahkeme tarafından iptal edilmesi durumunda, kararın kesinleştiği tarihteki yetkili 
disiplin kurulu veya disiplin amiri, kararın tebliğinden itibaren ceza verme yetki ve sorumlulğu kapsamında 
yeniden değerlendirme yapar.   

 
Cezalara itiraz ve cezanın kesinleşmesi 

 
ÖNEMLİ; Disiplin amirleri tarafından verilen disiplin cezalarına karşı, cezanın tebliğ edilmesinden itibaren 10 
gün içinde itiraz edilebilir. 
 
+ İtiraz, bir üst disiplin amirine yazılı olarak yapılır. Ancak vali, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel 
Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının doğrudan verdikleri disiplin cezalarına karşı Bakanlık Yüksek 
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Disiplin Kuruluna itiraz edilir. İtiraz üzerine Kurulun verdiği karar kesindir. Kaymakamın doğrudan verdiği 
disiplin cezalarına karşı ise valiye itiraz edilir. 
İtiraz, yetkili merci tarafından 30 gün içinde karara bağlanır. 
 

 
+ Savunma için verilen süre 7 günden az olamaz. 
 
Disiplin Cezaları ve Puanları 
 
-UYARI                                              ; 1 
-KINAMA                                           ; 2 
-AYLIKTAN KESME                          ; 3 
-KISA SÜRELİ AYLIKTAN KESME  ;  5 
-UZUN SÜRELİ AYLIKTAN KESME ; 6 
 

+ UYARMA CEZASINI GEREKTİREN HALLER 

• Silahını araç ve gerecini malzemeni temiz tutmamak 

• Tasarruf tedbirlerine riayet etmemek 

• Zamanında yapılması gereken faaliyetlere geç kalmak 

• Görevdeyken görev veya hizmetle ilgisi olmayan işlerle uğraşmak, 

• Özürsüz veya izinsiz mesaiye geç gelmek, 

• Nezaket kurallarına aykırı davranışlarda bulunmak, 

• Emrin icrası ve sonucundan amiri bilgilendirmemek, 

• Usulüne göre verilen Emire karşı itirazda bulunmak 

 

+ KINAMA CEZASINI GEREKTİREN HALLER 

• Görev esnasında veya dışında mevzuat ve talimatlarda yasaklanan davranışta bulunmak 

• Nöbeti teslimden sonra görev yerine geç dönmek, 

• Bildirimleri süresi içinde ilgili yere ulaştırmamak, 

• Mevzuat ve talimatlar ile belirlenmiş olanlar dışında yüzük madalyon takmak, 

• Mesai arkadaşlarına saygısız davranmak 

• Görevlerin verdiği sorumluluğu üstlenmekten imtina ettiğini gösterecek davranışlarda bulunmak. 

• Amir ve üstleri hakkında başkalarında kötü intiba uyandıracak sözler söylemek. 

• Tabancanın orijinalliğini bozacak şekilde kaplama yaptırmak, 

• Mesleki teammülere aykırı hitaplarda bulunmak, 

• Görevin takdir ve yerine getirilmesinde müsamaha ve savsaklama göstermek, 

• Kılık kıyafet ile ilgili mevzuatla belirlenmiş kurallara uymamak. 

 

+ AYLIKTAN KESME CEZASINI GEREKTİREN HALLER 

3 GÜNLÜĞE KADAR 

• Eksik kuşam ve tertibatla göreve çıkmak, 

• Amir veya üstler tarafından tutum ve davranış ile ilgili uyarılara uymamak, 

• Kişisel menfaat temini için başkalarını aracı kullanmak, 

• 24 saate kadar mesaiye gelmemek, 

• Görev dışında amir ve üste saygısız davranmak, 

• Nöbet yerine gelmemek, 

• Resmi kıyafetle kahvehane kıraathane gibi yerlerde oturmak, 

• Amirden izinsiz il dışına çıkmak, 

• Emrinde çalışanları veya malzemeyi özel işlerinde kullanmak, 

• Personel kimlik kartını kaybetmek, 

• Herhangi bir yolu veya kişiyi soranlara yanlış cevap vermemek, baştan savmak, 

• Görevde kayıtsızlık göstermek, 

• Haklı bir neden olmadan kişileri bekletmek, 

• Selamlama kurallarına riayet etmemek, 

• Resmi protokol kurallarına aykırı davranmak 

+ AYLIKTAN KESME CEZASINI GEREKTİREN HALLER 

4 - 10 GÜNLÜĞE KADAR 

• Mesai arkadaşlarına onur kırıcı hitaplarda bulunmak, 
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• Resmi göreve ilişkin evrakı kaybetmek, 

• Önlem almamak tedbirli davranmamak, 

• Resmi kıyafet ile lokal klüp gibi yerlerde oturmak,  

• 24 saat ile 48 saat aralığında göreve gelmemek, 

• Devir teslim işlerini tamamlamadan görev yerinden ayrılmak, 

• Mühür veya beratını kaybetmek, 

• Görevle ilgili resmi belge araç gereci geri vermemek. 

+ AYLIKTAN KESME CEZASINI GEREKTİREN HALLER 

11 – 15 GÜNLÜĞE KADAR 

• 2 günden fazla 3 güne kadar göreve gelmemek 

• Görevine makul sürede dönmemek, 

• Amir ve üstlerine iletilmesi gereken olay, bilgi ve emirleri zamanında iletmemek, 

• Görev sırasında kişilere onur kırıcı söz söylemek veya davranışta bulunmak 

• Denetleme ve soruşturmaları uzatmak, 

+ KISA SÜRELİ DURDURMA CEZASINI GEREKTİREN HALLER 

4 AY KISA SÜRELİ DURDURMA 

• Amire ve memurlara yalan söylemek 

• Denetim görevini yerine getirmemek 

• 3 günden 5 güne kadar göreve gelmemek 

• Amirleri ve mesai arkadaşlarını haksız yere şikayet etmek, 

• Astlarını dövme girişiminde bulunmak 

• Toplu olarak sözlü veya yazılı şikayette bulunmak, 

• Görev sırasında amir veya üste saygısız davranmak, 

• Astlara veya mesai arkadaşına sürekli ve sistemli baskı ve taciz uygulamak 

 

+ KISA SÜRELİ DURDURMA CEZASINI GEREKTİREN HALLER 

6 AY KISA SÜRELİ DURDURMA 

• Doğrudan veya aracı ile iş sahiplerinden hediye ve borç almak, 

• Borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getirmek, 

• Telsizden görevle ilgili olmayan saygısızca konuşmalar yapmak, 

• Teslim aldığı her çeşit motorlu eşyayı kişisel kusurla hasara sebep olmak, 

• Görevde veya görev dışında amir ve üstleri olumsuz yöne eleştirmek, 

• Güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak 

• Bir göreve başlamayı geciktirmek, 

 

+ KISA SÜRELİ DURDURMA CEZASINI GEREKTİREN HALLER 

10 AY KISA SÜRELİ DURDURMA 

• Amir ve üstlerine iletilmesi gereken olayı görevi gizlemek, 

• Yetkili olmadığı halde basına demeç vermek, 

• Silahıyla dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesinde kendisini yaralamak, 

• Trafik kazası sonucu yaralanmaya sebebiyet vermek, 

+ UZUN SÜRELİ DURDURMA CEZASINI GEREKTİREN HALLER 

12 AY UZUN SÜRELİ DURDURMA 

• Mal bildiriminde bulunmamak, 

• Görev sırasında kişilere veya herhangi bir nedenle kurum binalarına gelen ya da getirenlere hakaret 

etmek, 

+ UZUN SÜRELİ DURDURMA CEZASINI GEREKTİREN HALLER 

16 AY UZUN SÜRELİ DURDURMA 

• Devlet malı araçları ihmal nedeniyle kaybetmek, 

• Hizmet içinde resmi sıfatın gerektirdiği saygınlığı sarsacak eylemlerde bulunmak, 

• Görevde uyumak, 

+ UZUN SÜRELİ DURDURMA CEZASINI GEREKTİREN HALLER 

20 AY UZUN SÜRELİ DURDURMA 

• İzinsiz veya kurumca kabul edilebilir özrü olmaksızın 5 günden 9 güne kadar göreve gelmemek, 

• Muhafazası veya sevkiyle yükümlüm olduğu kişinin kaçmasına neden olmak yada yakalama görevini 

savsaklamak, 

•  
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+ UZUN SÜRELİ DURDURMA CEZASINI GEREKTİREN HALLER 

24 AY UZUNSÜRELİ DURDURMA 

• Silahıyla dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesinde ölüme sebebiyet vermek, 

• Silahıyla yaralama suçunu kasten işlemek, 

• Meskun mahallerde silah atmak, 

• Amirin usulune göre verdiği görevi yerine getirmemek, 

• Amirin izni olmaksızın görev yerini terk etmek, 

• Kişinin iffetine yönelik söz söylemek, 

• Amir veya üste hakaret etmek, 

• Amir veya üstü söz ve yazı ve tutum ile küçümsemek, 

• Amir ve üstlerini dövmeye teşebbüs etmek, 

• Amir veya üstü sözlü yada fiili olarak tehdit etmek, 

• Göreve ilişkin her türlü yazılı belgeyi mikrofilm aslı ve kopyasını kasıtlı olarak yok etmek 

• Kriptolu telsiz cihazının kaybını veya çalındığını bildirmemek, 

• Trafik kazası sonucu ölüme sebebiyet vermek, 

+ MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASINI GEREKTİREN HALLER 

• Görevin yerine getirilmesinde ayrımcılıkta bulunmak, 

• Göreve çıkılmaması için propaganda yapmak, 

• Amir veya üstlerin icraatına karşı çıkmak, 

• Yetkisini ve nüfuzunu kullanarak başkalarına çıkar sağlamak, 

• Hizmete ait her türlü dosyayı belgeyi yetkisi kişilere vermek, 

• Gizli tutulması zorunlu olan belgeleri yetkisi bulunmayan kişilere açıklamak, 

• Muafızı veya sevkiyle yükümlü olduğu kişilerin kaçmasına bilerek imkan vermek, 

• Bilerek ve isteyerek suç kanıtlarını yok etmek, 

• Devlete ait araç gereci satmak, 

• Kasıtlı olarak gerçek dışı rapor ve tutanak düzenlemek, 

• Görev sırasında yardım isteyen güvenlik görevlilerine yardımdan kaçmak, 

• Mesleğin saygınlığını zedeleyecek yerlere gitmek, 

• Görev mahallinde alkol içmek veya alkol içilmesine müsaade etmek, 

• Göreve sarhoş veya alkollü içki içtiği belirgin bir şekilde gelmek,, 

• Resmi kıyafetle alkol içmek, 

• Uyuşturucu madde yapmak veya kullanmak, 

• Kumar oynamak ve oynatmak, 

• Kaçakçılık yapmak, 

• Geliri ile orantısız harcama yapmak, bunu belgeleyememek, 

• Grev yapmak, 

• Devlet memurlarının yapamayacağı kazanç getiren faaliyetlerde bulunmak, 

• Siyasi partilerin yararına veya zararına çalışmak, 

• İffetsizliği bilinen kişiyle evlenmek 

• Görevde kullanılan telsiz veya telefon görüşmesini kasıtlı olarak engellemek, 

• Mesleğin onur ve saygınlığını zedeleyici demeçlerde bulunmak, 

• Amir veya üste karşı itaatsizlikte bulunmak, 

• Menşei belli olmayan silah kullanmak, 

• Hukuka aykırı olarak kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, 

• Yetkili olmadığı halde bilgisayar bloglarında sorgulama yapmak, 

• Gayri tabi mukarenette bulunmak, 

• İçkiye kumar ve benzeri kötü alışkanlıklara düşkün olmak, 

• Arkadaşlarına fiili tecavüzde bulunmak, 

• Telsiz veya haberleşme araçlarından amir veya üstü hakkında olumsuz konuşmak 

• Dernek kurmak veya spor dernekleri dışında derneklere üye olmak, 

• Vakıf kurmak veya bakanlıkça belirlenmiş vakıflar dışında vakıflarda görev almak, 

• J.Gn.K.lığında görevli personeller eğer Kısa süreli durdurma cezası alırsa brüt aylıklarının 1\5 i ila 1\4 

ü oranında (Ceza Puanı 5) 

• Uzun süreli durdurma cezası alırsa brüt aylıklarının 1\3 ü ila 1\2 si kesilir ( Ceza Puanı 6) 
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+ DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA 

• Ülkenin bağımsızlığını zedelemeye, bütünlüğünü bozmaya ve milli güvenliği tehlikeye düşürmeye yönelik 

herhangi bir faaliyette bulunmak veya aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, vakıf, 

dernek ve benzeri teşekküle katılmak, bunlara yardım etmek veya bu yapılarla ilişki içerisinde bulunmak. 

• b) İşkence yapmak. 

 

Disiplin Amirlerinin ve Kurullarının Belirlenmesi ve Çalışmasına Dair Esaslar: 

1-Karar vermeye yetkili disiplin amirinin veya disiplin kurulunun tespit ve tayininde, disiplinsizlik yaptığı iddia 

edilen personelin son görev ve sıfatı esas alınır. 

2-Görevlerine vekaleten, geçici görevle veya kaununlarda yazılı diğer hallerde yetkili olarak yürüte personel 

hakkında yapılacak inceleme ve soruşturmalarla ilgili olarak yetkili disiplin amirlerinin ve disiplin kurullarının 

belirlenmesinde, asılın görev unvanı esas alınır. 

3-Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının kendi aralarında yada diğer 

kurum ve kuruluşlarda geçici olarak görevlendirilen personelin yetkili disiplin amirlerinin ve disiplin kurullarının 

belirlenmesinde , bu personelin asıl görev ve sıfatları yer alınır.  

4-Jandarma teşkilatında geçici olarak kurulan bölge komutanlıklarındaki personelin disiplin amirleri, 19 uncu maddeye göre 

belirlenir. Bölge Komutanlığı personeli hakkında diğer disiplin iş ve işlemleri ise bölge komutanlığının konuşlu bulunduğu ilin 

il jandarma komutanlığı personelinin tabi olduğu usul ve esaslara göre yürütülür.  

5-Makam olarak belirlenmeyen disiplin kurulu üyeleri ve bunların görev, izin veya başka sebeplerle bulunmadığı durumlarda 

yerine katılacak olanlar her yıl ARALIK ayında belirlenir.  

6-Disiplin kurulu üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşleri, birinci ve ikinci derecede kan ve kayın hısımları olan veya disiplin 

cezası verdikleri ya da disiplin soruşturmasını yaptıkları personelin durumlarının görüşüleceği toplantılara katılmazlar. Bu 

durumda geri kalan üyeleri ile toplanan kurul eksiksiz toplanmış kabul edilir.  

• Disiplin kurullarında kanuna uygun olarak bir sendikaya üye olan personelin soruşturma dosyasının görüşülmesi 

sırasında personelin talebi halinde yetkili sendika temsilcisi de disiplin kuruluna üye olarak katılır.  

• Disiplin kurulları salt çoğunlukla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanmazlar. Oyların eşitliği 

halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. 

• Disiplin kurulları; disiplin soruşturmasıyla ile ilgili bilgi ve belgelerini toplama, ifade alma, tanık dinleme, bilirkişi 

görevlendirme, keşif yapma, hakim veya savcı kararı gerektirmeyen durumlarda kiriminal inceleme yaptırma da 

dahil olmak üzere her türlü inceleme yapma ve ilgili makamlarla yazışma yetkisine haizdir.  
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2019-2020 GÜNCEL BİLGİLER ++++ 

• 2019 Temmuz Ayı İçerisinde UNESCO tarafından “ Dünya Kültürel Miras Listesine” alınan Babil Tarihi Sit 

Alanı IRAK ülkesindedir.  

• Selçuk BAYRAKTAR tarafından 2019 Teknofeste prototipi sergilenen ilk yerli ve milli uçan araba projemizin 

ismi  ( CEZERİ ) 

• Türk Kökenli Alman Kalp Cerrahi Dilek GÜRSOY ( Alman Tıp Ödülünü ) Kazandı. 

• Milli Güreşçi Rıza KAYAALP 4. Kez Dünya Şampiyonu olan İlk Türk Sporcu olmuştur.  

• İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2020 Turizm Başkenti Azerbaycan’ da bulunan GEBELE şehrinde 

yapılacaktır.  

• 2020 Yaz Olimpiyatları TOKYO’ da düzenlenecektir. 

• 2020 G20 Dönem Başkanı Sudi Arabistan oldu.  

• 2019 gerçekleştirilen G20 Zirvesi JAPONYA’ da düzenlendi.  

• 2019 Ağustos ayında çıkan kararname ile (Türkiye Uzay Ajansı Başkanı) Serdar Hüseyin YILDIRIM 

olmuştur.  

• Türkiye’nin 92. Oscar Adayı ( Bağlılık Aslı Adlı yapım Yabancı Uzun Metraj dalında ) aday oldu 

yönetmeni ( Semih KAPLANOĞLU ) 

• 2019 G7 zirvesi Fransa’nın BİARRİTZ sahil kasabasında yapıldı.  

• 2019-2020 Türkiye Futbol Sezonu adı ( CEMİL USTA ) olmuştur.  

• 2020 Avrupa Kültür Başkentleri ( Rejik-Hırvatistan ), ( GOLVOY-İrlanda)  

• 2020 Avrupa Dönem Başkanları ( Ocak-Haziran: Hırvatistan ), ( Temmuz-Aralık: Almanya ) 

• 2019 Temmuz ayında yapılan seçimle Avrupa Parlamentosuna Yeni Başkanı  ( İtalyan Gazeteci Davit 

Moria Sosdi ) olmuştur.  

• Siirt İlinde yer alan ( Botan Vadisi ) resmi kararla Milli Park olmuştur.  

• RTÜRK vatandaşlara daha çabuk istem ve şikayetlerini değerlendirmek için ALO 178 Hattını kurmuştur.  

• İngiltere Yeni Başkanı ( Baris Jhonson ) olmuştur.  

• 2021 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası ( Fransa ve İspanya’ da ) yapılacaktır. 

• 2018-2019 yılı itibariyle Türkiye’ nin son Milli Parkı Kastamonu, Çankırı, Ankara Bölgelerinde yer alan 

İstiklal Yolu tarihi Milli Park olmuştur.  

• ( 4. Göçebe Oyunları )  2020’ de ( Türkiye ‘ de ) düzenlenecektir.  

• 2019 ( Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası ) Trabzon ilinde gerçekleştirilecektir.  

• 2019 yılı itibarıyla Türkiye’ nin yeni Sakin Şehirleri   ( Ahlat ve Köyceğiz ) olmuştur.  

• 2019 yılında verilen kararla Kazakistanın Başkenti ( Nur Sultan ) olmuştur.  

• 2019 yılında Hizmete açılan Avrupa’ nın En Büyük Tematik Parkı olan “ Wanderland Eurosia “ Türkiye’ de 

açılmıştır.  

• 2019 yılında kapatılan Atatürk Havalimanın son uçuşu ( Singapur’a ) olmuştur.  

• 2019 yılında kapatılan Atatürk Havalimanın ilk adı ( Yeşilköy ) Havalimanıdır. 

• 2019 yılında “ paralimpik “ yüzme serisinde sırtüstü 50 metre de altın madalya kazanan sporcu Sümeyye 

BOYACI olmuştur.   

• 2019 yılında Askeri Darbe ile Yönetimine el konulan Müslüman Ülke ( Sudan’ dır ). 

• 2019 yılında yaşanan büyük bir yangınla ağır tahrip olan ( 9 Asırlık Dome Kadedrali ) “Fransa“ 

ülkesindedir.  
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• “ Notre DOME’nın Kamburu “ adlı eseri yazarak “ Kadetralin” yıkılmasını engelleyen “Victor Hugo “ 

isimli yazardır.  

• 2018 TÜİK verilerine göre en geç nüfusa sahip ilimiz “ Şanlıurfa” dır.   

• 2018 yılında Bilim İnsanları tarafından keşfedilen yeni geometrik cismin adı “ SCUTOİD” dir 

• 2019 yılında hizmete açılan Avrupa’ nın En Büyük Tema Parkı “ Ankara “ ilindedir. 

•  2019 yılında Hizmete açılan “ Türk Bilim Üstü “ ( Antartika’nın Harseshoe Adasında ) bulunmaktadır.  

• Şubat 2019 da ABD’ de hayatını kaybeden ünlü Türk Tarihçisi ( Kemal KARPOT’ tur ).  

• 2019 yılı 76. Altın Küre 3. Kategoride en çok ödül alan en iyi Filim Ödülü ( Green Book ) tur.  

• Aralık 2018 ‘ de Güneş Sistemi dışına çıktığını bildiren 41 yıldır Uzayda araştırma yapan uzay aracının adı 

Vayagerz dir.   

• Türk Patent ve Marka kurumu tarafından 2018 yılında Van Kahvaltısının ( Kavut ) Tescillenmiştir.  

• 2018 yılında açılan ve Dünyanın deniz üzerindeki en uzun köprüsü ( ÇİN ) ülkesinde bulunmaktadır.  

• 2018 yılında Kasım ayında ABD tarihinin en büyük yangını “ California “ eyaletinde olmuştur.  

• 2018 yılında açılan Dünyanın en uzun heykeli unvanına sahip  ( Sardar Vallahlabhai Patel ) “ Hindistan “ 

ülkesindedir.  

• 2019 FIBA Basketbol Dünya Şampiyonası “ ÇİN “ Düzenlenmiştir.  

• 2018 yılında TUİK verilerine göre nüfusu azalan tek ilimiz “ Gümüşhane” ilimizdir.  

• Manus Adasında tutuklu bulunan ve cep telefonuyla kaleme alan “ Dağlardan Başka Dost Yok “ adlı 

kitabıyla 2019 yılında “ Victoria Edebiyat Ödülünü “ iranli mülteci “ Behrauz Boachani “  almıştır.  

• 2018 TÜİK verilerine göre nüfusu en çok artan ilimiz “ ÇANKIRI “ ilimizdir.  

• Ocak 2019 ‘ da “Kefernohum” adlı filim ile Oscar aday gösterilen ilk kadın Arap Yönetmen ( Nadin Labaki ) 

• 2021 “ İslami Dayanışma Oyunları ” TÜRKİYE yapılacaktır.   

• 2018  Dünya Ralli Şampiyonası MUĞLA ilinde yapılmıştır.  

• Dünyanın bilinen es eski “ Kült Yapılar Topluluğu “ olarak bilinen “ Göbeklitepe”  ( Şanlıurfa ) ilimizdedir.  

• Azerbaycan 2019 yılını “ Nesimi Yılı “ ilan etmiştir.  

• Ocak 2019 itibari ile Ayın Karanlık Yüzü olarak bilinen “ Aitken Havzasına “ ( ÇİN ) araç göndermeyi 

başarmıştır.  

• Aralık 2018’ de 2,9 Milyon Dolara satılan “ Tanrı Mektubu “ adlı eser ( Alber Einstein ) aittir.  

• 2019 yılı içerisinde genetiği değiştirilmiş ilk insan olarak Dünyaya gelen Luna ve Mana bebekler ( ÇİN ) 

doğmuştur.  

• “ Dometes güzeli ” lakabıyla tanınan Ocak 2019 yılında vefat eden ünlü oyuncu ( Ayşe Gruda ) 

• 2019 yılı “ Birleşmiş Milletler “ tarafından ( Periyodik Cetvel yılı ) olarak ilan edilmiştir.  

• 2019 yılı Dünyanın en mutlu ülkesi ( Finlandiya ) dır.  

• Asya Pasifik Uzay İş Birliği Örgütünün Türkiye’ de yer alan ve Dünyadaki toplam 8 Kalibrasyon sahasından 

biri olarak seçilen yer ( TUZ GÖLÜ ) dür.  

• Eylül 2018’ de Japonya tarafından bilgi edinmek amacıyla fırlatılan “ Hayahusa “ uzay aracı “ Ryugu “ iniş 

yapmıştır.  

• Haziran 2018 ‘ de hayatını kaybeden Çanakkale Şehitler Anıtı mimarı ( Doğan ERGİNBAŞTIR ) 

• “ 5. İslami Dayanışma Oyunları “  2021 yılında ( TÜRKİYE ) yapılacaktır.  

• Kasım 2018’ de hayatını kaybeden ve yaptığı Minyatür ve Tezhip çalışmalarıyla 2012 yılında Kültür ve 

Sanat Büyük Ödülüne layık görülen sanatçı ( Cahide KESKİNER) dir.  



48 
 

• 2020 “ Yaz Olimpiyatları “ ( JAPONYA )’ da yapılacaktır.  

• Eylül 2018’ de “ İnsani Hizmet Takdir Ödülü “  ( Emine ERDOĞAN ) almıştır.  

• 2018 yılı itibariyle Türkiye’ nin son milli parkı ( Malazgirt Ovası ) olmuştur.  

• Eğitim Nobeli olarakta bilinen “ Küresel Öğretmen Ödülü “ 2018 yılında ( Andria Zafirakou ) kazanmıştır.  

• Erzurum- Rize bağlantısını sağlayan Türkiye’ nin en uzun tüneli ( OVİT TÜNELİ ) dir. 

• ALS Hastalığı üzerine yürüttüğü çalışmalar sonucu “ Dünyanın en iyi buluş yapan 10 insani “ arasına 

girmeyi kazanan Türk Kadın Bilim İnsanı ( Hande ÖZDİNLER ) dir.   

• Ekim 2018’ de “ SUDİ ARABİSTAN” konsolosluğunda öldürülen gazetecinin adı ( Cemal KAŞIKÇI ) dır.   

• Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıklamasıyla “ 2019 yılı Eğitim Başkenti “ seçilen ilimiz ESKİŞEHİR’dir. 

• 2019 “ UEFA Süper Kupa Finali “ ( TÜRKİYE ) de oynanacaktır.  

• 2020 yılı itibariyle hizmete girecek olan ( Doğu Anadolu Gözlem Evi ) ( ERZURUM ) açılacaktır. 

• 2016-2019 “ İslam İş Birliği Teşkilatı “ ( TÜRKİYE ) dir.  

• Ekim 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan ve tarihi eser olarak kabul edilen “ Gül 

Tepesi ( Rozsadamh ) “ ( MACARİSTAN ) Ülkesinde bulunmaktadır.  

• 2018 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödüllerinde “ Vefa Ödülü “ ( Mehmet Akif ERSOY ) verilmiştir.   

• 2020 “ Yaz Olimpiyatları “ ( TOKYO ) yapılacaktır. 

• 2020 “ EXPO Fuarı “      ( DUBAİ ) yapılacaktır.  

• Hz İsanın doğum günü kabul edilen “ 25 Aralık Noel Bayramını “ Resmi Bayram ilan eden Müslüman Ülke ( 

IRAK ) tır.  

• Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siteminin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı ( FUAT OKTAY ) dır. 

• Ülkemizde “ 2019-2023 “ yılları arasında uygulanacak kalkınma planı “ 11. “ kalkınma planıdır. 

• Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gündeme getirilen TSK bünyesinde kullanılan ve Nato testlerinden 

başarıyla geçen “ Milli Siber Güvenlik Çözümü “ ( AHTAPOT ) tur.   

• 2025 yılından itibaren sigara kullanımını tamamen yasakladığını duyuran ülke ( İSVEÇ ) tir.  

• Fifa 2018’ de görev alarak tescillenen ilk Türk kadın hakem ( Drahşah Arda ) dır. 

• 2018 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödüllerinde tarih ve Sosyal Bilimler alanında ödül alan ( Mehmet 

İSPİRLİ ) dir.   

• 2019 “ Dünya Raftık Şampiyonası “  ( TUNCELİ ) ilimizde yapılacaktır.  

• Avrupa Kros Şampiyonasında aldığı altın ödülle, bu alanda peş peşe 3 defa başarı kazanan kadın sporcu ( 

YASEMİN CAN ) olmuştur.  

• 2019 yılı “ Kültür ve Turizm Bakanlığı “ tarafından ( GÖBEKLİTEPE YILI ) olarak ilan edilmiştir.  

• 2018 yılı itibarıyla kadınlarında zorunlu askerlik hizmeti yapması gereken ülke ( İSVEÇ ) tir.  

• MEB tarafından öğretmen ve öğrencilere önerilen “ Amir Khan “ yapımı filim ( Yerdeki Yıldızlar ) dır.  

• Aralık 2018 tarihinde yaşanan ve birçok kişinin hayatının kaybetmesine neden olan “ Tsunami “ faciası ( 

ENDONAZYA ) olmuştur.  

• Aralık 2018 tekrar faaliyete geçerek 3 saat içinde 130 fazla deprem neden olan “ Etne Yanardağı “ ( İtalya’ 

nın Sicilya Yarımadasında ) bulunmaktadır.  

• 2018 yılında hayatını kaybeden ve Hulk, Örümcek adam gibi birçok “ MARVEL “ karaktere hayat veren 

sanatçı ( Ston Lee ) dir.  

• 2018 yılında hayatını kaybeden ve Edebiyatımızın “ Beyaz Kartalı “ olarak bilinen ünlü şair ( Bahattin 

KARAKOÇ ) tur. 
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• 2018 G20 Zirvesi ( ARJANTİN ) de yapılmıştır.  

• Aralık 2018 ‘ de tarihinde hayatını kaybeden ABD 41. Başkanı ( George Herbrt Walker Bush ) tur.  

• Kişisel Kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesine bağışlayan tarihçi ( İlber ORTAYLI ) 

• Kasım 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilen “ Salome Zurabishvili ( GÜRCİSTAN ) ülkesinindir.  

• Aralık 2018’ de UNESCO işbirliği ile düzenlenen 3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı (İstanbul) 

düzenlemiştir.  

• Kasım 2018 ‘ de Dünya Somut olmayan Miras Listesine giren Kültürel Değerimiz ( Dede KORKUT ) tur.  

• 2019 G20 Dönem Başkanı  ( JAPONYA ) dır.  

• Dünyanın İlk Yapay Zeka Spikeri “ ŞİNHUA ” ( ÇİN ) de haberleri sunmuştur.   

• 2018 yılında Nasa tarafından Marsa indirilen Uzay aracının adı ( İNSİGHT ) dir.  

• 2018 yılında hayatını kaybeden Love Stroy, Bitilis gibi önemli eserlere imza atan ünlü Fransız Besteci 

(Francis Lai) dir.  

• Kasım 2018 tarihinde akaryakıt zamlarına tepki amaçlı ( Sarı Yelekliler ) adı altında örgütlenerek 

protestoların düzenlendiği ülke ( FRANSA ) dır.  

• 2020 Dünya Hava Oyunları ( TÜRKİYE ) de düzenlenecektir.  

• Aralık 2018 ‘ de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tanıtılan T625 Helikopterin adı ( GÖKBEY ) dir.  

• Türksoy tarafından “ 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti “ seçilen şehir ( OŞ )’ dir.  

• 2019 yılı itibarıyla Petrol ihraç eden ülkeler örgütü olan OPEC ‘ ten ayrılacağını duyuran ülke ( KATAR ) dır.  

• 2018 Güney Kore Kış Olimpiyatlarında Doping kullandıkları gerekçesiyle men edilen ülke ( RUSYA ) dır.   

• 2018 yılında kilogramın tanımını değiştirecek kararların alındığı “ ayrılık ve ölçüler konferansı “ ( FRANSA 

) olmuştur.  

• 2019 yılında Türkiye’ nin ilk yerli kivisi ( İLKALTIN ) ( YALOVA ) ilinde üretilmiştir.  

• 2019 Nobel Barış Ödülü Sudan ‘ da Arabulucuk yapan ( Etiyopya Başkanı Abiy AHMED’ e ) verilmiştir.  

• İlk Milli Tanksavar Füze ( UMTAŞ )’ tır.  

• 2022 yılına kadar bütün Nükleer Santralları kapatma kararı alan devlet ( ALMANYA ) dır.  

• Rusya’ dan alınacak hava savunma sistemi S-400’ lerin yerli ve milli muadilinin adı ( SİPER ) ‘ dir.  

• Amerikan armudu olarak bilinen meyve ( AVAKADO )’ dur.  

• İlk Sondaj Gemisi ( FATİH ) dir.  

• 2019 İslam Kültür Başkenti ( KUDÜS )  seçilmiştir.  

• Türkiye’ in İlk Yerli ve Milli Hava Savunma Sisteminde Kullanılacak Füze (HİSAR) ‘ dır. 

• Mısırın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan 2019 yılında vefat eden lideri ( Muhammet Mursi )’ dir.  

• Türkiye’ nin İlk Kadın inşaat Mühendisi ( Sabiha GÜRAYMAN ) ‘ dır.  

• 2019 İslam Dünyası Turizm Başkenti ( Dakka “ bangladeş” )’ dır.  

• 2020 İslam Dünyası Turizm Başkenti ( Azerbaycan Gebele Kenti )’ dir. 

• En Yüksek Devlet Memuru ( Cumhurbaşkanı idari İşler Başkanı Metin Kıratlı ) olmuştur.   

• İlk İnsansız Hava Aracımız ( Anka )’ dır.  

• İlk Yerli Helikopterimiz ( Atak ) ‘ dır.  

• Milli Keşif Uydumuz ( Göktürk ) ‘ tür.  

• İlk Milli Savaş Gemimiz ( Heybeliada )’ dır. 
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• İlk Milli Tankımız ( Altay ) ‘ dır.  

• İlk Hedef Uçağımız ( TUNA ) ‘ dır. 

• İlk Milli Mayına Dayanıklı personel aracımız ( KİRPİ )’ dir. 

• Eylül 2019’ da gönderdiği 3 farklı gözlem uydusu ile 2045’ te “ UZAYIN LİDERİ “ hedefleyen ülke (ÇİN) ‘ dir.   

• 2019 Nobel Fizik Ödülünün yarısı evrenin yapısı ve tarihini anlayışımıza katkıların dolayı “ James Peebles’ 

a “ , diğer yarısı ise Güneş Sistemi dışındaki ilk öte gezegenin keşfi için “ Michel Mayor ve Didier Queloz’ a “ 

verilmiştir.  

• 2019 Nobel Tıp Ödülünü ( William Kaelin, Peter J. Ratcliffe ve Semanze ) Kazanmıştır.  

• Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite Seçimlerinde Türkiye’ nin aday gösterdiği ( Emekli Büyükelçi 

Erdogan İŞCAN ) ilk turda 83 oyla komite üyeliğine seçilmiştir.  

• EXPO 2023 ( Kahramanmaraş ) yapılacaktır.  

• 2019 yılı Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatları ( BOSNA HERSEK ) ‘ de düzenlenecektir.  

• Türkiye’ in İlk Yerli Tohumunun adı ( SORGÜL )’ dür.  

• Şubat 2019 yılında yapılan seçimle TBMM Başkanı ( Mustafa ŞENTOP ) olmuştur.  

• 2019 yılında Almanya’ da düzenlenen tasarım ödül alan Türkiye’ in yerli uçağı olma adayı olan uçak adı ( 

TÜRK KARTALI )’ dır.  

• 2018 Kasım ayında Hatay ilimize açılan sınır kapısının adı ( Zeytin dalı ) ‘ dır.   

• 2019 yılında Dünya Bankası Başkanı ( David MALPASS ) olmuştur.  

• 2019 yılında Eurovision’ da Arcade adlı şarkısıyla birinci olan sanatçı ( Duncan Laurence ) ‘ dir. 

• Asya ve Amerika’ yı bağlayan boğazın adı ( Bering Boğazı )’ dır.  

• 2019 yılı İslam İşbirliği Teşkilatı Başkanlığı ( TÜRKİYE ) yürütecektir. 

• Davranışsal İktisat Babası olarakta bilinen 2017 Nobel Ödülünü kazanan ekonomist (Richard THALER) ‘ dir.    

• Üzerinde en çok göl bulunan ülke ( KANADA )’ dır. 

• 2018 Ekim ayında hayatını kaybeden “ İstanbul’ un Gözü “ olarak anılan fotoğrafçı ( ARA GÜLER )’ dir.  

• Nisan aylarında kutlanan “ Portakal Çiçegi karnavalı “ ( Adana ) ilimizdedir.  

• Avrupa Kupalarında Final oynayan “ SİNYOR “ LAKAPLI Türk Oyuncu ( CAN BARTU ) 

• Kara Delik’ e “ POWEHİ ” adı verilmiştir.  

• 2019 Oscar Ödülüne aday gösterdiğimiz Filim “ Nuri Bilge Ceylan’ nın” (Ahlat AGACI) 

• 2019 yılında “ UKRAYNA’ DA” yapılan Devlet Başkanlığı seçimini ( Vilademir Zelenskiy ) kazanmıştır.   

• 2019 yılında “ Sri Lanka’ da” yapılan terör saldırısında 250 den fazla kişi hayatını kaybetti.  

• 2019 Nisan ayında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine seçilen Türk üye ( SAADET YÜKSEL) 

• 2019 Nisan ayında Fransa’nın başkenti Paris’te yanan 850 yıllık katedral ( NOTRE – DAME ) 

• 2019 Mart ayında ABEL ÖDÜLÜ’ne layık görülen ilk kadın bilim insanı ( KAREN UHLENBECK ) 

• 2019 yılı ( FUAT SEZGİN ) yılı ilan edildi 

• Mimar Hacı Mehmet Güner tarafından yapılan Türkiye tarihinin en büyük camisi ( ÇAMLICA CAMİSİ ) 

• Milli savunma bakanlığı bünyesinde Milli Savunma Üniversitesi kuruldu. 

• ANKARA’NIN Kazan ilçesi Kahraman Kazan ismini almıştır. 

• Afrika Kıtasında yer alan Dünyanın en büyük sıcak kum çölü ( Büyük Sahra Çölü’dür ) 

• Türkiye’nin ilk sismik araştırma gemisi BARBAROS HAYRETTİN PAŞA ( Dubai’den satın alındı ) 
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•  2019 Yılında Usta PİYANİST  ( ŞEVKET UĞURLUER  ) hayatını kaybetti 

• 125 KİLODA Avrupa güreş şampiyonu olan güreşçimiz ( TAHA AKGÜL ) 

• 2019 Avrupa Güreş şampiyonasında Altın madalya kazanan güreşçimiz ( SÜLEYMAN ATLI ) 

• YENİ ZELLENDA christchrc şehrinde Camiye yapılan terör saldırında birçok insan hayatını kaybetti 

•  Kazakistan da yapılan seçimlerde Nursultan Nazarbayev yerine KASIM ( COMERT TOKAYEV ) başa geldi 

•  TBMM tarafından çıkarılan kanunla aylık bağlanan ünlü halk ozanımız ( ÂŞIK VEYSEL ) 

•  Türkiye’nin ilk engelli belediye başkanı TURAN HANÇERLİ / İstanbul – AVCILAR 

• DARBE yapılan ülke SUDAN / Devrilen lideri ÖMER EL BEŞİR 

•  DARBE teşebbüsü yapılan ülke VENEZUELLA 

•  TÜRKİYE’ de ilk şehir ( HOLOGRAM ) merkezi ( KASTAMONU ) 

• Ses sanatçısı DİLBER AY Nisan 2019 da hayatını kaybetti 

• Türkiye’nin ilk istihbarat gemisi TCG – UFUK 

• Suudi Arabistan’ın ilk kadın büyükelçisi PRENSES RİMA ( Washington Büyükelçisi ) 

• Kasım 2018 de yapılan seçimle GÜRCİSTAN’ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili 

• İlk kez televizyonlarda CANLI olarak izlenen savaş ( 1990 ) KÖRFEZ SAVAŞI 

• Türkiye’nin ilk yerli genel maksat helikopterinin ismi GÖKBEY 

• Türk Silahlı Kuvvetlerinin 30. Genelkurmay Başkanı YAŞAR GÜLER 

• Yunanistan’la yaşadığı sorundan dolayı isminin başına KUZEY kelimesini getiren ülke MAKEDONYA 

• Türkiye uzay ajansı merkezi ANKARA 

• 2019 UEFA Süper Kupa Finali VODOFONE ARENA 

• 2019 Yılında Uluslararası Off-Road Yarışı Düzenlenen ilimiz ERZURUM 

• 2019 Avrupa Güreş Şampiyonası ROMANYA / BÜKREŞ 

• 2022 Dünya Kupası KATAR 

• 2024 Avrupa şampiyonası ALMANYA 

• ÇANAKKALE Boğazının girişini savunmak için yaptırılan kalenin adı SEDDÜLBAHİR 

• 1 OCAK / 30 HAZİRAN 2019 AB dönem Başkanlığı ROMANYA 

• 1 TEMMUZ / 31 ARALIK 2019 AB dönem başkanlığı FİNLANDİYA 

• Ülkemizde turizme açılan ilk mağara BURDUR / İNSUYU MAĞARASI 

• Mehmet Akif Ersoy “Bülbül” şiirini BURSA’NIN Yunanlılar tarafından işgal edilmesi üzerine yazmıştır 

• Çorlu havaalanının adı ATATÜRK HAVALİMANI olarak değişti 

• 2018 Bedelli askerlik yasası ile temel eğitim 21 gün oldu 

• 2018 dünya kupası şampiyonu FRANSA oldu 

•  3. Havalimanı olan İSTANBUL havalimanından ilk seferin yapıldığı yer ANKARA 

• Ocak 2019 yılında ATATÜRK resimli EURO basan kuruluş AVRUPA MERKEZ BANKASI 

• Dünyada ilk yapay zekâ’dan sorumlu bakanlık BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 

• 2017 yılında ilk kez bir kadın Diyanet İşleri başkan yardımcılığına atandı HURİYE MARTI 

• Olimpiyat ve dünya şampiyonu Cep Herkül’ü NAİM SÜLEYMANOĞLU 18 Kasım 2017 yılında hayatını 

kaybetti 
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• Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikası AKIN ROBOTİCS KONYA ilimizde açıldı 

• Kırmızı periler diyarı olarak bilinen NERMAN PERİBACALARI Erzurum’da yer alır. 

• Türkiye’nin ilk milli yer gözlem uydusunun adı RASAT 

• Türkiye’nin ilk kadın bakanı ve ilk kadın rektörü olan TÜRKAN AKYOL 2017 yılında hayatını kaybetti. 

• Partili cumhurbaşkanı dönemi 16 Nisan referandumu ile tekrar geldi 

•  Partili cumhurbaşkanlarımız: M. Kemal Atatürk / İsmet İnönü / Celal Bayar ve Recep Tayyip Erdoğan 

• 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti”nin Kırgızistan’ın Oş şehri 

• 2019 İslam Turizm başkenti DAKKA / BANGLADEŞ 

•  2020 İslam Turizm başkenti GEBELE / AZERBAYCAN 

•  2019 Dünya kitap başkenti ŞARJA / BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 

•  2018 Dünya kitap başkenti Atina – YUNANİSTAN 

• 2017 Haziran ayında Türkiye KATAR’ın başkenti DOHA’da askeri üs açtı. 

• 3. Köprü Yavuz sultan Selim köprüsünü mimari Michel Virlogeux’tur. 

•  Dünyanın en büyük Radyo Teleskopu TİENYEN Çin’de yapıldı 

• Türkiye’nin ilk özel Teknoloji üniversitesi ANKA TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 

• 2018 Cumhurbaşkanlığı kültür sanat ödülleri Sinema dalına TÜRKER İNANOĞLU 

• 2018 Cumhurbaşkanlığı kültür sanat ödülleri Müzik dalında EROL SAYAN 

• 2018 Cumhurbaşkanlığı kültür sanat ödülleri Tarih ve Sosyal Bilimler Dalında MEHMET İPSİRLİ 

• 2018 Cumhurbaşkanlığı kültür sanat ödülleri Genel Sanatlar dalında İZZET KERİBAR 

• Türkiye’nin ilk yerli sismik araştırma gemisi MTA TURKUAZ 

• Türkiye’nin en yüksek Dünyanın da 6. En yüksek barajı DERİNER barajıdır. 

• ULAK Projesi kapsamında ASELSAN’ın geliştirdiği Türkiye’nin ilk yerli baz istasyonu LTE-Advanced 

Makrocell 

• Dünya Botanik Expo’su 2021 Yılında Hatay’da yapılacak 

•  Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi 2017 yılında 

• Anayasa mahkemesi başkanı ZÜHTÜ ARSLAN 

• Yargıtay başkanı İSMAİL RÜŞTÜ CİRİT 

• Danıştay Başkanı ZERRİN GÜNGÖR 

•  Sayıştay Başkanı SEYİT AHMET BAŞ 

• .Merkez Bankası başkanı MURAT ÇETİNKAYA 

• Tüsiad Yüksek istişare Başkanı TUNCAY ÖZİLHAN 

• Edirne’den Şanlıurfa’ya kesintisiz ulaşım sağlanması hedefleyen yol ANKARA NİĞDE OTOYOL PROJESİ 

• Süleyman Şah Türbesi Suriye Kara kozak köyünden alınıp Suriye eşmesine ŞAH FIRAT operasyonu ile 

taşındı 

•  İzmir İstanbul – bursa – İzmir otoyolu projesi ayağını oluşturan İzmit Körfez geçiş köprüsünün adı 

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ 

• Askerliği kadınlara zorunlu hale getiren ilk NATO üyesi NORVEÇ 

• Yeni Kimlik Kartlarının dağıtıldığı ilk il KIRIKKALE 

•  Zümrüdü anka ödülleri YEŞİLAY tarafındanverilmektedir. 



53 
 

• Nisan 2016 da ŞANLIUARFA İstiklal madalyası aldı. 

•  Maraş,Antep,İnebolu Urfa İSTİKLAL MADALYASI alan yerlerdir. 

•  İMF ye olan borcumuz 2013 yılında sıfırlandı. 

• TANAP projesinde yer alan illerimiz. ARDAHAN / ERZURUM / SİVAS / EDİRNE 

• Dünyanın en derin noktası MARİANA ÇUKURU 

•  Çek cumhuriyetinin adı değişerek ÇEKYA oldu. 

• %100 milli kaynaklar ile üretilen elektronik harp karıştırıcı “Koral” Suriye sınırında faaliyete girdi. 

•  Rusya’dan Türkiye’ye doğalgaz transferini sağlayan Karadeniz geçişli projenin adı MAVİ AKIM 

PROJESİ’DİR. 

• Atatürk’ün biyografisini yazan ve Türkiye üzerine basılı eserleriyle tanınan ANDREW MANGO 2014’te 

hayatını kaybetmiştir. 

•  Kişi ya da şirketlerin uluslar arası vergi kaçakçılığını ortaya koyan belge PANAMA BELGELERİ. 

•  Karadeniz üzerinden Avrupa’ya doğalgaz taşıma projesi GÜNEY AKIM projesi 

• En son büyükşehir olan ilimiz ORDU 

• Milli Yas ilan edildiğinde TBMM ve Anıtkabir’de bayrak yarıya indirilmez. Anıtkabirdeki bayrak sadece 10 

Kasımda yarıya indirilir. 

•  27 Mayıs darbesinden sonra idam edilenler Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 

• Türkiye Cumhuriyetinde yapılan ilk baraj ANKARA ÇUBUK BARAJI 

• Dünyada kalorifer sisteminin kurulduğu ilk saray İSHAK PAŞA SARAYI 

• İlk yerli tank / ALTAY 

•  İlk yerli savaş helikopteri / ATAK 

•  İlk yerli tanksavar füzesi / UMTAŞ 

•  İlk insansız hava aracı / ANKA 

• İlk sismik arama gemisi / BARBAROS HAYRETTİN PAŞA 

•  İlk milli keskin nişancı tüfeğimiz / BORA-12 

• İlk Milli savaş gemimiz HEYBELİADA 

•  İlk milli füze CİRİT 

•  İlk yerli uçak TURKKUŞU 

•  İlk yerli temel eğitim uçağı HURKUŞ 

•  Milli keşif uydusu / GÖKTÜRK 

•  İlk yerli zeka testi ASİS ( ANADOLU SAK ZEKA ÖLÇEĞİ ) 

• Birleşmiş milletler merkezi NEWYORK 

•  İMF Başkan CHRİSTİNE LEGARDE 

• Nato Genel sekreteri JENS STOLTEBERG 

•  BM Genel sekreteri ANTONİO GUTERRES 

• Avrupa Parlementosu Başkanı ANTONİO TAJANİ 

• UNESCO tarafından verilen Yükselen Yetenek Ödülünü alan BİLGE DEMİRKÖZ 

• HATAY Cumhuriyetinin: İlk cumhurbaşkanı TAYFUR SÖKMEN ilk Başbakanı ABDURRAHMAN MELEK 

• Türkiye’nin NATO’daki ilk daimi temsilcisi FATİN RÜŞTÜ ZORLU 
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•  İlk Sanal para BİTCOİN 

• 45 yaş altı çalışanlar için zorunlu bireysel emeklilik sistemi BES 2017 yılında başladı 

• Dünyaya 359 milyon ışık yılı uzakta bir galaksiyi keşfeden doktora öğrencisi BURÇİN MUTLU PAKDİL 

• Üzerinde güneş Batmayan İmparatorluk İNGİLTERE 

•  2019 NATO liderler Zirvesi LONDRA’ de 

•  Yüzölçümü en büyük ilimiz KONYA 

• Yüzölçümü en küçük ilimiz YALOVA 

• NOBEL’e aday gösterilen ilk Türk kadın yazar LEYLA ERBİL 

• Türkiye’nin ilk milli askeri keşif ve gözetleme uydusu projesi GÖKTÜRK 

•  Yerli uzay mekiği projesi THOR 

• Dünyada en fazla petrol rezervine sahip olan ülke VENEZUELLA 

• Dünyada en fazla Doğalgaz rezervine sahip olan ülke RUSYA 

• ABD’nin uzan vadeli yeni savunma bölgesi ASYA – PASİFİK 

•  Azeri doğalgazının Türkiye’ye getirilmesi projesi ŞAH DENİZ PROJESİ 

• Türkiye’nin ilk Dünyanın ise en büyük GEOFİT BAHÇESİ YALOVA 

•  Birleşmiş Milletlere en son üye olan devlet GÜNEY SUDAN 

•  Erzurum’da halk arasında MORGEVEN olarak bilinen yeni bitki türü bulundu. 

• 2024 Avrupa futbol şampiyonası ALMANYA 

• En uzun kara sınırımız SURİYE 

• EN GENÇ BİLİM İNSANI unvanına sahip olan Türk bilim insanı OKTAY SİNANAOĞLU 

• 2019 Uluslararası Eskrim Federasyonu Kadınlar Flöre ve Kılıç Satellite turnuvasında Milli sporcumuz İREM 

KARAMETE altın madalya kazandı. 

• 2019 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonasında milli sporcu İBRAHİM ÇOLAK altın madalya kazandı. 

• 2019 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında milli sporcu BUSENAZ SÜRMENELİ altın madalya kazandı. 

• 2019 Çin de düzenlenen 7’ inci Askeri Olimpiyat Oyunlarında milli güreşçi Taha AKGÜL altın madalya 

kazandı. 

• 2019 Saraybosna’nın Kalbi ödülünü kazanan Türk Yönetmen “ Emin ALPER ( Kız Kardeşler ) “ 

• UNESCO’ nun 12-27 kasım Pariste düzenlenecek 40. Genel Konferans Başkanlığına Türkiye’ nin 

UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer Secildi. 

• Şahika ERCÜMEN Mersindeki Gilindire Mağarasında yaptığı Paletsiz kategoride 90 metrede Kadınlar 

Dünya Rekorunu kırdı. 

• 2019 Milli Tekvandocu Meryem İYİN Dünya Şampiyonu oldu.  

• 2019 Türk Konsey Zirvesi Bakü toplantı. 

• Satürn En Çok Uyduya Sahip Gezegen 

• 2019 EntoSpor İstanbul Yapıldı.  

• 4 Milli Savaş Gemisi TCG KINALI ADA 

• Türkiye’ nin En Uzun ve En Geniş Cam Terası (2019) – Erzurum Tortum Gölü 

• 2019 Dünya Motokross Şampiyonası Afyonkarahisar ilinde yapıldı. 

• Mısır’ ın ilk demokratik Cumhuriyet Sistemi Cumhurbaşkanı – Muhammet NURSİ’ dir 
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• 2019 Eurovizyon şarkı yarışması İsrail Tel Aviv’ de yapıldı. (Yarışmayı Hollandalı şarkıcı kazandı) 

• Los Angeles ta düzenlenen Global Travel Yarışmasını “Üstün Yenilik”  kategorisinde İstanbul Havalimanı 

kazandı. 

• RTÜK Başkanı – Ebubekir ŞAHİN 

• Türkiye’ nin ilk elektrikli zırhlı aracı – Akrep II 

• Bor Madeni ile üretilen temizlik ürünü BORON 

• 2019 41 İSTANBUL MARATONUNU Kenyalı atlet Eliud Kipchoge, maratonu iki saatin altında koşan ilk 

sporcu olarak tarihe geçti. 

• (ABD) Nijerya’da 262 Hristiyan’ın hayatını kurtaran Müslüman din adamı Abdullahi Ebubekir’e Uluslararası 

Din Özgürlüğü Ödülü verdi. 

• Sinop’un Bobayat ilçesinde bulunan ve 5 milyon yıl önce oluştuğu Tahmin edilen Boyabat Bazal Kayalıkları 

Türkiye’nin Tescil edilmiş tek kayalıkları unvanına sahip. 

• Balıkesir Bandırma’da açılışı yapılan Türkiye’nin ilk Bor Karbür tesisi zırhlama ve nükleer gibi sektörlere 

hizmet verecek. 

• Türkiye’nin önemli turizm yerlerinden olan Göreme vadisi 1986 yılında Milli Park alanı olarak belirlenmişti. 

2019 yılında alınan Cumhurbaşkanı kararıyla Göreme Vadisi Milli Park Listesinden çıkarılmış oldu. 

• 2019 yılında gerçekleştirilen ve Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği olarak da bilinen Türk Konseyi toplantısı 

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirildi. 

• Kudüs Şaiiri Yazar Yaşar Nuri PAKDİL vefat etti. 

• ABD düzenlenen OKÇULUK ŞAMPİYONASINDA 2. Olup gümüş madalya kazanan METE GAZOZ 

• Ekim 2019 Bozkırın Tezenesi Olarak da bilinen Neşat Ertaş’ın memleketi Kırşehir, UNESCO tarafından 

müzik alanında tescillendi. Böylece Kırşehir Müzik ağına giren ilk şehrimiz oldu. 

• Cumhurbaşkanı tarafından 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ ilan edilmiştir.  

• 2019 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında genç kadınlar kol kolda Şükriye YILMAZ birinci oldu. 
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TERÖRLE MÜCADELE KANUNU (3713 ) ++++ 

Terör;  Cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, 

Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin 

ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, 

Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç 

ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler 

tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.  

Terör suçlusu:   

1- Amaçlara ulaşmak için meydana getirilmiş örgütlerin mensubu olup da, bu amaçlar doğrultusunda diğerleri ile 

beraber veya tek başına suç işleyen veya amaçlanan suçu işlemese dahi örgütlerin mensubu olan kişi terör 

suçlusudur.   

2-Terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç işleyenler de terör suçlusu sayılır. 

• Terör örgütünün propagandasına dönüştürülen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, kimliklerin gizlenmesi 

amacıyla yüzün tamamen veya kısmen kapatılması.  

• Toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında gerçekleşmese dahi, terör örgütünün üyesi veya destekçisi 

olduğunu belli edecek şekilde; 

• Örgüte ait amblem, resim veya işaretlerin asılması ya da taşınması,  

• Slogan atılması,  

• Ses cihazları ile yayın yapılması,  

• Terör örgütüne ait amblem, resim veya işaretlerin üzerinde bulunduğu üniformanın giyilmesi.  

 İkinci fıkrada belirtilen suçların; dernek, vakıf, siyasî parti, işçi ve meslek kuruluşlarına veya bunların yan 

kuruluşlarına ait bina, lokal, büro veya eklentilerinde veya öğretim kurumlarında veya öğrenci yurtlarında veya 

bunların eklentilerinde işlenmesi halinde bu fıkradaki cezanın iki katı hükmolunur. 

Müdafi Tayini: 

Terörle mücadelede görev alan TSK personeli, mülki idare amirleri,  istihbarat ve kolluk görevlileri ile bu amaçla 

görevlendirilmiş diğer personelin, bu görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı yapılan 

soruşturma ve kovuşturmalarda müdafi olarak belirlediği EN FAZLA 3 AVUKATIN veya bu görevin ifasından 

dolayı Mağdur, Katılan veya şikâyetçi konumunda olan personelin seçeceği 1 AVUKATIN ücreti ödenir. Ve 

bunlara avukatlık ücreti tarifesine bağlı olmaksızın yapılacak ödemeler, ilgili kuruluşların bütçelerine konulacak 

ödenekten karşılanır. Ancak davacı konumunda olan personelin seçeceği 1 avukata ücret ödenmesi ilgili bakan 

onayına tabidir.   

 Avukatların ücretlerinin ödenmesine ilişkin esas ve usûller, Millî Savunma ve İçişleri bakanlıklarınca müştereken 

çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.  

 Ödüllendirme : 

 

İşlenişine iştirak etmemiş olmak koşuluyla bu Kanun kapsamına giren suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı 

olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere para ödülü verilir. Ödülün miktar, usûl ve esasları İÇİŞLERİ 

BAKANLIĞINCA çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.  

Terörden Zarar Görenlere Yardım: 

Terör eylemlerinden dolayı yararlananların tedavileri Devlet tarafından yapılır. Zarar gören, can ve mal kaybına uğrayan 

vatandaşlara, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan öncelikle yardım yapılır. Bu fondan ilk ve orta öğrenim 

çağındaki şehit çocuklarının öğrenim masrafları karşılanır. Yardımın kapsam ve ölçüsü, Fonun mahalli yetkililerince 

belirlenecek miktarı aşmamak kaydıyla Fon Kurulunca tespit edilir.   

• Koruma için ihtiyaç duyulan araç ve gereçler “ Adalet ve İçişleri Bakanlığınca “ temin edilir. 

Yardım: 1-Muhtaç olacak şekilde Malul olanlar dul ve yetimlerine “ En Yüksek Devlet Memurluğu aylığı üzerinden 30 Yıl 

Hizmet yapmış gibi “ emekli ikramiyesi ödenir.  
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2-Yurtiçinde ve yurtdışında kamu konutlarından yararlanmakta iken malul olanların kendileri, ölenlerin aylığa müstahak dul 

ve yetimleri, Kamu Konutları Kanununda gösterilen özel tahsisli konutlarda oturanlar hariç olmak üzere, bir yıl süreyle kamu 

konutlarından yararlanmaya devam ederler. Bu süre sonunda kamu konutundan çıkacaklar ile kamu konutundan 

yararlanmayanlar ve özel tahsisli konutlarda oturanların istekleri halinde ikametgah olarak kullanacakları yurtiçindeki 

taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile Devletçe karşılanır. Yurtdışındaki özel tahsisli konutlarda oturanların yurtdışı kira 

bedelleri de istekleri halinde bir yıl süre ile Devletçe karşılanır 

Gözaltı Süresi: Yakalama yerine en yakın hakim ve mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından 

itibaren 48 saat, toplu olarak işlenen suçlarda 4 GÜNÜ geçemez. Delilerin toplanmasındaki güçlük veya dosyanın kapsamlı 

olması sebebiyle gözaltı süresi birinci cümlede belirtilen sürelerle bağlı kalmak kaydıyla, EN FAZLA İKİ DEFA uzatılabilir. Göz 

altına ilişkin karar Cumhuriyet Savcısı istemi üzerine yakalanan kişi dinlenmek suretiyle hakim tarafından verilir.  

• Tutukluğa itiraz ve tahliye talepleri dosya üzerinden karara bağlanır.  

• Tahliye talepleri 30’ ar günlük surelerle dosya üzerinden karara bağlanır.  

• 90’ ar günlük sürelerle müdafi dinlemek suretiyle yapılır.  

• Terör olayında Koruma talep eden personel ile ilgili Cumhurbaşkanlığı yönetmelik çıkarır. 

• Tutuklu veya hükümlü iken firar veya ayaklanma suçundan mahkûm edilmiş bulunanlar ile disiplin cezası olarak üç 

defa hücre hapsi cezası almış olanlar, bu disiplin cezaları kaldırılmış olsa bile şartla salıverilmeden yararlanamazlar.  

• Terör suçlarında cezanın artırılması ÇOCUKLAR için uygulanmaz.  

• Soruşturma aşamasında C.Savcısının talebi ile Sulh Ceza Hakimi, Kovuşturma aşamasında Hakim-Mahkeme, 

devletin uğradığı zararla ilgili şüpheli veya sanıkların malvarlığına el koyar veya taşınmazlara şerh koyulur.  

• Terörle Mücadele kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı Kamu görevinden çıkarılan silah ruhsatları iptal edilir 

mülkiyetin kamuya geçirilmese karar verilir. 

Terör Amacı ile İşlenen Suçlar: 

•  6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan suçlar.  

b ) 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma 

suçları.  

 C ) 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.  

d ) Anayasanın 120 nci maddesi gereğince olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde, olağanüstü halin ilanına neden olan 

olaylara ilişkin suçlar.   

e ) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 inci maddesinde tanımlanan suç.  
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• JANDARMA TEŞKİLAT GÖREV VE YETKİLERİ YÖNETMELİĞİ ++++ 

 

Asayiş: Hukuka uygun ve gerekli önlemlerin alınması sonucu, Devlete, topluma, kişilere, mal ve eşyalara yönelik tehlike, 

kaza ve sabotajların söz konusu olmadığı bir ortamı, düzensizlik ve karışıklıkların önlendiği, hayatın normal akışının 

sağlandığı hali, dirlik ve düzenin varlığı konusunda kamuda oluşan yerleşik ve yaygın inancı 

Emniyet: Devlete, topluma, kişilere, mal ve eşyalara yönelik tehlike, kaza ve sabotajları önlemek için alınan hukuka uygun 

önlemlerin tümünü ve bu önlemlerin alınmış bulunduğu hali 

• Türkiye Cumhuriyeti Jandarması emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer 

kanunların ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin verdiği görevleri yerine getiren silahı GENEL kolluk kuvvetidir. 

• J.Gn.K.lığının kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerleri İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA düzenlenir. Ancak 

seferberlik ve savaşta Kuvvet Komutanlıkları emrine girecek birliklerin kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerlerinin 

düzenlemesinde GENELKURMAY BAŞKANLIĞININ görüşü alınır. 

• Jandarma birliklerinin kuruluş ve konuşlarının düzenlenmesinde mülki taksimat esas alınır. 

 

Karakol sorumluluk bölgesinin belirlenmesinde aşağıdaki hususlar göz önünde tutulur:  

 

 a) Emniyet ve asayiş durumu. 

 b) Suç oranları, suç haritaları gibi benzeri suç analizlerinin sonuçları.  

c) İlçenin coğrafi durumu, ekonomik şartlar ve kamu hizmetlerinin gerekleri. 

 ç) Yerleşim alanlarının durumu.  

d) Nüfus yoğunluğu.  

e) Ulaşım durumu. 

 f) Sosyal ve kültürel gelişimi ve benzeri özellikler. 

+ Karakolların sorumluluk bölgeleri il jandarma komutanının önerisi üzerine valinin onayı, karakolların konuş yerleri ise 

Bakan onayı ile belirlenir. Geçici asayiş karakolları ile jandarma hizmet merkezleri, il jandarma komutanının önerisi üzerine 

valinin onayıyla teşkil edilir. 

• Jandarmanın görevleri ADLİ ASKERİ VE MÜLKİ görevler diye 3’e ayrılır. 

* Emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlamak korumak ve kollamak kaçakçılığı men ve takip ve tahkik 

etmek suç işlenmesini önlemek için tedbir almak ve uygulamak Ceza İnfaz Kurumları ve Tutuk Evlerinin dış 

korumalarını yapmak MÜLKİ görevler  

* İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine 

getirmek ADLİ görevler  

* Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile verilen askeri görevleri yapmak ASKERİ Görevlerdir. 

* Jandarma birlikleri seferberlik ve savaş halinde CUMHURBAŞKALIĞI KARARIYLA belirlenecek 

bölümleriyle kuvvet komutanlıkları emrine girer. Geriye kalan bölümleri görevlerine devam eder. 

* Ayrıca Jandarma birlikleri; Gn.Kur.Bşk.lığının talebi üzerine İçişleri bakanlığının, illerde garnizon 

komutanlığının talep etmesi halinde valinin onayıyla kendisine verilen askeri görevleri yapar 

* Belediye sınırları içinde olmakla birlikte hizmet gerekleri bakımından uygun görülen yerler jandarmanın 

görev ve sorumluluk alanı olarak tespit edilebilir İÇ İŞLERİ BAKANININ kararıyla bir il veya ilçenin tamamı 

polis ya da jandarma görev ve sorumluluk alanı olarak belirlenebilir. 

* İl ve İlçelerdeki Jandarma ve polis sorumluluk alanları ilçelerde KAYMAKAM illerde VALİ veya valinin 

görevlendireceği VALİ YARDIMCISI başkanlığında JANDARMA VE EMNİYET temsilcilerinin katılacağı bir 

komisyon tarafından belirlenir. Bu komisyon Kaymakam veya Valinin çağrısı üzerine toplanır. Komisyon 

tarafından alınan kararlar İŞİŞLERİ BAKANININ onanıyla yürürlüğe girer. 

*  Büyükşehir il veya ilçe belediyesi kurulması kaldırılması veya kentleşme ve diğer sebeplerden 

dolayı sınırlarda değişiklik olması halinde değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren EN GEÇ 3 AY 

içerisinde sorumluluk alanları yeniden düzenlenir. Komisyon tarafından alınan karar İÇ İŞLERİ BAKANIN onanıyla 

yürürlüğe girer. 

* Jandarma ve emniyet teşkilatı kendi sorumluluk sahasında yetersiz kaldıkları veya kalacaklarının 

değerlendirilmesi halinde mahalli MÜLKİ AMİRLER tarafından birbirlerinin sorumluluk sahalarında geçici 

olarak görevlendirilebilirler. 

* Lüzum görüldüğü hallerde İÇİŞLERİ BAKANI TARAFINDAN egm sgk.lığı ve J.gn.k.lığı arasında her 

kademedeki personel geçici olarak görevlendirilebilirler. İçişleri bakanı bu yetkisini illerde VALİLERE 

devredebilir.  
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* Ayrıca İÇ İŞLERİ BAKAN onayı ile Emniyet Müdürlüğü,  Sahil Güvenlik Komutanlığı, ve Jandarma Genel 

Komutanlığındaki silah, tezcihat, mühümmat, taşıt ve diğer taşınırları ile taşınmazları birbirlerine geçici olarak 

tahsisi edilebilir veya bedelsiz olarak devredilebilir. 

+ Jandarma sorumluluk alanında, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatı jandarmanın görüşü alındıktan sonra 

belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler; bu alanların dışında il özel idareleri tarafından verilir. Jandarma 

görüşünü genel güvenlik ve asayiş açısından yedi gün içinde verir  

+ Mesken içinde ve dışında saat yirmidörtten sonra her ne suretle olursa olsun civar halkının rahat ve huzurunu bozacak 

surette gürültü yapanlar jandarma tarafından menolunur. Bu yasağı dinlemeyenler hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı 

Kabahatler Kanunu ile 5237 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

+ Düğün, nişan, konser, panayır, festival ve benzeri toplanmalarda kamu düzeninin korunmasına yönelik tedbirlerin 

alınmasına imkân sağlamak için ilgililer kırksekiz saat önce mülki amire bildirimde bulunmak zorundadır 

-+ Emniyet ve asayiş görevlerine ait aylık ve yıllık istatistikler jandarma, sahil güvenlik ve emniyet sorumluluk alanları için ait 

olduğu makamlarca hazırlandıktan ve emniyet müdürlüğünce beş örnek olarak birleştirilip il jandarma komutanı ve il 

emniyet müdürü ile teşkilatı olan yerlerde sahil güvenlik bölge veya grup komutanı tarafından parafe edildikten sonra, iki 

örneği vali imzasıyla Bakanlığa sunulur. İlde kalan üç suretten birer tanesi jandarma, sahil güvenlik ve emniyet 

teşkilatlarındaki dosyasında saklanır 

+ İcra müdürlüklerinin talebi üzerine kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan araçlar, en yakın yediemin otoparkına teslim 

edilerek en geç üç işgünü içinde en yakın icra müdürlüğüne teslim alınması için bildirimde bulunulur 

• İkmal Esasları: 

• 1-Jandarma Genel Komutanlığı ikmal hizmetleriyle faaliyetlerine ait her türlü ihtiyacını ve silah ve 

mühimmatını İŞ İŞLERİ BAKANLIĞINCA belirlenecek standartlara uygun olarak kedi bütçelerinden karşılar. 

Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaçları İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI tarafından SAVUNMA SANAYİ 

MÜŞTEŞARLIĞINA doğrudan teklif edilir. Bu ihtiyaçlar İÇ İŞLERİ BAKANLIĞININ GÜVENLİK önceliklerine göre 

değerlendirilir.  

• 2- Seferberlik ve Savaş hallerinde Kuvvet Komutanlıklarının emrine girecek veya İş İşleri bakanı yada 

valilerce askeri görev verilen Jandarma birliklerinin her türlü ihtiyacı ( sefer stokları dahil ) emrine gireceği Kuvvet 

Komutanlıklarının standartlarına uygun olarak MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA sağlanır. 

• İl Jandarma Komutanı ile Merkez İlçe Jandarma Komutanı hakkında il Valisince, İlçe Jandarma Komutanı 

hakkında Kaymakam değerlendirmesi alınarak İl Valisi tarafından Her Yıl sonunda söz konusu kişiler hakkında 

değerlendirme raporu düzenlenir. Değerlendirme raporları personelin ( terfi, ödüllendirme, atama ve yer 

değiştirmede ) dikkate alınır.  

• Gözaltına alınanların yeme , içme ihtiyaçlarına ve nakillerine ait masraflar JANDARMA GENEL 

KOMUTANLIĞI bütçesine konulacak ödenekle karşılanır. 

• Bakanın onayı ile; Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü silah, 

mühimmat, teçhizat, taşıt ve diğer taşınırları ile taşınmazlarını birbirlerine geçici olarak tahsis edebilirler veya bedelsiz  

olarak devredebilirler. 

• Stratejik Hedef Planı: Jandarma teşkilatının personel, araç, gereç, mühimmat, taşınır ve taşınmazları ile hizmetlerinin 

ve görevlerinin geliştirilmesi ve ihtiyaçlarının önceden tespiti ve hedeflerinin belirlenmesi için hazırlanan ve beş yıllık bir 

dönemi kapsayan Jandarma Genel Komutanlığı stratejik hedef planı Bakan onayı ile yürürlüğe konulur. Bu plan en az iki 

yılda bir gözden geçirilir. 

• Emniyet ve asayiş planları: Jandarma birimleri, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlamak ve olaylara 

etkili biçimde müdahale edebilmek amacıyla suçları önleme ve suçlara müdahale planı, doğal afet ve yardım planı ile 

koruma ve müdahale harekat planı hazırlar.  

• Anayasada öngörülen olağanüstü hallerle ilgili olarak hazırlanacak planlar, mevzuata uygun ve birinci fıkrada belirtilen 

planlarla uyumlu olarak hazırlanır.  

• Planlar, mülki amirin onayı ile yürürlüğe konulur. 

•  Planların birer örneği; mülki amirlikler, jandarma, sahil güvenlik ve polisin ilgili birimlerinde saklanır ve Jandarma 

Genel Komutanlığına gönderilir. 

• Bu yönetmelik hükümleri CUMHURBAŞKANI tarafından yürütülür.  
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TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU ( 5901 ) ++++ 

 

• Türk vatandaşlığı, doğumla veya sonradan kazanılır.  

Soy Bağı:   

• Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır. 

• -Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır.  

• Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve 

esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır.  

Türk Vatandaşlığı Kazanmak İsteyen Yabancıların Başvuru için aranan şartlar:  

1- Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne  

sahip olmak,  

2-Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye'de kesintisiz beş yıl ikamet etmek,  

3-Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek,  

• Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,  

• İyi ahlak sahibi olmak,  

• Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek,  

•     Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak,  

• Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak, şartları aranır.  

Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller 

• Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Cumhurbaşkanı kararı ile 

aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler 

• Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda 

olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler.  

•  4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) 

bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin 

olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu. 

• Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler.  

• Göçmen olarak kabul edilen kişiler.  

• Milli Güvenlik ve Kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek hali bulunanların talepleri Bakanlıkça reddelir. 

Türk vatandaşlığının ikamet şartı aranmaksızın yeniden kazanılması  

• Millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla aşağıda belirtilen kişiler Türkiye'de ikamet 

etme süresine bakılmaksızın, Türk vatandaşlığını Bakanlık kararıyla yeniden kazanabilirler.  

• Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler.  

• Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 21 inci maddede öngörülen süre içerisinde seçme 

hakkını kullanmayanlar.   

Türk vatandaşlığının ikamet şartına bağlı olarak yeniden kazanılması   
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1- 29 uncu madde uyarınca Türk vatandaşlığı kaybettirilenler Cumhurbaşkanı kararıyla, 34 üncü madde uyarınca Türk 

vatandaşlığını kaybedenler Bakanlık kararıyla, millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması ve 

Türkiye'de 3 yıl ikamet etmek şartıyla Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler. 

Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması 

1- Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan 

beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru 

sahiplerinde;  

• Aile birliği içinde yaşama,  

b)Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,  

c)Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama, şartları aranır.   

 

+ Türk vatandaşlığını kazanma talebinde bulunan bir yabancı başvuru için aranan ikamet süresi içinde toplam 12 ayı 

geçmemek üzere Türkiye dışında bulunabilir.  

+ Yabancıların başvurularını illerde oluşturulan VATANDAŞLIK İNCELEME KOMİSYONU tarafından yapılır ve bakanlığa 

gönderilir. Bakanlık uygun görürse kabul olur.  

+ Türk Vatandaşlığının kaybedilmesi Cumhurbaşkanı kararının resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren hüküm ifade 

eder.  

+ Vatandaşlığı iptal edilenler mallarına en geç 1 yıl içinde tasfiye etmek zorundadır. Aksi halde malları hazinece satılır. 

Bedelleri nam ve Hesaplarına Kamu haznedarlığı sitemine dahil kamu bankasına yatırılır.  

+ Anne ve babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar ergin olmaları halinde 3 yıl içinde seçme hakkını 

kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığı kazanabilirler. 

+ Türk vatandaşlığının ispatı; “ Nüfus kayıtları, Nüfus Cüzdanları, Pasaport veya Pasaport Yerine geçen Belgeler” dir.  

+ Saklı Nüfus: 18 yaşını tamamlayınca kadar herhangi bir nedenle aile kütüklerine kaydedilmemiş olan ve yabancı bir 

devletle vatandaşlık bağı bulunmayan kişiler, ana ve baba, bunların ölmüş olması halinde, varsa kardeşleri ile hısımlığını 

gösterir tıbbı rapor ibraz etmeleri durumunda TÜRK VATANDAŞLIĞI kazanılır.  

Türk vatandaşlığından çıkma 

+ Türk vatandaşlığından çıkmak için izin isteyen kişilere aşağıdaki şartları taşımaları halinde Bakanlıkça çıkma izni veya çıkma 

belgesi verilebilir.  

• Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.  

• Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya kazanacağına ilişkin inandırıcı  

belirtiler bulunmak.  

            c)Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden olmamak.  

ç) Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak.  

Türk vatandaşlığından çıkma belgeleri  

1-Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmak üzere Türk vatandaşlığından çıkmak için izin isteyenlerden talepleri uygun 

görülenlere Bakanlıkça, Türk vatandaşlığından çıkma izin belgesi; verilen izin sonucunda veya önceden yabancı bir devlet 

vatandaşlığını kazandığını belgeleyenlere ise Türk vatandaşlığından çıkma belgesi verilir.  

2- Çıkma izin belgesi, karar tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir. İzin belgesini alanlar bu süre içerisinde yurt içinde ikamet 

edilen yer valiliğine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yabancı devlet vatandaşlığını kazandıklarına dair bilgi ve belgeleri 

vermek zorundadır. Süresi içinde yabancı devlet vatandaşlığının kazanılamaması durumunda çıkma izin belgesi geçersiz hale 

gelir.  
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2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASINA 
İLİŞKİN YÖNETMELİK ++++ 

  
  

UYUŞTURUCU MADDE VE MÜSTAHZARLAR İLE SUÇ EŞYASININ ZAPTI 
  
Zapta yetkili olanlar: 
 

• Zabıta ile görevlerini ifa sırasında veya görevleri gereği olarak; Gümrük ve Tekel memurları, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı müfettiş ve müdürleri, hükümet tabipleri, sağlık ocağı tabipleri, hudut ve sahiller sağlık 
teşkilâtı memurları 1.maddede belirtilen uyuşturucu madde ve müstahzarlar ile suç eşyasını zapta yetkilidirler. 

•  
Tutanak düzenleme: 
 

• Uyuşturucu madde ve müstahzarlar ile suç eşyası zaptedildiğinde bir tutanak düzenlenir. Tutanakla birlikte bu 
madde ve eşyalar Cumhuriyet Savcılığına teslim edilir. 
 

Dört nüsha olarak düzenlenen tutanakta; 
 
a) Zaptolunan uyuşturucu madde ve müstahzarlar ile suç eşyasının kimden, nereden ve ne suretle 

zaptedilmiş olduğu, 
b) Zaptolunan madde ve eşyanın cins, miktar, tür, marka, model, numara gibi benzerlerinden ayırmaya 

yeterli bütün nitelikleri, 
c) Zapt işlemi sırasında sanığın veya yakınlarının hazır bulunup bulunmadığı, hazır bulunmuşlarsa zapt 

işlemine itiraz edip etmedikleri ve varsa itiraz sebepleri, 
d) Şahitlerle zapta katılan yetkililerin açık kimlikleri 
Suç eşyası emanet dairesinde saklanacak olan numune ile laboratuvarlara gönderilecek numuneler için 

bu örneklerin; 
a) Toz ve katı haldekinden dört gramı, 
b) Sıvı haldekinin on mililitresi, 
c) Fabrikada yapılmış orijinal ambalajlardan bir adedi 
 
Jandarma Genel Komutanlığına gönderilecek örnek: 
 

- Önemli uyuşturucu madde kaçakçılığı olaylarında uluslararası TEK Sözleşmesi uyarınca menşeinin tayin 
edilmesi amacıyla bilimsel araştırma ve analize tâbi tutulmak üzere, ele geçen beşyüz gramdan fazla uyuşturucu 
maddelerden; 

a) Toz ve katı halde olanlarından on gramı, 
b) Sıvı halde olanlarından yirmi mililitresi, 
c) Fabrikada yapılmış olanlarından iki orijinal ambalajı 
6.maddede belirtilen şekilde ayrıca alınarak Jandarma Genel Komutanlığına bağlı narkotik analiz 

laboratuvarlarına gönderilmek üzere koli haline getirilir ve anılan Komutanlık  «Merkez Tahkikat Bürosuna» teslim 
edilir. 

 
Koli kapama tutanağı: 
 

• Yönetmeliğin 6 ve 7. maddelerinde belirtilen işlemler yerine getirildiğine ve kolilerin kapandığına dair her koli 
için dört suret tutanak düzenlenir. 

• Laboratuvarlara gönderilecek koliler için Cumhuriyet Savcılığı istem yazısıyla birlikte koli kapama 
tutanağının birer sureti koli içerisine konur. 

• İstem yazılarıyla koli kapama tutanağının asılları ve koliler kuryeye teslim edilir. Numune posta işletmesiyle 
gönderilecekse istem yazısı ile kapama tutanağının aslı postaya verilir. 

• Zaptolunan emanet eşyasına mahsus beş nüsha olarak tanzim edilir. İki nüshası soruşturma evrakına 
bağlanır, iki nüshası eşya ile birlikte emanet memurluğuna verilir ve diğer nüsha Cumhuriyet Savcılığında 
özel kartonuna konur. 

• Uyuşturucu madde ve müstahzarlar ile suç eşyasının müsaderesine, esasa ilişkin hükümle birlikte karar 
verilmiş ise, karar örneği hükmün kesinleşmesinden itibaren en geç bir hafta içinde bu madde ve örneğin 
tasfiyesini temin maksadıyla dosyadaki emanet makbuzu ile birlikte Cumhuriyet Savcılığına verilir. 

• Soruşturma ve kovuşturma sırasında müsaderesine karar verilen uyuşturucu madde ve müstahzarlar 
hakkında sonradan verilen esasa ilişkin kararın kesinleşmesini müteakip iki örneği aynı süre içinde 
numunenin imhası için Cumhuriyet Savcılığına tevdi edilir, karara emanet makbuzu da eklenir. 

 
UYUŞTURUCU MADDE, MÜSTAHZARLAR VE DİĞER SUÇ 

EŞYALARININ GÖNDERİLMESİ 
  
Cumhuriyet Savcılığının sorumluluğu: 
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•  Uyuşturucu madde, müstahzar ve diğer suç eşyalarının, kurye veya posta işletmesi ile gönderilmesine 

hazırlık tahkikatı sırasında Cumhuriyet Savcılığınca, son tahkikat sırasında mahkemece karar verilir ve bu 
işlemler, Cumhuriyet Savcısı veya yardımcısının nezaretinde yapılır. 
 

Kurye ile gönderme: 
 

• Önemli uyuşturucu madde kaçakçılığı olaylarında ele geçen beşyüz gramdan fazla uyuşturucu madde ve 
müstahzarlardan alınan örnekler, bunların tamamı ve soruşturma ve kovuşturma nedeniyle hazırlanan sair 
koliler, ilgili mercilere kurye aracılığıyla gönderilir. 

 
 İMHA HEYETİNİN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA USULLERİ 
  
İmha heyeti: 
 

- imha heyeti, valinin görevlendireceği yetkilinin başkanlığında; 
 

a) İl Jandarma Alay Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğünün görevlendirecekleri birer yetkili, 
b) İl Sağlık Müdürünün görevlendireceği bir tabip, 
c) Varsa Toprak Mahsulleri Ofisinin görevlendireceği bir yetkiliden oluşur. 
İmha işleminde ayrıca, başkan tarafından görevlendirilecek yeteri kadar memur bulundurulur. 
Valilikçe yapılacak işlemler: 

• Kolinin valiliğe teslimi üzerine, vali en geç üç üç gün içinde imha heyetini toplar. İmha heyeti, uyuşturucu 
madde ve müstahzarın nereden geldiğini, kolinin durumunu bir tutanakla belirler. 

 
İmha işlemine nezaret: 
 

• İmha işlemi Cumhuriyet Savcısı veya yardımcısının nezaretinde yapılır. 
• Savcılığın nezaret görevini yerine getirebilmesi için kolinin açılacağı ve imhanın yapılacağı gün ve saat 

valilikçe bildirilir. 
• Soruşturma ve Kovuşturma kapsamında müsaderesine karar verilen uyuşturucu maddeler, gereği 

yapılmak üzere Mahalli Mülki Amirliğine teslim edilir. 
• Soruşturma ve Kovuşturma esnasında müsaderesine karar verilmeyenler ile örnek olarak alınan 

uyuşturucu maddeler ise Müsadare kararı verildikten Mahalli Mülki Amirliğine teslim edilir. 
• Lif, tohum, sap ve kenevir ekimi tarım orman ve köy bakanlığının iznine bağlıdır.  
• Uyuşuturucu ve uyaracı madde imal ve ticaret suçunun işlenmesinde kullanılan araçlara 5271 sayılı 

kanunun 128 maddesinin 4 fıkrasında EL KONULUR. 
• Türkiye de sicil kaydı bulunmaması önemli miktar ve değerde uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle ele 

geçirilmesi suçun işlenmesini kolaylaştırarark özel tetbirlerin bulunması, bu maddelerin birinin varlığı 
halinde el konulan araç iade edilmez. Bu durumda sahibinin aracın değeri kadar teminatı el koyma 
tarihinden itibaren 30 gün içinde Maliye Bakanlığına teslim etmesi halinde araç sahibine iade edilir. Aksi 
Halde araç derhal tasviye olunur. 
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YARDIM TOPLAMA KANUNU ++++ 

 Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendi bünyesi içerisindeki yardım toplama faaliyetleri ile dernekler, sendikalar ve 

bunların üst kuruluşlarına, spor kulüplerine, mesleki kuruluşlara ve bağış kabulüne yetkili vakıflara kendi 

statülerine göre üyeleri ve diğer kişiler tarafından yapılacak bağış ve yardımlarla bunların öz kaynaklarından 

sağlayacakları gelirler, bu Kanunun kapsamı dışındadır.               

Yardım toplayabilecek olanlar: 

• Kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu 

hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek veya destek olmak üzere gerçek kişiler, dernekler, 

kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergiler yardım toplayabilirler.               

Yardımın isteğe bağlı olması: 

• Yardım isteğe bağlıdır. Kişi ve kuruluşlar yardımda bulunmaya zorlanamaz.               

Yardım toplama şekilleri: 

• Bu Kanuna göre; makbuzla, belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu 

çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve 

eğlenceler düzenlemek veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tâbi tutmuş sistemler 

kullanmak suretiyle yardım toplanabilir. Yardım toplama işinde kullanılan makbuz ve biletlerde, yardımın 

hangi amaç için toplandığının belirtilmesi zorunludur.   

İzin, İzin Vermeye Yetkili Makamlar ve Başvuru  İzin alma zorunluğu: 

• Kişiler ve kuruluşlar, yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamazlar. Ancak, kamu yararına çalışan 

dernek, kurum ve vakıflardan hangilerinin izin almadan yardım toplayabilecekleri, Cumhurbaşkanınca 

belirlenip ilan edilir. İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal 

menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır.    

İzin vermeye yetkili makamlar: 

• Yardım toplama faaliyeti bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisinden, bir ilçenin sınırları içinde 

ise o ilçenin kaymakamından izin alınır. Yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa yardım 

toplama faaliyetine girişecek gerçek veya tüzel kişilerin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valisinden izin 

alınır ve izni veren valilik tarafından ilgili valiliklere ve İçişleri Bakanlığına bilgi verilir.  

Başvuru: 

• Yardım toplayacak kişi ve kuruluşlar, isteklerini bir dilekçeyle izin vermeye yetkili makama bildirirler.  

Gazete ve dergiler için dilekçeler sorumlu yazı işleri müdürlerince verilir.  Yardım toplama, öğrenim 

kurumları yararına veya kurum içinde yapılacak ise, başvuru dilekçesine kurum sorumlusunun yazılı 

izninin eklenmesi zorunludur.   Başvuru dilekçelerinde bulunması gereken hususlar ve eklenecek belgeler 

yönetmelikte gösterilir.   

Başvurunun incelenmesi ve izin: 

• İzin vermeye yetkili makamlarca başvuru üzerine; işin önemi, yardım toplama faaliyetine girişeceklerin 

yeterlikleri, yapılacak hizmetin amaca ve kamu yararına uygunluğu, yardım toplama faaliyetinin başarıya 

ulaşıp ulaşamayacağı ve gerekli görülen diğer konular üzerinde inceleme yapılır ve sonucu en geç iki ay 

içinde başvuranlara bildirilir.   

Süre: 

• Yardım toplama süresinin takdiri, izin veren makama aittir. Bu süre bir yılı geçemez. Ancak, haklı 

sebeplerin bulunması halinde verilen süre, izin veren makamca bir yılı geçmemek üzere uzatılabilir. 

Sorumlu Kurul: 



65 
 

• Gerçek kişiler, yardım toplama faaliyeti için en az üç kişiden ibaret sorumlu kurul oluşturmak 

zorundadırlar. Tüzelkişilerin sorumlu kurulu, yönetim organlarıdır.         Sorumlu kurulda görev alanlar ile 

değişikliklerin, izin veren makama 10 gün içinde bildirilmesi gerekir.             

Gazete ve dergilerin uyacağı hususlar: 

• Gazete ve dergiler tarafından toplanacak para yardımları, bankada açılacak özel bir hesaba yatırılır.               

Yardıma katılan kişilerin adları ve yardım tutarı, yardımda bulunanın aksi yönde isteği olmadıkça, gazete 

ve dergide yayımlanır. Faaliyet sonunda toplanan yardımın miktarı, gazete ve dergi ile açıklanır.             

Kamu görevlilerinin çalışabilmesi: 

• Kamu görevlileri, vali veya kaymakamdan izin almadıkça yardım toplama faaliyetlerinde çalışamazlar. 

Çalışması için izin verilen kamu görevlilerine, her ne ad altında olursa olsun ücret verilemez. Ancak, Türk 

Hava Kurumu tarafından kurban derisi, bağırsak toplamak, fitre ve zekat zarfı dağıtmak suretiyle 

yardım toplama faaliyetlerinde görevlendirilen kamu personeline Kurumca ücret verilebilir. Silahlı 

Kuvvetler, adli ve idari yargıda görevli hakim ve savcılar ile güvenlik kuvvetleri mensupları ve özel kolluk 

görevlileri, yardım toplama faaliyetlerinde çalışamazlar.            

Faaliyetlerin denetimi: 

• 5874 Eski eser ve anıtların onarılması için yardım toplamaya izin verilmiş olan hallerde, Vakıflar Genel 

Müdürlüğü veya Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ayrıca denetleme yapılabilir.                

Kesin hesabın çıkarılması: 

• Sorumlu kurullar, yardım toplama süresinin bitiminden itibaren on gün içinde toplanan yardımın kesin 

hesabını çıkarmak ve bir örneğini izin veren makama vermekle yükümlüdürler. Zorunlu hallerde bu süre, 

izin veren makamca otuz güne kadar uzatılabilir.              İzin veren makam, kesin hesabın bir örneğini 

denetçilere gönderir.               

Denetim sonucu: 

• Denetçiler, yardım toplama faaliyetlerinin belgelerini ve kesin hesabını inceleyerek, sonucu bir rapor 

halinde ve belirlenen süre içinde, görevlendiren makama verirler.               

Denetleme raporu: 

   a) Yardım toplama faaliyetinin brüt gelirini, 

 b) Yardım toplama faaliyeti için yapılan gideri,             

  c) Yardım toplama faaliyeti sonunda sağlanan net geliri,             

  d) Bu gelirin amacı gerçekleştirmede yeterli olup olamayacağı konusundaki bilgiyi,            

   e) İzin veren makamca incelenmesi istenen hususlarla ilgili açıklamaları, İçermesi gerekir.               Denetçiler, 

girmesinde yarar gördükleri hususları da rapora yazarlar.               

 Denetçilere verilecek ücret:               

• Denetçilere verilecek ücretin miktarı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte tespit olunur ve bu ücret 

İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. 

Çeşitli Hükümler Yardım toplama faaliyetinin giderleri:               

+ Makbuzla, belirli yerlere kutu koymak veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tâbi tutmuş sistemler 

kullanmak suretiyle, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak yardım toplama şekillerinde giderler, brüt 

gelirin yüzde onunu; eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler tertipleyerek, sergiler açarak, spor 

gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenleyerek yardım toplama hallerinde ise giderler, brüt gelirin yüzde kırkını 

geçemez. Giderlerin gösterilen oranları geçmesi halinde aradaki fark, haklı nedenler olmadıkça, sorumlu kurul 

üyelerine ödettirilir.                
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Basımevlerinin sorumluluğu: 

• Basımevleri, izin almak suretiyle yardım toplama faaliyetine girişen kişi ve kuruluşların bastıracağı 

makbuz, bilet ve yardım pullarının seri ve numaralarını bastıktan sonra durumu, yedi gün içinde izin 

veren makama bildirmek ve basılanların birer örneğini göndermek zorundadırlar.               

Yabancı temsilciliklerce yardım toplama: 

• Türkiye'de yabancı temsilciliklerce yardım toplanması Dışişleri Bakanlığının iznine bağlıdır. Yabancı 

temsilciliklerin yardım toplama faaliyetlerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz.               

Yardımın Devlet malı sayılması: 

• Yardım toplama faaliyetinden elde edilen mal ve paraları zimmetine geçiren kişi, kamu görevlisi olup 

olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanununun zimmet suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır.        

+ Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak izinsiz yardım toplayanlara yediyüz Türk Lirası idarî para cezası 

verilir. İzin verilen yer dışında yardım toplayanlara beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.  Bu Kanunun 

diğer hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüz Türk Lirası idarî para 

cezası verilir. Bu maddede yazılı olan idarî yaptırımlara karar vermeye mahallî mülkî amir yetkilidir.  

Yukarıdaki fıkralara aykırı davranış sonucu izinsiz toplanan mal ve paralara elkonularak mülkiyetinin 

kamuya geçirilmesine karar verilir.      
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CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN 
DENETLENMESİ, GİZLİ SORUŞTURMACI VE TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME TEDBİRLERİNİN 

UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK  ++++ 
  
 

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi 
İletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi talebi ve kararı 
 

- Gerekli koşulların varlığı saptandığında, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından 
da iletişimin tespitine, dinlenmesine, kayda alınmasına ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine karar verilebilir. 
Cumhuriyet savcısı kararını derhâl hâkimin onayına sunar. Hâkim, kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. 
Talebi alan hâkim nöbeti sona erse de evrakı sonuçlandırmakla yükümlüdür. Yasal süresi içerisinde hâkim 
tarafından bir karar verilmemesi veya aksine karar verilmesi hâlinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl 
kaldırılır.  
- Şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi için, mobil telefonun yeri, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde Cumhuriyet savcısının kararına istinaden tespit edilebilir.  

 
Süre 
 

- İletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi veya mobil telefonun yerinin 
tespitine en fazla 3 ay için karar verilir. Bu süre üç aydan fazla olmamak üzere bir defa daha uzatılabilir. 
- Bu süre, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak, gerekli görülmesi hâlinde, hâkim tarafından 
bir aydan fazla olmamak üzere müteaddit defalar uzatılabilir. Mobil telefonun yerinin tespitinde bu fıkra hükmü 
uygulanmaz. 
- Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen iletişimin dinlenmesi, tespiti, 
kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi kararı derhal hâkim onayına sunulur. Hâkimin 24 saat 
içerisinde karar vermemesi veya aksine karar vermesi hâlinde tedbir Cumhuriyet savcısınca derhal kaldırılır ve 
durum Başkanlığa bildirilir. Kolluk aracılığıyla uygulanan tedbirlerde durumdan kolluk haberdar edilir. 
- Dinleme veya mobil telefonun yerinin tespiti kararlarında süre, kararın Başkanlıkta sisteme tanıtıldığı andan 
itibaren başlar. 
 

İmha 
 

- Tedbir kararının uygulanması sırasında şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi ya 
da gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kararın hâkim tarafından 
onaylanmaması hâlinde, tedbirin uygulanmasına Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl son verilir ve durum 
Başkanlığa bildirilir. Bu durumda yapılan tespit veya dinlemeye ilişkin kayıtlar, Cumhuriyet savcısının denetimi 
altında en geç 10 gün içinde yok edilir ve durum İmha Tutanağına kaydedilir. 
- Veri taşıyıcısının Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesinden sonra, gerekmesi hâlinde imha işlemi 
Cumhuriyet savcısının belirleyeceği yöntemle gerçekleştirilir. 
- Veri taşıyıcısının üzerindeki kayıtların silinmesi suretiyle de birinci fıkra hükümleri yerine getirilebilir. 
- Tespit veya dinlemeye ilişkin kayıtların yok edilmesi hâlinde, soruşturmanın sona ermesinden itibaren en geç 15 
gün içinde Cumhuriyet başsavcılığı tedbirin nedeni, kapsamı, süresi ve sonucu hakkında ilgilisine yazılı olarak 
bilgi verir. 

 
Teknik Araçlarla İzleme 

 
Teknik araçlarla izleme talebi ve kararı 
 

• Cumhuriyet savcısı gerekli koşulların varlığını saptadığında, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde 
teknik araçlarla izlemeye karar verebilir ve kararını 24 saat içinde hâkimin onayına sunar. Bu talebi 
sırasında  kararını verdiği saat ile hâkimden talepte bulunduğu saati belirtir. Talebi alan hâkim nöbeti 
bitse de evrakı sonuçlandırmakla yükümlüdür. Hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir 
kararı Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl kaldırılır. 
 
 

Süre 
 

- Teknik araçlarla izlemeye en fazla dört haftalık süre için karar verilebilir. Bu süre gerektiğinde bir defaya 
mahsus olmak üzere dört haftadan fazla olmamak kaydıyla uzatılabilir. 
- Bu süre, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak, gerekli görülmesi hâlinde, hâkim tarafından 
bir haftadan fazla olmamak üzere müteaddit defalar uzatılabilir. 
- Teknik araçlarla izlemede süre, kararın ilgili kolluk birimine yazılı olarak tebliğinden itibaren başlar. Karar en geç 
24 saat içerisinde kolluk birimine ulaştırılır. Aksi hâlde süre 24 saatin sonunda işlemeye başlar. 
- İzleme süresi kesintisiz olarak devam eder. Bu süre içinde gerçekleştirilen işlemler ve ara vermeler yazılı olarak 
kayda alınır. 
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- Kararın uygulanması sırasında, Kanunda öngörülen suçların işlendiğine ilişkin şüphe ortadan kalkarsa, tedbir 
Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile derhâl kaldırılır. 
 

Gizli Soruşturmacı 
 

Gizli soruşturmacı talebi ve kararı 
 

- Bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtilen  suçlardan biri dolayısıyla yapılan soruşturmalarda, soruşturma 
konusu suçun işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması ve başka suretle delil elde edilememesi 
hâlinde kamu görevlileri gizli soruşturmacı olarak görevlendirilebilir. 
- Cumhuriyet savcısı, birinci fıkradaki koşulların varlığı halinde, doğrudan doğruya veya emrindeki adlî kolluk 
görevlileri tarafından kendisine bildirilen gizli soruşturmacı görevlendirilmesine ilişkin bilgi ve belgeleri de 
ekleyerek karar vermesi için hâkimden talepte bulunur. 
- Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından da gizli soruşturmacı 
görevlendirilmesine karar verilebilir. 
- Gizli soruşturmacı kullanılmasına ilişkin kararlar yazılı olarak kolluğa bildirilir. 
 

İmha 
 

• Gizli soruşturmacı tedbirinin kullanılması sonucunda suç işlendiğine ilişkin bilgi elde edilmemişse, elde 
edilen tüm veriler, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesinden sonra Cumhuriyet savcısı ve 
sorumlu kolluk görevlisi tarafından, toplam süre 10 günü geçmemek kaydı ile imha edilir. İmha işlemi 
İmha Tutanağına kaydedilmek suretiyle belirlenir. 
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ÇOCUK KORUMA KANUNU ( 5395 )++++ 

 

• Bu kanun kapsamında çocuk 18 yaşını doldurmamış kişiyi kapsar. 

• Çocuk hakkında Koruyucu ve destekleyici tedbir kararı  

-Anne, baba, vasisi, bakım gözetiminden sorumlu kimse sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu ve 

Cumhuriyet Savcısı istemi üzerine veya reysen çocuk hakimi tarafından alınabilir. 

•  Karar acele çocuğun bulunduğu yer hakimi tarafından da verilebilir. Fakat önceki kararı alan hakim 

veya mahkemeye bildirir.  

• Tedbirin uygulanması 18 yaşını doldurunca kendiliğinden sona erer. ( ancak hakim eğitim için rızası 

alınmak suretiyle belli bir süre devam ettirebilir. ) 

• Tedbir kararı 3’ er aylık süreler ile incelettirilir. 

• Derhal koruma kararı alınması: Çocuk sos.his ve Es. Kurmu tarafından bakım ve gözetim altına 

alındıktan sonra 5 gün içinde çocuk hakimine müracaat edilir. Hakim 3 gün içinde karar verilir. 

• Acil koruma kararı en fazla 30 gün süre ile sınırlı olmak üzere verilebilir. 

• Suça sürüklenen çocuk ile ceza sorumluluğu olmayan çocuklar ile korunma ihtiyacı olan çocuklar 

hakkında duruşma yapılmaksızın tedbir kararı verilir. ( ancak zaruri hallerde duruşma yapılır. ) 

• İtirazlar en yakın çocuk mahkemesine yapılır.  

• Gözaltına alınan çocuklar kolluğun çocuk biriminde tutulur. ( çocuk birimi yoksa gözaltına alınan 

yetişkinlerden ayrı yerde tutulur. ) 

• Yetişkinle beraber suç işlerse Soruşturma ve Kovuşturma ayrı yürütülür. ( Mahkeme birleştirmeye karar 

da verebilir. ) 

•  Çocuklara zincir kelepçe vb. malzeme takılmaz  

• Çocuğa yüklenen suçtan dolayı kamu davasının ertelenmesi kararı verilebilir. Ancak erteleme süresi 3 

yıldır. ( Çocuğa yüklenen suçtan dolayı mahkemece hükmün açıklanması kararının denetim süresi de 3 

yıldır. )  

• 15 Yaşını doldurmamış çocuklar hakkında üst sınırı 5 yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren fiillerden 

dolayı tutuklama kararı verilmez.  

 

Soruşturma 

 

• Suça sürüklenen çocuk hakkındaki soruşturma çocuk bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı tarafından bizzat 

yapılır.  

• Çocuğun ifadesinin alınması veya çocuk hakkındaki diğer işlemler sırasında, çocuğun yanında sosyal çalışma 

görevlisi bulundurulabilir.  

• Cumhuriyet savcısı soruşturma sırasında gerekli görüldüğünde çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici tedbirlerin 

uygulanmasını çocuk hâkiminden isteyebilir.  

• Suça sürüklenen çocuklar hakkında soruşturma veya kovuşturma evrelerinde adlî kontrol tedbiri olarak Ceza 

Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinde sayılanlar ile aşağıdaki tedbirlerden bir ya da birkaçına karar 

verilebilir:  

• Belirlenen çevre sınırları dışına çıkmamak.   

• Belirlenen bazı yerlere gidememek veya ancak bazı yerlere gidebilmek.  

• Belirlenen kişi ve kuruluşlarla ilişki kurmamak.  

• Ancak bu tedbirlerden sonuç alınamaması, sonuç alınamayacağının anlaşılması veya tedbirlere uyulmaması 

durumunda tutuklama kararı verilebilir.  

Çocuk bürosunun görevleri: 

• Suça sürüklenen çocuklar hakkındaki soruşturma işlemlerini yürütmek,   

• Çocuklar hakkında tedbir alınması gereken durumlarda, gecikmeksizin tedbir alınmasını sağlamak,   

• Korunma ihtiyacı olan, suç mağduru veya suça sürüklenen çocuklardan yardıma, eğitime, işe, barınmaya ihtiyacı 

olan veya uyum güçlüğü çekenlere ihtiyaç duydukları destek hizmetlerini sağlamak üzere, ilgili kamu kurum ve 
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kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmak, bu gibi durumları çocukları korumakla görevli 

kurum ve kuruluşlara bildirmek,   

• Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmektir.  

• Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, bu görevler çocuk bürosunda görevli olmayan Cumhuriyet savcıları 

tarafından da yerine getirilebilir.  

Kolluğun çocuk birimi 

- Çocuklarla ilgili kolluk görevi, öncelikle kolluğun çocuk birimleri tarafından yerine getirilir.  

- Kolluğun çocuk birimi, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar hakkında işleme başlandığında durumu, 

çocuğun veli veya vasisine veya çocuğun bakımını üstlenen kimseye, baroya ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumuna, çocuk resmî bir kurumda kalıyorsa ayrıca kurum temsilcisine bildirir. Ancak, çocuğu suça azmettirdiğinden veya 

istismar ettiğinden şüphelenilen yakınlarına bilgi verilmez.   

- Çocuk, kollukta bulunduğu sırada yanında yakınlarından birinin bulunmasına imkân sağlanır.   

- Kolluğun çocuk birimlerindeki personeline, kendi kurumları tarafından çocuk hukuku, çocuk suçluluğunun önlenmesi, 

çocuk gelişimi ve psikolojisi, sosyal hizmet gibi konularda eğitim verilir.   

- Çocuğun korunma ihtiyacı içinde bulunduğunun bildirimi ya da tespiti veya hakkında acil korunma kararı almak için 

beklemenin, çocuğun yararına aykırı olacağını gösteren nedenlerin varlığı hâlinde kolluğun çocuk birimi, durumun 

gerektirdiği önlemleri almak suretiyle çocuğun güvenliğini sağlar ve mümkün olan en kısa sürede Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumuna teslim eder.  
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PETROL PİYASASI KANUNU ++++ 

    

 Bakanlık: Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını,   

Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,   

Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,   

AFRA: Londra'da ilân edilen ortalama navlun ücretlerinin değerlemesini,   

Akaryakıt: Benzin türleri, nafta (hammadde, solvent  nafta hariç), gazyağı, jet yakıtı, motorin türleri, fuel-oil  türleri ile 

Kurum tarafından belirlenen diğer ürünleri,   

Akaryakıt istasyonu: Dağıtıcı  veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce ilgili mevzuata uygun (teknik, kalite 

ve güvenlik) olarak kurulup, bir veya farklı alt başlıktan birer akaryakıt dağıtıcısının  tescilli markası altında faaliyette bulunan  

ve esas itibarıyla araçların akaryakıt,  madeni yağ, otogaz LPG, temizlik ve ihtiyarî olarak bakım ile  kullanıcıların tüplü LPG 

hariç diğer asgarî ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan yerleri,   

Akaryakıtla harmanlanan ürünler: Metil tersiyer bütil eter (MTBE), Etanol vb. (yerli tarım ürünlerinden denatüre olarak 

üretilenler ile biodizel hariç ) akaryakıt ile eşdeğer vergiye tâbi olan  ve olacak ürünleri,   

Asfalt : Zemin kaplamasında kullanılan ürünü,  

Bayi: Bayilik faaliyeti  için gerekli donanıma sahip gerçek ve tüzel kişileri,   

Bayilik: Karşılıklı yükümlülüklerin ekinde fizibilite olan bir sözleşmeye bağlanarak akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından 

gerçek ve tüzel kişilere  akaryakıtın kullanıcılara ikmali yetkisi  verilmesi işlemini,   

Dağıtıcı: Akaryakıt dağıtım yetkisi olan ve lisansına işlenmesi halinde depolama, taşıma, ihrakiye ve madeni yağ üretimi  

işlemleri yapabilen sermaye şirketini,   

Dağıtım: Serbest kullanıcılara akaryakıt toptan satışı ve ikmali dahil bayilere akaryakıt satış ve  ikmal faaliyetlerinin 

bütününü,   

Fizibilite: Kuruma verilmesi gerekli olmayan fakat bayilik sözleşmesi ekinde yer alan ve yapılacak yatırımların analizini içeren 

raporu,   

Ham petrol: Yerden çıkarılan   sıvı haldeki doğal hidrokarbonları,   

İhrakiye : Ülkenin karasuları ve/veya karasuları bitişiğinde deniz vasıtalarına veya  hava meydanlarında yerli ve yabancı 

uçaklara vergili veya vergisiz sağlanan akaryakıtı ve madeni yağı,   

İhrakiye teslim şirketi ve bayii: Yurt içinden veya yurt dışından temin ettiği  ihrakiyeyi  deniz ve hava taşıtlarına ikmal eden  

lisanslı sermaye şirketini ve lisanslı bayileri,   17) İletici: İletim faaliyeti yapan  sermaye şirketini,   

İletim: Boru hattı vasıtasıyla  petrolün taşınması işlemini (üreticilerin rafineriye veya iletim hattına ulaşan boru hatları ile 

tesislerin bünyesinde yer alan boru hatları hariç),   

İşleme: Petrol ve diğer kimyasal maddelerden madeni yağ üretimi hariç yeni ürünler elde edilmesine ve/veya ürünlerin 

nitelik veya niceliğinin değiştirilmesine ilişkin işlemleri,   

İşlemeci: Lisansı gereği işleme faaliyetini yapma hakkı verilmiş sermaye şirketini,  

Madeni yağ: Baz yağına veya kimyasal sentez yöntemi ile işlenen maddelere, bazı katkıların ilâvesi sonucu, hareketli ve 

temas halinde olan iki yüzey arasındaki sürtünme ve/veya aşınmayı azaltma veya soğutma özelliğine sahip mamul haline 

getirilen doğal veya yapay maddeleri,   

Rafinerici: Lisansı gereği rafinaj faaliyeti yapma hakkı verilmiş, petrol ticareti  yapan sermaye şirketini,   

Serbest kullanıcı: Kalorifer yakıtı, fuel-oil ve motorinde yıllık 5 000 tondan aşağı olmayacak şekilde Kurum tarafından ürün 

bazında belirlenen tüketim miktarından fazla yıllık petrol tüketimi olan lisanslı kullanıcıyı,   

Solvent: Kimya ve sanayi tesislerinde tüketilen ve/veya yeni kimya ve sanayi mamulleri üretiminde kullanılan  

petrol ürünlerini,   

Tehlikeli eylem: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, bunların yapıldığı mahalde veya yakınında bulunan bir kimsenin ölümüne, 

engelli hale gelmesine veya sağlığının bozulmasına, çevrenin kirlenmesine sebep olan veya olabilecek nitelikte bulunan bir 

fiil veya ihmali,(1)   

Transit taşıma: Başka bir ülkeden gelen petrolün başka bir ülkeye Türkiye üzerinden kara ve deniz yolu ile taşınmasını,   

Ulusal marker: Akaryakıta rafineri çıkışında veya gümrük girişinde eklenecek katkıyı,   
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Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri 

 

• Lisans, sahibine lisansta yer alan faaliyetin yapılması ile bu konularda taahhütlere girişilmesi haklarını verir.   

•  Lisans ile tanınan haklar; bu Kanunun, ilgili diğer mevzuatın ve lisansta yer alan kayıtlı hususların yerine getirilmesi 

koşuluyla kullanılır.   

• Piyasa faaliyetinde bulunanlar, kötüniyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü işlemden özenle 

kaçınmak, bunların oluşumunun engellenmesi için her türlü tedbiri almak ile istenmeyen durumları en kısa sürede 

gidermek zorundadır.   

• Ulusal güvenlik açısından ihtiyaç duyulan akaryakıt ve diğer ürünlerin üretimi ve teslimi önceliklidir. Rafinericiler, 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı taktik yakıtların üretim kabiliyetini ürün talebi halinde sağlamak ve korumakla 

yükümlüdür.   

• Rafinerici lisansı sahipleri, tesislerindeki ham petrol, ara ürün, akaryakıt harici ürün ve akaryakıt tankları ile yurt içi 

ve yurt dışı satış tanklarını lisanslarına işletmek ve tankların kullanımına ilişkin bilgileri Kuruma bildirmekle 

yükümlüdürler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak Kurum tarafından çıkarılan 

yönetmelik ile belirlenir.  

Dağıtım 

 

• Dağıtıcı lisansı sahipleri, akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olur.   

•  Dağıtıcı lisansı sahipleri, kendi mülkiyetlerindeki veya sözleşmelerle oluşturacakları bayilerinin 

istasyonlarına akaryakıt dağıtımının yanı sıra, serbest kullanıcılara  akaryakıt toptan satışı ve depolama 

tesislerinin yakınındaki tesislere boru hatları ile taşıma faaliyetlerinde bulunabilir. Dağıtıcılar başka 

akaryakıt dağıtıcılarının bayilerine dağıtım yapamazlar.   Dağıtıcılar, yıllık pazarlama projeksiyonları 

yapmak ve detayları ile her yıl Kuruma Şubat ayı içinde vermekle yükümlüdür. Yıl içinde, üçer aylık 

dönemlerde projeksiyonlarının gerçekleşme değerlemesini yaparak Kuruma; Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim 

aylarında verir ve projeksiyonlarında oluşan yüzde ondan fazla artış ve eksilişleri açıklarlar.  

•  Dağıtıcıların kendi işlettiği  istasyonlar aracılığı ile yaptığı satış, dağıtıcının toplam yurt içi pazar payının yüzde 

onbeşinden fazla olamaz. Dağıtıcıların yurt içi pazar payı, toplam yurt içi pazarın yüzde kırkbeşini geçemez. 

Dağıtıcı, kendi işlettiği istasyonlara sübvansiyon ve bayi istasyonlarından farklı uygulama  yapamaz.   

• Dağıtıcılar, lisans başvurularında asgarî yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin, motorin) dağıtım projeksiyonu ile bayi 

bilgilerini Kuruma vermek zorundadır ve kendi dağıtım ağına bağlı bayilerin işlettikleri akaryakıt istasyonlarında 

farklı lisans alt başlığına sahip dağıtıcıların bayisi sıfatı ile yapacakları faaliyetler hariç olmak üzere, kullanıcılara 

lisans alt başlığında yer almayan akaryakıtları teslim edemez.   

•  İhrakiye teslimleri; rafinerici,  dağıtıcı ve ihrakiye teslim şirketlerince yapılır. İhrakiye teslimi yapanlar, gümrük 

antrepolarına getirdikleri ve deniz/hava taşıtlarına verilmek üzere çıkardıkları akaryakıt cins ve miktarlarını üç ayda 

bir Kuruma bildirirler.   

•  Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünleri (solvent, madeni ve baz yağ, asfalt, solvent nafta vb.) ile ilgili ithalat ve 

ihracat dahil, faaliyetler Kurumun hazırlayacağı düzenlemelere göre yapılır.   

• Piyasa fiyatı tekliflerinde, T. C. Merkez Bankası tarafından açıklanan aylık döviz satış kuru ortalaması, petrol birimi 

olarak varil, metrik ton ve döviz cinsi olarak ABD Doları kullanılır.  

•  Rafinericiler, ham petrol üreticilerinin teklifi halinde oluşan bu asgarî fiyatlardan yerli ham petrolü alırlar ve  ham 

petrol temininde yerli ham petrole öncelik tanırlar. Rafinericiler ham petrol üreticilerinin bu asgarî fiyat veya 

bunun üzerindeki fiyat tekliflerine onbeş gün içinde yazılı olarak cevap verirler. Rafinericiler üreticilerin aleyhine 

olacak teslim yeri ve şartlarında maddî talep ve teklifte bulunamazlar. Fiyat uyuşmazlıkları Kurumun hakemliğinde 

en geç otuz gün içerisinde tarafları bağlayacak şekilde sonuçlandırılır.   
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İletim tesisleri ile lisanslı depolama tesislerine erişim 

 

-Tesislerinde boş kapasite bulunan ileticiler ve lisanslı depocular; iletim ve depolama taleplerini, talebin aşağıda 

sayılan hususları sağlaması halinde, karşılamakla yükümlüdür.   

  Yapılan talebin;   

• Lisans sahibinin tarifesine uygun olması,   

• İlgili tesisin kapasitesine uygun yapılması,   

• Lisans sahibinin tesisine, işletme kural ve koşullarına, ilettiği veya depoladığı petrole yönelik olarak bozucu 

veya risk artırıcı olumsuz etkileri olmaması,   

• Tesisin, iletilen veya depolanan petrolün niteliğine uygun ve lisans sahibinin tarifesinde belirtilen asgarî 

miktarda olması,   

• İletim için, petrolün cinsi de dikkate alınarak üretici, rafinerici, iletici veya dağıtıcı tarafından depolama için, 

depocunun tarifesinde belirtilen asgarî miktarın üzerinde olmak şartı ile herkes tarafından yapılması,   

 Sigorta 

• Lisans kapsamında yürütülen faaliyetler için, sigorta yaptırılması zorunludur. Bakanlar Kurulu kararıyla 

sigorta kapsamından muaf tutulacak faaliyetler belirlenebilir. Sigorta kapsamına alınacak varlık 

çeşitlerinin belirlenmesi ile bunların tâbi olacağı sigorta kolları ve muafiyet tanınan hususlar, Kurumca 

çıkarılacak yönetmeliklerde düzenlenir.   

 Petrol stokları 

• Piyasada sürekliliğin sağlanması, kriz veya olağanüstü hallerde risklerin önlenmesi ve uluslar arası 

anlaşmalar gereği olağanüstü hal petrol stokları ile ilgili yükümlülüklerin ifası amaçlarıyla bir önceki yıl 

günlük ortalama kullanımının içindeki net ithalatın en az doksan günlük miktarı kadar  petrol stoğu 

tutulur. 

• Ulusal marker eklemekle yükümlü lisans sahipleri, her yıl kasım ayı içinde takip eden yıla ait pazarlama 

projeksiyonlarını Kuruma bildirir ve bu projeksiyona göre Kurumca temin edilecek ulusal marker, Kurumca 

belirlenecek usul ve esaslara göre akaryakıta eklenmek üzere ilgili lisans sahiplerine teslim edilir.  Kurum, 

ulusal marker ve idarî ve teknolojik yöntemler ile bir denetim sistemini kurar. Valilikler, görevli 

elemanların başvurusu halinde denetim  
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HAYVANLARI KORUMA KANUNU  ++++ 

 

Ekosistem: Canlıların kendi aralarında ve cansız çevreleriyle ilişkilerini bir düzen içinde yürüttükleri biyolojik, fiziksel ve 

kimyasal sistemi,  

Tür: Birbirleriyle çiftleşebilen ve üreme yeteneğine sahip verimli döller verebilen popülasyonları,  

Evcil hayvan: İnsan tarafından kültüre alınmış ve eğitilmiş hayvanları,    

Sahipsiz hayvan: Barınacak yeri olmayan veya sahibinin ya da koruyucusunun ev ve arazisinin sınırları dışında bulunan ve 

herhangi bir sahip veya koruyucunun kontrolü ya da doğrudan denetimi altında bulunmayan evcil hayvanları,   

Güçten düşmüş hayvan: Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıkları haricinde yaşlanma, sakatlanma, yaralanma ve hastalanma gibi 

çeşitli nedenlerle fizikî olarak iş yapabilme yeteneğini kaybetmiş binek ve yük hayvanlarını,   

Yabani hayvan: Doğada serbest yaşayan evcilleştirilmemiş ve kültüre alınmamış omurgalı ve omurgasız hayvanları,   Ev ve 

süs hayvanı: İnsan tarafından özellikle evde, işyerlerinde ya da arazisinde özel zevk ve refakat amacıyla muhafaza edilen 

veya edilmesi tasarlanan bakımı ve sorumluluğu sahiplerince üstlenilen her türlü hayvanı,   Kontrollü hayvan: Bir kişi, 

kuruluş, kurum ya da tüzel kişilik tarafından sahiplenilen, bakımı, aşıları, periyodik sağlık kontrolleri yapılan işaretlenmiş 

kayıt altındaki ev ve süs hayvanlarını,              

Hayvan bakımevi: Hayvanların rehabilite edileceği bir tesisi,  

Kesim hayvanı: Gıda amaçlı kesimi yapılan hayvanları,    

Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,             İfade eder.           

   Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır:  

• Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.  

• Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz  hayvanların da, sahipli hayvanlar 

gibi  yaşamları desteklenmelidir.  

• Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.   

• Hiçbir maddî kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insanî ve vicdanî sorumluluklarla,  sahipsiz ve güçten düşmüş 

hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu 

kapsamda eşgüdüm sağlanması esastır.     

• Nesli yok olma tehlikesi altında bulunan tür ve bunların yaşama ortamlarının korunması esastır.   

• Yabani hayvanların yaşama ortamlarından koparılmaması, doğada serbestçe yaşayan bir hayvanın yakalanıp özgürlükten 

yoksun bırakılmaması esastır.    

• Hayvanların korunması ve rahat yaşamalarının sağlanmasında; insanlarla diğer hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri 

de dikkate alınmalıdır.  

• Hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi, barındırılma ve taşınması esastır.  

  ı) Hayvanları taşıyan ve taşıtanlar onları türüne ve özelliğine uygun ortam ve şartlarda taşımalı, taşıma sırasında beslemeli 

ve bakımını yapmalıdırlar.    

• Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için 

hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları 

esastır.  

• Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin 

sahiplerince kısırlaştırılması esastır. Bununla birlikte, söz konusu hayvanlarını yavrulatmak isteyenler, doğacak yavruları 

belediyece kayıt altına aldırarak bakmakla ve/veya dağıtımını yapmakla yükümlüdür.  

 

            Hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı   

 

-    Ticarî amaç güdülmeden bilhassa ev ve bahçesi içerisinde bakılan ev ve süs hayvanları sahiplerinin borcundan dolayı 

haczedilemezler.      

            Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması   

 

-Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında 

öldürülmeleri yasaktır.  

- Güçten düşmüş hayvanlar ticarî ve gösteri amaçlı veya herhangi bir şekilde binicilik ve taşımacılık amacıyla çalıştırılamaz.  
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- Hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak kaydıyla sadece insanî ve vicdanî amaçlarla sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara 

bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilere; belediyeler, orman idareleri, 

Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, mülkiyeti idarelerde kalmak koşuluyla arazi ve buna ait binalar 

ve demirbaşlar tahsis edilebilir. Tahsis edilen arazilerin üzerinde amaca uygun tesisler  ilgili Bakanlığın/İdarenin izni ile 

yapılır.    

             Hayvanların ticareti  

 

• Satılırken; hayvanların sağlıklarının iyi, barındırıldıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunludur.             

Çiftlik hayvanlarının bakımı, beslenmesi, nakliyesi ve kesimi esnasında hayvanların refahı ve güvenliğinin 

sağlanması hususundaki düzenlemeler Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.  

•  Hayvanların ticarî amaçla film çekimi ve reklam için kullanılması ile ilgili hususlar izne tâbidir. Bu izne ait usul ve 

esaslar ilgili kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak  yönetmelikle belirlenir.  

•  Bir hayvan; acı, ıstırap ya da zarar görecek şekilde, film çekimi, gösteri, reklam ve benzeri işler için kullanılamaz.               

Deney hayvanlarının ithalat ve ihracatı izne tâbidir. Bu izin, Bakanlığın görüşü alınarak Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığınca verilir.  

•  Hasta, sakat ve yaşlı durumda bulunan veya iyileşemeyecek derecede ağrısı veya acısı olan bir hayvanı usulüne 

uygun kesmek ya da ağrısız öldürme amacından başka bir amaçla birine devretmek, satmak veya almak yasaktır.  

          Hayvanların kesimi  

 

• Hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, 

en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak  ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların 

kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır.  

• Dini amaçla kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, çevre temizliğine uygun 

olarak, hayvana en az acı verecek şekilde bir anda kesimi, kesim yerleri, ehliyetli kesim yapacak kişiler ve ilgili diğer 

hususlar Bakanlık, kurum ve kuruluşların görüşü alınarak, Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakanlıkça 

çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.    

            Hayvanların öldürülmesi  

           

• Kanunî istisnalar ile tıbbî ve bilimsel gerekçeler ve gıda amaçlı olmayan, insan ve çevre sağlığına yönelen 

önlenemez tehditler bulunan acil durumlar dışında yavrulama, gebelik ve süt anneliği dönemlerinde hayvanlar 

öldürülemez.  

        Öldürme işleminden sorumlu kişi ve kuruluşlar, hayvanın kesin olarak öldüğünden emin olunduktan sonra, hayvanın 

ölüsünü usulüne uygun olarak bertaraf etmek veya ettirmekle yükümlüdürler. Öldürme esas ve usulleri Bakanlıkça 

çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.              

            Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:  

            a) Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı 

soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.             b) Hayvanları, gücünü 

aştığı açıkça görülen fiillere zorlamak.  

• Hayvan bakımı eğitimi almamış kişilerce ev ve süs hayvanı satmak.  

• Ev ve süs hayvanlarını onaltı yaşından küçüklere satmak.  

• Hayvanların kesin olarak öldüğü anlaşılmadan, vücutlarına müdahalelerde bulunmak.        

f) Kesim hayvanları ve 4915 sayılı Kanun çerçevesinde avlanmasına ve özel üretim çiftliklerinde kesim hayvanı olarak 

üretimine izin verilen av hayvanları  ile ticarete konu yabani hayvanlar dışındaki hayvanları, et ihtiyacı amacıyla kesip ya da 

öldürüp piyasaya sürmek.              

g) Kesim için yetiştirilmiş hayvanlar dışındaki hayvanları ödül, ikramiye ya da prim olarak dağıtmak.  

  h) Tıbbî gerekçeler hariç hayvanlara ya da onların ana karnındaki yavrularına veya havyar üretimi hariç yumurtalarına zarar 

verebilecek sunî müdahaleler yapmak, yabancı maddeler vermek.   
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ı) Hayvanları hasta, gebelik süresinin 2/3’ünü tamamlamış gebe ve yeni ana iken çalıştırmak, uygun olmayan koşullarda 

barındırmak.     

• Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak, işkence yapmak.   

• Sağlık nedenleri ile gerekli olmadıkça bir hayvana zor kullanarak yem yedirmek,  acı, ıstırap ya da zarar veren yiyecekler ile 

alkollü içki, sigara, uyuşturucu ve bunun gibi bağımlılık yapan yiyecek veya içecekler vermek.  

• Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını 

ve reklamını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek.  

 

Mahallî Hayvan Koruma Kurulları  Teşkilât, Görev ve Sorumluluklar   

   İl hayvanları koruma kurulu   

 

• Her ilde il hayvanları koruma kurulu, valinin başkanlığında, sadece hayvanların korunması ve mevcut sorunlar ile 

çözümlerine yönelik olmak üzere toplanır.   

            Bu toplantılara;  

            a) Büyükşehir belediyesi olan illerde büyükşehir belediye başkanları, büyükşehire bağlı ilçe belediye başkanları, 

büyükşehir olmayan illerde belediye başkanları,               

b) İl çevre ve orman müdürü,  

• İl tarım müdürü,  

• İl sağlık müdürü,  

• İl millî eğitim müdürü,  

• İl müftüsü,  

• Belediyelerin veteriner işleri müdürü,   

• Veteriner fakülteleri olan yerlerde fakülte temsilcisi,  

 ı) Münhasıran hayvanları koruma ile ilgili faaliyet gösteren gönüllü kuruluşlardan valilik takdiri ile seçilecek en çok iki 

temsilci,    

   j) İl veya bölge veteriner hekimler odasından bir temsilci,             Katılır.  

            Kurul başkanı gerekli gördüğü durumlarda konuyla ilgili olarak diğer kurum ve kuruluşlardan yetkili isteyebilir.             

İl hayvan koruma kurulu sekretaryasını, il çevre ve orman  müdürlüğü yürütür. Kurul, çalışmalarının sonucunu, önemli 

politika, strateji, uygulama, inceleme ve görüşleri Bakanlığa bildirir. İllerde temsilciliği bulunmayan kuruluş var ise il hayvan 

koruma kurulları diğer üyelerden oluşur. Kurul, kurul başkanı tarafından toplantıya çağrılır.             İl hayvan koruma 

kurulunun çalışma esas ve usulleri Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.            

İl hayvanları koruma kurulunun görevleri 

• Hayvanları koruma  kurulu münhasıran  hayvanların korunması, sorunların tespiti ve çözümlerini karara bağlamak 

üzere; av ve yaban hayvanlarının ve yaşama alanlarının korunması ve avcılığın düzenlenmesi hususlarında alınmış 

olan Merkez Av Komisyonu kararlarını göz önünde bulundurarak;  

• Hayvanların korunması ve kullanılmasında onların yasal temsilciliği niteliği ile bu Kanunda belirtilen görevleri yerine 

getirmek,  

• İl sınırları içinde hayvanların korunmasına ilişkin sorunları belirleyip, koruma sorunlarının çözüm tekliflerini içeren yıllık, 

beş yıllık ve on yıllık  plân ve projeler yapmak, yıllık hedef raporları hazırlayıp Bakanlığın uygun görüşüne sunmak, 

Bakanlığın olumlu görüşünü alarak hayvanların korunması amacıyla her türlü önlemi almak,  

  Hazırlanan uygulama programlarının uygulanmasını sağlamak ve sonuçtan Bakanlığa bilgi vermek,  

• Hayvanların korunması ile ilgili olarak çeşitli kişi, kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemek, yönlendirmek 

ve bu konuda gerekli eşgüdümü sağlamak,  

• İlde kurulacak olan hayvan bakımevleri ve hayvan hastanelerini desteklemek, geliştirmek ve gerekli önlemleri almak,    

• Yerel hayvan koruma gönüllülerinin müracaatlarını değerlendirmek,  

• Hayvan sevgisi,  korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetler düzenlemek,  

            j) Bu Kanuna göre çıkarılacak mevzuatla verilecek görevleri yapmak,   İle görevli ve yükümlüdür.  
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Denetim 

• Bu Kanun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Gerektiğinde bu yetki Bakanlıkça 

mahallin en büyük mülkî amirine yetki devri suretiyle devredilebilir.  

            Fiillerin tekrarı  

            + Bu Kanunda, ceza hükmü altına alınmış fiillerin tekrarı halinde para cezaları bir kat, daha fazla tekrarı halinde üç 

kat artırılarak verilir.  

• Bu Kanunun 14 üncü maddesinin (l) bendinde belirtilen hayvanlardan, yurda bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

önce sokulmuş olanların sahipleri; üç ay içerisinde hayvan koruma kurullarına bildirimde bulunarak bunları kayıt 

altına aldırmak; altı ay içerisinde kısırlaştırarak kısırlaştırıldıklarına ilişkin belgeleri il hayvan koruma kurullarına 

teslim etmek zorundadırlar.   
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SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN ++++ 

 

 Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,  

İl spor güvenlik kurulu: Her ilde oluşturulan spor güvenlik kurulunu,  

 İlçe spor güvenlik kurulu: Spor kulübü bulunan ilçelerde oluşturulan spor güvenlik kurulunu,  

Merkezi spor güvenlik birimi: Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan ilgili birimi,  

Müsabaka güvenlik amiri ve yardımcısı: Spor alanlarında güvenliğin sağlanması amacıyla mülki  

idare amiri tarafından görevlendirilmiş kolluk amirini ve yardımcılarını, 

Müsabaka alanı: Spor müsabakalarının yapıldığı alanlarda müsabakanın yapıldığı yer ile sporculara ve görevlilere tahsis 

edilmiş yerleri,  

Spor alanı: Spor müsabakalarının veya antrenmanların gerçekleştirildiği alanlar ile seyircilere ait seyir alanları, özel seyir 

alanları, sporculara ait soyunma odası ve bu Kanunun uygulanması kapsamında spor yapmaya elverişli alanları, müsabaka 

öncesinde, esnasında veya sonrasında taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar hâlinde toplandıkları yerleri, 

müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhları, takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçları ya da 

takımların kamp yaptığı yerleri, 

Spor güvenlik birimi: Sorumluluk alanlarına göre il ve ilçe emniyet müdürlükleri veya jandarma komutanlıkları tarafından 

kurulan ilgili birimi,  

İl ve ilçe spor güvenlik kurullarının oluşturulması 

- İl spor güvenlik kurulu, vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, belediye başkanlığı, il jandarma 

komutanlığı, il emniyet müdürlüğü, gençlik ve spor il müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü, ilgili 

federasyon ve amatör spor kulüpleri konfederasyon temsilcileri, vali tarafından belirlenecek bir hukukçu ile farklı spor 

kulüplerine mensup stat güvenliğinden sorumlu yönetim kurulu üyesi ve gerekli görüldüğünde davet edilecek basın 

kuruluşlarının ve ilgili kamu kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur. 

- İlçe spor güvenlik kurulu, kaymakam başkanlığında il spor güvenlik kurulunda yer alan kurum ve kuruluşların ilçedeki 

temsilcileri ve kaymakam tarafından belirlenecek bir hukukçu ile varsa farklı spor kulüplerine mensup stat güvenliğinden 

sorumlu yönetim kurulu üyesi ve gerekli görüldüğünde davet edilecek basın kuruluşlarının ve ilgili kamu kuruluşlarının 

temsilcilerinden oluşur. 

Müsabaka güvenliği 

• Müsabaka güvenlik amiri veya yardımcısı, spor müsabakalarında alınacak güvenlik önlemlerinin yürütülmesi ve 

denetlenmesi konularında, müsabakanın güvenliği ile ilgili tüm kişi ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu 

sağlamakla yetkili ve görevlidir. 

• Her spor güvenlik birimi amiri, futbolda en üst lig ve bir altındaki lig için, her bir kulüple ilgili bir kolluk görevlisini 

gözlemci olarak görevlendirmekle yükümlüdür. Belirlenen kolluk görevlisi, deplasman maçları dahil ilgili kulübün 

bütün maçlarında görevlendirilir. 

• Müsabaka ve seyir alanlarında genel kolluk görevlileri ile özel güvenlik görevlileri, müsabaka güvenlik amiri ve 

yardımcısının emir ve denetiminde birlikte görev yapar. Müsabaka güvenlik amiri her zaman tribünlerdeki genel 

kolluk görevlilerinin sayısının artırılmasına karar verebilir. 

• İl veya ilçe spor güvenlik kurulları, müsabaka ve seyir alanında spor kulüplerinin bulundurmakla yükümlü oldukları 

özel güvenlik görevlilerinin sayısını ve görev alacakları yerleri belirlemekle yetkilidir.  

• Spor müsabakalarından önce müsabaka güvenlik amirinin başkanlığında müsabakanın güvenliğine ilişkin eş güdüm 

toplantısı yapılır. Bu toplantının yapılacağı müsabakalar ile toplantıya katılacaklar ve gerekli diğer hususlar 

yönetmelikle belirlenir.  

 

Yasak Fiiller ve Ceza Hükümleri  
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Şike ve teşvik primi  

 

- Belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kişi, bir 

yıldan üç yıla kadar(1) hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Kendisine menfaat temin edilen kişi de 

bu suçtan dolayı müşterek fail olarak cezalandırılır. Kazanç veya sair menfaat temini hususunda anlaşmaya varılmış olması 

halinde dahi, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur 

- Şike anlaşmasının varlığını bilerek spor müsabakasının anlaşma doğrultusunda sonuçlanmasına katkıda bulunan kişiler de 

birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.  

- Kazanç veya sair menfaat vaat veya teklifinde bulunulması halinde, anlaşmaya varılamadığı takdirde, suçun teşebbüs 

aşamasında kalmış olması dolayısıyla cezaya hükmolunur.  

Suçun;  

• Kamu görevinin sağladığı güven veya nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle,  

• Federasyon veya spor kulüpleri ile spor alanında faaliyet gösteren tüzel kişilerin, genel kurul ve yönetim kurulu 

başkan veya üyeleri, teknik veya idari yöneticiler ile kulüplerin ve sporcuların menajerleri veya temsilciliğini yapan 

kişiler tarafından,  

• Suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde,  

ç) Bahis oyunlarının sonuçlarını etkilemek amacıyla, işlenmesi halinde verilecek ceza 

yarı oranında artırılır.  

Yasak maddeler 

 

• Müsabaka, seyir, özel seyir ve antrenman alanları ile takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri 

araçlara;  

• Ruhsatlı dahi olsa ateşli silahlar ile esasen bulundurulması yasak olan diğer silahların,  

• Esasen bulundurulması yasak olmamakla beraber kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile  

patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddelerin,  

• Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin, sokulması yasaktır.  

 

+ Müsabaka, seyir ve antrenman alanlarında alkollü içecek sokulması, kullanılması  

ve satılmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili federasyonlar tarafından belirlenir.  

• Müsabaka güvenliğinin sağlanması amacıyla, genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere özel 

güvenlik görevlileri, mülki amirin yazılı emrine istinaden, spor alanına girişte izleyicilerin üstünü ve eşyasını teknik 

cihazlarla ve gerektiğinde el ile kontrol edebilir ve arayabilir.  

• Spor müsabakası öncesinde, esnasında ve sonrasında spor alanında taraftarların üzeri ve eşyası 4/7/1934 tarihli ve 

2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun önleme aramasına ilişkin hükümlerine göre aranabilir. 

• Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi  

 

- Spor alanlarında kasten yaralama suçunun veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde şikayet şartı aranmaksızın 

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Spor 

alanları ve bu alanlardaki eşya, mala zarar verme suçu bakımından kamu malı hükmündedir. 

- Birinci fıkra kapsamına giren suçların işlenmesi suretiyle müsabaka, antrenman veya seyir alanlarına ve bu alanlardaki 

eşyaya zarar verilmiş olması halinde, meydana gelen zararların tazmini hususunda zarar veren kişiler ve onların taraftarı 

olduğu spor kulübü meydana gelen zarardan müteselsilen sorumludur. Zararı gideren spor kulübünün sorumlu taraftarlarına 

rücu hakkı saklıdır.   

Suçun ağırlaştırıcı unsuru ve hak yoksunluğu  
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• Kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini bez veya sair unsurlarla tamamen veya kısmen kapatmak suretiyle bu 

Kanunda belirtilen suçları işleyenler hakkında verilecek cezalar yarı oranında artırılır.  

• Bu Kanunda tanımlanan veya atıf yapılan ilgili kanunlardaki suçlardan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına 

mahkûmiyet hâlinde, kişi hakkında ayrıca 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümlerine göre spor kulüplerinin, 

federasyonların ve bünyesinde sportif faaliyetler icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev 

yapmaktan yasaklanmasına hükmolunur. Bu fıkra hükmüne göre ya da 11 inci maddenin onbirinci fıkrasına göre verilen 

yasaklama kararı hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girer ve cezanın tümüyle infazından itibaren, mahkûm olunan  hapis 

cezası kadar sürenin geçmesiyle sona erer. Ancak toplam uygulanacak hak yoksunluğu beş yıldan fazla olamaz.  

Yargılama ve usul hükümleri  

 

• Bu Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı yargılama yapmaya  

Hakimler ve Savcılar Kurulunun ihtisas mahkemesi olarak görevlendireceği asliye ceza mahkemeleri yetkilidir. 

• Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesi hükümleri, 11 inci maddede tanımlanan suç bakımından da 

uygulanır.  

• Bu Kanun hükümlerine göre idari para cezasına ve diğer idari yaptırımlara karar vermeye, Cumhuriyet savcısı 

yetkilidir.  
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TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN ++++ 

 

Görev 

• Taşınmaz mallara tecavüz veya müdahale edilmesi halinde; taşınmaz mal merkez ilçe sınırları içinde ise, il valisi 

veya görevlendireceği vali yardımcısı, diğer ilçelerde ise kaymakamlar tarafından bu tecavüz veya müdahalenin 

önlenmesine karar verilir ve taşınmaz mal yerinde zilyedine teslim edilir.  

Başvuru 

• Taşınmaz mala yapılan tecavüz veya müdahalenin önlenmesi için, yetkili makamlara başvurmaya, o taşınmaz malın 

zilyedi, zilyed birden fazla ise içlerinden biri yetkilidir.  

•  Kamu idareleri, kamu kurumları ve kamu kuruluşları ile tüzelkişilerin başvuruları, taşınmaz malın ait olduğu idare, 

kurum, kuruluş ve tüzelkişinin yetkilisi tarafından yapılır.  

• Köye ait taşınmaz mallara yapılan tecavüz veya müdahalelerde, köy halkından herhangi biri de yetkili makama 

başvuruda bulunabilir.  

• Vali veya kaymakam görev alanları içinde bulunan kamu idarelerine, kamu kurumlarına ve kuruluşlarına ait veya 

bunlar tarafından idare olunan veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlere veya menfaati 

umuma ait olan taşınmaz mallara tecavüz veya müdahalede bulunulduğunu öğrendiklerinde, soruşturmayı 

doğrudan doğruya yaptırırlar ve sonucu karara bağlarlar.               

Başvuruda bulunma süresi 

• Yetkililerin; tecavüz veya müdahalenin yapıldığını öğrendikleri tarihten altmış gün içinde, idari makama başvuruda 

bulunmaları gerekir. Ancak, tecavüz veya müdahalenin oluşundan itibaren bir yıl geçtikten sonra bu makamlara 

başvuruda bulunulamaz. 

• Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerle menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara yapılan tecavüz 

veya müdahalelerde süre aranmaz.  

Soruşturma 

• Başvuru üzerine, karar vermeye yetkili kişiler veya bunların görevlendireceği bir veya birkaç memur tarafından yerinde 

soruşturma yapılır.  

• Soruşturmayı yapan kişilere gerektiğinde teknik eleman ve yardımcı verilir.   

•  Bu Kanun kapsamı dışında kaldığı dilekçeden açıkça ve kesinlikle anlaşılan başvurular, yerinde soruşturma yapılmadan yazılı 

olarak reddedilebilir.  

•  Taşınmaz mal, aynı il'e bağlı ilçelerarası sınır anlaşmazlığı bulunan bir yerde ise yetkili kaymakamlığı vali; illerarası sınır 

anlaşmazlığı bulunan bir yerde ise yetkili valiliği veya kaymakamlığı İçişleri Bakanlığı belirler.  

Şahitlerin dinlenmesi ve karar 

• Soruşturma memuru, tarafların şahitlerini dinledikten sonra gerekli gördüğü takdirde tarafsız kişileri ve ilgisine göre hazine, 

özel idare ve belediye temsilcilerini, köy muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerini de dinleyebilir. İfadeler, Ceza Muhakemesi 

Kanunundaki hükümler dairesinde yeminli olarak alınır.              Soruşturma en geç 15 gün içinde tamamlanarak karara 

bağlanır.                

Kararların kesinliği 

• Bu Kanuna göre verilen kararlar idari yargı yolu açık olmak üzere kesindir. Ancak, açık olan yazı ve hesap hataları 

karar veren yetkili makamca kendiliğinden düzeltilir. Taşınmaz mal üzerinde üstün sayılabilecek bir hakkı olduğunu 

iddia edenlerin yargı yoluna başvurması gerektiği kararda belirtilir.  
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Tebligat 

• Soruşturmanın yapılacağı, kararın yerine getirileceği yer, tarih ve saat taraflara tebliğ edilir. Şikayetçinin, varsa 

kanuni vekilinin veya dilekçesinde ismini belirttiği temsilcisinin; başvuru, 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre 

yapılmış ise köy muhtarı veya ihtiyar meclisi üyelerinden birinin; soruşturma yapılması ve kararın yerine getirilmesi 

sırasında taşınmaz malın başında bulunması zorunludur. Mütecavize tebligat yapılamaması halinde soruşturmanın 

yapılacağı veya kararın yerine getirileceği yer, tarih ve saat 3 gün önceden alışılmış usullerle taşınmaz malın 

bulunduğu köy veya beldede ilan edilir. Mütecaviz gelmezse soruşturma ve kararın yerine getirilmesi yokluğunda 

yapılır.  

Kararın uygulanması ve güvenlik kuvvetlerinin görevi 

• Tecavüz veya müdahalenin önlenmesi hakkındaki kararlar, karar vermeye yetkili amirce görevlendirilecek infaz 

memuru tarafından, taşınmaz malın yerinde ve o andaki durumu ile zilyedine, tüzelkişiliğe veya kamu idareleri, 

kamu kurumları ve kuruluşlarına teslim edilmesi suretiyle yerine getirilir.  

• Karar gereğinin, kararın infaz memuruna geldiği tarihten itibaren en geç 5 gün içinde yerine getirilmesi zorunludur.               

• Karar vermeye yetkili makamın gerekli göreceği durumlarda, infaz memuruna teknik yönden yardımcı olmak üzere 

yeteri kadar memur görevlendirilir.  

• Mahallin en büyük mülki idare amirinin yazılı emri ile güvenlik kuvvetlerince, gerek soruşturma, gerekse kararın 

yerine getirilmesi sırasında mahallinde, gerekli önlemler alınır.  

Gecikmelerin üst makama bildirilmesi 

 

• 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirlenen 15 günlük süre içinde karar verilmezse veya verilen karar 9 uncu 

maddenin ikinci fıkrasında belirlenen 5 günlük süre içinde infaz edilmezse durum, sebepleri ile birlikte bir üst 

makama bildirilir.  

             İkinci ve daha sonraki tecavüzler   

• Taşınmaz mala aynı mütecaviz tarafından ikinci defa veya onun yararına başkaları tarafından bilerek ilk defa 

tecavüz veya müdahalelerle ilgili başvurularda da birinci başvuruda olduğu gibi soruşturma yapılır ve sonucu karara 

bağlanır.  

İhtiyati tedbirler 

• Başvuru sırasında, taraflar arasındaki taşınmaz mal anlaşmazlığı hakkında mahkemece ihtiyati tedbir kararı verilmiş 

veya anlaşmazlık dava konusu yapılmış ise bu Kanun hükümleri uygulanmaz.   

• Bu Kanuna göre idari makam tarafından verilmiş bir önleme kararı varken, taraflarca taşınmaz mal anlaşmazlığına 

ilişkin dava açılmadan adli mercilerce ihtiyati tedbir kararı verilemez.  

           İkinci tecavüze ilişkin cezalar 

• Mahkeme kararıyla kendisine teslim edilmeksizin aynı taşınmaz mala ikinci defa yapılan tecavüz veya müdahale, 

ister tecavüz veya müdahalesi önceden önlenen kimse tarafından, isterse başkaları tarafından birinci mütecaviz 

yararına ilk defa yapılmış olsun, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, bu suçu 

işleyenler hakkında;  

• Taşınmaz mal, kamu kurum veya kuruluşlarına ait bulunuyorsa veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan  sahipsiz 

veya umumun menfaatine ait yerlerden ise altı aydan iki yıla kadar; şayet taşınmaz mal diğer tüzelkişilere veya gerçek 

kişilere ait ise üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.   

• Tecavüz veya müdahale silahlı bir kişi veya silahsız olsalar dahi birden fazla kişiler tarafından yapıldığı takdirde (a) 

bendindeki cezalar bir kat artırılarak hükmolunur.   
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• Tecavüz veya müdahale taşınmaz malı aralarında paylaşmak veya ortaklaşa kullanmak amacıyla iki veya daha çok kişinin 

birleşmesiyle işlenirse (b) bendi ile artırılan ceza ayrıca üçte bir oranında artırılır. Bu amaçla birleşen kişilerden en az 

birisinin silahlı olması halinde ise (b) bendi ile artırılan ceza ayrıca yarı oranında artırılarak hükmolunur.  

 

Soruşturma ve infaz giderleri 

 

-Soruşturma ve infaz memurları ile infaz memuruna teknik yönden yardımcı olarak görevlendirilecek memurların yevmiye 

ve taşıt giderleri, başvuruda bulunanlar tarafından maliye veznesine yatırılır.  

- Bu Kanunun uygulama şekli ve esasları İçişleri Bakanlığınca altı ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.  
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5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU ++++ 

• Kabahat deyiminden; kanunun, karşılığında idarî yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık anlaşılır. 

• Organ veya temsilcilik görevi yapan ya da organ veya temsilci olmamakla birlikte, tüzel kişinin faaliyeti 
çerçevesinde görev üstlenen kişinin bu görevi kapsamında işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı tüzel kişi 
hakkında da idarî yaptırım uygulanabilir.  

• Temsilci sıfatıyla hareket eden kişinin bu sıfatla bağlantılı olarak işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı 
temsil edilen gerçek kişi hakkında da idarî yaptırım uygulanabilir. Gerçek kişiye ait bir işte çalışan kişinin 
bu faaliyeti çerçevesinde işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı, iş sahibi kişi hakkında da idarî yaptırım 
uygulanabilir.  

• Kabahatler, kanunda açıkça hüküm bulunmayan hallerde, hem kasten hem de taksirle işlenebilir.  

• Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmamış çocuk hakkında idari para cezası uygulanmaz.  

• Türk Ceza Kanununun hata hallerine ilişkin hükümleri, ancak kasten işlenen kabahatler bakımından 
uygulanır. 

• Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak 
davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişi hakkında idarî para cezası 
uygulanmaz. 

• Kabahatin işlenişine birden fazla kişinin iştirak etmesi halinde bu kişilerin her biri hakkında, fail olarak 
idarî para cezası verilir.  

• Kabahate teşebbüs cezalandırılmaz. Tck suça teşebbüs ve gönüllü vazgeçmeye ilişkin hükümleri kabahat 
bakımından da uygulanır.  

• Bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin tanımlamarda idarı para cezası 
öngörülmüşse en ağır olan idari para cezası verilir. Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir 
kabahat ile ilgili olarak ayrı ayrı idari para cezası kesilir.  

• Bir fiil hem kabahat hem suç ise suçtan adli işlem yapılır kabahat uygulanmaz. Fakat suça işlem 
yapılmazsa kabahat uygulanır.  

• Kabahatler karşılığında uygulanacak olan idari yaptırımlar idari para cezası ve idari tedbirlerden ibarettir.    

• İdarî para cezası, maktu veya nispi olabilir. 

• İdarî para cezası, kanunda alt ve üst sınırı gösterilmek suretiyle de belirlenebilir. Bu durumda, idarî para 
cezasının miktarı belirlenirken işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru ve ekonomik durumu 
birlikte göz önünde bulundurulur. 

• İdarî para cezası tamamen tahsil edildikten itibaren en geç bir ay içinde durum, ilgili kamu kurum ve 
kuruluşuna bildirilir. 

• Kabahat dolayısıyla idarî para cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi halinde bunun 
tahsilatını derhal kendisi gerçekleştirir. İdarî para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen 
kişiden bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma 
hakkını etkilemez. 

• Kabahatin konusunu oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın mülkiyetinin kamuya 
geçirilmesine, ancak kanunda açık hüküm bulunan hallerde karar verilebilir. 

• Soruşturma zamanaşımının dolması halinde kabahatten dolayı kişi hakkında idarî para cezasına karar 
verilemez. 

• Elli Bin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasına karar verilmesi halinde 7 Yıl  

• Yirmi Bin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasına karar verilmesi halinde 5 Yıl  

• On Bin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasına karar verilmesi halinde 4 Yıl  

• On Bin Türk Lirasından az idari para cezasına karar verilmesi halinde 3 Yıl  

• Kanun hükmü gereği olarak idarî yaptırımın yerine getirilmesine başlanamaması veya yerine 
getirilememesi halinde zamanaşımı işlemez. 

• Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin zamanaşımı süresi 10 yıldır. 
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• Cumhuriyet savcısı, kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde bir kabahat dolayısıyla idarî yaptırım kararı 
vermeye yetkilidir. 

• Kovuşturma konusu fiilin kabahat oluşturduğunun anlaşılması halinde mahkeme tarafından idarî yaptırım 
kararı verilir. 

* İdarî yaptırım kararına ilişkin tutanakta;  

a) Hakkında idarî yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresi,  

b) İdarî yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiili, 

c) Bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller,  

d) Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin kimliği, 

Açık bir şekilde yazılır. Tutanakta, ayrıca kabahati oluşturan fiil, işlendiği yer ve zaman gösterilerek 
açıklanır.  

• İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliği 
veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu 
süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî yaptırım kararı kesinleşir. 

• İdarî yaptırım kararının mahkeme tarafından verilmesi halinde, bu karara karşı ancak itiraz yoluna 
gidilebilir. 

• Üçbin Türk Lirası dahil idarî para cezalarına karşı başvuru üzerine verilen kararlar kesindir. 

• Mahkemenin verdiği son karara karşı, Ceza Muhakemesi Kanununa göre itiraz edilebilir. Bu itiraz, kararın 
tebliği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde yapılır. 

• Kanun yoluna başvuran kişi, bu konuda karar verilinceye kadar başvurusundan vazgeçebilir. Vazgeçme 
halinde bir daha aynı konuda başvuruda bulunulamaz. 

• Sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde davranışlarda bulunan kişiye, kolluk 
görevlileri tarafından elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Kişi, ayrıca sarhoşluğun etkisi geçinceye 
kadar kontrol altında tutulur. 

• 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere bu 
Kanuna göre il valileri tarafından ikiyüzelli Türk Lirası idari para cezası verilir. Tekerrür halinde bu ceza 
iki katı olarak uygulanır. 

• Yetkili makamlardan ruhsat almaksızın kanuna göre yasak olmayan silahları park, meydan, cadde veya 
sokaklarda görünür bir şekilde taşıyan kişiye, kolluk tarafından elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

• Kolluk tarafından doğrudan ceza kesilen kabahatler: 

1-Afiş Asma, 2-Kimliği Bildirmeme, 3-Tütün Mamullerinin Tüketilmesi,4-Rahatsız Etme,5-Gürültü,6-
Şarhoşluk,7-Kumar,8-Dilencilik, 
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2911 SAYILI TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU ++++ 

+ Mahallin en büyük mülki amiri; illerde vali, ilçelerde kaymakamdır. 
+ Herkes, önceden izin almaksızın, bu Kanun hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç 

saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. 

+ Aşağıda belirtilen toplantı ve faaliyetler bu Kanun hükümlerine tabi değildir. 
 a) Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, vakıfların, derneklerin, 

ticari ortaklıkların ve diğer tüzel kişilerin özel kanunlarına ve kendi tüzüklerine göre yapacakları kapalı yer 
toplantıları,  

 b) Kanunlara uymak, kendi kural ve sınırları içinde kalmak şartıyla kanun veya gelenek ve göreneklere 
göre yapılacak toplantı, tören, şenlik, karşılama ve uğurlamalar, 

 c) Spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar,  
 d) Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların Devlet işleri hakkındaki toplantı ve 

konuşmaları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin halk ile yapacakları sohbet niteliğindeki görüşmeler. 

+ Seçim zamanlarında yapılacak propaganda toplantıları ile ilgili kanun hükümleri saklıdır.  
+ Toplantı ve gösteri yürüyüşleri, tüm il ve ilçe sınırları içerisinde aşağıdaki hükümlere uyulmak şartıyla her yerde 
yapılabilir. 

İl ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı, kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak, 

vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak şekilde ve 22 nci maddenin 

birinci fıkrasında sayılan sınırlamalara uyulması kaydıyla  

-Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri 

- Güzergâhın geçeceği ilçe ve il belediye başkanlarının,  

-En çok üyeye sahip üç sendikanın ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının il ve ilçe temsilcilerinin  

görüşleri alınarak mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenir. İl ve ilçenin büyüklüğü, gelişmişliği ve 

yerleşim özellikleri dikkate alınarak birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı belirlenebilir. 

+ Toplantı ve yürüyüşlere ve bu amaçla toplanmalara güneş doğmadan başlanamaz. Açık yerlerdeki toplantılar ile 
yürüyüşler gece vaktinin başlamasıyla dağılacak şekilde, kapalı yerlerdeki toplantılar ise saat 24.00’e kadar 
yapılabilir. 
+ Bu Kanuna göre yapılacak toplantılar, fiil ehliyetine sahip ve onsekiz yaşını doldurmuş, en az yedi kişiden 
oluşan bir düzenleme kurulu tarafından düzenlenir. Bu kurul, kendi aralarından birini başkan seçer. Diplomatik 
dokunulmazlıkları bulunan kişiler, düzenleme kurulu başkan veya üyesi olamazlar. 

+ Tüzel kişilerin toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeleri, yetkili organlarının kararına bağlıdır. 
+ Toplantı yapılabilmesi için, düzenleme kurulu üyelerinin tamamının imzalayacakları bir bildirim, toplantının 
yapılmasından en az 48 saat önce ve çalışma saatleri içinde, toplantının yapılacağı yerin bağlı bulunduğu valilik 
veya kaymakamlığa verilir.  

Bu bildirimde; 
 a) Toplantının amacı,  
 b) Toplantının yapılacağı yer, gün, başlayış ve bitiş saatleri,  
 c) Düzenleme kurulunun başkan ile üyelerinin açık kimlikleri, meslekleri ikametgahları ve varsa çalışma 

yerleri,  
 Belirtilir ve bildirime yönetmelikte gösterilecek belgeler eklenir.  
 Bu bildirim karşılığında gün ve saati gösteren alındı belgesi verilmesi zorunludur.  
 Bu bildirim, valilik veya kaymakamlıkça kabul edilmez veya karşılığında alındı belgesi verilmez ise 

keyfiyet bir tutanakla tespit edilir. Bu halde noter vasıtasıyla ihbar yapılır. İhbar saati bildirimin verilme saati sayılır. 
 Aynı yerde, aynı gün toplantı yapmak üzere ayrı ayrı düzenleme kurullarınca bildirim verilmişse ilk verilen 

bildirim geçerlidir. Diğerlerine durum hemen yazılı olarak bildirilir. 

+ Toplantı, 6 ncı madde hükümlerine uymak suretiyle bildirimde belirtilen yerde yapılır. Düzenleme kurulu, kendi 
üyelerinden başkan dahil en az yedi kişiyi toplantının yapıldığı yerde bulundurmakla yükümlüdür. Bu 
yükümlülüğün yerine getirildiğine dair tutulan tutanak, düzenleme kurulu tarafından hazırlanarak yetkili kolluk 
amirine teslim edilir. 
+ Toplantı, toplantının yapılacağı saatten en az 24 saat önce düzenleme kurulunun çoğunluğu tarafından, 

bildirimin verildiği valilik veya kaymakamlığa yazı ile bildirilmek şartıyla 48 saati geçmemek üzere yalnız bir kez 

geri bırakılabilir. 
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+ Bir il sınırı içinde aynı günde birden çok toplantı yapılmak istenmesi halinde vali, emrindeki güvenlik 

kuvvetlerinin ve gerektiğinde yararlanabileceği diğer güçlerin bu toplantıların güvenlik içinde yapılmasını 

sağlamaya yeterli olmadığı kanısına varırsa, toplantılardan bir kısmını 10 günü aşmamak üzere bir kez 

erteleyebilir. Bu ertelemede müracaat önceliği göz önünde bulundurulur. 

+ Bir bölge valiliğine bağlı illerden; birden çok ilde aynı günde toplantı yapmak için bildirim verilmesi üzerine, 

toplantı güvenliğini sağlamak amacıyla ilgili valilerce bölge valiliğinden takviye istenmesi halinde, bölge valisi bu 

isteklerin karşılanamayacağı kanısına varırsa, takviye gönderilemeyen illerdeki toplantılar 10 GÜNÜ aşmamak 

üzere bölge valiliğince bir kez ertelenebilir.  

+ Aynı günde birden çok bölge valiliğine bağlı illerde toplantı yapmak için bildirim verilmesi üzerine, toplantı 

güvenliğini sağlamak amacıyla ilgili bölge valilerince İçişleri Bakanlığından takviye istenmesi halinde, İçişleri 

Bakanlığı bu isteklerin karşılanamayacağı kanısına, varırsa, takviye gönderilemeyen bölge valiliğine bağlı 

illerdeki toplantılar 10 GÜNÜ aşmamak üzere İçişleri Bakanlığınca bir kez ertelenebilir.  

+  Bölge valisi, vali veya kaymakam, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve 

genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli bir toplantıyı 1 AYI aşmamak 

üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması hâlinde yasaklayabilir. 

+ Genel yollar ile parklarda, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde ve bunların eklentilerinde ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisine bir kilometre uzaklıktaki alan içinde toplantı yapılamaz ve şehirlerarası 

karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez. 

+ Bu Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılarak direnme suçunu veya katıldıkları toplantı ve gösteri 

yürüyüşleri sırasında propaganda suçunu işleyen çocuklar hakkında bu suçlara bağlı olarak ayrıca 3713 sayılı 

Terörle Mücadele Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz. 

+ Yabancıların bu Kanun hükümlerine göre toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeleri, İçişleri Bakanlığının iznine bağlıdır. 

Yabancıların bu Kanuna göre düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde topluluğa hitap etmeleri, afiş, pankart, resim, 

flama, levha, araç ve gereçler taşımaları, toplantının yapılacağı mahallin en büyük mülkî idare amirliğine toplantıdan en az 

kırksekiz saat önce yapılacak bildirimle mümkündür.  

+ Düzenleme kurulunun görev ve sorumlulukları : 

- Düzenleme kurulu, toplantının sükun ve düzenini, bildirimde yazılı amaç dışına çıkılmamasını sağlamakla 

yükümlü ve sorumludur.  

- Kurul, bunun için gereken önlemleri alır ve gerektiğinde güvenlik kuvvetlerinin yardımını ister. 

-  Toplantının amacı dışına çıktığı veya düzen içinde gerçekleşmesini imkânsız gördüğü takdirde kurul veya 

toplanamadığı takdirde kurul başkanı dağılma kararı alır ve durumu derhâl yetkili kolluk amirine bildirir.   

 - Düzenleme kurulunun sorumluluğu, topluluk toplantı yerinden tamamen dağılıncaya kadar sürer,   
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5682 SAYILI PASAPORT KANUNU ++++ 

+ Gümrük kapılarının açılışında İçişleri Bakanlığının görüşü alınır. 

+ Türk vatandaşları ile yabancılar Türkiye'ye girebilmek ve Türkiye'den çıkabilmek için yolcu giriş - çıkış 

kapılarındaki polis makamlarına usulüne uygun ve muteber pasaport veya pasaport yerine geçerli bir vesika ibraz 
etmeye mecburdurlar. 

+ Pasaportsuz veya vesikasız, usulüne uygun veya muteber olmayan pasaport veya vesikalarla Türkiye 
sınırlarına gelerek Türk vatandaşlığını iddia edenler: 

A) Türkiye Cumhuriyeti nüfus hüviyet cüzdanlarını veya hüviyet varakalarını  ibraz ettikleri ve bunların kendilerine 
ait bulunduğu tahakkuk eylediği takdirde; 

B) Nüfus hüviyet varakasından başka vesika veya delil gösterenler ise, bu vesika veya delillerin kıymeti polisçe 
takdir edilerek Türk vatandaşı olduklarına kanaat getirilmesi halinde Türkiye'ye kabul olunurlar. 

 Yukardaki (B) fıkrasında bahis mevzuu kimseler vatandaşlıkları en seri vasıta ile usulü veçhile sabit 
oluncaya kadar icabederse en yakın idare merkezine gönderilerek mahalli mülkiye amirinin göstereceği yerde 
oturtulabilirler. 

 Türk vatandaşlığı sabit olmayanlar geri çevrilirler. 

+ Türk vatandaşları Türkiye'ye gelmek için vize almak mecburiyetine tabi değildirler. 

+ Türkiye Cumhuriyeti namına verilecek pasaport ve bunların yerini tutmaya mahsus vesikalar şunlardır: 

 A) Pasaportlar: 

 I - Diplomatik pasaportlar; 

 II- Hususi damgalı pasaportlar; 

 III - Hizmet damgalı pasaportlar; 

 IV  - Umuma mahsus pasaportlar (Münferit veya müşterek olur); 

 V - Yabancılara mahsus pasaportlar. 

+ Diplomatik pasaportlar, Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçilik ve 

elçilikleri tarafından verilir. 

 Diplomatik pasaportlar, muvakkat görev veya seyahat için gidenlere görevlerinin veya seyahatlerinin 
mahiyetine göre, bir seyahate mahsus olmak üzere veya azami iki sene için, daimi görevle gidenlere de Dışişleri 
Bakanlığınca tespit edilecek sürede geçerli olmak üzere verilir. 

+ Pasaport yerine geçerli vesikalar:  

• Pasavanlar, idari mektuplar ve hudut geçiş belgeleri,  

• Gemiadamı cüzdanları, demiryolu ve hava ulaşım araçları memur ve mürettebatına verilen 

vesikalar,    

• Seyahat belgesi ve benzeri belgeler.  

+ Askerlik hizmetini yapmak üzere memlekete celp edilenlerle, yabancı memleketlerde yoksul kalmış oldukları 

sabit olan Türk vatandaşlarının pasaportları Türkiye'ye dönüşlerini teminen bir ay süre ile uzatılır. Pasaportu 

olmayanlara bir ay süreli seyahat belgesi verilir.  
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4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU ++++ 

+ Merkezde, Bakanın veya Müsteşarın başkanlığında, Bakanlık ve Genel Müdürlük merkez teşkilâtı ilgili 

birimlerinden üç, bir bitki koruma uzmanı ve bir veteriner hekim olmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığından iki, 

Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile orman fakülteleri 

ve gönüllü kuruluşları temsilen birer, dokuz coğrafi bölge esas alınarak belirlenecek avcı kuruluşlarından dokuz, 

özel avlak temsilcisi bir olmak üzere toplam 21 üyeden teşekkül eden Merkez Av Komisyonu kurulur. 

+ Av ve yaban hayatı yönetimi ile avlanma plânlarına göre yapılacak avlanmalar için; av hayvanlarının türlerine, 

ağırlıklarına ve trofelerine göre alınacak avlama ücretleri Bakanlıkça tespit edilir. Avlama ücretleri, Genel 

Müdürlükçe tahsil edilir ve Döner Sermaye İşletmesine yatırılır. 

+ Bilimsel yönden tabiata ve türlerine zararlı olan hayvanların bu Kanun gereğince görevliler veya avcılar 

tarafından avlanmasında ücret alınmamasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından tespit edilir. 

+ Özel avlaklar Bakanlıktan izin alınarak kurulur, sahipleri veya kiracıları tarafından yönetilir, işletilir veya işlettirilir. 

Diğer avlaklar ise Genel Müdürlükçe yönetilir, işletilir veya işlettirilir. Genel Müdürlükçe yönetilen, işletilen veya 

işlettirilen avlakların plânlanması, kuruluşu, sınıflandırılması, alanlarının belirlenmesi, işaretlenmesi, yönetimi, 

işletilmesi, işlettirilmesi ve denetimine ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça düzenlenir. 

+ Özel avlaklarda avlanmak avlak sahibinin, Devlet avlakları, genel avlaklar ve örnek avlaklarda avlanmak 

Bakanlığın iznine bağlıdır. Sahipli arazilerde avlanmayla ilgili esaslar Bakanlıkça tespit edilir. 

+ Avcılık belgesi sahibi avcılar, avlanmak istedikleri av yılına ait avlanma izin ücretini Döner Sermaye İşletmesine 

yatırmak suretiyle avlanma izni almak zorundadırlar. Avlanma izin ücreti Bakanlıkça, hayvan gruplarına, 

avlanmanın il, bölge veya ülke genelinde yapılmasına göre farklı olarak tespit edilebilir. Avlanma izni bir av yılı 

içindir. 

+ Avcı turistler, beraberlerinde ok-yay ile yivli ve yivsiz av tüfeklerini ve bunlara ait mermileri getirebilirler. 6136 

sayılı Kanun ile 11.9.1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av 

Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır. 

+ Avcı turistler, avladıkları ve onaylanmış geçici avcılık belgelerine kayıtlı av hayvanlarının etlerini ve hatıra değeri 

taşıyan parçalarını, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerdeki taahhütlerini dikkate almak kaydıyla 

başka bir izne bağlı olmadan yurt dışına beraberlerinde çıkarabilirler, adreslerine gönderebilirler veya 

göndertebilirler. 

+ Bu Kanunla yasak edilen fiilleri işleyenler derhal avdan men edilir.  

Bu Kanunun 20 nci maddesi kapsamında elkonulan av hayvanları ve türevleri ile sair eşyanın mülkiyetinin 
kamuya geçirilmesine mahallî mülkî amir tarafından karar verilir.  

+ Avcılık belgesi: 18 yaşını doldurmuş, silâh taşıma ehliyetine sahip, bu Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali 

bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen  

belgeyi,  

+ Av yılı: 1 Nisan'dan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi,  

+ Avlanma zamanı: Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat sonrası arasında kalan zamanı 

+ İllerde ise valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında; Bakanlıktan iki, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile 

millî eğitim müdürlüğü, gençlik ve spor il müdürlüğü, jandarma teşkilâtı ve gönüllü kuruluşları temsilen birer, mahalli avcı 

kuruluşlarından üç üye olmak üzere toplam onbir üyeden teşekkül eden il av komisyonu kurulur.  

 +  Gerekli hâllerde valilik, il av komisyonundaki yapıya benzer ilçe av komisyonu kurabilir.  

+  İlçe av komisyonu kararları il av komisyonunda, il av komisyonu kararları da Merkez Av Komisyonunda değerlendirilir. 

Merkez Av Komisyonu bu Kanunda Bakanlığa verilen yetkiler dışında av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi için 

gerekli kararları alır. Merkez Av Komisyonu kararı kesindir.  

+ Av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir yönetiminde; kamuoyu desteğinin sağlanması için 

toplumun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ile avcıların ve toplumun eğitilmesi amacıyla; Türkiye sınırları içinde yayın 

yapan ulusal, bölgesel, yerel radyo ve televizyonlar; av sezonunun başlamasından 15 gün önce ve sona ermesinden itibaren 
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de 15 gün süreyle eğitici, uyarıcı ve tanıtıcı yayın yapmak zorundadırlar. Bu yayın ve tanıtım faaliyetleri her kuruluşun ana 

haber bültenlerinden sonraki kuşakta ve ücretsiz olarak yayınlanır. Bu programların süresi yılda toplam üç saatten az 

olamaz. 

+ Avlanma Esas ve Usulleri: 1-Zehirle avlanmak yasaktır. 2- Haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, yarı 

otomatik, pompalı ve benzeri yivsiz av tüfekleri ile havalı tüfek ve tabancalar avda kullanılamaz. 3- Eğitilmiş hayvanlarla ve 

mücadele kapsamında kullanım yeri, şekli ve özellikleri Merkez Av Komisyonunca belirlenecekler dışında kara, hava araçları 

ve yüzer araçlarla, ses, manyetik dalga, ışık yayan araç ve gereçler, canlı mühre, tuzak, kapan ve diğer benzeri araç, gereç ve 

usullerle avlanılamaz. 4- Avda kullanımı Merkez Av Komisyonu kararı ile men edilen ses ve manyetik dalga yayan cihazlar, 

tuzak ve kapanlar ile benzeri araç ve gereçlerin pazar ve ticarethanelerde bulundurulması ve satışı yasaktır. 5- Özellikleri 

Merkez Av Komisyonunca belirlenenlerin dışında gümeler kurulamaz ve bu gümelerde avlanılamaz. 6- Avlanan hayvanların 

taşınması ve avlanma gayesi dışında mücadele kapsamında ve kişilerin kendilerini, tarlalarını ve sürülerini korumak 

maksadıyla avlaklarda avcılık belgesi ve avlanma izni olmadan avlanmada kullanılan silâhları ve araçları taşıma veya köpek 

bulundurma ile eğitilmiş hayvanlarla ve avlanma zamanı dışında avlanma esasları Merkez Av Komisyonunca tespit edilir. Bu 

esas ve usullere aykırı şekilde avlanılamaz.   
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3213 SAYILI MADEN KANUNU ++++ 

+ Madenler Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, içinde bulundukları arzın mülkiyetine tabi değildir. 

+ Madenler üzerinde tesis olunan ilk müracaat (takaddüm), arama ruhsatı, buluculuk, görünür rezerv geliştirme ve 

işletme ruhsatı haklarının hiçbiri hisselere bölünemez. Her biri bir bütün hâlinde muameleye tabi tutulur. 

+ Genel Müdürlük, maden hakları ile ilgili bütün faaliyetlerin yürütülmesini ve vecibelerin yerine getirilmesini 

kontrol ve denetimini yapmak ve yönlendirmek için teknik ve mali konuları yerinde incelemek maksadıyla 

ihtisaslaşmış diğer Devlet kuruluşlarından ve üniversitelerden de yararlanarak inceleme raporu hazırlatır. 

+ Üretilen madenin sevk fişi ile sevkiyatı zorunludur. 
Konveyör ve boru hattı ile sevkiyat, ocak ve tesis mesafesi, nakil güzergahının durumu, cevherin tüvanan, 

konsantre, yarı mamul ve mamul olarak taşınması göz önüne alınarak sevk fişi kullanımı ile altın, gümüş, platin 
gibi kıymetli metallerin entegre tesislerinde ve zenginleştirme tesisleri ile bu tesislerden elde edilen ürünlerin sevk 
fişi kullanımı ve denetimi ile ilgili hususlar yönetmelikle belirlenir. 

 
+ Ruhsat bedellerinin tamamının her yıl ocak ayının sonuna kadar yatırılması zorunludur. 

+ Devlet hakkı, ocaktan çıkarılan madenin ocak başındaki fiyatından alınır. 

+ Arama ruhsatının düzenlenmesinden sonraki ilk bir yıl ön arama dönemidir. Ön arama süresi sonuna kadar, 
asgari faaliyetlerin tamamlandığını ve bu faaliyetlere ilişkin yatırım harcamalarını gösteren ön arama faaliyet 
raporunun verilmesi zorunludur. Bu süre içinde raporun verilmemesi hâlinde 20.000 TL idari para cezası verilir. 
Genel Müdürlüğe verilen raporların veya yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması hâlinde 
eksikliklerin bir ay içinde giderilmesi ruhsat sahibine yazılı olarak bildirilir. Tebliğ tarihinden itibaren eksikliklerin bu 
sürede tamamlanmaması veya verilen raporların ya da yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun 
bulunmaması hâlinde de 20.000 TL idari para cezası verilir. Arama ruhsatı, IV. Grup madenlerde iki yıl, diğer 
gruplarda bir yıl olmak üzere genel arama dönemine hak sağlar. 
+ Arama ruhsat sahibi, arama faaliyetinin teknik gereklerini yerine getirebilmek için çevresindeki ruhsat 

sahalarında, saha veya işletmeye zarar vermeyecek şekilde prospeksiyon yapabilir. 

+ İşletme faaliyeti, projesine ve bu Kanunun ilgili hükümlerine göre yürütülür. İşletme projesine aykırı faaliyette 
bulunulduğunun tespit edilmesi hâlinde, projeye uygun faaliyette bulunulması için ruhsat sahibine altı aya kadar 
süre verilir. Bu süre sonunda projeye uygun faaliyette bulunulmaması hâlinde 50.000 TL idari para cezası 
verilerek üretim faaliyeti durdurulur. Ancak, projeye aykırı faaliyetlerin işletme açısından tehlikeli olduğunun tespit 
edilmesi hâlinde tehlikeli durum giderilinceye kadar üretim faaliyetleri doğrudan durdurulur. 

+ Arama, (…)(1) ve işletme ruhsatının fesholunması, yürürlük sürelerinin bitmesi veya terk sebebiyle sona ermesi 

hallerinde ruhsat sahibine tazminat verilmeksizin kuyular, galeriler ve bunların muhafazası için yapılmış olan iksa 

tesisleri Devlete intikal eder. 

+ Madenin işletilmesinde gerekli olan kuyular, ocaklar ve galeriler ile makineler, binalar, yer altında ve yer 

üstünde kullanılan her türlü nakil vasıtaları madenin çıkarılması, temizlenmesi, izabesi gibi cevherin 

kıymetlendirilmesine yarayan alet ve tesisler ve bir senelik işletme malzemesinin üzerine münferiden haciz veya 

ihtiyati tedbir konulamaz. 

+ 2840 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce bulunmuş ve sonra bulunacak bor 

madenlerinin aranması ve işletilmesi 2840 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. 

+ Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra toryum ve uranyum madenlerinin aranması ve işletilmesi bu Kanun 
hükümlerine tabidir.  
Üretilen cevher Devlete veya Cumhurbaşkanınca tespit edilecek yerlere satılır. 

+ 6309 sayılı Maden Kanunu ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

+ Bakanlık, Genel Müdürlüğün bu Kanunda belirtilen yetkilerinden uygun gördüklerini valiliklere verebilir. 
 
+ Kömür ve petrokok ithalatı ile ilgili usul ve esaslar Çevre ve Orman Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ile 
Bakanlıkça müştereken düzenlenir. Cumhurbaşkanı kararı ile maden ve petrokok ithalatından, gümrük resmine 
esas bedelin % 2'sine kadar ek ödeme alınabilir. 
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+ Ruhsat sahipleri ile üçüncü kişiler arasında rödövans sözleşmeleri Genel Müdürlüğün iznine tabidir. İzin 
alınmaksızın yapılan rödövans sözleşmesi ile yürütülen madencilik faaliyetleri durdurulur.Genel Müdürlük 
rödövans sözleşmelerinin tarafı değildir.  

+ Ruhsat sahası ile ilgili bir önceki yıla ait teknik nezaretçilik ücretinin ödendiğine dair belgelerin her yıl Nisan ayı 
sonuna kadar Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur. Aksi taktirde Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan hata 
ve noksanlık kapsamında değerlendirilir. 

+ Maden hakları gerçek veya tüzel tek kişi adına verilir. Devlet memurları, diğer kamu görevlileri, Genel 

Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatında çalışan yevmiyeli ve mukaveleli personel, arama, ve işletme ruhsatı 

alamaz. Maden arama veya işletme hakkını haiz iken memur olanlar memuriyete geçişlerinden itibaren 6 ay 

zarfında bu haklarını devretmeye mecburdurlar.   
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6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ++++ 

+ Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış 

bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması 

bu kanun hükümlerine tabidir.  

+ Bu Kanun kapsamına giren silahlar için verilen taşıma ve bulundurma ruhsatları yenileme harcı alınmak şartı ile 5 YIL için 

geçerlidir. Ruhsatların veriliş sebeplerinin ortadan kalkması halinde ruhsat sahibi durumu ruhsatı veren makama 6 AY içinde 

bildirmekle yükümlüdür. Aksine hareket edenler ile süresi dolduğu halde 6 AY içerisinde ruhsatını yeniletmeyenlerin 

ruhsatları iptal edilir. Ancak, gerekli şartları haiz olan kişilere üçbin Türk Lirası idari para cezası ödemeleri kaydıyla tekrar 

ruhsat verilebilir. Bu fıkra hükmüne göre idari para cezası vermeye mülki amir yetkilidir. 

+ Ateşli silahla işlenen suçlardan hükümlü bulunanlar ile taksirli suçlar hariç olmak üzere 1 YILDAN fazla hapis cezasına 

mahkûm olanlara, affa uğramış olsalar bile ateşli silah taşıma ve bulundurma izni verilemez 

+ Ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala,kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu 

bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel 

nitelikteki benzeri aletlerin yapımı yasaktır. 

+ Lüzum görülen mıntakalarda Cumhurbaşkanı karariyle valiler tarafından halka silah bulundurma ve taşıma 

müsaadesi verilebileceği gibi toplu silah aranması da yapılabilir. 

+ Mahkemelerce zoralımına karar verilen veya güvenlik kuvvetlerince herhangi bir şekilde ele geçirilen ateşli 

silahlarla mermiler ve bıçaklar bir tutanak karşılığı Milli Savunma Bakanlığı emrine verilir. Milli Savunma 

Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT Müsteşarlığı ve Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün ihtiyaçları bu silah ve mermilerden öncelikle karşılanır 

+ Antika silah deyimi; eskiden kalma, değerli belli bir özelliği olan, benzerlerine az rastlanan ve artık imal 

edilmeyen ateşli, ateşsiz silah ve bıçakları ifade eder. Silahın antika olup olmadığı çıkarılacak yönetmelikte 

belirlenecek usul ve esaslara göre tespit olunur.  

+ A) Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve 
tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, 
 B) Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi partilerin açık hava 
ve kapalı yer toplantılarında, izinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, 
derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı 
ve kongrelerinde, her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna 
aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan iş yerlerinde, 
 C) Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde, 
 Ateşli silahlar taşınamaz. 
 Yukarıda sayılan yerlerde bu Kanuna aykırı olarak ateşli silahları veya bunların mermilerini 4 üncü 
maddede yazılı olan bıçakları veya sair aletleri veya benzerlerini veya Türk Ceza Kanunun 174 üncü maddesinde 
yazılı olanları taşıyan veya bulunduranlar hakkında ilgili kanunlarda belli edilen cezaların iki katı hükmolunur. (1) 

 (A) ve (B) bentlerinde sayılan yerlerde 7 nci maddenin 1, 2, 3 ve 4 numaralı bentlerinde belirtilen, kişiler ile 
bu yerlerin güvenliği için görevli bulunan polis ve jandarma personeli, (C) bendinde sayılan yerlerde ise yalnız bu 
yerlerin güvenliği ile görevli bulunan polis, jandarma ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Mumafız Taburu personeli 
silahlarını taşıyabilirler. 

 (A), (B) ve (C) bentlerinde sayılan yerlere silahla giren veya buralarda silah taşıyan kişiler, fiilleri daha ağır 
cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile 
cezalandırılır. Ayrıca, bu kişilerin silah ruhsatları bulundurmaya çevrilir. Önödeme veya mahkûmiyet 
kararındaki  adlî para cezasının infaz edildiği veya düştüğü tarihten itibaren beş yıllık süre geçmediği  takdirde, bu 
kişilere taşıma ruhsatı verilmez.   
+ Silah ruhsatı almasında mani hali bulunmayan her Türk vatandaşı bulundurmak maksadıyla silah satın alabilir. 

Bulundurma ruhsatı: ( 1- Mesken yada 2- İş Yerinde bulundurmak üzere 2 şekilde verilir. Bulundurma ruhsatlı 

silahların bir yerden başka bir yere nakli için mahallinin en büyük Mülki Amirinin vereceği nakil belgesi 

gereklidir. Bu belge atış poligonlarına gidiş ve dönüş için de geçerlidir. Ancak, silah nakil belgesinde belirtilen gün 

ve güzergah haricinde silah, mesken veya iş yeri dışına çıkarılamaz. 

+ Kara Avcılığı Kanunu esaslarına göre izin alıp turist olarak avcılık yapmak ya da Gençlik ve Spor Bakanlığınca 
tertip olunacak atıcılık yarışmalarına katılmak üzere yurda gelen yabancılar beraberlerinde getirdikleri miktarı 
yönetmelikte belirtilen yivli ve yivsiz tüfekler ile nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamı ile mermilerini 
gümrük makamlarına beyan etmek ve giriş kapısı emniyet makamlarından izin almak koşuluyla geçici olarak 
yurda sokabilirler. 
+ Top, havan, roketatar, uçaksavar, tanksavar, ağır ve hafif makinalı tüfekler ve benzeri askeri amaçlı savaş 

silahları veya mermilerine ilişkin olduğu takdirde anılan maddelere göre hükmedilecek cezalar bir kat artırılır. 
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+ İstiklal Savaşı gazilerinin halen hayatta olanlarının yanlarında kalan veya savaşlarda şehit düşenlerden veya 
sonradan vefat edenlerden varislerine intikal etmiş bulunan 1923 yılı ve bu yıldan önce imal edilmiş her türlü ateşli 
silah, bıçak, kama ve kılıçlar için bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 YIL içinde beyan edilmek suretiyle, 
herhangi bir belge aranmaksızın ruhsat verilir. 1923 yılından sonra imal edildiği Kriminal Polis 
Laboratuvarlarınca tespit edilen silahlar müsadere edilir. Ancak, sahipleri hakkında herhangi bir kanuni işlem 
yapılmaz. 

+ Ruhsat Yenileme: 5 Yıldır. 

+ Ruhsat Verilişinin Ortadan Kalması: 6 Ayda Bildirilmemesi, ( 6 ayda bildirilmeyenlerin ruhsatı iptal olur.) 

+ Bulundurma Ruhsatı: 1-Mesken ve 2- İşyerinde olmak üzere ikiye ayrılır.  

+ Bulundurma ruhsatlarındaki silahlara nakil Belgesi Mülki Amir verir. ( Verilen Belgedeki gün, tarih ve güzergâhın dışına 

çıkılmaz. ) 
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2521 SAYILI AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ 

YAPIMI ALIMI SATIMI VE BULUNDURULMASI DAİR KANUN ++++ 

• Yivsiz av tüfekleri: Avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlularında yiv-set bulunmayan tüfeklerdir.   

• Spor ve nişan tüfekleri ve tabancaları: Hava ve gaz basıncıyla çalışan ateşsiz, namluları yivli veya  

yivsiz olan, uluslararası standartlara uyan tüfek ve tabancalardır.   

• Av bıçağı: Sadece avda kullanılan, av hayvanlarını kesmeye, yüzmeye ve parçalamaya yarayan oluksuz, 

sırtı küt veya testereli bıçaklardır.  

+ Kuruluş izni, fabrika veya imalathanenin yıllık kapasitesi dikkate alınarak ve her halde iki yılı geçmemek üzere 
İçişleri Bakanlığınca saptanacak süre için geçerlidir. Bu süre ancak kuruluşu geciktiren veya engelleyen zorlayıcı 
nedenlerin İçişleri Bakanlığınca haklı bulunması ve kabulü koşulu ile bir seneyi geçmemek ve bir defaya mahsus 
olmak üzere uzatılabilir. 

+ Verilen kuruluş iznine göre kurulan Fabrika veya imalathane için; tesisatın plan ve projesine ve işletme 

özelliğine uygunluğunun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanması koşulu ile İçişleri Bakanlığınca faaliyet 

izni verilir. 

+ Yivsiz av tüfeği imal eden fabrika ve imalathanelerde üretilen tüfeklerin, Cumhurbaşkanı kararı ile mecburi 

kılınan av tüfekleri standardına uygun olup olmadığı İçişleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarınca müştereken 

denetlenir 

+ Yivsiz tüfeklerin satışında; satıcıdan satıcılık belgesi, alıcıdan mahallin en büyük mülkiye amirinden alınacak 

yivsiz tüfek satın alma belgesi aranır. Hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz tüfek ve tabanca satışlarında bu 

belge aranmaz. 

+ Satıcılar 1 AY  içinde, önceki ay sattıkları tüfek ve nişan tabancalarının cins, marka, çap ve seri numaraları ile 

alıcının açık adresini, yivsiz av tüfekleri alıcıları tarafından ibraz edilen yivsiz tüfek ruhsatnamesi veya yivsiz tüfek 

satın alma belgesinin tarih ve numarasını da gösteren listeleri mahallin en büyük mülkiye amirine vermek 

zorundadırlar. 

+ Yivsiz tüfek ruhsatnameleri, yivsiz av tüfeklerini taşıma ve bulundurma izin belgesi yerine geçer. Yivsiz tüfek 

ruhsatnamesi hamilleri sahip oldukları av tüfeklerinin cins, marka, çap ve seri numaralarını yivsiz tüfek 

ruhsatnamesine kaydettirmek zorundadırlar. 

+ Yivsiz av tüfeği almak, taşımak ve bulundurmak isteyen kişiler, oturdukları mahallin en büyük mülkiye 

amirinden yivsiz tüfek ruhsatnamesi almak zorundadır. Sahip oldukları tüfeklerin cins, marka, çap ve seri 

numaraları bu belgeye kaydedilir. Bu belge bir defaya mahsus olmak üzere verilir, ancak avcılık belgesi yerine 

kullanılmaz.  

+ Mülkiyeti kendisine ait olup olmadığına bakılmaksızın; yivsiz tüfek ruhsatnamesi olmadan yivsiz tüfek 

bulunduran, satışına aracılık eden, taşıyan veya nakleden gerçek veya tüzel kişilere her tüfek için beşyüz Türk 

Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca ruhsatname işlemleri tamamlanıncaya kadar tüfek muhafaza altına alınır. 

Muhafaza altına alındıktan itibaren 1 AY içinde ruhsatname işlemlerinin tamamlanmaması veya menşeini ispata 

yarar belge ibraz edilmemesi hâlinde, tüfeğin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. 

+ Ruhsatlı yivsiz tüfeğini, bu Kanun hükümlerine aykırı olarak bir başkasına veren kişiye de beşyüz Türk Lirası 

idarî para cezası verilir.  

+ Bu Kanun hükümlerine göre idarî para cezasına ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar vermeye mahallî 

mülkî amir yetkilidir.  
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5729 SAYILI SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR ++++ 

+ ) Bu Kanun kapsamına giren silahların; 

             a) Taşınması, 

             b) Ateşli silahlarla işlenen veya 6136 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar 
ile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olanlara veya 18 
yaşından küçüklere satılması, 

             c) Yönetmelikte belirlenmiş esas ve usullere aykırı olarak imal edilmiş olanlarının satılması,  yasaktır. 

             (2) Bu silahların satışı, mermi veya av malzemesi ya da yivsiz tüfek satışı yapmak için ruhsatlandırılmış 
yerlerce yapılır. Bu silahları satan bayilerle, başkalarına satan veya devredenlerin ya da başkalarından satın alan 
veya devralanların 1 AY içinde Cumhuriyet Savcılığından alacakları sabıka kaydıyla birlikte mahallî mülki amire 
bildirimde bulunmaları zorunludur. 

             (3) Söz konusu silahlar, ancak her an kullanıma elverişli olmayacak ve kolay ulaşılmayacak şekilde, boş 
olarak kutu içerisinde nakledilebilirler. Bu silahların belirtilen şekil ve şartların dışında nakledilmesi taşıma olarak 
kabul edilir. 

              (4) Ses ve gaz fişeği atan silahların ve üretici firmaların isim, marka veya alâmetleri kullanılarak her ne 
suretle olursa olsun reklam ve tanıtımı yapılamaz. Bu silahların kullanılmasını özendiren veya teşvik eden 
kampanyalar düzenlenemez. 

+ Bu Kanun kapsamındaki silahları yetkili mercilerden izin almadan veya 6136 sayılı Kanun hükümlerine tabi silah 
vasfına dönüştürülecek şekilde imal edenler veya satanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüz günden beşyüz 
güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 

             (2) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarındaki yasaklara aykırı davranışta 
bulunanlara beşyüz Yeni Türk Lirası, dördüncü fıkrasındaki yasaklara aykırı davranışta bulunanlara beşbin Yeni 
Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca bu silahların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. 

             (3) Bu Kanun kapsamına giren silahları, yönetmelikte belirlenmiş esas ve usullere aykırı olarak imal 
edenlere beşbin Yeni Türk Lirasından yirmibin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Bu fiilin tekrarı 
halinde idarî para cezasının iki katına karar verilir. 

             (4) Bu Kanun hükümlerine göre idarî para cezasına ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar vermeye 
mahallî mülki amir yetkilidir. 
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2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU ++++ 

+ Taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını bulanlar, malik oldukları veya kullandıkları arazinin içinde kültür 

ve tabiat varlığı bulunduğunu bilenler veya yeni haberdar olan malik ve zilyetler, bunu en geç 3 gün içinde, en 
yakın müze müdürlüğüne veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine bildirmeye 
mecburdurlar.  

 Bu gibi varlıklar, askeri garnizonlar ve yasak bölgeler içinde bulunursa, usulüne uygun olarak üst 
komutanlıklara bildirilir.  

 Böyle bir ihbarı alan muhtar, mülki amir veya bu gibi varlıklardan doğrudan doğruya haberdar olan ilgili 
makamlar, bunların muhafaza ve güvenlikleri için gerekli tedbirleri alırlar. Muhtar, aynı gün alınan tedbirlerle 
birlikte durumu en yakın mülki amire; mülki amir ve diğer makamlar ise 10 gün içinde, yazı ile Kültür ve 
Turizm Bakanlığına ve en yakın müze müdürlüğüne bildirir. 

 İhbar alan Bakanlık ve müze müdürü bu Kanun hükümlerine göre, en kısa zamanda gerekli işlemleri 
yapar.  

+ Devlete, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar ile özel hukuk hükümlerine tabi gerçek ve tüzelkişilerin 

mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda varlığı bilinen veya ileride meydana çıkacak olan korunması gerekli taşınır ve 
taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları Devlet malı niteliğindedir.  

 Özel nitelikleri dolayısıyla ayrı statüye tabi tutulan mazbut ve mülhak vakıf malları bu hükmün dışındadır. 

+ Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları şunlardır:  

 a) Korunması gerekli tabiat varlıkları ile 19 uncu yüzyıl sonuna kadar yapılmış taşınmazlar,  

 b) Belirlenen tarihten sonra yapılmış olup önem ve özellikleri bakımından Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
korunmalarında gerek görülen taşınmazlar,  

 c) Sit alanı içinde bulunan taşınmaz kültür varlıkları,  

 d) Milli tarihimizdeki önlemleri sebebiyle zaman kavramı ve tescil söz konusu olmaksızın Milli Mücadele ve 
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda büyük tarihi olaylara sahne olmuş binalar ve tesbit edilecek alanlar ile 
Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından kullanılmış evler. 

 Ancak, Koruma Kurullarınca mimari, tarihi, estetik, arkeolojik ve diğer önem ve özellikleri bakımından 
korunması gerekli bulunmadığı karar altına alınan taşınmazlar, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
sayılmazlar. 

 Kaya mezarlıkları, yazılı, resimli ve kabartmalı kayalar, resimli mağaralar, höyükler, tümülüsler, ören yerleri, 
akropol ve nekropoller; kale, hisar, burç, sur, tarihi kışla, tabya ve isihkamlar ile bunlarda bulunan sabit silahlar; 
harabeler, kervansaraylar, han, hamam ve medreseler; kümbet, türbe ve kitabeler, köprüler, su kemerleri, su 
yolları, sarnıç ve kuyular; tarihi yol kalıntıları, mesafe taşları, eski sınırları belirten delikli taşlar, dikili taşlar; 
sunaklar, tersaneler, rıhtımlar; tarihi saraylar, köşkler, evler, yalılar ve konaklar; camiler, mescitler, musallalar, 
namazgahlar; çeşme ve sebiller; imarethane, darphane, şifahane, muvakkithane, simkeşhane, tekke ve zaviyeler; 
mezarlıklar, hazireler, arastalar, bedestenler, kapalı çarşılar, sandukalar, siteller, sinagoklar, bazilikalar, kiliseler, 
manastırlar; külliyeler, eski anıt ve duvar kalıntıları; freskler, kabartmalar, mozaikler, peri bacaları ve benzeri 
taşınmazlar; taşınmaz kültür varlığı örneklerindendir. (1)  

 Tarihi mağaralar, kaya sığınakları; özellik gösteren ağaç ve ağaç toplulukları ile benzerleri; taşınmaz 

tabiat varlığı örneklerindendir. 

+ Her kimin mülkiyetinde veya idaresinde olursa olsun, taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını 

sağlamak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve bunların her türlü denetimini yapmak veya kamu kurum ve 

kuruluşları ile belediyeler ve valiliklere yaptırmak, Kültür ve Turizm Bakanlığına aittir. 

+ Belediyeler belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde, valilikler ise bu sınırlar dışında yetkilidir. 

+ Hazineye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup, usulüne göre tescil ve ilan olunan, her çeşit korunması 

gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı ile bunlara ait korunma sınırları dahilindeki taşınmazlar, Kültür ve Turizm 

Bakanlığının izni olmadan, gerçek ve tüzelkişilere satılamaz, hibe edilemez. 
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+ Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının intifa haklarının, belirli sürelerle kamu hizmetlerinde 

kullanılmak üzere, Devlet dairelerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu menfaatine yararlı milli derneklere 

bırakılması veya gerçek ve tüzelkişilere kiraya verilmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının iznine tabidir. 

+ Korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları şunlardır:  

 a) Jeolojik, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait, jeoloji, antropoloji, prehistorya, arkeoloji ve sanat tarihi 
açılarından belge değeri taşıyan ve ait oldukları dönemin sosyal, kültürel, teknik ve ilmi özellikleri ile seviyesini 
yansıtan her türlü kültür ve tabiat varlıkları; Her çeşit hayvan ve bitki fosilleri, insan iskeletleri, çakmak taşları 
(sleks), volkan camları (obsidyen), kemik veya madeni her türlü aletler, çini, seramik, benzeri kab ve kacaklar, 
heykeller, figürinler, tabletler, kesici, koruyucu ve vurucu silahlar, putlar (ikon), cam eşyalar, süs eşyaları (hülliyat), 
yüzük taşları, küpeler, iğneler, askılar, mühürler, bilezik ve benzerleri, maskeler, taçlar (diadem), deri, bez, 
papirus, parşümen veya maden üzerine yazılı veya tasvirli belgeler, tartı araçları, sikkeler, damgalı veya yazılı 
levhalar, yazma veya tezhipli kitaplar, minyatürler, sanat değerine haiz gravür, yağlıboya veya suluboya tablolar, 
muhallefat (religue'ler), nişanlar, madalyalar, çini, toprak, cam, ağaç, kumaş ve benzeri taşınır eşyalar ve bunların 
parçaları, 

 Halkın sosyal heyetini yansıtan, insan yapısı araç ve gereçler dahil, bilim, din ve mihaniki sanatlarla ilgili 
etnografik nitelikteki kültür varlıkları.  

 Osmanlı Padişahlarından Abdülmecit, Abdülaziz, V. Murat, II. Abdülhamit, V. Mehmet Reşat ve Vahidettin 
ve aynı çağdaki sikkeler, bu Kanuna göre tescile tabi olmaksızın yurt içinde alınıp satılabilirler. 

 Bu madde kararına girmeyen sikkeler bu Kanunun genel hükümlerine tabidir.  

 b) Milli tarihimizdeki önemleri sebebiyle, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna ait tarihi 
değer taşıyan belge ve eşyalar, Mustafa Kemal ATATÜRK'e ait zati eşya, evrak, kitap, yazı ve benzeri taşınırlar. 

+ Devlet malı niteliğini taşıyan korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarının Devlet elinde ve müzelerde 
bulundurulması ve bunların korunup değerlendirilmeleri Devlete aittir. Bu gibi varlıklardan gerçek ve tüzelkişilerin 
ellerinde bulunanlar, değeri ödenerek Bakanlık tarafından satın alınabilir. 

 

+ Dördüncü maddeye göre Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilen taşınır kültür ve tabiat varlıkları ile 23 üncü 
maddede belirlenen korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
bilimsel esaslara göre tasnif ve tescile tabi tutulurlar. Bunlardan Devlet müzelerinde bulunması gerekli görülenler, 
usulüne uygun olarak müzelere alınırlar. 

 Korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarının tasnifi, tescili ve müzelere alınmaları ile ilgili kıstaslar, 
usuller ve esaslar yönetmelikte belirlenir. 

 Türk askeri tarihini ilgilendiren her türlü silah ve malzemenin bulundukları veya ihbar edildikleri yerde, tarihi 
niteliklerinin araştırılması, incelenmesi ve değerlendirilmesi Genelkurmay Başkanlığınca yapılır. 

 Tasnif ve tescil dışı bırakılan ve müzelere alınması gerekli görülmeyenler, sahiplerine bir belge ile iade 
olunurlar. Belge ile iade olunan kültür varlıkları üzerinde, sahipleri her türlü tasarrufta bulunabilirler. Bir yıl içinde 
sahipleri tarafından alınmayanlar, müzelerde saklanabilir veya usulüne uygun olarak Devletçe satılabilir. 

+ Kültür varlığı ticareti yapanların işyerleri ve depoları yönetmelikte belirlenen esaslar dahilinde Kültür ve Turizm 
Bakanlığı yetkililerince denetlenir. 

+ Yurt içinde korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları yurt dışına çıkarılamaz. Ancak, milli çıkarlarımız 
dikkate alınarak, bunların hertürlü hasar, zarar, tehdit veya tecavüz ihtimaline karşı, gideceği ülke makamlarından 
teminat almak ve sigortalanmak şartı ile, yurt dışında geçici olarak sergilendikten sonra geri getirilmelerine; 
Cumhurbaşkanınca karar verilir. 

+ Yurt dışından kültür varlığı getirmek serbesttir. 

+ Bu kanun hükümlerine tabi, taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını meydana çıkarmak üzere, araştırma, 
sondaj ve kazı yapma hakkı, sadece Kültür ve Turizm Bakanlığına aittir.  

 Bilimsel ve mali yeterliği Kültür ve Turizm Bakanlığınca takdir ve kabul olunan Türk ve yabancı heyet ve 
kurumlara araştırma izni, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından; sondaj ve kazı yapma izni Cumhurbaşkanı kararı 
ile verilir, Kültür ve Turizm Bakanlığı elemanları veya bu Bakanlıkça görevlendirilecek Türk bilim adamları 
tarafından yapılacak araştırma, sondaj ve kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığının iznine bağlıdır. Askeri yasak 
bölgelerde yapılacak araştırma, sondaj ve kazı için gerekli ruhsatname, Genelkurmay  Başkanlığının  iznini  
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müteakip,  sözü  geçen  heyet  ve   kurumların  göste receği uzmanlar adına düzenlenir. Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca haklı görülebilecek sebep olmadıkça heyet ve kurumlar ruhsatnamedeki üyelerini değiştiremezler. 

+ Türk ve yabancı bilim kurumlarına veya onların adına hareket eden kişilere verilen kazı ve sondaj 
ruhsatnameleri ile araştırma izni, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni olmadan devredilemez. Bu iş için bir başkası 
tevkil olunamaz. 

+ Kültür ve Turizm Bakanlığınca kabul edilen haklı bir sebep gösterilmeden, ruhsatname tarihinden itibaren, en 
çok altı ay içinde başlanılmayan araştırma, kazı ve sondajlara ait izin ve ruhsatnameler, hükümsüz sayılır. 
Araştırma, sondaj ve kazı çalışmaları, makul bir sebep gösterilmeksizin iki aydan fazla tatil edilemez. Bu süreyi 
geciktirenlerin izin ve ruhsatnameleri iptal edilmiş sayılır. Ayrıca, bu Kanun hükümlerine aykırı hareket edenlerin 
ruhsatnameleri iptal edilir ve bu gibilere, daha sonra izin ve ruhsat verilmez. 

+ Kazı ve sondaj ruhsatnameleri ile araştırma izni bir yıl için geçerlidir. Ruhsatname ve izin süresinin sonunda 
heyet başkanı kazıya, sondaj ve araştırmaya devam edildiğini, yazılı olarak bildirdiği takdirde, bu hak her yıl 
müracaat şartı ile gelecek yıllarda da müracaatçı için saklı tutulur. 

+ Kazı ve sondaj izni alanlar, bu çalışmayı sahipli arazide yaptıkları takdirde, kazı, sondaj ve araştırma 
bölgesindeki arazi sahiplerinin zararlarını tazmin ile yükümlüdürler, Arazi sahipleri Kültür ve Turizm Bakanlığının 
oluşturacağı komisyonca takdir edilecek tazminat karşılığında, kazı ve sondaj veya araştırmaya izin vermeye 
mecburdurlar. 

+ Yabancı heyet ve kurumlar tarafından yapılan araştırma, kazı ve sondajlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı 
uzmanlarından bir veya birkaç temsilci bulunur. Türk heyet ve kurumlarınca yapılan araştırma, kazı ve sondajlara 
Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yetkili bir uzman katılır. Temsilci ve uzmanların seçimi ve görevleri, 
yönetmelikle belirlenir.  

+ Koruma bölge kurulları, Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde olmak kaydıyla aşağıdaki 
işleri yapmakla görevli ve yetkilidir.  

 a) Bakanlıkça tespit edilen veya ettirilen korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının tescilini yapmak, 

 b) Korunması gerekli kültür varlıklarının gruplandırılmasını yapmak, 

 c) Sit alanlarının tescilinden itibaren üç ay içinde geçiş dönemi yapı şartlarını belirlemek, 

 d) Koruma amaçlı imar planları ile bunların her türlü değişikliklerini inceleyip karar almak, 

 e) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının koruma alanlarının tespitini yapmak,  

 f) Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarından özelliklerini kaybetmiş olanlarının tescil kaydını 
kaldırmak,  

 g) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarına ilişkin 
uygulamaya yönelik kararlar almak. 

+ Koruma  Bölge Kurulları aşağıda belirtilen üyelerden oluşur;  

 a) Arkeoloji, sanat tarihi, hukuk, mimari ve şehir plancılığı konularında uzmanlaşmış kişiler arasından 
Bakanlıkça seçilecek yedi temsilci, 

 b)  

 c) Görüşülecek konu, belediye sınırları içinde ise ilgili belediye başkanı veya teknik temsilcisi, dışında ise 
ilgili valilikçe seçilecek teknik temsilci, 

 d) Görüşülecek konu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile ilgili ise Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden bir 
teknik temsilci, 

 e) Görüşülecek konu, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili ise Vakıflar bölge müdürü veya teknik temsilcisi, 

 f) Görüşülecek konu,  Çevre ve Orman Bakanlığı ile ilgili ise konuyla ilgili teknik temsilci.  

    g) Görüşülecek konunun müze müdürlüğünü ilgilendirmesi halinde ilgili müze müdürü. 

 Ayrıca kurula oy hakkı olmamak kaydıyla danışman uzman çağırılabilir.  

Koruma bölge kurulunun gündemiyle ilgili meslek odaları, koruma bölge kurulu müdürlüğünün davetiyle 
toplantılara gözlemci olarak katılabilir. 
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+ Kamu kurum ve kuruluşları ve belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler, Koruma Yüksek Kurulu ve koruma bölge 
kurullarının kararlarına uymak zorundadır. Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları Resmî Gazetede yayımlanır. 

+ Kültür varlığı ticareti:  

+ Tasnif ve tescil dışı bırakılan ve Devlet müzelerine alınması gerekli görülmeyen taşınır kültür varlıklarının 

ticareti, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ile yapılır. Bu ticareti yapmak isteyenler, Kültür ve Turizm 

Bakanlığından ruhsatname almak zorundadırlar. Bu ruhsatnameler üç yıl için geçerlidir. Bu sürenin bitiminden bir 

ay önce ruhsatname yenilenebilir. Bu Kanun hükümlerine aykırı hareket edenlerin ruhsatnameleri, süresine 

bakılmaksızın iptal edilir.  

+ Kültür varlıklarını bulanlara verilecek ikramiye:   

-Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer üstünde, yer altında ve su altında bulunan taşınır kültür varlıklarını 4 üncü 

maddede yazılı makam ve mercilere, aynı maddede yazılı süreler içerisinde haber verenlere:  

• Bulunan varlık, bunların mülkü içinde ise bu Kanunun 24 üncü ve 25 inci maddeleri uygulanır. Ayrıca ikramiye 

verilmez.  

• Bulunan varlık başkasının mülkü içinde ise Kültür ve Turizm Bakanlığınca varlığın değeri dikkate alınarak, takdir 

olunacak bedelin % 80'i ikramiye olarak bulan ile mülk sahibi arasında yarı yarıya paylaştırılır.  

• Kültür varlığı Devlete ait arazide bulunmuş ise, takdir olunacak bedelin % 40'ı bulana ikramiye olarak verilir.  

• Nerede bulunursa bulunsun haber verilen kültür varlığı korunması gerekli nitelikte olmadığı takdirde haber 

verenlere bu Kanunun 25 inci maddesindeki işlem uygulanır. Ayrıca ikramiye verilmez.  

• Nerede olursa olsun yeni bulunup da 4 üncü maddede yazılı süreler içinde haber verilmediğinden dolayı 

gizlenmiş sayılan kültür varlıklarını haber verenler ile, bunları yakalayan kamu görevlilerine, 1905 sayılı "Menkul 

ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber verenlere Verilecek 

İkramiyelere Dair Kanun"da taşınır mallar için gösterilen oranlar dahilinde tespit edilen bedel ikramiye olarak 

verilir.  

• Yukarıdaki fıkralardan herhangi biri uyarınca kültür varlıklarını bulan, haber veren veya yakalayan kişiler birden 

fazla ise verilecek ikramiyeler bunlar arasında eşit olarak paylaştırılır.   
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GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNETMELİĞİ ++++ 

+ Gizlilik dereceleri aşağıda belirtildiği şekilde dört sınıfa ayrılır. a) Çok gizli: Bilmesi gerekenlerin dışında diğer 

kişilerin bilmelerinin istenmediği ve izinsiz açıklandığı takdirde Devletin güvenliğine, ulusal varlık ve bütünlüğe, iç 

ve dış menfaatlerimize hayati bakımdan son derece büyük zararlar verecek, yabancı bir devlete faydalar 

sağlayacak ve güvenlik bakımından olağanüstü önemi haiz mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler 

için kullanılır.  

(1) 25/10/2018 tarihli ve 30576 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 228 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 

Yönetmeliğin bu bendine “hedefleyen faaliyetleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “terör örgütleriyle eylem birliği 

içerisinde olmayı, bu örgütlere yardım etmeyi, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik 

kullanmayı ya da kullandırmayı, bu örgütlerin propagandasını yapmayı,” ibaresi eklenmiştir.  

b) Gizli: Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve izinsiz açıklandığı takdirde 

Devletin güvenliğine, ulusal varlık ve bütünlüğe, iç ve dış menfaatlerimize ciddi şekilde zarar verecek, yabancı bir 

devlete faydalar sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.  

c) Özel: İzinsiz açıklandığı takdirde, Devletin menfaat ve prestijini haleldar edecek veya yabancı bir devlete 

faydalar sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.  

d) Hizmete özel: Kapsadığı bilgi itibarıyla çok gizli, gizli veya özel gizlilik dereceleri ile korunması gerekmeyen 

fakat bilmesi gerekenlerden başkası tarafından bilinmesi istenmeyen mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve 

yerler için kullanılır. Yönerge Madde 6- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-25/10/2018-30576-C.K.-228/4 md.) Kamu 

kurum ve kuruluşlarınca gizlilik dereceli birim ve kısımları ile bunların görevleri ve 9/B maddesi kapsamına giren 

hususları düzenleyen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönergesi hazırlanarak güvenlik soruşturması ve 

arşiv araştırmasını yapacak kurumlara ve Cumhurbaşkanlığına gönderilir. 9/A ve 9/B maddeleri kapsamında 

sayılanlara ilişkin yönergesi bulunmayan birimlerin talepleri ile yönergelerinde belirtilen birim ve kısımlar dışında 

çalışanlar için yapılmış olan talepler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapacak kurumlarca yerine 

getirilmez. 

+ Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü 

ve mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yapılır. 

+ Gerekli görülen hallerde ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları güvenlik soruşturması ve arşiv 

araştırmasının yenilenmesini isteyebilirler. 

+ Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında kişinin içinde bulunduğu ortam dikkate alınarak, kişinin kayıtlı 

ikamet adresi ile fiilen ikamet ettiği adres esas alınmak suretiyle;  

a) Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip 

girmediği,  

b) Genel kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat birimlerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının 

ve hakkında arama kaydı veya herhangi bir tahdidin olup olmadığı,  

c) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar 

verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakının bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı 

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı,  

ç) Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı 

bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı,  

d) Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgili derecesinin iç 

yüzü ve nedeni, araştırılır.  

+ Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması taleplerinin ilgili makama ulaşmasından itibaren arşiv 

araştırması sonuçları en geç 30 iş günü, güvenlik soruşturması sonuçları en geç 60 iş günü içinde 

cevaplandırılır. Soruşturma ve araştırma sonucunu içeren bilgi ve belgeler ilgilinin işlemini yapan makamlardaki 

dosyasında asgari “gizli” gizlilik derecesinde aidiyet konusuna göre fiziki ve/veya elektronik ortamda muhafaza 

edilir. 
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+ Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının her evresinde kesinlikle gizliliğe uyulur. Soruşturma ve 

araştırma evre ve sonucu bilmesi gerekenlerden başkasına açıklanmaz. 

+ Türk Silahlı Kuvveler personeli hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturmasına ilişkin talepler Milli 

Savunma Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığına iletilir. Bunlar hakkındaki güvenlik soruşturması ve arşiv 

araştırması, Milli İstihbarat Teşkilat Başkanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğünce yaptırılır.  

+ Bu yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.   
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İLETİŞİMİN DİNLENMESİ YÖNETMELİĞİ ++++ 

+ Haberleşmenin gizliliği esastır.   

Bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller dışında hiç kimse, bir başkasının telekomünikasyon yoluyla 
iletişimini tespit edemez, dinleyemez, sinyal bilgilerini değerlendiremez ve kayda alamaz.  

Bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar ve bilgiler, 
Yönetmelikte ve 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı 
Kanunun ek 5 inci maddesi, 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 4/12/2004 tarihli ve 5271 
sayılı Kanunun 135 inci maddesinde belirtilen amaçlar ve usul dışında kullanılamaz.  

Elde edilen bilgi, belge ve kayıtların saklanmasında ve korunmasında gizlilik esastır. 

+ Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde; Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı veya yardımcısı, Emniyet Genel 

Müdürü veya İstihbarat Dairesi Başkanı ve Jandarma Genel Komutanı veya İstihbarat Başkanı tarafından 

telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda 

alınması için verilen yazılı emir, 24 saat içinde 26 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen yetkili ve görevli 

hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını en geç 24 saat içinde verir. 

+ İletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınmasına dair hakim kararında ve 
yetkili merciler tarafından verilen yazılı emirlerde;  

a) Hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, kullandığı telefon numaraları veya 
iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodundan belirlenebilenler, 

b) Tedbirin türü, kapsamı ve süresi, 

c) Tedbire başvurulmasını gerektiren nedenler, 

d) Yazılı emrin verildiği tarih ve saat belirtilir. 6 ncı madde kapsamında 2803 sayılı Kanunun ek 5 inci 
maddesi uyarınca iletilen talepler ile verilen kararlar ve yazılı emirlerde sorumluluk alanına ilişkin bilgi ve/veya 
belgelere de yer verilir. 

Kararlar en fazla üç ay için verilebilir. Bu süre aynı usulle üçer ayı geçmeyecek şekilde en fazla üç defa 
uzatılabilir. Ancak, terör örgütlerinin faaliyeti çerçevesinde devam eden tehlikelere ilişkin olarak gerekli 
görülmesi halinde, hâkim tarafından üç aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına 
karar verilebilir. 

+ Hâkim kararları ve yazılı emirler işletmecilere gönderilmez. Kararlar ve yazılı emirler ile bunların içeriği 

Başkanlığın belirleyeceği şekilde elektronik ortamda ilgili kurumlar tarafından Başkanlığa gönderilir. Kararlar ile 
yapılan inceleme sonucunda bu Yönetmeliğe uygun olduğu tespit edilen yazılı emirler, ilgili kurum görevlilerince 
Başkanlığın koordine ve nezaretinde yerine getirilir.  

İşlemin başlatıldığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi yapanın kimliği bir tutanakla saptanır.  

Bu Yönetmeliğe aykırı biçimde verilen yazılı emirler yerine getirilmez.  

+ Hakim kararları ile yazılı emirler hakkındaki gelişmeler ilgili kurum tarafından derhal Başkanlığa bildirilir. 

Uygulanan tedbirin sona ermesi, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen yazılı emir hakkında 
hâkim tarafından aksine karar verilmesi ya da yazılı emir hakkında 24 saat içinde hâkim onayının alınamaması 
hallerinde, kararın veya yazılı emrin uygulanmasına Başkanlık tarafından derhâl son verilir.  

Dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar ilgili kurumların en üst amirinin ve bu kayıtların Başkanlıkta da 
tutulması halinde Başkanın denetimi altında en geç 10 gün içinde yok edilir. Durum bir tutanakla tespit olunur ve 
bu tutanak denetimlerde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir. 

+ MADDE 12- Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe 
sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, hâkim veya 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın 
telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir, dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir. 
Cumhuriyet savcısı, kararını derhâl hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç 24 saat içinde verir. 
Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir Cumhuriyet savcısı tarafından 
derhâl kaldırılır.  

Şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinebilecek kişilerle arasındaki iletişimi kayda alınamaz. Kayda alma 
gerçekleştikten sonra bu durumun anlaşılması hâlinde, alınan kayıtlar derhâl yok edilir. 

Birinci fıkra hükmüne göre verilen kararda, yüklenen suçun türü, hakkında tedbir uygulanacak kişinin 
kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodu, tedbirin türü, 
kapsamı ve süresi belirtilir.  
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Tedbir kararı en çok 3 ay için verilebilir; bu süre, bir defa daha uzatılabilir. Ancak, örgütün faaliyeti 
çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim bir aydan fazla olmamak üzere 
sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir. 

Şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi için, mobil telefonun yeri, hâkim veya gecikmesinde sakınca 
bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararına istinaden tespit edilebilir. Bu hususa ilişkin olarak verilen 
kararda, mobil telefon numarası ve tespit işleminin süresi belirtilir. Tespit işlemi en çok 3 ay için yapılabilir; bu 
süre, bir defa daha uzatılabilir. 

Bu madde hükümlerine göre alınan karar ve yapılan işlemler, tedbir süresince gizli tutulur.  

Sınırları 

MADDE 13- 12 nci madde kapsamında iletişimin dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin 
değerlendirilmesi, ancak aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak uygulanabilir:  

a) Türk Ceza Kanununda yer alan;  

1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80),  

2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83), 

3. İşkence (madde 94, 95), 

4. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),  

5. Çocukların cinsel istismarı (madde 103), 

6. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), 

7. Parada sahtecilik (madde 197), 

8. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220), 

9. (Mülga:RG-7/8/2009-27312)  

10. İhaleye fesat karıştırma (madde 235),  

11. Rüşvet (madde 252),   

12. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282), 

13. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315), 

14. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337) 
suçları, 

+ Ancak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesinin iki, yedi ve sekizinci fıkralarında yer alan suçların 
bir terör örgütünün faaliyeti kapsamında işlenmesi halinde bu suçlar için de iletişimin dinlenmesi, kayda alınması 
ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirlerine başvurulabilir. 

b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) 
suçları, 

c) Bankacılık Kanununun 160 ıncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında tanımlanan zimmet 
suçu, 

d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar, 

e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar. 

 

+ Kararın uygulanması sırasında şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi ya da 

gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kararlar hakkında hâkim 
tarafından aksine karar verilmesi halinde, tedbirin kaldırıldığı Cumhuriyet savcısı tarafından veya Cumhuriyet 
savcısının talimatı ile kolluk vasıtasıyla derhal Başkanlığa bildirilir. 

Cumhuriyet savcısı tarafından verilen karar, süresi içerisinde hakim tarafından onaylanarak Başkanlığa 
gönderilmemiş ise  kararın uygulanmasına Başkanlık tarafından derhal son verilir.  

Birinci ve ikinci fıkralardaki durumlar ile 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hallerde yapılan tespit veya 
dinlemeye ilişkin kayıtlar, 26 ncı maddede belirtilen yetkili ve görevli mahkeme nezdindeki Cumhuriyet savcısının 
denetimi altında en geç 10 gün içinde yok edilerek durum bir tutanakla tespit edilir. 
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İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELE VE MAĞDURLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ++++ 
 

+ Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; insan haklarına dayalı, toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde, sosyal devlet 
ilkesine uygun, adil, etkili ve süratli bir usul izlenir. 
+ (1) İnsan ticareti suçunu önleme ve bu suçla mücadeleye ilişkin politika ve stratejilerin oluşturulması konusunda 

çalışmalar yürütmek, eylem planı hazırlamak, kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ile sivil toplum 
kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla Kanunun 117 nci maddesine istinaden Komisyon 
oluşturulur. 
+ (2) Komisyon; Bakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği Müsteşar yardımcısının başkanlığında Yargıtay 
Başkanlığı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı temsilcisi, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Avrupa Birliği, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Milli Eğitim, Kültür ve Turizm, Dışişleri, Sağlık, Gümrük ve Ticaret Bakanlıkları ile 
Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Türkiye 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 
Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye Barolar Birliğinin üst düzey temsilcileri ve 
Genel Müdürlük temsilcilerinden oluşur.  

(3) Komisyon toplantılarına, ilgili diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra 
birimlerinin temsilcileri ile konuyla ilgili akademisyenler, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları çağrılabilir. 
Uluslararası veya hükümetler arası kuruluş temsilcileri de gözlemci olarak davet edilebilir.  

(4) Komisyon, insan ticaretiyle mücadele ulusal koordinatörlük görevini de yerine getirir ve başkanı ulusal 
koordinatördür.  

(5) Komisyon alt çalışma grupları oluşturmaya yetkilidir.  
(6) Komisyon, insan ticareti konusunda yıllık olarak durum analizi yapmak amacıyla uzman görevlendirebilir 

veya akademisyen görevlendirilmesini yetkili kurum ve kuruluşlardan talep edebilir.  

+ (1) Komisyon, şubat ayında olağan olarak toplanır. Komisyon, gerekli görüldüğü hallerde Başkanın çağrısı 

üzerine olağanüstü toplanabilir. Üyeler, Komisyonun olağanüstü toplanmasına ilişkin Başkana öneride bulunabilir.  
(2) Komisyon toplantıları, Genel Müdürlükte veya Komisyon Başkanının uygun göreceği yerde yapılır ve 

toplantı gündemi, yeri ve zamanı üyelere yazılı olarak bildirilir.  
(3) Komisyon üyeleri gündeme alınmasını önerdikleri konuları Genel Müdürlüğe bildirirler. 
(4) Komisyon, üyelerinin salt çoğunluğuyla toplanır. Toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar alır. 

Komisyon kararları toplantı esnasında yazılır ve katılanlar tarafından imzalanır.  

+ (1) Komisyonun görevleri şunlardır: 

a) İnsan ticaretiyle mücadele alanında politika ve stratejilerin oluşturulması konusunda çalışmalar 
yürütmek, 

b) Ulusal eylem planlarına ilişkin konularda görüş ve önerilerde bulunmak,  
c) İnsan ticaretiyle mücadelede ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ile sivil 

toplum kuruluşları arasında koordinasyona ilişkin konuları görüşmek,  
ç) İnsan ticareti suçunun önlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca alınması gereken tedbirleri tespit 

etmek ve tespit edilen tedbirleri ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek, 
d) Mağdurların korunması, barındırılması ve desteklenmesi ile ilgili önerilerde bulunmak, 
e)              İnsan ticaretine ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde verilerin toplanması, karşılaştırılması, 

uyumlaştırılması ve analizinin yapılması konusunda koordinasyonu sağlamak, 
f) Genel Müdürlük tarafından hazırlanan yıllık raporu görüşmek,  
g) İnsan ticaretiyle ilgili mevzuatın geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak, 
ğ) İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunması alanında iş ve işlemlerin yürütülmesine katkı 

sağlamak. 
(2) Komisyonun sekretarya ve destek hizmetleri, Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilir. 

+ Genel Müdürlük; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile yerel ya da ulusal düzeyde mağdurlara 

hizmet sunan diğer kuruluşlar tarafından temin edilen bilgileri ve verileri analiz ederek ülke genelinde insan 

ticaretinin durumu hakkında yıllık rapor düzenler. 

+ (1) Mağdur olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe duyulan yabancılara, yaşadıklarının etkisinden 
kurtulabilmesi ve yetkililerle işbirliği yapıp yapmayacağına karar verebilmesi amacıyla Valiliklerce otuz gün süreli 
ikamet izni verilir.  

(2) Otuz günlük ikamet izni süresinde mağdurun güvenliği ve özel durumu göz önünde bulundurularak, 
mağdurun ülkede kalmak istemesi hâlinde sığınmaevinde barındırılması esastır. 

(3) Bu ikamet izninde, Kanunda sayılan diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmaz.  
(4) Genel Müdürlük veri tabanına, tanımlanan mağdurun kişisel verilerinin gizliliği esas alınarak, 

Müdürlüklerde yetkilendirilen personel tarafından gerekli veri giriş işlemleri yapılır.  
(5) Yabancı uyruklu mağdur ve çocuğuna, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 88 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre ikamet izni verilir. Mağdurun daha önceki dönemlerde vize ve 
ikamet süresi ihlalinden kaynaklanan cezalarının bulunması, ikamet izni düzenlemesine engel teşkil etmez. 

(6) Mağdur olan veya olduğu yönünde kuvvetli şüphe duyulan kişilere verilen düşünme süresi esnasında 
veya bitiminde destek programından faydalanmak istemediğini ve yetkililerle işbirliği yapmayacağını yazılı olarak 
açıkça beyan eden kişi de mağdur olarak tanımlanır. Bu durumda, mağdurlara yabancılara ilişkin genel hükümler 
uygulanır. 



106 
 

ÇOCUK KORUMA KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA 

YÖNETMELİK ++++ 

+ (1) Suça sürüklenen çocuk hakkındaki soruşturma, çocuk bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı 

tarafından bizzat yapılır. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, soruşturma çocuk bürosunda görevli olmayan 

Cumhuriyet savcıları tarafından da yerine getirilebilir. 

(2) Çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemeleri bulunmayan yerlerde, bu mahkemeler kurulup 

göreve başlayıncaya kadar çocuklar tarafından işlenen suçlara ait soruşturmalar Cumhuriyet başsavcılığının iş 

bölümünde gösterilen Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır.  

(3) Mahkemelerin yargı çevresi dikkate alınarak, suçun işlendiği yerin bağlı olduğu ağır ceza mahkemesi ile 

bağlı bulunduğu çocuk mahkemesi veya çocuk ağır ceza mahkemesi farklı yerlerde bulunduğu takdirde, 

Cumhuriyet savcısı çocuk hakkında düzenlediği soruşturma evrakını, çocuk mahkemesine veya çocuk ağır ceza 

mahkemesine dava açılmak üzere bu yer Cumhuriyet başsavcılığına fezleke düzenleyerek gönderir. 

(4) Suça sürüklenen çocuğun ifadesinin alınması veya çocuk hakkındaki diğer işlemler sırasında, çocuğun 

yanında sosyal çalışma görevlisi bulundurulabilir. 

(5) Mağdur çocuğun tanık olarak dinlenmesi hâlinde, yemin hariç, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanununun tanıklığa ilişkin hükümleri uygulanır.  

(6) İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş mağdur çocuk, bu suça ilişkin soruşturmada tanık olarak bir 

defa dinlenebilir. Maddî gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunluluk arz eden haller saklıdır.  

(7) Mağdur çocuğun tanık olarak dinlenmesi sırasında psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında uzman 

bir kişi bulundurulur. Bunlar hakkında bilirkişilere ilişkin hükümler  uygulanır. 

(8) Cumhuriyet savcısı soruşturmayı yürütürken aynı zamanda tedbir kararı alınabilmesi için korunma 

ihtiyacı olan çocuğu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bildirmekle yükümlüdür. Sosyal Hizmetler 

ve Çocuk Esirgeme Kurumu gerekli incelemeyi derhâl yapar. Koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alınması 

gereken hâllerde, il veya ilçe sosyal hizmetler müdürlüğünce çocuk hakkında bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine 

uygun olarak hazırlanacak sosyal inceleme raporu, talep yazısı ekinde mahkemeye veya çocuk hâkimine sunulur. 

Kurum, aynı zamanda yaptığı inceleme sonucunda hazırladığı sosyal inceleme raporunun bir örneğini 

soruşturmayı yapan Cumhuriyet savcılığına gönderir. Cumhuriyet savcısı da soruşturma sırasında gerekli 

gördüğünde çocuk hâkiminden koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilmesini isteyebilir.  

(9) Çocuklar hakkında, yakalama, gözaltına alma ve ifade almaya ilişkin hususlarda 1/6/2005 tarihli ve 

25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin çocuklara 

ilişkin hükümleri uygulanır. 

(10) Fiili işlediği sırada oniki yaşından küçük çocuklar ile onbeş yaşını doldurmamış sağır ve dilsizlerin 

işledikleri iddia olunan suçlara dair delillerin toplanması veya başka fail ya da faillerin bulunup bulunmadığının 

belirlenmesine ilişkin olarak yukarıdaki esaslar dahilinde soruşturma yapılabilir.  

(11) Görünüş itibarıyla oniki yaşından büyük olup, nüfus kaydına göre oniki yaşından küçük çocuklar ile 

çocuğun nüfusa kayıtlı yaşının gerçek yaşı olmadığının başka bir şekilde anlaşılması hâlinde; çocuğun yaşı hukuk 

mahkemesi nezdinde dava açılıp düzeltilmeden kamu davası açılamaz. 

 

+ (1) Gözaltına alınan çocuklar, kolluğun çocuk biriminde tutulur.  

(2) Kolluğun çocuk biriminin bulunmadığı yerlerde çocuklar, yukarıda belirtilen hususlara uygun olarak, 

gözaltına alınan yetişkinlerden ayrı bir yerde tutulur.  
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+ (1) Çocukların yetişkinlerle birlikte suç işlemesi hâlinde, adlî kolluk tarafından çocuklar hakkında ayrı 

evrak düzenlenir, soruşturma ve kovuşturma ayrı yürütülür.  

(2) Bu hâlde de çocuklar hakkında gerekli tedbirler uygulanmakla beraber, mahkeme lüzum gördüğü 

takdirde çocuk hakkındaki yargılamayı genel mahkemedeki davanın sonucuna kadar bekletebilir. 

(3) Davaların birlikte yürütülmesinin zorunlu görülmesi hâlinde, genel mahkemelerde, yargılamanın her 

aşamasında, mahkemelerin uygun bulması şartıyla birleştirme kararı verilebilir.  

a) Birleştirme kararı verilmesinin genel mahkemeler tarafından istenildiği hâllerde; çocuk hakkında davayı 

yürüten mahkeme davaların birleştirilmesini uygun bulursa genel mahkeme iki davanın birleştirilmesine dair ara 

kararı vererek, bunu çocuk hakkındaki davayı görmekte bulunan mahkemeye bildirir. Bunun üzerine çocuk 

mahkemesi de birleştirme kararı vererek dosyasını esastan kapatır ve genel mahkemeye gönderir. Bu takdirde 

birleştirilen davalar genel mahkemelerde görülür.  

b) Birleştirme kararı verilmesinin çocuk hakkında davayı yürüten mahkeme tarafından istenildiği hâllerde; 

genel mahkeme davaların birleştirilmesini uygun bulursa iki davanın birleştirilmesine dair ara kararı vererek, bunu 

çocuk hakkındaki davayı görmekte bulunan mahkemeye bildirir. Bunun üzerine çocuk mahkemesi de birleştirme 

kararı vererek dosyasını esastan kapatır ve genel mahkemeye gönderir. Bu takdirde birleştirilen davalar genel 

mahkemelerde görülür. 

+ (1) Çocuklara zincir, kelepçe ve benzeri aletler takılamaz. Ancak; zorunlu hâllerde çocuğun kaçmasını, 

kendisinin veya başkalarının hayat veya beden bütünlükleri bakımından doğabilecek tehlikeleri önlemek için 

kolluk tarafından gerekli önlem alınabilir. 

+ (1) Suça sürüklenen çocuklar hakkında soruşturma veya kovuşturma evrelerinde adlî kontrol tedbiri olarak 5271 

sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinde sayılanlar ile aşağıdaki tedbirlerden bir ya da 

birkaçına karar verilebilir: 

a) Belirlenen çevre sınırları dışına çıkmamak,  

b) Belirlenen bazı yerlere gidememek veya ancak bazı yerlere gidebilmek, 

c) Belirlenen kişi ve kuruluşlarla ilişki kurmamak. 

+ (1) Onbeş yaşını doldurmamış çocuklar hakkında üst sınırı beş yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren 

fiillerinden dolayı tutuklama kararı verilemez. 

+ (1) Çocukların duruşmaları kapalı yapılır; hüküm de kapalı duruşmada açıklanır. Çocuk, velisi, vasisi, 

mahkemece görevlendirilmiş sosyal çalışma görevlisi, çocuğun bakımını üstlenen aile ve kurumda bakılıyorsa 

kurumun temsilcisi duruşmada hazır bulunabilir. 

(2) Kovuşturma sırasında onsekiz yaşını doldurmuş çocuklar hakkında yargılama açık yapılır, hükümde 

açık tefhim edilir. Ancak, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun  182 nci maddesinin ikinci fıkrasında 

belirlenen koşulların varlığı hâlinde duruşmanın kapalı yapılmasına mahkemece karar verilebilir. 

(3) Mahkeme veya hâkim, çocuğun sorgusu veya çocuk hakkındaki diğer işlemler sırasında çocuğun 

yanında sosyal çalışma görevlisi bulundurabilir. Sosyal çalışma görevlisi, çocuğa bu süreçte haklarını öğretmek, 

yargılama süreci hakkında bilgilendirmek ve kendini güvende hissetmesi, süreci anlaması ve görüşlerini 

serbestçe ifade etmesi için ona yardım etmekle görevlidir. 

(4) Mağdur çocuğun tanık olarak dinlenmesi hâlinde, yemin hariç, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanununun tanıklığa ilişkin hükümleri uygulanır.  

(5) İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş mağdur çocuk, bu suça ilişkin kovuşturmada tanık olarak bir 

defa dinlenebilir. Maddî gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunluluk arz eden haller saklıdır.  
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(6) Mağdur çocuğun tanık olarak dinlenmesi sırasında psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında uzman 

bir kişi bulundurulur. Bunlar hakkında bilirkişilere ilişkin hükümler  uygulanır. 

(7) Duruşmalarda hazır bulunan çocuk, yararı gerektirdiği takdirde duruşma salonundan çıkarılabileceği gibi 

sorgusu yapılmış çocuğun duruşmada hazır bulundurulmasına da gerek görülmeyebilir.  

(8) Çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemeleri bulunmayan yerlerde, bu mahkemeler kurulup 

göreve başlayıncaya kadar çocuklar tarafından işlenen suçlara ait  kovuşturmalar görevli mahkemelerce 

Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılır. 

+ (1) Cumhuriyet başsavcılıklarında bir çocuk bürosu kurulur. Cumhuriyet başsavcısınca, bu büroda Kanunun 28 inci 

maddesinin birinci fıkrasında öngörülen nitelikleri haiz olanlar arasından yeterli sayıda Cumhuriyet savcısı 

görevlendirilir.  

(2) Ayrıca, büroda görevli Cumhuriyet savcıları ile çalışmak, büro görevlerini Kanunun 4 üncü maddesine 

uygun olarak yerine getirmek üzere bir müdür ve yeterli sayıda zabıt kâtibi görevlendirilir.  

+ (1) Çocuk bürosunun görevleri şunlardır: 

a) Suça sürüklenen çocuklar hakkındaki soruşturma işlemlerini yürütmek,  

b) Çocuklar hakkında tedbir alınması gereken durumlarda, gecikmeksizin tedbir alınmasını sağlamak,  

c) Korunma ihtiyacı olan, suç mağduru veya suça sürüklenen çocuklardan yardıma, eğitime, işe, barınmaya 

ihtiyacı olan veya uyum güçlüğü çekenlere ihtiyaç duydukları destek hizmetlerini sağlamak üzere, ilgili kamu 

kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmak, bu gibi durumları çocukları korumakla 

görevli Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna veya diğer kurum ve kuruluşlara bildirmek,  

d) Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması 

Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince il veya ilçe koordinasyon makamları ile işbirliği içinde çalışmak, 

e) Çocuk Koruma Kanununda ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek. 

(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, bu görevler çocuk bürosunda görevli olmayan Cumhuriyet 

savcıları tarafından da yerine getirilebilir.  

 

+ (1) Çocuklarla ilgili kolluk görevi, öncelikle kolluğun çocuk birimleri tarafından yerine getirilir. 

 

(2) Kolluk bünyesinde çocuklarla ilgili işlemlerin yürütülmesi sırasında, bunların soruşturma nedeniyle kolluk 

biriminde bulunan yetişkinlerle karşılaşmalarının engellenmesi için gerekli tedbirler alınır.  

(3) Kolluğun çocuk birimi, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar hakkında işleme 

başlandığında durumu, derhal çocuğun veli veya vasisine ya da çocuğun bakımını üstlenen kimseye, baroya ve 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna, çocuk resmî veya özel bir kurumda kalıyorsa ayrıca kurum 

temsilcisine bildirir. Ancak, çocuğu suça azmettirdiğinden veya istismar ettiğinden şüphelenilen yakınlarına bilgi 

verilmez. Keyfiyet, soruşturma dosyası içine konulmak üzere tutanak altına alınarak derhâl Cumhuriyet savcısına 

bildirilir. 

(4) Çocuğun yararı aksini gerektirmediği takdirde kollukta bulunduğu süre içerisinde yanında yakınlarından 

birinin devamlı olarak bulunmasına imkân sağlanır. Çocuğu suça azmettirdiğinden veya istismar ettiğinden 

şüphelenilen yakınları yanında bulundurulmaz. Keyfiyet hazırlanan tutanağa yazılarak adlî veya idarî makamlara 

sevk edilen evraka eklenir. 
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(5) Kolluğun çocuk birimi, suça sürüklenen çocuğun aileye teslimini gerektiren hâllerde; çocuğun teslim 

edileceği veli, vasi, kanunî temsilci veya bakımını üstlenen kimseleri bulamaz ya da bunların çocuğu suça 

azmettirdiğinden veya istismar ettiğinden şüphelendiğinde bu kişilere teslim edemez. Cumhuriyet savcısının 

talimatını alarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim eder.  

(6) Kolluk görevlisi, teslim ettiği çocuğun veli, vasi, kanunî temsilcisi veya bakımını üstlenen kimselerin 

çocuğa yeterli rehberliği sunamadığı veya çocuğu yeterince gözetemediği hususlarında bilgi edinmesi hâlinde 

durumu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna derhâl bildirir. 

(7) Korunma ihtiyacı içinde olan çocuğun bulunduğunun bildirimi, tespiti veya hakkında acil korunma kararı 

almak için beklemenin çocuğun yararına aykırı olacağını gösteren nedenlerin varlığı, çocuğun teslim edileceği 

veli, vasi, kanunî temsilcisi veya bakımını üstlenen kimselerin sosyal, ekonomik ve kültürel durumu ile yörenin örf 

ve âdetleri dikkate alınarak, çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım hakları ile yarar ve esenliğinin 

tehlikeye düşebileceğinin tespiti hâlinde; kolluğun çocuk birimi, durumun gerektirdiği önlemleri almak suretiyle 

çocuğun güvenliğini sağlar ve mümkün olan en kısa sürede Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna 

teslim eder. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, kolluk tarafından getirilen çocukların derhâl teslim 

alınabilmesi için gerekli önlemleri alır. Kolluğun çocuk birimi, suç mağduru olan korunma ihtiyacı içinde olan 

çocuklar hakkında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim işlemini, Cumhuriyet savcısının talimatı 

doğrultusunda yapar. 
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ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR 

KARARLARININ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ++ ++ 

+ (1) Koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun yararı göz önünde bulundurularak, öncelikle kendi aile 

ortamında korunmasının sağlanması ile yaşına ve gelişimine uygun eğitim ve öğreniminin desteklenmesini, 

kişiliğinin ve toplumsal sorumluluğunun geliştirilmesini sağlamaya yönelik; 

a) Danışmanlık, 

b) Eğitim,  

c) Bakım,  

d) Sağlık, 

e) Barınma, 

tedbirleridir.  

+ (1) Derhâl korunma altına alınmasını gerektiren bir durumun varlığı hâlinde çocuk, sağlık kontrolü yaptırıldıktan 

sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bakım ve gözetim 

altına alınır.  

(2) Acil korunma kararının alınması için Kurum tarafından çocuğun Kuruma geldiği tarihten itibaren en geç 

beş gün içinde çocuk hâkimine müracaat edilir. Hâkim tarafından, üç gün içinde talep hakkında karar verilir. 

Hâkim, çocuğun bulunduğu yerin gizli tutulmasına ve gerektiğinde kişisel ilişkinin tesisine karar verebilir.  

(3) Acil korunma kararı alınıncaya kadar geçen sürede çocuk; Aile ve Sosyal Politikalar il müdürünün 

oluruna istinaden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının hizmet modellerinden yararlandırılır. 

(4) Acil korunma kararı en fazla otuz günlük süre ile sınırlı olmak üzere verilebilir. Bu süre içinde Kurumca 

çocuk hakkında sosyal inceleme yapılır. Kurum, yaptığı inceleme sonucunda, tedbir kararı alınmasının 

gerekmediği sonucuna varırsa bu yöndeki görüşünü ve sağlayacağı hizmetleri hâkime bildirir. Çocuğun, ailesine 

teslim edilip edilmeyeceğine veya uygun görülen başkaca bir tedbire hâkim tarafından karar verilir. 

(5) Kurum, çocuk hakkında tedbir kararı alınması gerektiği sonucuna varırsa hâkimden koruyucu ve 

destekleyici tedbir kararı verilmesini talep eder. 

+ (1) Çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı; çocuğun anası, babası, vasisi, bakım ve 

gözetiminden sorumlu kimse, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve 

Cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya re'sen çocuğun menfaatleri bakımından kendisinin, ana, baba, 

vasisi veya birlikte yaşadığı kimselerin bulunduğu yerdeki çocuk hâkimince alınır. 

(2) Çocuk mahkemesi bulunmayan yerlerde, bu mahkeme kurulup göreve başlayıncaya kadar hakkında 

kovuşturma başlatılmış olanlar hariç, korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında tedbir kararları, aile mahkemeleri 

kurulan yerler bakımından bu mahkemeler, kurulu bulunmayan yerler bakımından asliye hukuk 

mahkemelerince alınır.  

(3) Hakkında kovuşturma başlatılmış olan çocuklar için koruyucu ve destekleyici tedbir kararı 

kovuşturmanın yapıldığı mahkemece alınır. 

(4) Soruşturma sırasında, suça sürüklenen çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir taleb inde 

bulunulup da mahkeme veya çocuk hâkiminden tedbir kararı alınmış ise kararın bir sureti soruşturma dosyası 

içine konularak kovuşturma makamlarının bilgisine sunulur. 

(5) Fiili işlediği sırada oniki yaşından küçük çocuklar ile onbeş yaşını doldurmamış sağır ve dilsizler 

hakkında mahkemece, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrası ile 

33 üncü maddesi uyarınca çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir. 
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(6) Fiili işlediği sırada oniki yaşını bitirmiş onbeş yaşını doldurmamış bulunan çocuklar ile onbeş 

yaşını doldurmuş ancak onsekiz yaşını doldurmamış sağır ve dilsizlerin işledikleri fiilin hukukî anlam ve 

sonuçlarını algılayamamaları veya davranışlarını yönlendirme yeteneklerinin yeterince gelişmemiş olması hâlinde 

mahkemece, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 31 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 33 üncü maddesi uyarınca 

çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.  

(7) Çocuk hâkimi veya mahkemece, suça sürüklenen ve ceza sorumluluğu olmayan çocuklarla korunma 

ihtiyacı olan çocuklar hakkında verilecek tedbir kararlarının usûlünde, Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası 

hükmü uygulanır.  

(8) Çocuk hâkimi veya mahkemece, koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilmeden önce yeterli idrak 

gücü bulunan çocuğun yazılı veya sözlü olarak görüşü alınır. Gerektiğinde koruyucu ve destekleyici tedbir kararını 

istemeye yetkili olan çocuğun anası, babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimse ile Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü temsilcileri de dinlenebilir. 

(9) Kanunun 7 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca görevli mahkeme, korunma ihtiyacı olan çocuk 

hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararının yanında 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu 

hükümlerine göre velayet, vesayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması gereken hâllerde de duruşma 

yaparak karar vermeye yetkilidir. 

(10) Aile mahkemeleri, bakmakta oldukları davalar ile ilgili koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verebilir.  

(11) Tedbir kararı verilmeden önce çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılabilir. Ancak, fiili işlediği sırada 

oniki yaşını bitirmiş onbeş yaşını doldurmamış bulunan çocuklar ile onbeş yaşını doldurmuş ancak 

onsekiz yaşını doldurmamış sağır ve dilsizlerin işledikleri fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama 

yeteneğinin ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin olup olmadığının takdiri bakımından 

sosyal inceleme yaptırılması zorunludur. 

(12) Mahkeme veya çocuk hâkimi bir veya birden fazla tedbire karar verebilir. Tedbir kararı verilirken, 

Kanunun 4 üncü maddesinde öngörülen; kurumda bakım ve kurumda tutmanın son çare olarak görülmesi, 

kararların verilmesinde ve uygulanmasında toplumsal sorumluluğun paylaşılmasının sağlanması temel ilkesinden 

hareketle çocuğu öncelikle aile içinde destekleyen danışmanlık, eğitim ve sağlık tedbirlerinin alınması esası 

gözetilir. Ancak; çocuğun teslim edileceği veli, vasi, kanunî temsilcisi veya bakımını üstlenen kimselerin sosyal, 

ekonomik ve kültürel durumu ile yörenin örf ve âdetleri dikkate alınarak, çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve 

katılım hakları ile yarar ve esenliğinin tehlikeye düşebileceğinin tespiti hâlinde; diğer tedbirler yanında kurumda 

bakım veya barınma tedbiri kararı alınması öncelikle değerlendirilir. 

(13) Tedbir kararında; tedbirin türü ile tedbiri uygulayacak kişi, kurum veya kuruluş adları gösterilir. 

Gerektiğinde kararda tedbirin süresi de belirtilir.   

(14) Tedbir kararları verilirken, tedbirin belirli bir yerde uygulanması sonucunu doğuracak şekilde hizmet 

sunumu bakımından idarenin takdir alanını kısıtlayacak veya hizmet modellerini ve sınırlarını daraltabilecek 

uygulamalara sebebiyet verilmemesine özen gösterilir. 

(15) Çocuk hâkimi veya mahkeme, hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verdiği çocuğun 

denetim altına alınmasına da karar verebilir.  
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2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU ++++ 

Çevre: Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları 
biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı,  
Çevre korunması: Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, 

mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye, çevre kirliliğini önlemeye yönelik 

çalışmaların bütününü, 

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek 

her türlü olumsuz etkiyi, 

 Sürdürülebilir çevre: Gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalite-sini tehlikeye atmadan, 

hem bugünün hem de gelecek kuşakların çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin her alanda (sosyal, 

ekonomik, fizikî vb.) ıslahı, korunması ve geliştirilmesi sürecini,  

Sürdürülebilir kalkınma: Bugünkü ve gelecek kuşakların, sağlıklı bir çevrede yaşamasını güvence altına alan 

çevresel, ekonomik ve sosyal hedefler arasında denge kurulması esasına dayalı kalkınma ve gelişmeyi, 

 Doğal varlık: Bütün bitki, hayvan, mikroorganizmalar ile bunların yaşama ortamlarını, 

Doğal kaynak: Hava, su, toprak ve doğada bulunan cansız varlıkları, 

Ekosistem: Canlıların kendi aralarında ve cansız çevreleriyle ilişkilerini bir düzen içinde yürüttükleri biyolojik, 

fiziksel ve kimyasal sistemi, 

Ekolojik denge: İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini doğal yapılarına uygun bir şekilde 

sürdürebilmeleri için gerekli olan şartların bütününü, 

Stratejik çevresel değerlendirme: Onaya tâbi plân ya da programın onayından önce plânlama veya 
programlama sürecinin başlangıcından itibaren, çevresel değerlerin plân ve programa entegre edilmesini 
sağlamak, plân ya da programın olası çevresel etkilerini en aza indirmek ve karar vericilere yardımcı olmak üzere 
katılımcı bir yaklaşımla sürdürülen ve yazılı bir raporu da içeren çevresel değerlendirme çalışmalarını,  
Çevre yönetimi: İdarî, teknik, hukukî, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel araçları kullanarak doğal ve yapay 

çevre unsurlarının sürdürülebilir kullanımını ve gelişmesini sağlamak üzere yerel, bölgesel, ulusal ve küresel 

düzeyde belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasını, 

Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, ifade eder. 
Çevrenin korunması, çevrenin bozulmasının önlenmesi ve kirliliğin giderilmesi alanlarındaki her türlü faaliyette; 

Bakanlık ve yerel yönetimler, gerekli hallerde meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuru-luşları ile işbirliği 

yaparlar. 

Yüksek Çevre Kurulunun görevleri şunlardır:  
a) Etkin bir çevre yönetiminin sağlanması için hedef, politika ve strateji belirlemek.  
b) Sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde ekonomik kararlara çevre boyutunun dahil edilmesine imkân veren 
hukukî ve idarî tedbirleri belirlemek.  
c) Birden fazla bakanlık ve kuruluşu ilgilendiren çevre konularına ilişkin uyuşmazlıklarda nihai kararı vermek. 

Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü bulunan tesis ve işletmeler ile yerleşim birimlerine;  
1) Yapı ruhsatı aşamasında bu yükümlülüğünü yerine getireceğini gösterir proje ve belgeleri ilgili kuruma 
sunmadıkça yapı ruhsatı verilmez.(2)  
2) İnşaatı bitmiş olanlardan, bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere işletme ruhsatı ve/veya yapı kullanma izin 
belgesi verilmez.(2)  
3) Yapı ruhsatına, yapı kullanma izni veya işletme ruhsatını haiz olmakla birlikte arıtma ve bertaraf 

yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde, verilmiş yapı kullanma izni veya işletme izni iptal edilir. 

Çevre Korunmasına İlişkin Önlemler ve Yasaklar   Kirletme yasağı:  

• Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve 

yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, 

uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır.   

Atıksuları toplayan kanalizasyon sistemi ile atıksuların arıtıldığı ve arıtılmış atıksuların bertarafının sağlandığı 

atıksu altyapı sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımı, ıslahı ve işletilmesinden; büyükşehirlerde 20/11/1981 
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tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanunla belirlenen kuruluşlar, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bunların dışında iskâna konu 

her türlü kullanım alanında valiliğin denetiminde bu alanları kullananlar sorumludur. 

Ticaret Bakanlığı bazı yakıtların, maddelerin, atıkların, tehlikeli kimyasallar ile bu kimyasalları içeren eşyaların 

ithalini, Bakanlığın görüşünü alarak yasaklayabilir veya kontrole tâbi tutabilir 

Tehlikeli atıkların ithalatı yasaktır. 

Her bir sorumlu tarafından yaptırılacak malî sorumluluk sigortasına ilişkin sigorta genel şartları Hazine 

Müsteşarlığınca onaylanır. Malî sorumluluk sigortası tarife ve talimatları Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu 

Bakan tarafından tespit edilir. Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarifeyi serbest bırakmaya yetkilidir. 

Çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin iyileştirilmesi ve çevre ile ilgili yatırımların desteklenmesi amacıyla;  
a) İthaline izin verilen kontrole tâbi yakıt ve atıkların CIF bedelinin yüzde biri ile hurdaların CIF bedelinin binde 
beşi oranında alınacak miktar,  
b) Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edilen su ve kullanılmış suları uzaklaştırma 
bedelinin yüzde biri,  
çevre katkı payı olarak tahsil edilir. Tahsil edilen bu tutarlar, ilgililerce en geç ertesi ayın onbeşine kadar ilgili mal 

saymanlıkları hesaplarına aktarılır ve bütçeye gelir kaydedilir. 

1) Ek 4 üncü madde uyarınca, egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 1.250 Türk 
lirası, ancak aynı aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olması durumunda motorlu 
taşıt sahibine 2.500 Türk lirası,  
2) Taşıtın imalatında bulunan egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olan katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül 
filtresi olmadan kullanılan motorlu taşıt sahibine 1.250 Türk lirası,  
3) Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi bulunan ancak yetkilendirme sonrasında ilgili yönetmelikle düzenle-nen 
şartları kaybettiği tespit edildiği halde ölçüme devam eden ve/veya tekniğine ve belirlenen kurallara aykırı 
ölçümler yapanlara 5.000 Türk lirası,  
4) Bu Kanun kapsamında yapılan düzenlemelerle öngörülen belge olmadan emisyon ölçümü yapanlara ve/veya 
belgelerde tahrifat yapanlara ve/veya sahte belge düzenleyenlere diğer kanunlarda yazılı yaptırımlar saklı kalmak 
üzere 10.000 Türk lirası,  
idari para cezası verilir. 

Kirletenin sorumluluğu:   

  Çevreyi kirletenler ve çevreye zarar verenler sebep oldukları kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan 

dolayı kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar.   

 Kirletenin, meydana gelen zararlardan ötürü genel hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklıdır.   Çevreye 

verilen zararların tazminine ilişkin talepler zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten 

itibaren beş yıl sonra zamanaşımına uğrar.  

Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik 

poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan 

az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir. 
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UYUŞTURUCU MADDELERLE İLGİLİ KANUN ( 3298 ) ++++ 

 

Afyon ve Uyuşturucu Maddeler ilgili genel Esaslar: 

Çizilmiş veya çizilmemiş haşhaş kapsülleri ile, ham afyon, tıbbı afyon ve morfin evsafını haiz afyon alkaloidleri, 
uzları, esterleri ve eterleri; koka yaprağı ve bunun alkaloidleri, tuzları, esterleri ve eterleri ile Sağlık ve Sosyal 
yardım bakanlığınca tayin olunacak diğer uyuşturucu maddelerin alımı, satımı, imali, ithali ve ihracı ile ilgili 
hususlar Cumhurbaşkanın tespit edeceği esaslara göre yürütülür.  Bahis konusu maddelerin elde edildiği bitkilerin 
yurt içinde ekimi ve araştırması izne tabidir.  

Haşhaş Ekilecek Yerlerin Tespiti, İzin Belgesi Alma Zorunluluğu: 

• Haşhaş ekilecek, afyon ve kapsül üretilecek yerler memleketin tarımsal ve ekonomik durumu, yurt içi 
ihtiyacı, ihraç imkanları ve mevcut stok durumuna göre her yıl Cumhurbaşkanınca tespit edilir ve kara 
en geç 1 Temmuza kadar yayınlanır. 

• Kamu Kurum ve Kuruluşlarca bilimsel araştırma için yapılacak ekim izne tabi değildir. 

• Tespit ve ilan edilen erlerde haşhaş ekimi yapacaklar ilgili kuruluştan izin belgesi almakla yükümlüdür. 
İzin belgeleri bir üretim yılı için geçerli olup, başkasına devredilemez.  

• üretim yılı için geçerli olup, başkasına devir edilemez.   

•  İzin belgeleri herhangi bir sebeple iptal olunanların ekilmiş haşhaş tarlaları masrafı üreticiye ait olmak 

kaydıyla ilgili kuruluş adına herhangi bir bedel ödenmeksizin toplatılır veya imha ettirilir.  

•  4 üncü madde hükümlerine göre veya kaçakçılık suçlarının herhangi birisinden veya Türk Ceza 

Kanununun ilgili maddelerine göre kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunanlara, bu mahkûmiyetleri afla ortadan 

kalkmış olsa bile, izin belgesi verilemez; verilmiş ise iptal edilir.   

•  İzin belgesi verilmesinden sonra yukarıdaki fıkrada yazılı suçlardan biri ile mahkûm olanların bu 

mahkûmiyetleri kesinleştiğinde izin belgeleri iptal edilir.   

Cezai Hükümler: 

Ham afyon, hazırlanmış afyon, tıbbî afyon ve bunların müstahzarları Türk Ceza Kanununun 

uygulanmasında uyuşturucu maddelerden sayılır.  

İzinsiz olarak haşhaş ekimi yapan kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Bu madde kapsamında ekim yapma ibaresinden, tohumun toprağa ekilmesinden ürünün hasadına kadarki süreç 

anlaşılır.  

İzin almış olmakla birlikte, bilerek belgesinde belirtilen alandan fazla yerde veya izin belgesinde kayıtlı 

yerden başka yerde haşhaş ekimi yapan kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.  

İzinsiz ham afyon üretenler, Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır.  

İzin belgesinde tespit edilen miktardan az ham afyon veya kapsül teslim eden üreticilere, fiil suç 

oluşturmadığı takdirde, mahallî mülkî amir tarafından eksik teslim edilen miktarların teslim anındaki baş alım 

fiyatının iki misli kadar idarî para cezası verilir.   

Kontrol ve denetim görevini yerine getirmeyen muhtarlar ve kolluk görevlileri, Türk Ceza Kanunu 

hükümlerine göre cezalandırılır.    

Bu maddede tanımlanan suçların ekim bölgesi içinde işlenmesi halinde, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı 

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanmaz.  
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UZMAN JANDARMA KANUNU ++++ 

- Uzman jandarmalar, mülkî görevlerin ifası sırasında işledikleri suçlardan dolayı 4483 sayılı Memurlar ve Diğer 
Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine tâbidirler. 

- Uzman Jandarma olabilmek için 6 aydan az olmayan eğitim ve öğrenimi başarıyla bitirmek şarttır. 

- 18 yaşını bitirmiş ve 24 yaşını geçmeyen en az lise veya dengi okul mezunu erkek Uzman Jandarma olur. 

- Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olanlardan terhisi müteakip iki yıl içerisinde müracaat edenler, 

- Sadece jandarma bando komutanlıklarında istihdam edilmek üzere, 18 yaşını bitirmiş ve 24 yaşını geçmeyen en 
az lise veya dengi okul mezunu bayanlar da uzman jandarma kaynakları arasında yer alır. 

- Normal bekleme süresi sonunda bu rütbeye ait yıllık sicillerinin ortalaması sicil tam notunun % 60'dan aşağı 
olanlar o rütbede bir yıl daha bekletilirler. Müteakip yıl sonundaki yıllık sicil notları ortalaması sicil tam notunun 
% 60 ve yukarısı olanlar bir üst rütbeye terfi ettirilirler.  

- En fazla bekleme süresi sonunda terfi edemeyenler ile bir rütbede en fazla iki defa kademe ilerlemesi 
yapamayan Uzman Jandarmaların yetersizlikten ilişkileri kesilir. 

- Uzman jandarmaların aşağıda yazılı herhangi bir durumun ortaya çıkması halinde Jandarma Genel Komutanının 
onayı ile ilişkileri kesilir. 

 a) Stajyer olarak görevbaşı eğitimine tabi tutulanlardan başarısız olanlar, 

 b) Mahkeme kararları ile rütbesi geri alınanlar, 

- Açığa çıkarılan, tutuklanan veya firar ve izin tecavüzünde bulunan, cezası infaz edilmekte olan uzman 
jandarmalar hakkında 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 65 inci maddesi hükümlerine göre 
işlem yapılır. 

- Astsubay meslek yüksek okulu giriş sınavına başvuru tarihinde 26 yaşından gün almamış olmak 

- 18/10/2018 tarihli ve 7148 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle bu alt bentte yer alan “31” ibaresi “35” şeklinde 
değiştirilmiştir. 

- Astsubay meslek yüksekokullarından başarısızlık nedeniyle veya kendi isteği ile ayrılan uzman jandarmalar, 
görevlerine iade edilirler. Bunların rütbe bekleme süreleri, okulda geçen süre kadar uzatılır, okulda geçen süreler 
mecburî hizmetlerinden sayılmaz. 

- Tâbi tutulacakları temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayamayan uzman jandarmalar,  

görevlerine iade edilirler. Bunların bulundukları rütbede bekleme süreleri, bir yıl uzatılır. 

• Atamalar Jandarma Genel Komutanlığının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile yapılır. 

• Uzman Jandarmalara uygulanacak ek gösterge rakamı 3000’i geçemez.  

• Uzman Jandarmaların giyimi kuşamı ve istihkakları ise 747l sayılı Kanuna göre verilir. 

• Uzman Jandarmaların ödüllendirilmeleri 926 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülür. 

• İçişleri Bakanı, uzman jandarmaların istek üzerine veya yaş haddi, adi malullük dâhil malullük veya vazife 
malullüğüne bağlı emeklilik işlemleri ile istifa işlemlerine ilişkin onay yetkisini Jandarma Genel 
Komutanına devredebilir. 
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UZMAN ERBAŞ KANUNU ++++ 

- Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından hazırlanan ve 
ilgisine göre Milli Savunma veya İçişleri Bakanlıklarınca onaylanan uzman onbaşı ve uzman çavuş kadrolarına 
göre her yıl alınacak uzman erbaşlarla ilgili kadro görev yerleri yayımlanarak duyurulur. 

- Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış olanlar, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 
müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak ve sıralı üç disiplin amiri 
tarafından “uzman erbaş olur” kararlı nitelik belgesi doldurulmak şartıyla, 

- İlişiği kesilen uzman erbaşların Kalan askerlik hizmeti, ilgilinin ilişiği kesilmeden, bağlı bulunduğu Kuvvet 
Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenecek birliklerde, 
erbaş veya er olarak tamamlattırılır. 

-Hizmet Süresi: Uzman Erbaşlar 2 yıldan az, 5 yıldan fazla olmamak şartıyla sözleşme yaparak göreve başlar 
ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli sandığı ilgilendirdiler. 

- Sözleşmelerini 1 yıldan az, 5 yıldan fazla olmamak şartıyla azami elli iki yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir. 

- Yaş sınırı nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılacak olanlardan istekliler, merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer 
alan sınırlamalara tabi olmaksızın, Milli Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri 
(Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) kadrolarında emekli aylığına hak kazandıkları 
tarihe kadar Devlet memuru olarak istihdam edilirler. 

- Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az yedi hizmet yılını 
tamamlamış olmaları gerekir. 

- Uzman erbaşlar istihdam edildikleri kadro görevleri ile beraber Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda 
erbaşlar için belirtilen görevleri de yaparlar. 

a) Kademe ilerlemesi yapabilmesi için;  

 1) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,  

 2) O yıl içinde olumlu sicil almış olması,  

 3) Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması,  

 b) Derece yükselmesi yapabilmesi için;  

• En az bir yıl hizmet ettikten sonra görevde başarılı olan uzman onbaşılar, yürürlüğe konulacak 
yönetmelikte belirtilecek esaslara göre uzman çavuşluğa terfi ettirilirler.  

• En az son bir yıl içerisinde geriye doğru istirahat ve hava değişimi olarak 3 ay rapor alanların TSK ilişiği 
kesilir.   

a) Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin 
ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine 10 GÜNÜ kadar; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği 
üzerine 7 GÜNE kadar, 

b) Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin veya analık izni süresi içerisinde eşinin ölümü halinde, isteği üzerine 
uzman erbaşa anne için öngörülen süre kadar, 

c) Yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret 
izni verilebilir 

- Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda asgari tugay ve eşidi komutan veya amirin onayıyla personel 
izinden geriye çağrılabilir 

- uzman erbaşların ilgili kuvvet komutanlıklarının, görüşleri alındıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından 
kuvvetleri değiştirilebilir. 

- Millî Savunma ve İçişleri Bakanları; uzman erbaşların, istek üzerine, adi malullük dâhil malullük veya vazife 
malullüğüne bağlı emeklilik işlemlerine ilişkin onay yetkilerini devredebilirler. 
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UZMAN ERBAŞ YÖNETMELİĞİ ++++ 

-En az ilköğretim veya dengi okul mezunu olmak 

-Uzman erbaş olarak alınanların bundan sonraki bütün işlemleri (terfi, sözleşmenin uzatılması, sözleşmenin feshi, 
ilişik kesme ve özlük haklarına ilişkin işlemler ile buna benzer diğer işlemler) bağlı oldukları Sahil Güvenlik Ana 
Ast komutanları, tugay, bağımsız tugay, tümen, jandarma bölge (ve eşidi) komutanları, eşidi eğitim merkezi 
komutanlıkları ile eşidi kurum amirlerince; kolordu ve ordu (ve eşidi) doğrudan bağlı birlikleri ile eşidi kurum 
amirliklerinde kurmay başkanlarınca; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Genelkurmay 
Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığına doğrudan bağlı birliklerinde personel başkanlarınca veya yetki verilen 
komutanlıklarca; Sahil Güvenlik Komutanlığı karargâhında ise (Değişik ibare:RG-16/10/2018-30567) Sahil 
Güvenlik Komutanının görevlendireceği Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı tarafından yapılır. 

- Sözleşmelerini yenileyen uzman erbaşların sözleşmelerinin uzatılması, istihdam edildikleri Sahil Güvenlik Ana 
Ast komutanlıklarınca, tugay, bağımsız tugay, tümen, jandarma bölge (ve eşidi) komutanlıklarınca veya eşidi 
kurum amirlerince, eşidi eğitim merkezi komutanlıklarınca yapılır.  

-Ordu ve kolordu (ve eşidi) doğrudan bağlı birlikleri ile eşidi kurum amirlikleri için kurmay başkanlarınca; kuvvet 
komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığına doğrudan 
bağlı birlikleri için personel başkanlarınca veya yetki verilen komutanlıklarca; Sahil Güvenlik Komutanlığı 
karargâhında ise (Değişik ibare:RG-16/10/2018-30567) Sahil Güvenlik Komutanının görevlendireceği Sahil 
Güvenlik Komutan Yardımcısı tarafından tasdik edilir ve ilgili kuvvet komutanlığına, Jandarma Genel 
Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilir. Bu şekilde sözleşmelerin uzatılması tasdik edilenler, yeni 
bir taahhütname imzalayarak göreve devam ederler. Uzman çavuş ve uzman onbaşıların sözleşmeleri azamî 45 
yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir. 

-Astsubay meslek yüksek okulu giriş sınavına müracaat tarihinde, uzman erbaşlığa alındığı tarihten itibaren almış 
olduğu mevcut sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun yüzde seksen (%80) ve daha yukarısında olmak 
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4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN ++++ 

 Soruşturma izni yetkisi 

 a) İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam, 

 b) İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında vali, 

 c) Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri 
hakkında görev yaptıkları ilin valisi, 

 d) Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlar ve bakanlıkların merkez 
ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri hakkında o kuruluşun en üst idari 
amiri, 

 e) Cumhurbaşkanı kararıyla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanı veya 
ilgili bakan,  

 f) Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri ve yardımcıları hakkında Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı, 

 g) Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanlığı İdari 
İşler Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı hakkında Cumhurbaşkanı,  

 h) Büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları; büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi 
üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında İçişleri Bakanı, 

 i) İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında kaymakam, merkez 
ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında bulundukları ilin valisi, 

 j) Köy ve mahalle muhtarları ile bu Kanun kapsamına giren diğer memurlar ve kamu görevlileri hakkında 
ilçelerde kaymakam, merkez ilçede vali, 

 Yokluklarında ise vekilleri tarafından bizzat kullanılır. 

 Yetkili mercilerin saptanmasında, memur veya kamu görevlisinin suç tarihindeki görevi esas alınır. 

 Ast memur ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde izin, üst memurun bağlı olduğu merciden istenir. 

 Olayın yetkili mercie iletilmesi, işleme konulmayacak ihbar ve şikayetler 

- Cumhuriyet başsavcıları, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bu Kanun kapsamına giren suçlarına ilişkin 
herhangi bir ihbar veya şikayet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde ivedilikle toplanması gerekli ve 
kaybolma ihtimali bulunan delilleri tespitten başka hiçbir işlem yapmayarak ve hakkında ihbar veya şikayette 
bulunulan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesine başvurmaksızın evrakın bir örneğini ilgili makama 
göndererek soruşturma izni isterler. 

-  Soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi; 
soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı veya şikayetçi, izin vermeye yetkili 
merciler tarafından verilen işleme koymama kararına karşı da şikâyetçi itiraz yoluna gidebilir. İtiraz süresi, yetkili 
merciin kararının tebliğinden itibaren 10 gündür. 

- İtiraza bakan yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesi bakar. İtirazlar, öncelikle 
incelenir ve en geç üç ay içinde karara bağlanır. Verilen kararlar kesindir. 

Hazırlık soruşturması genel hükümlere göre yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılır. Ancak 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Bakan yardımcıları ve valiler 
ile ilgili olarak yapılacak olan hazırlık soruşturması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı vekili, 
kaymakamlar ile ilgili hazırlık soruşturması ise il Cumhuriyet başsavcısı veya Başsavcı vekili tarafından yapılır. 

-Hazırlık soruşturması sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren hususlarda; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler 
Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Bakan yardımcıları ve valiler için Yargıtayın ilgili ceza 
dairesine, kaymakamlar için il asliye ceza mahkemesine, diğerleri için ise genel hükümlere göre yetkili ve görevli 
sulh ceza hâkimine başvurulur.       

 Yetkili ve görevli mahkeme 

Ancak Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Bakan yardımcıları ve 
valiler için yetkili ve görevli mahkeme Yargıtayın ilgili ceza dairesi, kaymakamlar için ise il ağır ceza 
mahkemesidir.  
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6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ++++ 

a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı, 

b) Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya 
belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini, 

c) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını, 

ç) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, 

d) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,  

e) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt 
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza 
edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle 
getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü 
işlemi, 

f) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu, 

g) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu, 

ğ) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel 
kişiyi, 

h) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,  

ı) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından 
ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. 

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur: 

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma. 

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma. 

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. 

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma. 

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. 

Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin 
işlenmesi mümkündür: 

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik 
tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu 
olması. 

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait 
kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 
işlenmesinin zorunlu olması. 

- Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, 
dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri 
ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. 

- Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.  

Kişisel verilerin saklanacağı  yabancı ülkede; 

a) Yeterli korumanın bulunması,  

b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir 
korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, 

kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. 

Kurula şikâyet 

+ Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi 
hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 ve her hâlde başvuru tarihinden 
itibaren 60 gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir.  
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+ Devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler hariç; veri sorumlusu, Kurulun, inceleme konusuyla ilgili istemiş olduğu 
bilgi ve belgeleri 15 gün içinde göndermek ve gerektiğinde yerinde inceleme yapılmasına imkân sağlamak 
zorundadır.  

+ Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren 60 gün içinde 
cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. 

+ Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği 
hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden 
itibaren gecikmeksizin ve en geç 30 gün içinde yerine getirilir. 

+ Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin yaygın olduğunun tespit edilmesi hâlinde Kurul, 
bu konuda ilke kararı alır ve bu kararı yayımlar. Kurul, ilke kararı almadan önce ihtiyaç duyması hâlinde, ilgili 
kurum ve kuruluşların görüşlerini de alabilir. 

+ Kişisel veriler ile ilgili 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri 
yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar, Kurul tarafından verilen 
kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar, Veri Sorumluları 
Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk 
lirasına kadar idari para cezası verilir.  

+ Bu maddede öngörülen idari para cezaları veri sorumlusu olan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri 
hakkında uygulanır.  

+ Bu maddede öngörülen idari para cezaları veri sorumlusu olan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri 
hakkında uygulanır.  

+ Başkanın görevleri şunlardır: 

a) Kurul toplantılarını idare etmek. 

b) Kurul kararlarının tebliğini ve Kurulca gerekli görülenlerin kamuoyuna duyurulmasını sağlamak ve 
uygulanmalarını izlemek. 

c) Başkan Yardımcısını, daire başkanlarını ve Kurum personelini atamak. 

ç) Hizmet birimlerinden gelen önerilere son şeklini vererek Kurula sunmak. 

d) Stratejik planın uygulanmasını sağlamak, hizmet kalite standartları doğrultusunda insan kaynakları ve çalışma 
politikalarını oluşturmak. 

e) Belirlenen stratejilere, yıllık amaç ve hedeflere uygun olarak Kurumun yıllık bütçesi ile mali tablolarını 
hazırlamak. 

f) Kurul ve hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli bir biçimde çalışması amacıyla koordinasyonu 
sağlamak. 

g) Kurumun diğer kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek. 

ğ) Kurum Başkanı adına imzaya yetkili personelin görev ve yetki alanını belirlemek. 

h) Kurumun yönetim ve işleyişine ilişkin diğer görevleri yerine getirmek. 

(4) Kurum Başkanının yokluğunda İkinci Başkan, Başkana vekalet eder. 
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5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN  

Ceza İnfaz Kurumlarının Türleri: 

1. Kapalı ceza infaz kurumları 

2. Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları  

- Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar ile süresine bakılmaksızın, suç işlemek amacıyla örgüt 
kurmak, yönetmek veya bu örgütün faaliyeti çerçevesinde, bu kurumlarda infaz edilir. 

3. Kadın kapalı ceza infaz kurumları: 

 Bu kurumlarda iç güvenlik görevlileri kadınlardan oluşturulur. 

4. Çocuk kapalı ceza infaz kurumları: 

12- 18 yaş grubu çocuklar, cinsiyetleri ve fizikî gelişim durumları göz önüne alınarak bu kurumların ayrı ayrı 
bölümlerinde barındırılırlar. 

5. Gençlik kapalı ceza infaz kurumları: 

 18 yaşını bitirmiş olup da 21 yaşını doldurmamış genç hükümlülerin cezalarını çektikleri, eğitim ve 
öğretim esasına dayalı, firara karşı engelleri olan, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan kurumlardır.  

6. Gözlem ve sınıflandırma merkezleri 

7. Açık ceza infaz kurumları 

 Açık ceza infaz kurumları ihtiyaca göre ayrıca; 

 a) Kadın açık ceza infaz kurumları,  

 b) Gençlik açık ceza infaz kurumları şeklinde kurulabilir.  

- İlk kez suç işleyen ve iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına hükümlü bulunanların cezaları doğrudan açık 
ceza infaz kurumlarında yerine getirilebilir.  

8. Çocuk eğitimevleri: çocuk hükümlüler hakkında verilen cezaların, hükümlülerin eğitilmeleri, meslek 
edinmeleri ve yeniden toplumla bütünleştirilmeleri amaçları güdülerek yerine getirildiği tesislerdir.   

Cezanın İnfazının Ertelenmesi : 

-Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi  

-Sağlık kurumunda geçen süreler cezaevinde geçmiş sayılır. 

Hükümlünün istemiyle infazın ertelenmesi 

 (1) Kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıl veya daha az süreli hapis cezalarının 
infazı, çağrı üzerine gelen hükümlünün istemi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığınca ertelenebilir. 

(2) Erteleme, her defasında bir yılı geçmemek üzere en fazla iki kez uygulanabilir. 

(3) Erteleme süresi içinde, hükümlü hakkında kasten işlenen bir suçtan dolayı kamu davası açılması hâlinde, 
erteleme kararı kaldırılarak ceza derhal infaz olunur. 

(4) Birinci fıkrada belirtilen hapis cezalarının infazına başlanmış olsa bile, hükümlünün yükseköğrenimini 
bitirebilmesi, ana, baba, eş veya çocuklarının ölümü veya bu kişilerin sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle 
ailenin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesinin veya tarım topraklarının işlenebilmesinin imkânsız hâle gelmesi veya 
hükümlünün hastalığının sürekli bir tedaviyi gerektirmesi gibi zorunlu ve çok ivedi hâllerde, Cumhuriyet 
Başsavcılığınca altı ayı geçmeyen sürelerle hapis cezasının infazına ara verilebilir. Ancak bu ara verme iki 
defadan fazla olamaz. 

(5) Erteleme isteminin kabulü, güvence gösterilmesine veya diğer bir şarta bağlanabilir. 

a) Terör suçları, örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan 
mahkûm olanlar, 

b) Mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmasına karar verilenler, 

c) Disiplin veya tazyik hapsine mahkûm olanlar, hakkında uygulanmaz. 

Hükümlüyü ziyaret 

- Hükümlü, belgelendirilmesi koşuluyla eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile vasisi veya kayyımı 
tarafından haftada bir kez ve ayrıca kuruma kabullerinde, zorunlu hâller dışında bir daha değiştirilmemek üzere, 
ad ve adreslerini bildirdiği en fazla üç kişi tarafından, yarım saatten az ve bir saatten fazla olmamak üzere 
çalışma saatleri içinde ziyaret edilebilir. Çocuk hükümlüler için ziyaret süresi bir saatten az, üç saatten fazla 
olmamak üzere belirlenir. 

- Birinci fıkrada belirtilenler dışındaki kimselerin ziyaretine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı olarak izin 
verilebilir. 
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- Görüşler, koşul ve süreleri Adalet Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle kapalı ve açık olmak üzere iki biçimde 
yaptırılır.  

Yabancı hükümlüleri ziyaret  

+ Yabancı hükümlülerin, vatandaşı olduğu devletin diplomatik temsilciliği veya konsolosluğunun ziyaret istemleri, 
mevzuatta belirlenen esas ve usûllere uygun olarak geciktirilmeden yerine getirilir.  

+ Diplomatik temsilciliği veya konsolosluğu bulunmayan devletler vatandaşlığındaki hükümlüler ile mülteci veya 
vatansız olan hükümlülerin, yararlarını koruyan devletin diplomatik temsilciliği veya bu gibi kimseleri koruma 
görevini üstlenmiş ulusal veya uluslararası kuruluşlarla görüştürülmelerinde yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

Yakalama Emri:  Hükümlü hapis cezası veya güvenlik tedbirinin infazı için gönderilen çağrı kağıdının tebliğ 
üzerine 10 gün içinde gelmez, kaçar yada kaçacağına dair şüphe uyandırırsa, Cumhuriyet Savcısı yakalama 
emri çıkarır. Kasten işlenen suçlarda 3 yıl, taksirli işlenen suçlarda 5 yıldan fazla hapis cezası infazı için 
doğrudan yakalama emri çıkarılır.  

Arama: Kurumlarda odalar ve eklentilerinde, hükümlülerin üst ve eşyasında habersiz olarak her zaman arama 
yapılabilir. Her ay 1 kez mutlaka arama yapılır. Aramalar, gerektiğinde dış güvenlik görevlileri veya kolluk 
kuvvetleriyle veya diğer kamu görevlilerince ortaklaşa yapılır.   
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4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU ++++ 

 Bilgi Edinme Başvurusu:            

-Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi 
tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen 
bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır. Bu başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya 
yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla 
elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir. 

Bilgi veya belgeye  erişim süreleri 

-Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi 15 iş günü içinde sağlarlar. Ancak 
istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili 
olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla 
kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim 30 iş günü içinde sağlanır. Bu durumda, 
sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak ve 15 iş günlük sürenin bitiminden önce 
bildirilir. 

- Bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının idare tarafından başvuru sahibine bildirilmesiyle 15 iş 
günlük süre kesilir. Başvuru sahibi 15 iş günü içinde ücreti ödemezse talebinden vazgeçmiş sayılır. 

İtiraz usulü: 

-Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren 15 
gün içinde Kurula itiraz edebilir. Kurul, bu konudaki kararını 30 iş günü içinde verir. Kurum ve kuruluşlar, 
Kurulun istediği her türlü bilgi veya belgeyi 15 iş günü içinde vermekle yükümlüdürler. 

 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu: 

-Birer üyesi Yargıtay ve Danıştay genel kurullarının kendi kurumları içinden önerecekleri ikişer aday, birer üyesi 
ceza hukuku, idare hukuku ve anayasa hukuku alanlarında profesör veya doçent unvanına sahip kişiler, bir üyesi 
Türkiye Barolar Birliğinin baro başkanı seçilme yeterliliğine sahip kişiler içinden göstereceği iki aday, iki üyesi en 
az genel müdür düzeyinde görev yapmakta olanlar ve bir üyesi de Adalet Bakanının önerisi üzerine bu Bakanlıkta 
idarî görevlerde çalışan hâkimler arasından Cumhurbaşkanınca seçilecek dokuz üyeden oluşur.  

Kurulun sekretarya hizmetleri Adalet Bakanlığı tarafından yerine getirilir. 

Yürütme  

-Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 
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11774 SAYILI KİMLİK BİLDİRME KANUNU ++++ 

+ Askeri konaklama, dinlenme ve kamp tesisleri ile ordu evleri bu Kanunun kapsamı dışındadır. 

+ Otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, günübirlik kiralanan evler, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her 
türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır 
kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işleticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak 
yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimlik ve geliş- ayrılış kayıtlarını, örneğine ve usulüne uygun şekilde 
günü gününe tutmak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak, Devlet İstatistik 
Enstitüsüne, talebi halinde vermek zorundadırlar. 

+ İkinci maddede sayılan tesislerin sorumlu işleticilerinin kimlikleri, tesis açılmadan evvel müessesenin sahibi 
veya kanuni temsilcisi tarafından örneğine uygun şekilde, en yakın kolluk örgütüne bildirilir. 

+ Sorumlu işleticinin değişmesi halinde keyfiyetin 24 saat içinde ve yukarıdaki fıkrada gösterilen şekilde 
bildirilmesi zorunludur. 

+ Konutlarda 30 günden fazla kalacak misafirler için aile reisi tarafından, Yaylak ve kışlak gibi yerlere mevsimlik 
olarak göçenler için de aile reisi tarafından, örneğine uygun bildirim, 3 gün içinde kolluk örgütüne verilir. 

+ Bu maddenin uygulanması ile görevi gereği bu verileri kullanan kamu personelinin denetimine ilişkin usul ve 
esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenir. 

+ Sürekli veya geçici olarak çalışanlara ait kimlik bilgileri, genel kolluk kuvvetlerince ilgili Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanlığı il müdürlükleri veya merkez müdürlüklerine bildirilir. 
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KİMLİK BİLDİRME KANUNUNUN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK ++++ 

+ Sorumlu işleticinin kimliği, o tesis açılmadan önce, sahip veya kanuni temsilci veya kiracısı tarafından iki örnek 
İŞLETİCİ KİMLİK BİLDİRME BELGESİ  (form: 1) ne yazılır ve bu belgeler en yakın yetkili genel kolluk 
örgütüne verilir. Sorumlu işleticinin değişmesi halinde 24 saat içinde yeni işleticiye ait belge en yakın yetkili 
genel kolluk örgütüne verilir.   

+ Sürekli veya geçici olarak çalıştırılanların kimlikleri, iki örnek ÇALIŞANLARA AİT KİMLİK BİLDİRME 
BELGESİ (Form: 2) ne yazılır ve (a) bendi kapsamında olanların belgesi 24 saat, (b) bendi kapsamında olanların 
belgesi 3 gün içinde en yakın yetkili genel kolluk örgütüne verilir. 

+ Belgeler anılan örgütle verilmeden önce muhtara onaylatılır. 

Kimlik Kartı: 

+ Çalışanlara ait kimlik bildirme belgesi düzenlenenler adına sorumlu işletici tarafından; bu belgenin örgüte 
verildiği tarihten itibaren en geç 3 gün içinde KONAKLAMA TESİSİ PERSONELİNE AİT KİMLİK KARTI (Form: 
3) doldurulur ve kendilerine verilir 

+ Misafirlere Ait Kimlik Bildirme Belgesine yazılır ve iki nüsha olarak düzenlenen bu belgeler 3 gün içinde en 
yakın yetkili genel kolluk örgütüne verilir. 

Göçenler - Yükümlü 

+ Şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki konutlarda otururken mevsimlik olarak yaylak ve kışlak gibi yerlere göçen 
veya yaylak ve kışlaklar arasında yer değiştiren aile veya kişilerin kimlikleri, aile reisleri ve kişiler tarafından form 
6'daki Konutta Kalanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesine yazılır ve iki nüsha olarak düzenlenecek bu belgeler 3 gün 
içinde en yakın yetkili genel kolluk örgütüne verilir. 
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7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU ++++ 

+ Tebligat Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır. 

+Tebligatın memur vasıtasıyla yapılması: 

Diğer kanunlarda özel hüküm bulunması halinde veya tehirinde zarar umulan işlerde veya aynı yerde bulunan 1 
inci maddede yazılı daire ve müesseseler arasında veya bu daire ve müesseselerde bulunan şahıslara yapılacak 
tebligat, kendi memurları veya mahalli mülkiye amirinin emriyle zabıta vasıtasıyla yaptırılır. 

+ Elektronik tebligat: 

+ Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur. 

1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı 
cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar. 

2. 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler. 

3. Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları. 

4. Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.  

5. Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar. 

6. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.  

7. Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri. 

8. Noterler.  

9. Baro levhasına yazılı avukatlar. 

10. Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler. 

11. İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; 
adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin 
bağlı bulunduğu birim. 

+ Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu 
durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.   

+ Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu 
Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.  

+Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5 günün sonunda yapılmış sayılır. 

+ Bu Kanun uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından 
kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden yürütülür. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim 
Şirketi, sistemin güvenliğini ve bu sistemde kayıtlı verilerin muhafazasını sağlayacak her türlü tedbiri alır.  

Yanlış adres bildirmek: 

+ Bu Kanun mucibince tebligat yapılması gereken hallerde bir kimse kendisine veya başkasına ait isim veya 
adresi yanlış olarak bildirir ise fail hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
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5726 SAYILI TANIK KORUMA KANUNU ++++ 

Tanık koruma tedbiri alınması gereken suçlar 

+ Bu Kanun hükümleri, aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak uygulanabilir: 

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda ve ceza hükmü içeren özel kanunlarda yer alan 
ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve alt sınırı on yıl  veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar. 

b) Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla kurulan bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen alt sınırı iki yıl 
veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar ile terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar. 

Tanık koruma tedbiri kapsamına alınacak kişiler 

+ Bu Kanun hükümlerine göre haklarında tanık koruma tedbiri uygulanabilecek kişiler şunlardır: 

a) Ceza muhakemesinde tanık olarak dinlenenler ile 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununun 236 ncı maddesine göre  tanık olarak dinlenen suç mağdurları. 

b) (a) bendi hükümlerine göre dinlenenlerin nişanlısı, evlilik bağı kalmasa bile eşi, kan hısımlığından veya kayın 
hısımlığından üstsoy veya altsoyu, ikinci derece dahil kan veya ikinci derece dahil kayın hısımları ve evlatlık bağı 
bulunanlar ile yakın ilişki içerisinde olduğu kişiler. 

(2) Tanık koruma tedbirleri, birinci fıkrada sayılanların kendilerinin veya bu Kanunda belirtilen yakınlarının hayatı, 
beden bütünlüğü veya mal varlığı ağır ve ciddi bir tehlike içinde bulunması ve korunmalarının zorunlu olması 
halinde uygulanabilir. 

Tanık koruma tedbirleri 

+ Bu Kanun kapsamında bulunanlar hakkında uygulanabilecek tanık koruma tedbirleri şunlardır: 

a) Kimlik ve adres bilgilerinin kayda alınarak gizli tutulması ve kendisine yapılacak tebligatlara ilişkin ayrı bir adres 
tespit edilmesi. 

b) Duruşmada hazır bulunma hakkına sahip bulunanlar olmadan dinlenmesi ya da ses veya görüntüsünün 
değiştirilerek özel ortamda dinlenmesi. 

c) Tutuklu veya hükümlü olanların durumlarına uygun ceza infaz kurumu ve tutukevlerine yerleştirilmesi. 

ç) Fizikî koruma sağlanması. 

d) Kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesi ve düzenlenmesi: 

1) Adlî sicil, askerlik, vergi, nüfus, sosyal güvenlik ve benzeri bilgi ve kayıtlarının değiştirilmesi ve düzenlenmesi. 

2) Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı, diploma ve her türlü ruhsat gibi resmî belgelerin 
değiştirilmesi ve düzenlenmesi. 

3) Taşınır ve taşınmaz mal varlığıyla ilgili haklarını kullanmasına yönelik işlemlerin yapılması. 

e) Geçici olarak geçimini sağlama amacıyla maddî yardımda bulunulması. 

f) Çalışan kişinin iş yerinin ya da iş alanının değiştirilmesi veya öğrenim görenin devam etmekte olduğu her türlü 
eğitim ve öğretim kurumunun değiştirilmesi.   

g) Yurt içinde başka bir yerleşim biriminde yaşamasının sağlanması. 

ğ) Uluslararası anlaşmalara ve karşılıklılık ilkesine uygun şekilde, geçici olarak başka bir ülkede yerleştirilmesinin 
sağlanması. 

h) Fizyolojik görünümün estetik cerrahi yoluyla veya estetik cerrahi gerektirmeksizin  değiştirilmesi ve buna uygun 
kimlik bilgilerinin yeniden düzenlenmesi. 

2) Bu maddede yazılı olan tedbirlerden biri veya birkaçı aynı anda uygulanabilir. Bununla birlikte aynı sonuç daha 
hafif bir tedbir ile elde edilebiliyor ise bu durum da göz önünde tutulur. 

Yabancı tanıkların korunmasında uluslararası işbirliği ve yardımlaşma 

• Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar uyarınca, anlaşma bulunmaması halinde 
ise karşılıklılık esasına uygun olarak bir yabancı tanığın Türkiye’de korunmasına, Dışişleri Bakanlığının 
görüşü alınarak İçişleri Bakanı tarafından karar verilir. 

Tanık Koruma Kurulu: Kurul; mesleklerinde fiilen en az on beş yıl görev yapmış olmak koşulu ile; Adalet 

Bakanlığından idarî görevde çalışan birinci sınıf hâkimler arasından iki, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 

Ankara’da görev yapan birinci sınıf adlî yargı hâkim veya Cumhuriyet savcıları arasından seçilecek bir, Milli 

Savunma Bakanlığından idarî görevde çalışan birinci sınıfa geçirilmiş askeri hâkimler arasından bir, İçişleri 

Bakanlığı merkez teşkilâtından bir, Jandarma Genel Komutanlığından bir, Sahil Güvenlik Komutanlığından bir, 

Emniyet Genel Müdürlüğünden üç ve Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünden bir üye 

olmak üzere toplam 11 üyeden oluşur. Kurul Başkanı, Kurul üyelerince kendi aralarından oyçokluğuyla  seçilir. 

Kurul kararlarını oy çokluğuyla alır. Kurul, en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyulduğunda her zaman Başkanın 
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çağrısı üzerine toplanır. Kurul üyelerinin görev süreleri dört yıldır. Görev süresi sona erenler yeniden seçilebilirler. 

Kurulun sekretarya hizmetleri İçişleri Bakanlığı tarafından yerine getirilir.  

Tanık koruma tedbirinin süresi, değiştirilmesi ve kaldırılması: 

+ Bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan koruma tedbirlerinin süresine, şeklinin değiştirilmesine, 

bu tedbirlerin kaldırılmasına veya tedbirlerin aynen devam etmesine, 6 ncı maddede belirtilen makam ve 

mercilerce re’sen veya hakkında tedbir uygulanan kişinin istemi üzerine kararın uygulandığı tarihten başlamak 

üzere ve en geç birer yıl aralıklarla karar verilir.    

+ Kararı uygulayan koruma birimi, karar tarihinden itibaren her yıl veya gerektiğinde bu süreyi beklemeden 

uygulama ve takip raporu düzenleyerek, kararı veren makam veya mercie gönderir. Raporda, uygulanan tedbir 

şekillerinin ve sürelerinin değiştirilmesine veya tedbirin sona erdirilmesine ilişkin öneriye de yer verilebilir.   

+ Birinci fıkraya göre, koruma tedbirinin kaldırılması halinde, hakkında tedbir uygulanan kişinin istemi üzerine 

şahsî hallerinin tedbirin uygulanmasından önceki hale getirilmesine tedbir kararını veren makamca karar verilir. 

Şahsî hâllerinin eski hale getirilmesi halinde bunun şekli, süresi, sonuçları, kararı veren makamca ve hakkında 

tedbir uygulanan kişi tarafından yapılacak işlemler ile diğer esas ve usuller yönetmelikte gösterilir.  
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6415 SAYILI TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN ++++ 

 

Başkanlık: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını, 

Konseyi kararlarına karşı yapılacak başvurular Başkanlık tarafından Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyine iletilir. 

Yabancı devletlerce yapılan talepler: 

+ Değerlendirme Komisyonu: Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonunu, 

 Fon: Para veya değeri para ile temsil edilebilen taşınır veya taşınmaz, maddi veya gayri maddi her türlü mal, 
hak, alacak ile bunları temsil eden her türlü belgeyi, 

Malvarlığı: Bir gerçek veya tüzel kişinin mülkiyetinde veya zilyetliğinde bulunan ya da doğrudan veya dolaylı 
olarak kontrolünde olan fon ve gelir ile bunların birbirine dönüştürülmesinden hasıl olan menfaat ve değeri, 

Malvarlığının dondurulması: Malvarlığının ortadan kaldırılmasının, tüketilmesinin, dönüştürülmesinin, 
transferinin, devir ve temlik edilmesinin ve sair tasarrufi işlemlerin önlenmesi amacıyla, malvarlığı üzerindeki 
tasarruf yetkisinin kaldırılması veya kısıtlanmasını ifade eder. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları: 

- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen 
kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması kararları, 
Cumhurbaşkanının Resmî Gazete’de yayımlanan kararıyla gecikmeksizin uygulanır  

- Adalet, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarıyla Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve ilgili diğer 
kamu kurum ve kuruluşları, 6 ncı ve 7 nci maddelerin uygulanması kapsamında malvarlığının dondurulmasına 
ilişkin alınacak karar ve yapılacak talepler hakkında bilgi, belge ve bulgular ile değerlendirmelerini Başkanlığa 
bildirir. 
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RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ++++ 

a) Aidiyet zinciri: Belgenin hazırlanmasından tasfiyesine kadar olan süreci,  

b) Belge: Herhangi bir bireysel işlemin, kurumsal fonksiyonun veya kurumsal işlemin yerine getirilmesi için alınmış 
ya da idare tarafından hazırlanmış; içerik, ilişki ve formatı ile ait olduğu fonksiyon veya işlem için delil teşkil 
ederek aidiyet zincirini muhafaza eden, el yazısı ya da güvenli elektronik imza ile imzalanmış ve EBYS ya da 
kurumsal belge kayıt sistemleri içinde kayıt altına alınmış her türlü kayıtlı bilgi veya dokümanı, 

 c) Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS): Başbakanlık tarafından yürütülen Elektronik Kamu Bilgi 
Yönetim Sistemi (KAYSİS)’nde yer alan ve idarelerin merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatındaki birimlerinin Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası ile tanımlandığı alt sistemi, ç) Doküman: Kurumsal faaliyetlerin yerine 
getirilmesi amacıyla idare tarafından hazırlanan ya da toplanan her türlü bilgiyi, 

 d) Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS): İdarelerin faaliyetlerini yerine getirirken oluşturdukları her türlü 
dokümantasyonun içerisinden idare faaliyetlerinin delili olabilecek belgelerin ayıklanarak bunların içerik, üstveri, 
format ve ilişkisel özelliklerini koruyan, belgelerin ait olduğu fonksiyon veya işlem için delil teşkil eden ve aidiyet 
zinciri içerisindeki yönetimini elektronik ortamda sağlayan sistemi,  

 e) Elektronik imza: Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve 
kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi, 

 f) Elektronik onay: Güvenli elektronik imza kullanılmayan durumlarda paraf yerine geçecek kaydın elektronik 
ortamda alınmasını,  

g) Elektronik ortam: EBYS ya da kurumsal belge kayıt sistemleri içerisinde bilgi, belge veya dokümanların 
hazırlandığı ve kayıtlı olduğu her türlü bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarını,  

ğ) Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun şekilde 
elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan idareler ile gerçek veya özel 
hukuk tüzel kişilerini,  

h) Elektronik şifreleme sertifikası: Elektronik belgelerin şifrelenmesi amacıyla yetkili elektronik sertifika hizmet 
sağlayıcıları tarafından üretilen elektronik sertifikayı, 

 ı) Elektronik veri: Elektronik, optik veya benzeri yollarla üretilen, taşınan veya saklanan kayıtları, 

n) Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan 
güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin 
kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini 
sağlayan elektronik imzayı,  

a) Yazışma yapan makamlar arasındaki hiyerarşi yönünden, alt makamlara “Rica ederim.”, üst ve aynı düzeydeki 
makamlara “Arz ederim.” ibaresiyle bitirilir.  

b) Üst, aynı düzey ve alt makamlara birlikte dağıtımlı olarak yapılan yazışmalarda “Arz ve rica ederim.” ibaresiyle 
bitirilir. c) Gerçek kişileri muhatap yazışmalarda “Saygılarımla.”, “İyi dileklerimle.” veya “Bilgilerinize sunulur.” 
ibareleriyle bitirilebilir. İmza  

+ Metnin bitiminden itibaren iki ila dört satır boşluk bırakılarak belgeyi imzalayacak olan makam sahibinin adı, 
soyadı ve bunların altına unvanı yazı alanının en sağına ortalanarak yazılır  

 + Süreli resmî yazışmalarda “ACELE” veya “GÜNLÜDÜR” ibaresine yer verilir. “GÜNLÜDÜR” ibaresi taşıyan 
belgelere cevap verilmesi gereken süre ya da tarih metin içinde belirtilir. (2) “ACELE” ibaresi taşıyan belgeye 
derhâl ve süratle, “GÜNLÜDÜR” ibaresi taşıyan belgeye belgede belirtilen süre içinde cevap verilir. (3) Süreli 
belgelerde “ACELE” veya “GÜNLÜDÜR” ibaresi yazı alanının sağ üst köşesinde kırmızı renkli olarak belirtilir. 
Elektronik ortamda hazırlanan süreli belgelerde “ACELE” veya “GÜNLÜDÜR” ibaresine belge üstverisinde de yer 
verilir. Birden fazla sayfalı belgelerde “ACELE” veya “GÜNLÜDÜR” ibaresi sadece birinci sayfada belirtilir 

 (1) Fiziksel ortamda hazırlanan ve gizlilik derecesi taşımayan bir belgeden örnek çıkartılması hâlinde, örneğin 
uygun bir yerine “ASLI GİBİDİR” ibaresi konulur ve idarece yetkilendirilmiş görevli tarafından ad, soyadı, unvan ve 
tarih belirtilmek suretiyle imzalanır. Bu şekilde çoğaltılan belge, asıl belge gibi kabul edilir.  

(2) Güvenli elektronik imza ile imzalanarak hazırlanmış bir belgeden çıktı alınmasına ihtiyaç duyulması hâlinde bu 
işlem sadece idarece yetkilendirilmiş görevli tarafından gerçekleştirilir. Çıktının uygun bir yerine “BELGENİN ASLI 
ELEKTRONİK İMZALIDIR” ibaresi konulur. Tarih ve sayı bilgileri EBYS aracılığı ile belge çıktısı üzerine yazdırılır.  

+ İdare içi ve idare dışı görüş, bilgi ve belge talep yazıları günlü yazılır. İdareler, ilgili mevzuattaki özel hükümler 
saklı kalmak kaydıyla, süre belirtilmeyen belge taleplerini talebin kendilerine ulaşmasından itibaren en geç 5 iş 
günü; süre belirtilmeyen bilgi ve görüş taleplerini ise talebin kendilerine ulaşmasından itibaren en geç 15 iş günü 
içinde yerine getirir. Talebin ulaştığı tarih, fiziki ortamda gelen talepler için ilgili yazının idarenin genel evrak 
kayıtlarına girdiği zamanı; elektronik ortamda gelen talepler için ise talep yazısının EBYS ’ye giriş kaydının 
yapıldığı zamanı ifade eder. (2) İdareler, bilgi ve görüş isteyen idareye süresi içinde ve gerekçesini bildirmek 
kaydıyla 15 iş gününü geçmemek üzere ek süre kullanabilir.  
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İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK ++++ 

  

İşyerlerinin açılması: 

+ Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, İşyeri 
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen usule uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı 
aldıktan sonra mülki idare amirliklerine bir dilekçe ile başvurur. 

+ İşyerlerinin faaliyette bulunması için mülki idare amirleri tarafından Ek-1’de yer alan izin belgesi verilir. 

+  İşyerlerinin açılması hususundaki başvurular mülki idare amirlikleri tarafından 15 gün içinde sonuçlandırılır. 

İzin alınmadan açılan işyerleri: 

+  Mülki idare amirlerinden izin alınmadan açıldığı tespit edilen işyerleri, mülki idare amirlikleri tarafından sebebi 
bir tutanakla belirlenmek ve mühürlenmek suretiyle resen kapatılır. 

İzin belgesi sahibi ve sorumlu müdür: 

+ İzin belgesi sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere bir sorumlu müdür görevlendirilir. 
Gerçek kişiler de işyerinde sorumlu müdür görevlendirebilir. Sorumlu müdür mülki idare amirliklerine bildirilerek 
izin belgesinde belirtilir. 

+İzin belgesi sahibi veya sorumlu müdürlere, mülki idare amirliklerince yılda en az bir kez bilgilendirme eğitimi 
verilir. Eğitimin içeriği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve 
Kurumun görüşü alınarak belirlenir. 

+ Bilgilendirme eğitimi valilik ve kaymakamlıkların bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri veya olmayan yerlerde 
yazı işleri müdürlüğü bünyesinde yürütülür. 

İşyerlerinde uyulması gereken kurallar: 

+ İşyerlerinde uyulması gereken kurallar şunlardır: 

+ 12 yaşından küçükler, ancak yanlarında veli veya vasileriyle işyerlerine girebilirler. 

+ 15 yaşından küçükler yanlarında veli veya vasileri olmadan saat 20.00’den sonra işyerlerine alınmazlar. 

+ İşyerlerinde tütün ve tütün mamulleri içilemez, içilmesine müsaade edilmez. Hükme aykırılığın tespiti halinde 
ilgililer hakkında 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında 
Kanun uygulanır. 

+ İşyerlerinde 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununa aykırı hareket 
edilemez. 

+ İşyerlerinde 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 19 uncu maddesi 
gereğince alkollü içecek satılması, bulundurulması veya sunulması yasaktır. 

+ İşyerlerinde 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan hakların ihlal 
edilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınır. 

+ İşyerlerinde elektronik ve mekanik oyun alet ve makineleri bulunamaz. 

+ İşyerlerindeki bilgisayarlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel istismar, 
müstehcenlik, fuhuş, şiddet, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları teşvik eden ve 18 yaşından küçüklerin psikolojik 
ve fizyolojik gelişimine olumsuz etkisi olabilecek çevrimiçi ve çevrimdışı (online-offline) oyunlar oynatılamaz. 

+ Güvenlik amacıyla işyerlerinin giriş ve çıkışlarını görecek şekilde yüksek çözünürlüklü (en az 3 mega piksel)  ve 
“IR” (gece görüşlü) kamera kayıt sistemi kurulur. Bu sistem aracılığıyla elde edilen kayıtlar doksan gün süreyle 
saklanır ve bu kayıtlar yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilemez. 

Denetleme ve Cezalar: 

+ Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar; 

+ Mülki idare amirlikleri bünyesinde oluşturulan denetleme komisyonu tarafından, 5 ve 9 uncu maddelerde yer 
alan yükümlülükler ve şartlar açısından denetlenir. Denetim yapılırken komisyonda bulunan görevlilerden en az 
üç üye hazır bulunur. Denetim sonucunda tutanak düzenlenerek hazır bulunanlar tarafından yerinde imza altına 
alınır. Tutanağın bir sureti denetlenen işyerinin sahibi veya sorumlu müdürüne imza karşılığında verilir. 

+ Kolluk tarafından genel güvenlik ve asayiş yönünden denetlenir ve tespit edilen hususlar gereği yapılmak üzere 
mülki idare amirliklerine bildirilir. 

İdari yaptırımlar: 

+ 5 inci maddenin birinci fıkrasındaki yükümlülüklere aykırı hareket ettiği belirlenen ticari amaçla internet toplu 
kullanım sağlayıcılara, mülki idare amiri tarafından ilk ihlalde yazılı olarak uyarma; ihlalin devamı halinde üç 
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güne kadar kapatma; ihlalin tekrarı halinde ise bin Türk Lirasından on beş bin Türk Lirasına kadar idarî para 
cezası vermeye mahalli mülki amir yetkilidir. 

+ 9 uncu maddeye aykırılık halinde mülki idare amiri tarafından, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve 
Salâhiyet Kanununun 6 ncı  maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca idari para cezası verilir. 

+ İdari para cezaları 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununda belirtilen usul ve esaslara göre 
uygulanır. 

İdari para cezasının tespitinde göz önünde bulundurulacak ölçütler ve cezanın hesaplanması: 

+ İdari para cezasının miktarı aşağıda sayılan ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenlerin varlığı ve etkisi göz önünde 
bulundurularak tespit edilir. 

Ağırlaştırıcı nedenler şunlardır: 

a) İhlal sonucunda elde edilen ekonomik kazancın büyüklüğü, 

b) İhlalin devam etmesi, 

c) Tekerrürün varlığı. 

(3) Hafifletici nedenler şunlardır: 

a) İhlal sonucunda herhangi bir ekonomik kazanç elde edilmemiş olması veya elde edilmişse önem derecesinin 
düşüklüğü, 

b) İşyerinin kurallarına uymada geçmiş dönemde gösterdiği olumlu tutum. 

 
Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri 
 
a) Mülki idare amirinden izin belgesi almak, 
b) Ailenin ve çocukların korunması ile konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla 
içerik filtreleme sistemini ve güvenli internet hizmetini kullanmak, 
c) Kullanılan içerik filtreleme sistemini aktif ve güncel halde bulundurarak, herhangi bir müdahale ile devre dışı 
kalmasını önlemek, 
ç) Erişim sağlayıcılardan sabit IP almak, sabit IP kullanmak ve sabit IP değişikliklerini on beş gün içerisinde 
mülki idare amirliklerine bildirmek, 
d) Erişim kayıtlarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek ve iki yıl süre ile saklamak, 
e) (d) bendi gereğince kaydedilen bilgileri ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini teyit eden değeri 
kendi sistemlerine günlük olarak kaydetmek ve bu verileri iki yıl süre ile saklamak, 
f) 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan  İşyeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre işyerinin kapatılmasının veya devrinin on beş gün içinde yetkili mülki 
idare amirliğine bildirmek ve izin belgesini teslim etmek. 
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KABUL VE BARINMA MERKEZLERİ İLE GERİ GÖNDERME MERKEZLERİNİN KURULMASI, YÖNETİMİ, 
İŞLETİLMESİ, İŞLETTİRİLMESİ VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK ++++ 

a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını, 
b) Geçici merkez: Olağanüstü veya acil durumların ortaya çıkması halinde kabul ve barınma veya geri 

gönderme merkezi olarak kurulan merkezleri, 
c) Genel Müdürlük: Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü, 
ç) Geri gönderme merkezi: İdari gözetim altına alınan yabancıların barındırılmaları ve kontrol altında 

tutulmaları amacıyla kurulan ve doğrudan işletilen veya kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Türkiye Kızılay Derneği 
veya kamu yararına çalışan derneklerden göç alanında uzmanlığı bulunanlarla protokol yapılarak işlettirilen 
merkezleri, 

d) İl müdürlüğü: İl Göç İdaresi Müdürlüğünü, 
e) İl müdürü: İl Göç İdaresi Müdürünü, 
ğ) Kabul ve barınma merkezi: Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerinin beslenme, 

barınma, sağlık, sosyal ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Genel Müdürlük tarafından kurulan, 
valiliklerce (il müdürlüğü) doğrudan işletilen veya kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Kızılay Derneği veya kamu 
yararına çalışan derneklerden göç alanında uzmanlığı bulunanlarla protokol yapılarak işlettirilen merkezleri, 

l) Refakatsiz çocuk: Sorumlu bir kişinin etkin bakımına alınmadığı sürece, kanunen ya da örf ve adet gereği 
kendisinden sorumlu bir yetişkinin refakati bulunmaksızın Türkiye’ye gelen veya Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra 
refakatiz kalan kişileri, ifade eder. 

Merkezlerin güvenliği 

+ Bizzat işletilen merkezlerde, iç ve dış güvenlik hizmeti; genel kolluk birimlerince sunulabileceği gibi, özel 
güvenlik hizmeti sağlayan kurumlardan hizmet satın alma yoluyla da sağlanabilir. 

+ Protokolle işlettirilen merkezlerin iç ve dış güvenliğinden, protokolün tarafı olan ve hizmetleri yerine getiren 
kurum sorumludur. Protokolle işlettirilen merkezlerin iç ve dış güvenliğinin ne şekilde sağlanacağı hususu 
protokolde belirlenir. 

+ Genel Müdürlük, merkezlerin güvenliğinin hangi usulle sağlanacağı hususunu valiliklerle koordineli şekilde 
belirler. 

Kayıtlar ve merkezlerle ilgili elektronik takip sistemi 

+ Genel Müdürlük, merkezlerin etkin bir şekilde yönetilmesi ve koordine edilmesi amacıyla elektronik takip sistemi 
kurar, veri tabanı ve internet ağı oluşturur. 

+ Merkezlerle ilgili olarak elektronik ortamda girilen veriler, Genel Müdürlük merkezi veri tabanında muhafaza 
edilir. 

+ Merkezlerde tutulacak tüm kayıtlar ile bunların ne kadar süreyle saklanacağıyla ilgili hususlar Genel Müdürlükçe 
belirlenir. 
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ÇOCUK KORUMA KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 
++++ 

Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, onsekiz yaşını doldurmamış kişiyi; bu kapsamda,  

Korunma ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlâkî, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği 
tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuğu, 

Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya 
kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuğu, 

Çocuk hâkimi: Hakkında kovuşturma başlatılmış olanlar hariç, suça sürüklenen çocuklarla korunma ihtiyacı olan 
çocuklar hakkında uygulanacak tedbir kararlarını veren çocuk mahkemesi hâkimini, 

Mahkeme: Çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerini, çocuk mahkemesi bulunmayan yerlerde aile 
ya da asliye hukuk mahkemeleri ile ceza mahkemelerini, 

Sosyal çalışma görevlisi: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyal hizmet alanlarında eğitim veren 
kurumlardan mezun meslek mensuplarını, 

+ Fiili işlediği sırada 12 yaşından küçük çocuklar ile 15 yaşını doldurmamış sağır ve dilsizlerin işledikleri iddia 
olunan suçlara dair delillerin toplanması veya başka fail ya da faillerin bulunup bulunmadığının belirlenmesine 
ilişkin olarak yukarıdaki esaslar dahilinde soruşturma yapılabilir.  

+ Görünüş itibarıyla 12 yaşından büyük olup, nüfus kaydına göre 12 yaşından küçük çocuklar ile çocuğun nüfusa 
kayıtlı yaşının gerçek yaşı olmadığının başka bir şekilde anlaşılması hâlinde; çocuğun yaşı hukuk mahkemesi 
nezdinde dava açılıp düzeltilmeden kamu davası açılamaz. 

İştirak hâlinde işlenen suçlar  

+ Çocukların yetişkinlerle birlikte suç işlemesi hâlinde, adlî kolluk tarafından çocuklar hakkında ayrı evrak 
düzenlenir, soruşturma ve kovuşturma ayrı yürütülür.  

Çocuğun nakli: 

+ Çocuklara zincir, kelepçe ve benzeri aletler takılamaz. Ancak; zorunlu hâllerde çocuğun kaçmasını, kendisinin 
veya başkalarının hayat veya beden bütünlükleri bakımından doğabilecek tehlikeleri önlemek için kolluk 
tarafından gerekli önlem alınabilir.  

Adlî kontrol : 

+ Suça sürüklenen çocuklar hakkında soruşturma veya kovuşturma evrelerinde adlî kontrol tedbiri olarak 5271 
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinde sayılanlar ile aşağıdaki tedbirlerden bir ya da 
birkaçına karar verilebilir: 

a) Belirlenen çevre sınırları dışına çıkmamak,  

b) Belirlenen bazı yerlere gidememek veya ancak bazı yerlere gidebilmek, 

c) Belirlenen kişi ve kuruluşlarla ilişki kurmamak. 

Tutuklama yasağı: 

+ 15 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında üst sınırı beş yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren fiillerinden 
dolayı tutuklama kararı verilemez. 

Kovuşturma: 

+ Çocukların duruşmaları kapalı yapılır; hüküm de kapalı duruşmada açıklanır. Çocuk, velisi, vasisi, mahkemece 
görevlendirilmiş sosyal çalışma görevlisi, çocuğun bakımını üstlenen aile ve kurumda bakılıyorsa kurumun 
temsilcisi duruşmada hazır bulunabilir. 

+ Kovuşturma sırasında 18 yaşını doldurmuş çocuklar hakkında yargılama açık yapılır, hükümde açık tefhim 
edilir. Ancak, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 182 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen koşulların 
varlığı hâlinde duruşmanın kapalı yapılmasına mahkemece karar verilebilir. 

Cumhuriyet savcılığı çocuk bürosunun görevleri  

+ Çocuk bürosunun görevleri şunlardır: 

a) Suça sürüklenen çocuklar hakkındaki soruşturma işlemlerini yürütmek,  

b) Çocuklar hakkında tedbir alınması gereken durumlarda, gecikmeksizin tedbir alınmasını sağlamak,  

c) Korunma ihtiyacı olan, suç mağduru veya suça sürüklenen çocuklardan yardıma, eğitime, işe, barınmaya 
ihtiyacı olan veya uyum güçlüğü çekenlere ihtiyaç duydukları destek hizmetlerini sağlamak üzere, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmak, bu gibi durumları çocukları korumakla 
görevli Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna veya diğer kurum ve kuruluşlara bildirmek,  
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d) Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında 
Yönetmelik hükümleri gereğince il veya ilçe koordinasyon makamları ile işbirliği içinde çalışmak, 

e) Çocuk Koruma Kanununda ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek. 

+ Fiili işlediği sırada 12 yaşını bitirmiş 15 yaşını doldurmamış bulunan çocuklar ile 15 yaşını doldurmuş ancak 18 
yaşını doldurmamış sağır ve dilsizlerin işledikleri fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin ve bu 
fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin olup olmadığının takdiri bakımından sosyal inceleme 
yaptırılması zorunludur. 

+ Fiili işlediği sırada 12 yaşını bitirmiş 15 yaşını doldurmamış bulunan çocuklar ile 15 yaşını doldurmuş ancak 18 
yaşını doldurmamış sağır ve dilsizlerin işledikleri fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin ve bu 
fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin olup olmadığını takdir yetkisi münhasıran mahkemeye 
aittir. Sosyal incelemeyi yapan bilirkişi, çocuğun içinde bulunduğu aile ortamı, sosyal çevre koşulları, gördüğü 
eğitim, fiziksel ve ruhsal gelişimi hakkında bir rapor düzenler. Hâkim, bu yaş grubuna giren çocuğun kusur 
yeteneğinin olup olmadığını takdir ederken, görevlendirdiği bilirkişinin hazırlamış bulunduğu raporda yer verilen 
gözlem, tespit ve değerlendirmeleri göz önünde bulundurur.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

 

 

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU ++++ 

 

 *Bu Kanun, karayollarında uygulanır. Ancak  

-Karayolu dışındaki alanlardan kamuya açık olanlar ile park, bahçe, park yeri, garaj, yolcu ve eşya 

terminali, servis ve akaryakıt istasyonlarında karayolu taşıt trafiği için faydalanılan yerler ile,  

-Erişme kontrollü karayolunda ve para ödenerek yararlanılan karayollarının kamuya açık kesimlerinde ve 

belirli bir karayolunun bağlantısını sağlayan deniz, göl ve akarsular üzerinde kamu hizmeti gören araçların, 

karayolu araçlarına ayrılan kısımlarında da,  

Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu, Başbakanın veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısının 

başkanlığında, Adalet Bakanı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Çevre ve 

Şehircilik Bakanı, İçişleri Bakanı, Kalkınma Bakanı, Maliye Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Orman ve Su İşleri 

Bakanı, Sağlık Bakanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ile Jandarma Genel Komutanı, Emniyet 

Genel Müdürü ve Karayolları Genel Müdüründen oluşur. Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu Başkanı, gerektiğinde 

Kurula bilgi sunmak üzere toplantıda hazır bulunur.  

 Gereği halinde diğer bakanlar da Kurula çağrılabilir.  

Kurul yılda bir defa olağan, Başbakanın gerek görmesi halinde de olağanüstü olarak, gündemle toplanır.                            

   Kurulun sekreterya görevi Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılır. 

Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu;    

Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanının başkanlığında, 

Karayolu  

Güvenliği Yüksek Kurulu'na katılan kamu kurumlarının en az daire başkanı seviyesinde görevlileri; Jandarma 

Genel  

Komutanlığı, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu temsilcisi ile 

İçişleri Bakanlığınca uygun görülen trafikle ilgili üniversite, Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Türkiye 

Trafik Kazalarını Önleme Derneği ve Trafik Kazaları Yardım Vakfının birer temsilcisi ve Başkent Büyükşehir 

Belediye Başkanından oluşur. 

İhtiyaç duyulan konularda bilgilerine başvurmak üzere diğer kurum ve kuruluşlardan temsilci çağrılabilir.  

Kurul üç ayda bir toplanır, zorunlu hallerde başkan tarafından toplantıya çağrılabilir. 

Kurul katılması gereken üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar verir.   Kurulun 

sekreterya görevi ilgili daire başkanlığınca yapılır. 

Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;  

• Trafikle ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanmasına ilişkin önerilerde bulunmak,  

• Trafik kazalarının azaltılmasına ilişkin önerilerde bulunmak,  

• Uygulamada görülen aksaklıkları tespit etmek,  

4.Kendi görev alanına giren konularla ilgili yasal düzenlemeden kaynaklanan eksiklikleri belirlemek.   

Karayolları Genel Müdürlüğünün bu Kanunla ilgili görev ve yetkileri şunlardır:  

• Yapım ve bakımdan sorumlu olduğu karayollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve  

işaretlemeleri yaparak önlemleri almak ve aldırmak,  

• Tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek,  

c)  Trafik ve araç tekniğine ait görüş bildirmek, karayolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri 

incelemek ve onaylamak,  

• Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak 

suretiyle, yönetmelikte belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek,  

• Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve karayollarında, gerekli önleyici teknik 

tedbirleri almak veya aldırmak, (1)  

• Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında trafik güvenliğini ilgilendiren kavşak, durak yeri, 

aydınlatma, yol dışı park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak, yaptırmak veya diğer kuruluşlarca hazırlanan 

projeleri tetkik ve uygun olanları tasdik etmek,  

• Yetkili birimlerce veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu, altyapı ve yolun fiziki 

yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza sebepleri göz önünde bulundurularak önerilen gerekli önlemleri almak veya 

aldırmak,  
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H) Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere Bu Kanunun 13,14,16,17,18,47/a ve 65 inci maddeleri 

hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında suç veya ceza tutanağı düzenlemek;  

47 nci maddenin (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen kural ihlallerinin tespiti halinde, durumu bir tutanakla 

belirlemek ve gerekli işlemin yapılması için en yakın trafik kuruluşuna teslim etmek, (2)(3)  

k) Bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri 

yapmaktır.     

a) Millî Eğitim Bakanlığı:  

• Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için 123 üncü madde gereğince sürücü kursları açmak, özel 

sürücü kursu açılmasına izin vermek, bunları her safhada denetlemek  

• Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini 

sağlamak  

• Okul öncesi, okul içi ve okul dışı trafik eğitimini düzenleyen trafik genel eğitim planı hazırlamak ve ilgili 

kuruluşlarla iş birliği yaparak uygulamak  

b) Sağlık Bakanlığı:  

• Karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve 

uygulamak  

• Trafik kazalarında yaralananların en kısa zamanda sağlık hizmetlerinden istifadelerini temin etmek üzere, 

İçişleri Bakanlığının uygun görüşü de alınarak karayolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara 

gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak  

• Her ilde trafik kazaları için eğitilmiş sağlık personeli ile birlikte yeteri kadar ilk ve acil yardım ambulansı 

bulundurmak  

• Trafik kazalarında yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edilenlerden kazanın sebep ve tesiriyle otuz gün 

içinde ölenlerin kayıtlarını tutmak ve takip eden ayın sonuna kadar Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirmek  

c) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı:  

• Araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak üzere yetkilendirilenler, Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığınca denetlenir ve aykırı hareketi tespit edilen işletme sahipleri 1.700 Türk Lirası idari para 

cezası ile cezalandırılır. Yetkilendirme konusu işletme şartlarında giderilebilecek eksiklik olması hâlinde, işletme 

sahibine, bu eksiklikleri gidermesi için azamî on beş gün süre verilir. Bu süre zarfında eksikliklerin giderilmemesi 

hâlinde, izin belgesi iptal edilir.  

İl ve ilçe trafik komisyonları:  

İl sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliği bakımından Yönetmelikte gösterilen 

konular ve esaslar çerçevesinde, illerde vali veya yardımcısının başkanlığında, belediye, emniyet, jandarma, milli 

eğitim, karayolları ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler  Federasyonuna bağlı ilgili odanın temsilcileri; Valilikçe 

uygun görülen trafikle ilgili üniversite, oda, vakıf ve kamuya yararlı dernek veya kuruluşların birer temsilcisinden 

oluşan İl Trafik Komisyonu, ilçelerde kaymakamın başkanlığında, aynı kuruluşların yöneticileri veya 

görevlendirecekleri temsilcilerinin katıldığı İlçe Trafik Komisyonu kurulur.  

 Kuruldaki üniversite, vakıf ve kamuya yararlı dernek veya kuruluşların temsilcilerinin toplam sayısı 3'ü geçemez.  

Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.   İl 

Trafik Komisyonu kararları valinin onayı ile yürürlüğe girer.  

 İl ve İlçe Trafik Komisyonu kararlarını bütün resmi ve özel kuruluşlar uygulamakla yükümlüdür.  

 İlçe Trafik Komisyonu kararları, İl Trafik Komisyonunca incelenip vali tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe 

girer.  

- Trafik işaretlerinin standart,anlam, nicelik ve nitelikleri ile diğer esasları İçişleri Bakanlığının görüşü 

alınarak Bayındırlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.  

- Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan araçların satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren 

üç ay içinde tescili için; bunların hurda durumuna gelmesi hâlinde ise bir ay içinde tescilin silinmesi için ilgili trafik 

tescil kuruluşuna veya Emniyet Genel Müdürlüğünün belirleyeceği kamu kurum veya kuruluşları ile gerçek veya 

özel hukuk tüzel kişilerine başvurmak, Tescilin yapılması veya silinmesi için vergi kimlik numarası ile yönetmelikte 

belirtilen bilgi ve belgeleri sağlamak,  Zorundadırlar.  Araçların giriş işlemlerini yapan gümrük idareleri bu durumu 

15 gün içinde araç sahiplerinin beyan ettikleri tescil kuruluşuna bildirmekle yükümlüdürler. Tescil belgesi, aracın 

başkasına satış veya devrine, hurdaya çıkarılmasına veya araçta, yönetmelikte belirtilen niteliklerin değişmesine 

kadar geçerli sayılır. Noterler tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devirler geçersizdir.   

- Satış ve devir işlemi, siciline işlenmek üzere üç işgünü içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu ile vergi 

dairesine bildirilir. Bu bildirimle birlikte alıcı adına trafik tescil işlemi gerçekleşmiş sayılır. Satış ve devir tarihi 

itibariyle, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca eski malikin vergi mükellefiyeti sona erer, 

yeni malikin vergi mükellefiyeti başlar. Yapılan satış ve devir işlemi üzerine noterler tarafından yeni malik adına bir 

ay süreyle geçerli tescile ilişkin geçici belge düzenlenir.  
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- Tescil edilen araçlar, "Trafik Belgesi" ve "Tescil Plakası" alınmadan karayollarına çıkarılamaz. Ancak, ilk 

tescili yapılan araçlar için düzenlenen tescile ilişkin geçici belgelerin geçerlilik süresi içinde, trafik belgesi alma 

zorunluluğu aranmaz. Tescil yapılmadan trafiğe çıkarılan araçlar, tescil yapılıncaya kadar trafikten men edilir. 

• Tescilsiz olup, karayolunda geçici olarak kullanılacak araçlara mali mesuliyet sigortası yaptırılmış olmak şartı 

ile ilgili tescil bürosundan geçici trafik belgesi ile geçici tescil plakası alınması zorunludur. 

• Ağırlık ve boyutları bakımından özelliği olan, başka ulaşım sistemleri ile taşınması olmayan ve taşıma sınırını 

aşıp da taşınması zorunlu olan yüklerin taşınması için, Karayolları Genel Müdürlüğünden izin alınması 

zorunludur.  

• Muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücreti, yetki verilen gerçek veya tüzelkişi ya da alt işleticiler 

tarafından, % 5 fazlası ile tahsil edilir. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir. Bakanlar Kurulu, uygulanmakta 

olan muayene ücretlerini her beş yılda bir % 20'ye kadar artırmaya veya eksiltmeye yetkilidir.  

• Sürücü belgesi almaları zorunlu olmayanlarda aranacak şartlar; Bisiklet kullananların 11, motorsuz taşıtları 

kullananlar ile hayvan sürücülerinin 13 yaşını bitirmiş olmaları, bedensel ve ruhsal bakımdan sağlıklı 

bulunmaları zorunludur.  

Sürücülerin eğitimleri ve sınavları, eğitimlerin ve sınavların süresi, içeriği ve yapılacağı yerlerin özellikleri, 

sınav yapıcıların nitelikleri ve eğitimi ile diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınarak Millî 

Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Teorik ve uygulamalı sınavlar için sürücü adaylarından 

alınacak sınav ücreti ile sınavlara ilişkin iş ve işlemlerde görev alanlara ödenecek ücretler her yıl Millî Eğitim 

Bakanlığınca belirlenir.  

Sürücü belgesi sahipleri: İkamet adresi değişikliklerini belgeyi veren kuruluşa otuz gün içinde bildirmek zorundadır 

-Yapılan tespit sonucunda, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler 

hakkında, fiili bir suç oluştursa bile, 700 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri 

alınır. Hususi otomobil dışındaki araçları alkollü olarak kullanan sürücüler bakımından promil alt sınırı 0.21 olarak 

uygulanır. Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişiye, son ihlalin gerçekleştiği 

tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; ikinci defasında 877 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü 

belgeleri iki yıl süreyle, üç veya üçten fazlasında ise, 1.407 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri 

her seferinde beşer yıl süreyle geri alınır. Sürücü belgelerinin herhangi bir nedenle geçici olarak geri alınmış 

olması hâlinde belirtilen süreler, geçici alma süresinin bitiminde başlar.  Yapılan tespit sonucunda, 1.00 promilin 

üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin 

üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.  Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün 

kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmeyen sürücülere 2000 Türk 

Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi iki yıl süreyle geri alınır.  

Alkollü olarak araç kullanması nedeniyle son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde 

sürücü belgeleri ikinci defa geri alınan sürücüler Sağlık Bakanlığınca, usul ve esasları İçişleri, Millî Eğitim ve 

Sağlık bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilen sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine; üç veya 

üçten fazla geri alınan sürücüler ise psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi 

tutulurlar.  

• Motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları, şehirlerarası 

çift yönlü karayollarında 90 km/s, bölünmüş  yollarda  110  km/s,  otoyollarda 120 km/s hızı geçmemek üzere 

yönetmelikte belirlenir. İçişleri Bakanlığı yol standartlarını dikkate alarak yukarıda belirtilen hız sınırlarını 

otomobiller için 20 km/s artırmaya yetkilidir. 

• Yüz  metre kadar mesafede yaya geçidi veya kavşak bulunmayan yerlerde yayalar, taşıt trafiği için bir engel 

teşkil etmemek şartı ile ve yolu kontrol  ederek kendi güvenliklerini sağladıktan sonra en kısa doğrultuda ve 

en kısa zamanda taşıt yolunu geçebilirler.  

• Bir il sınırı içindeki karayolları üzerinde yapılacak yarış ve koşular için o ilin valiliğinden,  

Birden fazla il sınırları içindeki şehirlerarası karayolları üzerinde yapılacak milli ve milletlerarası yarış ve koşular 

için İçişleri Bakanlığından izin alınması zorunludur. Bu izin verilirken Bayındırlık Bakanlığının uygun görüşü alınır.  

 İzinsiz yapılan yarış ve koşular görevlilerce derhal durdurulur.  

• Motorlu araç ölüme veya yaralanmaya sebebiyet vermiş ise, kazaya karışan aracın başkalarına devir ve 

temliki veya üzerinde bir hak tesisini önlemek amacıyla olaya el koyan Cumhuriyet Savcılıklarınca, aracın 

tescilli olduğu tescil kuruluşuna trafik kaydı üzerine şerh düşülmesi için talimat verilir. Kaza anı ile Cumhuriyet 

Savcılığınca trafik kaydı üzerine şerh düşülmesi arasında geçen süreler içinde kötü niyetle yapılan araç 

tescilleri hükümsüz sayılır. Şerhin konulduğu tarihten itibaren bir ay içerisinde, şerhin kaldırıldığına veya 

devamına ilişkin mahkeme kararı ibraz edilmediği takdirde bu şerh hükümsüz sayılır. 
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• Sigorta yaptıranların, sigorta şirketlerine ödeyecekleri sigorta priminin % 5'i oranındaki tutar, sigorta şirketi 

tarafından tahsil edildiği ayı takip eden ayın en geç 20'sine kadar İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlığı 

hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutarlar bütçeye gelir kaydedilir.   

• Sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde, devreden kişi 15 gün içinde sigortacıya durumu bildirmek 

zorundadır.  

•  Sigortacı sigorta sözleşmesini durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren on beş gün içinde feshedebilir.  

•  Sigorta fesih tarihinden onbeş gün sonrasına kadar geçerlidir.  

• Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat 

yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde 

zamanaşımına uğrar.  

• Motorlu araç kazalarından dolayı hukuki sorumluluğa ilişkin davalar, sigortacının merkez veya şubesinin veya 

sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi kazanın vuku 

bulduğu yer mahkemesinde de açılabilir.  

• Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin 

sürücü belgeleri 2 ay süre ile geri alınır ve eğitime tabi tutulurlar. 

• Aynı yıl içinde ikinci defa 100 puanı dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 4 ay süre ile geri alınarak psiko-

teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucunda sürücülük 

yapmasına engel hali bulunmayanların belgeleri, süresi sonunda iade edilir. 

• Bir yıl içinde üç defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri süresiz olarak iptal edilir.  

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ise 1 yıl süre 

ile geri alınır. Ceza puanlarının tespit ve uygulanmasına ait usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir 

• Kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan, ancak sahipleri tarafından altı ay içinde teslim 

alınmayan veya aranmayan araçlar Hazinece satılarak, bedelleri emanet hesabına alınır. Bu araçların 

maliklerinden adresi bilinenlere, satışından önce tebligat yapılır.  

•  Satıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde müracaat halinde emanet hesabındaki bedeller, işlemler sırasında 

yapılan masraflar düşüldükten sonra ilgililerine iade edilir. Beş yıl içinde herhangi bir müracaatın olmaması 

halinde söz konusu bedeller Hazineye irat kaydedilir 

• Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine trafik idari para cezası karar tutanaklarının tebliği amacıyla konulan 

ödeneğin yetmemesi halinde, münhasıran bu gider için kullanılmak üzere, bir önceki yıl trafik idari para 

cezaları gelir gerçekleşmesinin yüzde 10’una kadar ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir.  

• Belediyelerce kendi bütçe kaynakları kullanılarak, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve 

güvenli trafik akışını temin etmek amaçlarına hizmet etmek üzere kurulmuş veya kurulacak elektronik 

sistemlerin Emniyet Genel Müdürlüğünce trafik ihlallerinin tespiti amacıyla kullanılması durumunda, aylık 

dönemler halinde yapılan tespitlere dayanılarak düzenlenen trafik idari yaptırım karar tutanaklarında yer alan 

trafik idari para cezasının % 30’u oranındaki tutar, izleyen ayın sonuna kadar Emniyet Genel Müdürlüğü 

bütçesinden ilgili belediyelere sistem kullanımı hizmet bedeli olarak ödenir.  

• Bu madde kapsamında hizmetinden yararlanılacak elektronik sistemlerin taşıması gereken teknik özellikler,  

kurulması  gereken yerler  ve  belediyelerle yapılacak  protokollere ilişkin diğer şartlar ile maddenin 

uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca (Emniyet Genel Müdürlüğü) 

müştereken belirlenir. 

• İlk defa sürücü belgesi alanlar en az bir yıl süre ile aday sürücü olarak kabul edilirler. 

• A1, A2, B, C, D ve E sınıfı sürücü belgesi alacak olanlarda aranan en az ortaokul veya sekiz yıllık temel 

eğitimi bitirmiş bulunmaları şartı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle aranmaz. 

İlkokul mezunu olmaları yeterli sayılır. 

•  

Karayollarında trafiğin akışı :  

 -Karayollarında trafik sağdan akar.  

  Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücüler:  

• Araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının 

gerektirdiği şeritten sürmek,  

• Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların emniyetle geçişini beklemek,  

• Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek,  

• Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmemek,  
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• İki yönlü trafiğin kullanıldığı dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça, motosiklet, 

otomobil,kamyonet ve otobüs dışındaki araçları kullananlar, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlemek,  

  Zorundadırlar.  

Trafik işaretlerine uyma:  

• Karayollarından faydalananlar aşağıdaki sıralamaya göre;  

• Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli veya işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin 

uyarı ve işaretlerine,  

• Trafik  ışıklarına,  

• Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara,  

• Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural,yasak, zorunluluk veya 

yükümlülüklere,  

  Uymak zorundadırlar.  

 

+ Sürücüler:  

• Kavşaklara yaklaşırken,dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya 

geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına 

girerken, hızlarını azaltmak,  

• Hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara 

uydurmak,  

• Diğer bir aracı izlerken yukarıdaki fıkrada belirlenen durumları göz önünde tutarak güvenli bir mesafe bırakmak,  

• Kol ve grup halinde araç kullananlar,araçları arasında yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak diğer 

araçların güvenle girebilecekleri açıklıklar bulundurmak,  Zorundadırlar.  

 

– Sağa ve sola dönecek olan sürücüler aşağıdaki kurallara uyarlar.    

a) Sağa dönüşlerde sürücüler;  

• Sağa dönüş işaretini vermeye,  

• Sağ şeride veya dönüşe ayrılmış şeride girmeye,  

• Hızını azaltmaya,  

• Dar bir kavisle dönmeye,  

• Dönülen karayolunun gidiş şeridine veya gidişine ayrılmış en sağ şeridine girmeye, Zorunludurlar.  

 

 b) Sola dönüşlerde sürücüler;  

• Sola dönüş işareti vermeye,  

• Yolun gidişe ayrılmış olan kısmının soluna yaklaşmaya,  

• Hızını azaltmaya,  

• Dönüşe başlamadan, sağdan gelen taşıtlara ilk geçiş hakkını vermeye,  

• Dönüş sırasında, karşıdan gelen ve emniyetle durdurulamayacak kadar kavşağa yaklaşmış olan taşıtların 

geçmesini beklemeye,  

• Gireceği yolun gidişe ayrılan kısmına girmek üzere, dönüşünü yaparken, arkadan gelen ve sola dönecek diğer 

taşıtları engellememek için, geniş kavisle dönüş yapmaya,  

• Gireceği yolun gidiş yönünde çok şeritli olması halinde,en sağ şerit dışında, uygun bir şeride girmeye,  

 8. Gireceği yola girdikten sonra, en kısa sürede, trafiği tehlikeye düşürmeden sağa yaklaşmaya, 

Zorunludurlar.  

 c) Dönel kavşaklarda dönüşlerde sürücüler;  

• Dönüş işareti vermeye,  

• Hızını azaltmaya,  

• Orta adaya yakın şeritten kavşağa girmeye,  

• Ada etrafında dönerken gereksiz şerit değiştirmemeye,  

• Gireceği yola yaklaşırken sağa dönüş işareti ile birlikte sağa yaklaşarak dönel kavşaktan çıkmaya,  

• Gireceği yolun gidiş yönündeki uygun bir şeridine girmeye,  

• Yola girdikten sonra, en kısa sürede trafiği tehlikeye düşürmeden sağa yaklaşmaya, Zorunludurlar.  

 

b) Geçmenin yasak olduğu yerler;  

• Geçmenin herhangi bir trafik işaretiyle yasaklandığı yerlerde,  

• Görüş yetersizliği olan tepelerde ve dönemeçlerde,  

• Yaya ve okul geçitleri yaklaşımında,  
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• Kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde ve bunların yaklaşımında,  

• Gidiş ve geliş için birer şeridi bulunan iki yönlü trafiğin kullanıldığı köprü ve tünellerde,   Sürücülerin 

önlerindeki bir aracı geçmeleri yasaktır.  

 

 Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve sürme kuralları:  

   

 a) Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar,  

• İtfaiye araçları,  

• Hükümlü veya sanığı takip eden veya emniyet ve asayişi korumak için acele olay yerine giden zabıta 

araçları,  

• Bir trafik suçu işleyerek kaçan aracı takip eden veya trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el 

koyma amacıyla olay veya kaza yerine gitmekte olan görevlilere ait araçlar,  

• Alarm sırasında sivil savunma hizmetlerinde görevli bulunan araçlar,  

• Koruma ile görevli ve korunan araçlar 

 

 

Sürücü belgelerinin geri alınmasında ve iptalinde yetki : 

 

Bu Kanunun 6 ncı maddesinde sayılan görevlilerin ve trafik tescil kuruluşlarının yetkilendirildiği hâller hariç 

olmak üzere, sürücü belgelerinin geri alınmasına ve iptaline sulh ceza mahkemeleri karar verir.  
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AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN ++++ 

 
 a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,  
b) Ev içi şiddet: Şiddet mağduru ve şiddet uygulayanla aynı haneyi paylaşmasa da aile veya hanede ya da aile 
mensubu sayılan diğer kişiler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddeti,   
c) Hâkim: Aile mahkemesi hâkimini,  
ç) Kadına yönelik şiddet: Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete 
dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve bu Kanunda şiddet olarak tanımlanan her türlü 
tutum ve davranışı,  
d) Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle 
sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî 
engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü 
veya ekonomik her türlü tutum ve davranışı,  
e) Şiddet mağduru: Bu Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışlara doğrudan ya da dolaylı olarak 
maruz kalan veya kalma tehlikesi bulunan kişiyi ve şiddetten etkilenen veya etkilenme tehlikesi bulunan kişileri,  
f) Şiddet önleme ve izleme merkezleri: Şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak 
uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, çalışmalarını yedi gün yirmidört saat esası ile 
yürüten merkezleri,  
g) Şiddet uygulayan: Bu Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışları uygulayan veya uygulama 
tehlikesi bulunan kişileri,  
ğ) Tedbir kararı: Bu Kanun kapsamında, şiddet mağdurları ve şiddet uygulayanlar hakkında hâkim, kolluk 
görevlileri ve mülkî amirler tarafından, istem üzerine veya resen verilecek tedbir kararlarını, ifade eder. 
 

Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek 

taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere 

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  

Mülkî amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları  

• Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir  

yerde uygun barınma yeri sağlanması.  

• Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi  

yardım yapılması.  

• Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti  

verilmesi.  

ç) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma  

altına alınması.  

• Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını  

desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaşından büyükler için 

her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili 

tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkânının sağlanması.  

Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a) ve (ç) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de 

alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde mülkî amirin onayına sunar. Mülkî amir 

tarafından kırk sekiz saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar. 

Hâkim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları  

• İşyerinin değiştirilmesi.  

• Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi.  

• 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunundaki şartların varlığı hâlinde ve  

korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması.  

ç) Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli 

olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık 

Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.  

Hâkim tarafından verilecek önleyici tedbir kararları  

• Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük  
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düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.  

• Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek  

konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.  

• Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.  

ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin  

refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.  

• Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel 

ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.  

• Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.  

• Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.  

• Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.  

ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle  

zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.  

• Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu 

maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması 

hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması.  

- Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk 

amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayına sunar. 

Hâkim tarafından yirmidört saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.  

- Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise 4721 sayılı Kanun 

hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla hâkim, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde 

bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.  

Tedbir kararının verilmesi, tebliği ve gizlilik  

(1)  Tedbir kararı, ilgilinin talebi, Bakanlık veya kolluk görevlileri ya da Cumhuriyet  savcısının başvurusu üzerine verilir. 

Tedbir kararları en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer hâkiminden, mülkî amirden ya da kolluk biriminden talep edilebilir.  

• Tedbir kararı ilk defasında en çok altı ay için verilebilir. Ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam 

edeceğinin anlaşıldığı hâllerde, resen, korunan kişinin ya da Bakanlık veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine tedbirlerin 

süresinin veya şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya aynen devam etmesine karar verilebilir.  

• Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz. Önleyici tedbir 

kararı, geciktirilmeksizin verilir. Bu kararın verilmesi, bu Kanunun amacını gerçekleştirmeyi tehlikeye sokabilecek şekilde 

geciktirilemez.  

• Tedbir kararı, korunan kişiye ve şiddet uygulayana tefhim veya tebliğ edilir. Tedbir talebinin reddine ilişkin karar ise 

sadece korunan kişiye tebliğ edilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk birimi tarafından verilen tedbir kararı 

şiddet uygulayana bir tutanakla derhâl tebliğ edilir.   

• Tedbir kararının tefhim ve tebliğ işlemlerinde, tedbir kararına aykırılık hâlinde şiddet uygulayan hakkında zorlama 

hapsinin uygulanacağı ihtarı yapılır.  

• Gerekli bulunması hâlinde, tedbir kararı ile birlikte talep üzerine veya resen, korunan kişi ve diğer aile bireylerinin 

kimlik bilgileri veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri ve adresleri ile korumanın etkinliği bakımından önem taşıyan diğer 

bilgileri, tüm resmi kayıtlarda gizli tutulur. Yapılacak tebligatlara ilişkin ayrı bir adres tespit edilir. Bu bilgileri hukuka aykırı 

olarak başkasına veren, ifşa eden veya açıklayan kişi hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili 

hükümleri uygulanır.  

• Talep hâlinde ilgililere kişisel eşya ve belgelerinin kolluk marifetiyle teslimi sağlanır.  

İtiraz (1) Bu Kanun hükümlerine göre verilen kararlara karşı tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde 

ilgililer tarafından aile mahkemesine itiraz edilebilir.  

• Hâkim tarafından verilen tedbir kararlarına itiraz üzerine dosya, o yerde aile mahkemesinin birden fazla dairesinin 

bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için birinci daireye, o yerde aile 

mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde asliye hukuk mahkemesine, aile mahkemesi hâkimi ile asliye hukuk 

mahkemesi hâkiminin aynı hâkim olması hâlinde ise en yakın asliye hukuk mahkemesine gecikmeksizin gönderilir.  
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• İtiraz mercii kararını bir hafta içinde verir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Tedbir kararlarının bildirimi ve 

uygulanması  

-Tedbir kararının ilgililere tefhim veya tebliğ edilmemesi, kararın uygulanmasına engel teşkil etmez.  

- Hakkında barınma yeri sağlanmasına karar verilen kişiler, Bakanlığa ait veya Bakanlığın gözetim ve denetimi altında 

bulunan yerlere yerleştirilir. Barınma yerlerinin yetersiz kaldığı hâllerde korunan kişiler; mülkî amirin, acele hâllerde 

kolluğun veya Bakanlığın talebi üzerine kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesis, yurt veya benzeri yerlerde geçici olarak 

barındırılabilir.  

Kolluk görevleri  

Kolluk görevleri, kolluğun merkez ve taşra teşkilâtında bu Kanunda belirtilen hizmetlerle ilgili olarak, çocuk ve kadının insan 

hakları ile kadın erkek eşitliği konusunda eğitim almış ve ilgili kolluk birimlerince belirlenmiş olan yeteri kadar personel 

tarafından yerine getirilir.  

Teknik yöntemlerle takip  

Bu Kanun hükümlerine göre verilen tedbir kararlarının uygulanmasında hâkim kararı ile teknik araç ve yöntemler 

kullanılabilir. Ancak, bu suretle, kişilerin ses ve görüntüleri dinlenemez, izlenemez ve kayda alınamaz.  

Tedbir kararlarına aykırılık  

Bu Kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararı verilen şiddet uygulayan, bu kararın gereklerine aykırı hareket 

etmesi hâlinde, fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hâkim kararıyla üç 

günden on güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur.  

Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre 

zorlama hapsinin süresi onbeş günden otuz güne kadardır. Ancak zorlama hapsinin toplam süresi altı ayı geçemez.  

Zorlama hapsine ilişkin kararlar, Cumhuriyet başsavcılığınca yerine getirilir. Bu kararlar Bakanlığın ilgili il ve ilçe 

müdürlüklerine bildirilir.  

-Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda 

en az doksan dakika kadınların çalışma yaşamına katılımı, özellikle kadın ve çocukla ilgili olmak üzere şiddetle mücadele 

mekanizmaları ve benzeri politikalar konusunda Bakanlık tarafından hazırlanan ya da hazırlattırılan bilgilendirme 

materyallerini yayınlamak zorundadır. Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17.00-22.00 saatleri arasında olmak üzere 08.00-

22.00 saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. 

Bu saatler dışında yapılan yayınlar aylık doksan dakikalık süreye dâhil edilmez. Bu süreler Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

tarafından denetlenir. Televizyon kuruluşları ve radyolarda yayınlanacak bilgilendirme materyalleri,  

Bakanlık birimleri tarafından üniversiteler, ilgili meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının da görüşleri alınarak 

hazırlanır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN ++++ 

  

- Bu Kanun, özel güvenlik izninin verilmesine, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılmasına ve 

denetlenmesine ilişkin hususları kapsar.   

- Özel güvenlik izni: Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi 

kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine 

bağlıdır. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, 

komisyon kararı aranmaksızın, valilik tarafından özel güvenlik izni verilebilir 

-Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, güvenlik hizmetinin istihdam edilecek 

personel eliyle sağlanmasına, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasına ya da bu hizmetin güvenlik 

şirketlerine gördürülmesine izin verilir. Bir kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmuş olması, ihtiyaç duyulduğunda 

ayrıca güvenlik şirketlerine hizmet gördürülmesine mani değildir. 

*Geçici haller dışındaki özel güvenlik uygulaması, en az bir ay önce başvurulması şartıyla komisyonun kararı ve valinin onayı 

ile sona erdirilebilir. 

* Özel güvenlik komisyonu; Özel güvenlik komisyonu, bu Kanunda belirtilen özel güvenlikle ilgili kararları almak üzere valinin 

görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, ticaret odası 

başkanlığı, sanayi odası başkanlığı temsilcisinden oluşur. Sanayi odasının bulunmadığı illerde komisyona ticaret ve sanayi 

odası başkanlığının temsilcisi katılır. Özel güvenlik izni verilmesi ya da bu uygulamanın kaldırılması için başvuran kişi ya da 

kuruluşun temsilcisi ilgili komisyon toplantısına üye olarak katılır. Komisyon, kararlarını oy çokluğu ile alır; oyların eşitliği 

halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır; çekimser oy kullanılamaz 

Özel güvenlik şirketleri Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tâbidir. Faaliyet izni 

verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması 

zorunludur. Özel güvenlik şirketleri, şubelerini bir ay içinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak; hisse devirlerini bir ay 

içinde Bakanlığa bildirirler.  

*Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurabilmesi ve yabancı şirketlerin Türkiye'de özel güvenlik  hizmeti verebilmesi 

mütekabiliyet esasına tâbidir 

*Yöneticilerin ayrıca dört yıllık yüksek okul mezunu olmaları, özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmaları  

gerekir, Muvazzaf subaylarda dört yıllık okul mezunu olma şartı aranmaz 

*Kurucu ve yöneticilerde aranan şartların kaybedilmesi halinde iki ay içinde eksiklik giderilmediği veya bu kurucu ve 

yöneticiler değiştirilmediği takdirde faaliyet izni iptal edilir. 

*Bu şirketler tarafından üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetleri, hizmetin başladığı gün 

mesai saati bitimine kadar ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilir. Acil ve geçici nitelikteki koruma ve güvenlik hizmetlerinde süre 

kaydı aranmaz. 

*Özel güvenlik şirketleri üstlendikleri koruma ve güvenlik hizmetlerinde istihdam edecekleri özel güvenlik görevlilerinin 

çalışma izin belgelerinin birer suretini bir ay içinde ilgili kişi, kurum ya da kuruluşa bildirir.  

*Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için valilikten yeterlilik belgesi alınması zorunludur.   

*Mülkî idare amirleri havalimanı, liman, gümrük, gar ve istasyon gibi yerler ile spor müsabakalarının, sahne gösterilerinin ve 

benzeri etkinliklerin yapıldığı yerlerdeki özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde ek 

önlemler aldırmaya yetkilidir.  

 Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve kaymakamlara verilen yetkiler saklıdır. Bu 

yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülkî idare amirinin ve genel kolluk 

amirinin emirlerini yerine getirmek zorundadır.   

Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri  

• Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle 

arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.  
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• Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, 

duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik 

sistemlerinden geçirme.  

• Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama.  

• Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.  

e) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme. 

• Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan  

geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.  

• Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil 

etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.  h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma.  

 ı) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.  

• Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesine göre yakalama.  

• Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci 

maddelerine göre zor kullanma.  

Silah bulundurma ve taşıma yetkisi:  Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah 

bulundurulabileceği komisyon tarafından belirlenir.   

- Ancak eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik 

görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez. Özel güvenlik görevlileri, özel toplantılarda, spor müsabakalarında, sahne gösterileri 

ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar.  

- Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat, ilgili kişi veya kuruluş tarafından temin edilir. Özel güvenlik 

şirketleri ateşli silah alamaz ve bulunduramazlar. Ancak özel güvenlik şirketlerine, para ve değerli eşya nakli, geçici süreli 

koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, özel güvenlik eğitimi veren kurumlara, silah eğitiminde  kullanılmak 

üzere, komisyonun kararı ve valinin onayı ile silah alma, kullanma ve taşıma izni verilebilir.  

*Yetkileri sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler 

*Zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir; 

yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir.  

Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar  

 a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.  

 b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az 

lise veya dengi okul mezunu olmak.   

c) 18 yaşını doldurmuş olmak.  

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya 

daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 

güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 

değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.  

 e)Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.    

• 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.  

*Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel 

güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu ve/veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması 

yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini 

başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe çalışma izni verilir. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında 

sadece arşiv araştırması yapılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır. Güvenlik soruşturması 

ve arşiv araştırması her beş yılda bir yenilenir.  

* Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından onbeş gün içinde valiliğe bildirilir.  
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*Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedilmesi halinde çalışma izni iptal edilir.   

*Özel güvenlik görevlilerine valilikçe kimlik kartı verilir. Kimlik kartında görevlinin adı ve soyadı ile silahlı ya da silahsız 

olduğu belirtilir.  Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır. Üzerinde 

kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri Kanunun 7 nci maddesinde sayılan yetkileri kullanamazlar.  Herhangi bir 

sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından onbeş gün içinde valiliğe bildirilir.   

*Eğitim; Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden oluşmak üzere yüz yirmi ders saatinden; 

yenileme eğitimi altmış ders saatinden az olmamak üzere düzenlenir. Yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve 

meslek yüksek okullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksek okullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun 

olanlarda silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz. Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbarat 

Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış 

olanlarda, özel güvenlik temel eğitimi şartı ve Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen eğitim 

şartı aranmaz.  

* Özel güvenlik personeli, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz.   

* Özel güvenlik personeli greve katılamaz.   

*Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz.  

• *Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişiler 

veya kuruluşların yöneticileri üç aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu 

kişilerin silâhlı olarak çalıştırılmış olması hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır. Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti 

çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.   

• Bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen özel güvenlik malî sorumluluk sigortasını yaptırmadan özel güvenlik 

görevlisi istihdam eden kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticileri istihdam ettikleri her kişi için yüzelli gün adlî para 

cezası ile cezalandırılır.  

• Bu Kanunda belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik hizmeti veya özel güvenlik eğitimi verdiğini ilân eden 

veya reklam yapan kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticileri, altı aya kadar hapis ve elli günden az olmamak üzere 

adlî para cezası ile cezalandırılır.  

*Grev yasağına uymayan, ateşli silâhını bu Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını 

başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine bin Türk Lirası idarî para cezası verilir ve bu kişilerin çalışma izni  valilikçe 

iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar.   

Denetim; İçişleri Bakanlığı ve valilikler özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik 

şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir. Denetimin mahiyeti, kapsamı, usul ve esasları 

yönetmelikle belirlenir.  

*Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır.   Özel 

güvenlik görevlilerine karşı görevleri dolayısıyla suç işleyenler kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılır.  
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ORMAN KANUNU ++++ 

Tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır.  

A) Sazlıklar;  

• Step nebatlariyle örtülü yerler;  

• Her çeşit dikenlikler;  

 Ç) Parklar;  

• Şehir mezarlıklarıyla kasaba ve köylerin hudutları içerisinde bulunan eski (kadim) mezarlıklardaki ağaç ve ağaçlıklarla örtülü 

yerler,  

• Sahipli arazide bulunan ve civarındaki ormanlarda tabii olarak yetişmiyen ağaç ve ağaççık nevilerinin bulunduğu yerler;  

• Orman sınırları içinde veya bitişiğinde tapulu, orman sınırları dışında ise her türlü tasarruf belgeleriyle özel mülkiyette 

bulunan ve tarım arazisi olarak kullanılan, dağınık veya yer yer küme ve sıra halinde ki her nevi ağaç ve ağaçcıklarla örtülü  

yerler  

• Orman sınırları dışında olup, yüzölçümü üç hektarı aşmayan sahipli arazideki her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler,  

• Orman sınırları içinde veya bitişiğinde tapulu, orman sınırları dışında ise her türlü tasarruf belgeleri ile özel mülkiyette 

bulunan ve muhitin hususiyetlerine göre yetişmiş veya yetiştirilecek olan fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri dahil olmak 

üzere her nevi meyveli ağaç ve ağaççıklar;   

• Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zeytinliklerle, özel kanunu gereğince Devlet Ormanlarından tefrik edilmiş ve imar, ıslah ve 

temlik şartları yerine getirilmiş bulunan yabani zeytinlikler ile 9/7/1956 tarih ve 6777 sayılı Kanunda tasrih edilen yabani veya 

aşılanmış fıstıklık, sakızlık ve harnupluklar.  

• Funda veya makilerle örtülü orman ve toprak muhafaza karakteri taşımıyan yerler, orman sayılmaz 

*Bulundukları mevki, vaziyet, haiz oldukları hususiyet noktasından memleketin ve halkın menfaat, sıhhat, selametine yarayacak 

veya tarihi, bedii veya turistik kıymeti bakımından muhafazası gereken, gerek Devletin ve gerek eşhasın hususi mülkiyetinde 

veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin orman rejimine alınmasına Ziraat veya Maarif Vekaletleri veya Turizm Umum 

Müdürlüğünün teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince karar verilebilir.  

* Devlet ormanlarına ve Devlet ormanı sayılan yerlere ait her çeşit işler Orman Genel Müdürlüğünce yapılır ve yaptırılır.  

 *Devletten başkasına ait olan bütün ormanlar, bu Kanunun hükümleri dairesinde Orman Genel Müdürlüğünün murakabesine 

tabidir 

* Orman kadastro komisyonları, Orman Genel Müdürlüğünce atanacak bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisinin 

başkanlığında, bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi veya bunların bulunmaması halinde orman teknikeri, bir 

ziraat yüksek mühendisi veya ziraat mühendisi veya bunların bulunmaması halinde ziraat teknisyeni, mahalli ziraat odalarınca 

bildirilecek bir temsilci ile beldelerde belediye encümenince, mahalle ve köylerde muhtarlıkça bildirilecek bir temsilci olmak 

üzere bir başkan ve dört üyeden teşekkül eder.  

*Orman kadastro komisyonları ve amenajman heyetleri başkan ve üyelerine ödenecek tazminat ve harcırah miktarları her yıl 

bütçe kanunu ile belirlenir. Arazi çalışmalarının atama merkezleri dışında yapılması halinde arazi tazminatı yerine yurt içi 

gündelikler ödenir 

*Kadastro çalışmalarının yapılacağı yerler en az bir ay önce radyo ve diğer yayın araçları ile ilan olunur.  

 *Orman kadastrosu ve sınırları dışına çıkarma işlerine ait arazi çalışmalarının başlama tarihi ise, orman kadastro komisyonu 

tarafından en az 15 gün önceden çalışacak belde, mahalle ve köylerle bunlara bitişik belde, mahalle ve köylerin uygun yerlerine 

asılarak ilan edilir 

*İlan işleri tamamlanan belde, mahalle ve köylerde kadastrosu yapılacak ormanların sınırları komisyonlarca, arazi üzerinde 

belirlenerek tutanakla tevsik edilir, belirlenen sınır noktaları ölçülerek haritalama işlemleri yapılır.   

* Bu tutanak; sınırlandırılan ormanların işletme şeklini, ihtiva ettikleri ağaç türlerini, mülkiyet ve diğer ayni hakları, sınırda 

bulunan taşınmaz malların cinsini, maliklerinin ve işgal edenlerin ad ve soyadını, gösterilen veya verilen belgelerin tarih, 

numara ve nitelikleri ile ilgililer tarafından yapılan itirazları kapsayacak şekilde düzenlenir.  

*Bu tutanaklar komisyon başkanı, üyeler, bilirkişiler ve hazır bulundukları takdirde orman içinde veya bitişiğinde taşınmaz mal 

sahibi olanlar ile kullananlar veya kanuni mümessilleri veya vekilleri tarafından imza edilir.  
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*Kadastro ve diğer ormancılık hizmetleri için gerekli hava fotoğrafları ve haritalar Orman Genel Müdürlüğünce yapılır veya 

yaptırılır 

*Kadastrosu yapılan ormanların sınır noktaları zeminde tespit ve tesis edilir. Tespit edilen sınır noktalarının tahrip edilmesi veya 

yerlerinin değiştirilmesi yasaktır. 

*Orman tahdidi veya kadastrosu yapılıp ilân edilerek kesinleşmiş yerlerde, vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında aplikasyon, ölçü, 

çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan yüzölçümü ve fennî hatalar tespit edildiğinde, bu hatalar Orman Genel Müdürlüğünün 

bilgisi ve denetimi altında orman kadastro komisyonlarınca düzeltilir. -Düzeltme işlemleri en son ilan edilen çalışma esas 

alınarak yapılır. 

*Diğer vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında kalan aplikasyon, ölçü ve çizimden kaynaklanan yüzölçümü ve fenni hatalar ise 

kadastro müdürlüğünce mahalli orman kuruluşuna bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren on beş günlük süre içerisinde orman 

kadastro komisyonu görevlendirilir 

*İlân tarihinden itibaren otuz gün içinde düzeltmenin kaldırılması amacıyla sulh hukuk mahkemesine dava açılmadığı takdirde 

yapılan düzeltme kesinleşir. 

*Orman kadastro komisyonlarınca alınan kararlara ilişkin düzenlenen tutanak ve haritalar askı suretiyle otuz gün süre ile ilan 

edilir. Bu ilan ilgililere şahsen yapılan tebliğ hükmündedir. Tutanak ve haritalara karşı itirazı olanlar; askı tarihinden itibaren 

otuz gün içinde kadastro mahkemelerinde, kadastro mahkemesi olmayan yerlerde kadastro davalarına bakmakla görevli 

mahkemelerde dava açabilirler. İlan süresi geçtikten sonra, dava açılmayan kararlara ilişkin düzenlenen tutanak ve haritalar 

kesinleşir. Orman kadastro komisyonlarınca düzenlenen tutanak ve haritaların kesinleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten 

sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak Hazine hariç itiraz olunamaz ve dava açılamaz. 

*Uygulamaları ile orman sınırları dışına çıkarılan, ancak fiilen orman olduğu Orman Genel Müdürlüğünce tespit edilen yerler, 

talep üzerine Maliye Bakanlığınca Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilir. Tahsisi yapılan bu yerler Hazine adına tapuya orman 

vasfıyla tescil edilir.  

*Sınır noktaları ile ölçü işinde kullanılan tüm noktalardaki taş, beton kazık ve diğer işaretler Orman Genel Müdürlüğünce 

korunur. Noktaların tahribatı veya yerlerinin değiştirilmesi yasaktır.  

Orman kadastro komisyonları için lüzumlu olan taşıt araçları ile her türlü demirbaş donanımları, görevlilerin kanunî 

yollukları ve her türlü giderler Orman Genel Müdürlüğünce sağlanır.  

*Devlet ormanları içinde maden aranması ve işletilmesi ile madencilik faaliyeti için zorunlu; tesis, yol, enerji, su, haberleşme 

ve altyapı tesislerine, fon bedelleri hariç, bedeli alınarak Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilir. Ancak, temditler dahil 

ruhsat süresince müktesep haklar korunmak kaydı ile Devlet ormanları sınırları içindeki tohum meşcereleri, gen koruma 

alanları, muhafaza ormanları, orman içi dinlenme yerleri, endemik ve korunması gereken nadir ekosistemlerin bulunduğu 

alanlarda maden aranması ve işletilmesi, Çevre ve Orman Bakanlığının muvafakatine bağlıdır. Genel bütçe kapsamındaki 

kamu idarelerinin; baraj, gölet, liman ve yol gibi yapılarda dolgu amaçlı kullanacağı her türlü yapı hammaddesi üretimi için 

yapacağı madencilik faaliyetleri ile zorunlu tesislerinden bedel alınmaz.  

*Yayla alanlarında mevcut bina ve tesislerin kiralayan tarafından iki yıl içinde planlara uygun hale getirilmesi istenir. Uyumlu 

hale getirenlerin kira sözleşmeleri yenilenir. Aksi halde kira sözleşmesi iptal edilir.  

* Ormanlara hertürlü hayvan sokulması yasaktır, Ancak, kamu yararı gereklerine uygun olarak, orman idaresince belirlenen 

orman alanlarında; orman idaresince tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde hayvan otlatılmasına izin verilebilir.  

*Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirmeye ayrılmış veya ağaçlandırılmış sahalarda hiç bir surette hayvan otlatılamaz 

*Mülki hudutları içinde verimsiz devlet ormanı bulunan köylerde, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde devamlı oturan veya burada 

oturmakta iken yerleşim adresini bu madde kapsamındaki başka bir köye taşıyan ya da nüfusa kayıtlı olmasa bile yerleşim 

adresi olarak kesintisiz en az beş yıl oturan muhtaç hane reisleri ile, hudutları içinde verimli devlet ormanı bulunan ve nüfusu 

2500'den aşağı olan kasabaların muhtaç halkına kendi ihtiyaçlarına sarfetmeleri şartıyla yapacakları, ev, ahır, samanlık, ambar 

ve kümes ihtiyaçları için bir defaya mahsus; okul, cami, köyyolu köprüsü ve köykonağı gibi köy müşterek ihtiyaçları için de 

ihtiyaç hallerinde olmak üzere, en yakın satış istif yerlerinden maliyet bedelinin üçte biri karşılığı yapacak emval verilir. 

*Bu yerler halkının yakacak odun ihtiyaçları her yıl en yakın istif yerlerinden maliyet bedelinin üçte biri ile karşılanır.  Birinci 

fıkrada belirtilen köy ve kasaba hudutları dahilindeki ormanlardan ağaçlandırma, imar ve bakım gayesi ile yapılan kesimlerle 

elde edilen yakacak odunlar tarife bedeli ile bu köy ve kasaba halkına, ihtiyaçları için verilir.  
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*Ancak, Orman Bölge Müdürlüklerinin son açık artırmalı satış ortalaması fiyatlarından yüzde yirmi düşülerek tespit edilecek 

bedel, maliyet bedelinin üstünde ise orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinin hak ettikleriyüzde yirmibeş ürünler 

kendilerine maliyet bedeli satılır. 

*Devlet ormanlarında istihsalde çalışan gerçek ve tüzel kişilerin, kesip satış istif yerlerine taşıdıkları yapacak ve yakacak emvale 

ait isitihkak tutarları ayrıca yüzde on fazlası ile kendilerine ödenir.  

 

Ormanların muhafazası: Devlet ormanlarında:  

 

• Yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, yaş ağaçları boğmak, yaralamak, 

tepelerini veya dallarını kesmek veya koparmak veya ağaçlardan yalamuk, pedavra hartama çıkarmak;  

• Dikili yaş veya kuru ağaçları kesmek veya bunları kökünden sökmek veya bunlardan kabuk veya çıra veya 

katran veya sakız çıkarmak, yatık veya devrik ağaçları kesmek veya götürmek, kök sökmek, kömür yapmak;  

• Palamut, ıhlamur çiçeği, her çeşit orman örtüsü, mazı kozalağı tıbbi ve sınai nebatları veya orman tohumlarını 

toplayıp götürmek;  

• Ormanlardaki göl, gölet, baraj ve derelerde dinamit atmak veya zehir bırakmak suretiyle avlanmak;  

• Ticaret amacıyla olmaksızın kendi ihtiyacı için toprak, kum ve çakıl çıkarmak; Yasaktır.  

 

+ Orman yangınlarında yangına civar köy ve kasabaların 18 yaşını bitirip 50 yaşını doldurmamış bütün erkek nüfusu 

beraberinde mevcut balta, kürek, kazma, destere gibi yangın söndürmeye yarıyacak aletleriyle yangın yerine gitmeye ve 

yangını söndürmeye mecburdurlar. 

 

•  Devlet ormanlarında; Orman İdaresince belirlenen konak yerlerinden başka yerlerde gecelemek,  

• Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi 

söndürmeden mahalli terketmek,  

• Ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde atmak,                                                                      

• Ormanlara dört kilometre mesafede veya bu Kanunun 31 inci ve 32 nci maddeleri kapsamına giren köyler  

hudutları içinde anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak, Yasaktır. 

+ Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazide ağaçlandırma yapmak istiyenler vali veya kaymakama 

müracaat ederler. Bu yerlerin bu durumda oldugu tesbit olunduktan sonra, orman idaresi tarafından yapılacak 

ağaçlandırma planına göre, ağaçlandırma işine Ziraat Vekaletince izin verilir.  

+  Ağaçlandırma planları ve ağaçlama bilgisine ait türlü yardımlar, orman idaresince parasız yapılır. Plana göre ve 

müddeti içinde ağaçlandırılan sahalar ağaçlamaya başlanan yıldan itibaren beş yıl sonunda bu ağaçlamayı 

yapana parasız temlik olunur.  

+ Ormanda Yangın Çıktığında: 

• Telefon devreleri PTT İdaresi santrallerine ve PTT İdaresinin santrali olmayan yerlerde jandarma santrallerine 

bağlanabilir.  

• PTT santrallerine bağlı olanlar hariç olmak üzere hususi telefon hatları için hiçbir ücret, resim, vergi ve ruhsat 

parası verilmez.  Orman yangınlarında yangına civar köy ve kasabaların 18 yaşını bitirip 50 yaşını 

doldurmamış bütün erkek nüfusu beraberinde mevcut balta, kürek, kazma, destere gibi yangın söndürmeye 

yarıyacak aletleriyle yangın yerine gitmeye ve yangını söndürmeye mecburdurlar.  

• Söndürme işine gelenler yangını söndürmeye kafi gelmezse daha ilerdeki köy ve kasaba halkından mükellef 

olanlar da yangın yerine gönderilirler. Aynı şekilde, vali, kaymakam, nahiye müdürü ve köy muhtarları ve 

civardaki asker ve jandarma birlik kumandanları bölgedeki orman başmüdürü ve onun lüzum göstereceği 

orman memurları yangın mahalline yardımcı göndermeye ve bizzat gitmeye mecburdurlar. Yangın 

söndürülmesinde çalışanların bu yüzden hasara uğrıyan zati eşya ve teçhizatını Devlet ormanlarında orman 

idaresi, diğer ormanlarda alakalıları tazmine mecburdurlar.  

 Bu maddenin tatbikatı hakkında Milli Müdafaa, Dahiliye ve Ziraat Vekaletlerince bu kanunun neşri tarihinden 

itibaren üç ay zarfında bir talimatname hazırlanır.  
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+ Ormanlarda yangın söndürülmesi için gideceklerin muayyen tarifeli vasıta ile hareket ettikleri takdirde gidiş ve 

dönüş ücretleri orman idaresi tarafından ödeneceği gibi müstacel zamanlarda salahiyetli memurların görecekleri 

lüzum üzerine bunlar kamyon, araba gibi diğer vasıtalarla da götürülüp getirilebilirler.  

 + Mahallin en yüksek mülkiye amiri tarafından lüzum görülecek miktarda askeri nakil vasıtaları ile diğer daire ve 

İktisadi Devlet Teşekküllerine, belediyelere ait nakil vasıtalarının, sadece akaryakıt bedelleri Orman Umum 

Müdürlüğünce ödenmek kaydiyle ücretsiz olarak orman yangınlarının söndürülmesine mütaallik işlerde 

kullanılmasına emir verilebilir.   

 + Orman yangınlarını söndürme çalışmalarına bilfiil katılmış olanlardan;  

 a) Ölenlerin kanuni mirasçıları ile yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım 

ve desteği ile sürdürebilecek şekilde malûl olanlara, ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru brüt aylığının yüz 

katı tutarında, 

  b) Diğer  engelli hâle gelenlere engellilik derecesine göre  

 (a) bendindeki  tutarın % 25'inden % 75'ine kadar bir tutarda,    

 c) Engellilik derecelerine girmeyecek şekilde yaralananlara, toplam ödeme tutarı 

 (a) bendindeki tutarın % 20'sini geçmemek ve ödemesi ayda bir yapılmak üzere, iş göremezlik halinin devam 

ettiği her gün için 2500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda, 

Tazminat ödenir.  

 + Orman yangınlarını söndürme çalışmalarında yaralanan, engelli hâle gelen ve hastalananların hastanelere 

nakli ve tedavi masrafları orman idaresince karşılanır.  

 + Bu madde hükümlerine göre ödenecek tazminattan yararlanacakların tespit usulü, engellilik dereceleri itibariyle 

uygulanacak tazminat oranları, ödemeye ilişkin esas ve usuller ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar Maliye 

Bakanlığının  uygun görüşü üzerine Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelik ile 

düzenlenir.   

+ Orman idaresi yangınları önlemek maksadiyle en çok beş yılda tahakkuk ettirilecek bir plan ve program 

dahilinde yangın emniyet yolları ve yangın kule ve kulübeleri yapmak ve bunları idare merkezlerine telli ve telsiz 

telefonla bağlamakla mükellef olduğu gibi yangın tehlikesinin fazla olduğu mıntakalarda yangın mevsimine 

munhasır olmak üzere lüzum gördüğü yerlerde ve yeter miktarda yangın söndürme alet ve malzemesini havi 

motorlu vasıtalarla teçhiz ve takviye edilmiş yangın ekipleri bulundurur.  

+ Orman yangınlarını önleme ve orman yangınlarıyla mücadele harcamaları için Orman Genel Müdürlüğü 

Katma Bütçesine yeterli miktarda ödenek konulur.  

+ Orman teşkilatında her sınıf, derece ve vazifede çalışan memurlardan, Çevre ve Orman Bakanlığınca ve Orman 

Genel Müdürlüğünce lüzum görülecek olanlar, Bakanlar Kurulunca seçilecek silahla teçhiz olunurlar.   

+ Devlet ormanlarından gayrı ormanlarda çalışan orman bekçilerine de umumi hükümler dairesinde silah taşıma 

izni verilebilir.                        

+ Orman memurları, bu Kanuna aykırılık oluşturan fiillere ilişkin delilleri bir tutanakla tespit eder. Bu Kanuna 

aykırılık oluşturan fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen orman malları ile bu Kanunda yer alan suçların 

işlenmesinde kullanılan nakil vasıtası ve sair eşyaya Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre elkonulur. 

Ancak, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde elkoyma, orman işletme şefinin yazılı emri ile yapılır. Ayrıca, 

orman muhafaza memurları Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre şüphelileri yakalama yetkisine sahiptir.  

+Orman Kanununa aykırılık oluşturan fiillerden dolayı elkonulan ağaç, tomruk, kereste, yakacak ve sair mahsuller, 

vazifeli orman memurları tarafından muhafaza edilmek üzere orman depolarına, orman deposu yoksa ve fiilin 

işlendiği yer belediye hudutlarında ise o yer belediyesine, köy hudutları içinde ise o köy muhtarına, yokluğunda 

vekiline, onun da yokluğunda ihtiyar heyeti üyelerinden birine yediemin senedi mukabilinde teslim olunur. 

Belediye veya köy yetkililerine teslim edilen bu mallar en kısa zamanda orman depolarına idarece nakledilir. 

Bunlardan çürüyecek veya bozulacak olanlarla muhafazası zor ve masraflı bulunanlar, Ceza Muhakemesi 

Kanununun 132 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları hükümlerine uygun olarak orman işletme müdürlüklerinin 

müsadereli mallar satış komisyonlarınca, mahallinde veya pazar yerlerinde ilan edilmek suretiyle derhal satılır.  
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+ Nakil vasıtası ve suç aletleri ile orman emvalinin satış bedelinin tamamı Orman Genel Müdürlüğü hesabına irat 

kaydedilir.         

+ Bu Kanunda tanımlanan suçlardan dolayı arama, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre yapılır. Ancak, 

Ceza Muhakemesi Kanununun 119 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı 

hâllerde arama, orman şefinin yazılı emri ile yapılır.     

+ Nakliye tezkeresini değiştirmeden nakliyat yapanlara bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ormandan kesilen 

ağaçlardan damgaya tabi orman emvalini damgasız olarak orman idaresinin istif yerlerine götürenlere beşyüz 

Türk Lirası idarî para cezası verilir.  

+ Yazılı olarak yapılan tebligat tarihinden itibaren iki yıl içinde 50 nci maddede yazılı işaretlerle ormanların 

hudutlarını belli etmeyen hususi orman sahiplerine beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.  

+ 74 üncü maddede gösterilen tedbirlere riayet etmeyenlere mahallin en büyük mülkî amiri tarafından 

Kabahatler Kanununun 32 nci maddesine göre idarî para cezası verilir.  

+ Orman mallarının bu Kanun hükümlerine aykırı olarak kesildiğini, taşındığını veya toplandığını bildiği 

halde; taşıyanlar, biçenler, işleyenler, kabul edenler, kullananlar, satanlar, satın alanlar veya bulunduranlar bir 

seneye kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.  

+Devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde devlet 

ormanlarını yakan kişi müebbet hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.   

            + Devlet ormanları üzerinde kamu yararına yapılacak her türlü yapı ve tesisler için herhangi bir 

şekilde irtifak hakkı tesisi Maliye ve Tarım ve Orman Bakanlıklarının iznine bağlıdır.  
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4342 SAYILI MERA KANUNU ++++ 

 

• Çayır: Taban suyunun yüksek bulunduğu veya sulanabilen yerlerde biçilmeye elverişli, yem üretilen ve 

genellikle kuru ot üretimi için kullanılan yeri,   

• Mera: Hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla 

kullanılan yeri,  

• Yaylak: Çiftçilerin hayvanları ile birlikte yaz mevsimini geçirmeleri, hayvanlarını otlatmaları ve otundan 

yararlanmaları için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yeri,  

• Kışlak: Hayvanların kış mevsiminde barındırılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden 

beri bu amaçla kullanılan yeri,  

• Otlatma Hakkı: Bir veya birden fazla köy veya belediyeye tahsis edilmiş olan mera, yaylak ve kışlaklarda, 

çiftçilerin her birinin müşterek otlatabileceği büyükbaş hayvan birimi sayısını,  

• Otlatma Kapasitesi: Belli bir alanda ve eşit zaman aralıkları ile uzun yıllar bitki örtüsüne, toprak, su ve diğer 

tabii kaynaklara zarar vermeden otlatılabilecek büyükbaş hayvan birimi miktarını,  

             ı) Tahsis: Çayır, mera, yaylak ve kışlakların kullanımlarının verimlilik ve sosyal adalet ilkelerine uygun 

şekilde düzenlenerek, münferiden ya da müştereken yararlanılmak üzere bir veya birkaç köy ya da belediyeye 

bırakılmasını,  

• Tahdit: Çayır, mera, yaylak ve kışlak arazisi olduğuna karar verilen yerlerin sınırlarının usulüne uygun olarak 

ülke nirengi sistemine dayalı 1/5000 ölçekli haritalar üzerinde belirtilmesini ve bu sınırların arazi üzerinde kalıcı 

işaretlerle işaretlenmesini,  

• Otlak: Mera ile aynı niteliklere sahip yeri,  

• Büyükbaş Hayvan Birimi: Hayvan sayısının, bir büyükbaş hayvan birimi olan 500 kg canlı ağırlığa çevrilerek 

ifade edilen şeklini,              ifade eder.  

 

 *Bu Kanun, mera, yaylak ve kışlak alanları ile umuma ait çayır ve otlak alanları kapsar. 
 *Mera, yaylak ve kışlakların kullanma hakkı bir veya birden çok köy veya belediyeye aittir. Bu yerler 
Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.  
 *Komisyonun henüz görevine başlamadığı yerlerde, evvelce çeşitli kanunlar uyarınca yapılmış olan 
tahsislere ve teessüs etmiş teamüllere göre; mera, yaylak ve kışlakların köy veya belediye halkı tarafından 
kullanılmasına devam olunur.  
 *Mera, yaylak ve kışlaklar; özel mülkiyete geçirilemez, amacı dışında kullanılamaz, zaman aşımı 
uygulanamaz, sınırları daraltılamaz. Ancak, kullanım hakkı kiralanabilir.  
 *Amaç dışı kullanılmak suretiyle vasıfları bozulan mera, yaylak ve kışlakları tekrar eski konumuna getirmek 
amacı ile yapılan veya yapılacak olan masraflar sebebiyet verenlerden tahsil edilir. Yapılan masraflar karşılığı 
tahsil edilen tutarlar genel bütçeye, yapılacak olan masraflar karşılığı tahsil edilen tutarlar ise il müdürlüklerince 
hazırlanan ıslah projelerine uygun olarak o yerin ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere köy sandığında veya 
belediye bütçesinde açılacak hesaba gelir kaydedilir. 
 
         Mera, Yaylak ve Kışlak Olarak Tahsis Edilecek Yerler  

+ Komisyonca tespit edilecek ihtiyaca göre aşağıda belirtilen yerler mera, yaylak ve kışlak olarak, köylere veya 

belediyelere tahsis edilir.  

• Kadimden beri mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılan yerler ile aynı amaçla kullanılmak üzere köy veya 

belediyelere tahsis ya da terk edilen yerler,   

• Devletin hüküm ve tasarrufunda veya Hazinenin mülkiyetinde bulunan arazilerden etüt sonucu mera, yaylak ve 

kışlak olarak yararlanılabileceği anlaşılan yerler,  

• Mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılmak amacıyla kamulaştırılacak yerler,  

• Tapu kayıtlarında mera, yaylak ve kışlak olarak görülen ve halen işgal edilen yerler.               

 
 *Mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahdit ve tahsisi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılır. Bu 
amaçla valinin görevlendireceği bir vali yardımcısı başkanlığında; Bakanlık il müdürü, Bakanlık il müdürlüğünden 
konu uzmanı bir ziraat mühendisi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yetkili temsilcisi, Orman Genel Müdürlüğü 
yetkili temsilcisi, ilgili köy veya mahalle muhtarı, defterdarlıktan veya bulunamaması halinde vali tarafından 
görevlendirilecek bir hukukçu, Milli Emlak Müdürlüğünden bir temsilci, Kadastro Müdürlüğünden bir teknik 
eleman, Ziraat Odası Başkanlığından bir temsilci ve ilgisine göre genel kolluk biriminde görevli bir temsilci olmak 
üzere on bir kişiden oluşan bir komisyon kurulur.  
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 *Komisyonlar valilik onayı ile oluşturulur. Vali yardımcısının bulunmadığı durumlarda komisyona Bakanlık il 
müdürü veya görevlendireceği konu uzmanı bir ziraat mühendisi başkanlık eder. 

 
 *Mera, yaylak ve kışlak varlığı ile hayvancılık potansiyeli dikkate alınarak ihtiyaç duyulan il merkezi ve 
ilçelerde komisyona bağlı olarak çalışacak ve tespit, ölçme, harita yapma ve yer gösterme çalışmalarını yapmak 
üzere "Teknik Ekipler" oluşturulur. 

 *Bu ekipler; Bakanlık il veya ilçe müdürlüğünden bir ziraat mühendisi, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünden bir 
ziraat mühendisi veya teknik eleman, Kadastro Müdürlüğünden bir teknik eleman, Millî Emlak Müdürlüğünden bir 
temsilci, orman içi, orman kenarı ve orman üst sınırı meraları ile ilgili olarak bir orman mühendisi, 22.11.1984 
tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanununun uygulama 
alanlarında Tarım Reformu Teşkilatından bir ziraat mühendisi ile meradan yararlanan köy ise köyün muhtarı, 
belediye ise belediye temsilcisi ile komisyonun teklifi ve valinin onayı ile seçilen iki mahallî bilirkişiden oluşur. 

 *Teknik ekipler ilçelerde kaymakamın, illerde komisyonun teklifi ve valinin onayı ile oluşturulur. 
 
Duyuru 
 *3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca programa alınan yerler, çalışmaların başlamasından en az 4 ay 
önce, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, Bakanlığa bildirilir. Bu süre içinde ilgili komisyonlar tarafından 
mera, yaylak ve kışlakların tespit ve tahdidi yapılarak, durum Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne intikal ettirilir.    
 *Komisyonlar, yukarıda belirlenen süre içinde mera tespit ve tahdit işlemlerini yapmadığı takdirde, bu 
işlemler, 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümlerine göre kadastro komisyonlarınca gerçekleştirilir. 
 
Tespit ve Tahsisten Önce Yapılacak İşler 
 İlgili köylerin muhtarları veya belediyelerin başkanları, yapılan tebliğden itibaren otuz gün içinde mera, 
yaylak ve kışlakların tamamen veya kısmen kendi köy veya belediyelerine ait olduğunu ispata yarayan bütün 
bilgileri ve varsa belge örneklerini komisyona vermeye mecburdurlar. Muhtarlar veya belediye başkanları, köy 
veya belediye sınırları içindeki ailelerin sayısını ve bunlara ait hayvanların cins ve miktarları ile mera, yaylak ve 
kışlaklardan kimlerin ne şekilde ve ne miktarda yararlandıklarını da, aynı süre içinde yazılı olarak komisyona 
bildirmekle yükümlüdürler. 
 
 İlgili orman teşkilatı müdürlükleri, yapılan tebliğden itibaren otuz gün içinde kendi bölgelerinde orman 
sınırları içinde bulunan mera, yaylak ve kışlaklarla ilgili bilgileri ve belgeleri komisyona vermekle yükümlüdür. 
 
Tespit ve Tahdit Çalışmaları 
 Komisyonca görevlendirilen teknik ekipler mevcut mera, yaylak ve kışlaklar ile bu Kanun gereğince mera, 
yaylak ve kışlak kapsamına alınacak alanları tespit ederek bu alanların sınırlarının belirlenmesi ve işaret 
konulması işlemlerini yapar, 1/5000 ölçekli haritalarını tanzim ederek bu yerleri sınırlandırır. 
  Teknik ekiplerce, bu Kanunun uygulandığı köy veya belediyelerin ekolojik, tarımsal ve ekonomik 
özellikleriyle mevcut hayvan varlıkları ve bunların gelecekteki muhtemel gelişmeleri dikkate alınarak, Bakanlıkça 
çıkarılacak yönetmelikteki normlara göre mera, yaylak ve kışlak ihtiyaçları tespit edilir. 
 Bu işlemlerin sonunda bir tutanak düzenlenir ve hazır bulunanlarca imzalanır. 
 *Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan, Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin 
özel mülkiyetindeki arazilerin mera, yaylak ve kışlak olarak tespit ve tahdit çalışmalarından önce Maliye 
Bakanlığından izin alınır. 
 * Mera, yaylak ve kışlak olarak tespit ve tahdit edilen yerlerin haritalarının birer örneği, ilgili Tapu Sicil 
Müdürlüğüne gönderilir. 
   

* İhtiyaçtan fazla çıkan kısım ise, ihtiyaç içinde bulunan çevre köy veya belediyelerle hayvancılık yapan 
özel veya tüzel kişilere kiralanabilir. Ancak kiralama durumu tahsis edilen köy ve belediyelerin hayvan sayısına 
göre her 5 yılda yeniden değerlendirilir. 
  *Kiralanacak alanda hayvancılık için gerekli bakım, barınma ve su ihtiyaçlarını karşılayacak zorunlu 
hayvancılık tesisleri kurulabilir. Bu tesislerin taban alanı, kiralanacak alanın yüzölçümünün yüzde birini geçemez. 
Bu oranı bir katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.   
 *Teknik ekiplerce yapılan çalışmaların sonuçları komisyonca ilgili köy ve belediyelerin ilan yerlerinde 30 
gün süre ile askıda kalır. 
 *Teknik ekiplerin tespit ve tahdit sonuçlarına karşı askı ilanı süresi içinde komisyona itiraz edilebilir.  
 *Komisyon yapılan itirazları 60 gün içinde karara bağlar. 
 *Komisyon kararlarına karşı 30 günlük askı ilan süresi ve tebligatı gerektiren hallerde tebliğden itibaren 30 
günlük süre içinde asliye hukuk mahkemesine, kadastro yapılan yerlerde ise kadastro mahkemesine dava 
açılabilir. 
  *30 günlük ilan süresi içinde haklarında dava açılmayan kararlar kesinleşir ve tapu sicil müdürlüğüne 
gönderilerek özel sicile kaydedilir. 
Tahsis Kararında Değişiklik 
 *Köy veya belediyelerin mera, yaylak ve kışlak ihtiyaçlarındaki değişme ve gelişmeler göz önünde 
tutularak, tahsis kararının değiştirilmesi komisyonun teklifi üzerine valiliğin onayı ile yapılır. Ancak bu değişikliğin 
yapılabilmesi için, son tahsis kararından itibaren beş yıl geçmiş olması gerekir. 
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Yararlanma Hakkı ve Kapsamı: Çiftçi ailelerinin bir mera, yaylak ve kışlaktan yararlanabilmeleri için, bu yerin 
bulunduğu köy veya belediye sınırları içinde, tahsisin yapıldığı tarihte en az altı aydan beri ikamet ediyor olmaları 
gerekir. Ancak, Devletçe naklen yerleştirilenler için bu şart aranmaz. 

  +  Köy ve belediye sınırları içinde arazisi olmakla birlikte tahsis kararı kapsamına girmeyen çiftçi aileleri, o köy veya 

belediyeye tahsis edilen mera, yaylak ve kışlaktan yararlanamazlar.  

+ İhtiyaç Fazlası Ürünlerin Satılması:Mera, yaylak ve kışlaklardan elde edilen ürünlerin ihtiyaç fazlası, Mera 
Yönetim Birlikleri kararı ile satılabilir. Bu satıştan elde edilen gelir, mera alanlarının geliştirilmesi amacı ile köy 
sandığına veya belediye bütçesinde ayrı bir hesaba gelir kaydedilir ve amacı dışında kullanılamaz. 
+ Mera, yaylak ve kışlaklardan komisyonca tespit edilecek otlatma haklarına göre yararlanacak hak sahipleri 
bölgenin ekonomik durumu, otlatma kapasitesi ve otlatma süresi dikkate alınarak, komisyonca her yıl tespit 
edilecek belli bir ücreti ödemekle yükümlüdürler. Bu alanlarda otlatma hakkının üstünde hayvan otlatılamaz, 
otlatma haklarından fazla hayvan otlatanlardan bu ücret, fazla her hayvan sayısı için üç katı olarak tahsil edilir. 
Komisyonca tespit edilen ücret ve para cezalarının takip ve tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 
 
+ Yükümlülükleri Yerine Getirmeyenlerin, mera, yaylak ve kışlaklardan yararlanma hakları, Bakanlık taşra 
teşkilatının teklifi ve valilik onayı ile en az 7 gün, en çok 30 gün süre ile geçici olarak, aynı fiilin tekrarı halinde ise 
yararlanma hakkı bir otlatma dönemi için iptal edilir. 
 + Her türlü bağış ve yardımlar,Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır. 
Yatırılan bu tutarlar bütçeye gelir kaydedilir. Bu maddede belirtilen gelirler, tahsilatın yapıldığı tarihi takip eden 
ayın 15’ine kadar saymanlık hesabına yatırılır ve gelirlerin tahsilatında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 
  Mera, Yaylak ve Kışlakların Korunması  

+ Muhtarlar ve belediye başkanları; mera, yaylak ve kışlakların ve sınır işaretlerinin korunmasından ve ayrıca 

tahsis amacına göre en iyi şekilde kullanılmasının sağlanmasından sorumludur. Muhtarlar ve belediye başkanları 

ayrıca, geliştirme projelerinde öngörülen hususların yerine getirilmesinde, kamu görevlilerine yardımcı olmakla 

görevli ve sorumludurlar.  

   İnşaat Yasağı  

+ Yaylak ve kışlaklarda, 442 sayılı Köy Kanununda öngörülen inşaatlar ile valiliklerden izin alınmak suretiyle imar 

mevzuatına göre yapılacak kullanma amacına uygun mandıra, suluk, sundurma ve süreklilik göstermeyen barınak 

ve ağıllar ile Turizm Bakanlığının talebi üzerine turizme açılması uygun görülen bölgelerde ahşap yapılar dışında, 

ev, ahır ve benzeri inşaatlar yapılamaz.  

Orman Bölgelerinden Yararlanma  

+ Orman bölgelerindeki köy ve belediyelere tahsis edilen mera, yaylak ve kışlaklardan o köy veya belediye halkı, 

bu Kanun ve 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince konulan kayıtlara uymak şartı ile yararlanırlar.  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

2893 SAYILI TÜRK BAYRAĞI KANUNU ++++ 

 

*Bu Kanunun amacı Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir 
*Bayrak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurt dışı temsilciliklerine ve kamu kuruluşlarıyla gerçek ve tüzelkişilerin 
deniz vasıtalarına çekilir. Yurt içinde ve yurt dışında yetkililerin araçlarına takılır.  
*Bayrak çekilirken ve indirilirken tören yapılır. Bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasından o mahaldeki 
yetkili amirler sorumludur.  
*Kamu kurum ve kuruluşlarında Türk Bayrağı sürekli çekili kalır.  
*Bayrağın Yarıya Çekilmesi: Türk Bayrağı, yas alameti olarak 10 KASIM'da yarıya çekilir. Yas alameti olmak 
üzere Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı Cumhurbaşkanlığınca ilan edilir.  
+ Çekilmesi ve indirilmesi esnasında veya tören geçitlerinde Bayrak, Cephe alınarak selamlanır.  
+ Bayrağın örtülebileceği Yerler: Türk Bayrağı Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin ve yönetmelikte 
belirlenecek asker ve sivil kişilerin cenaze törenlerinde bunların tabutlarına, açılış törenlerinde Atatürk Heykellerine 
veya resmi törenlerinde masalara örtülebilir. Ayrıca milli örf ve adetler göz önüne tutularak Bayrağın diğer kullanılma 
şekil ve yeri yönetmelikte gösterilir.  
*Yasaklar; Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri 
zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, 
masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri 
eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez. 
 Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve yönetmelikte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında 
kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil 
edecek şekilde kullanılamaz. 
 Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta 
bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz. 
 
Cezalar: 
*Bu Kanuna ve çıkarılacak yönetmeliğe aykırı olarak Bayrak yapmak, satmak ve kullanmak yasaktır. Bu yasağa 
aykırı olarak yapılan Bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatılır. 
+ Bu kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara, filleri suç oluşturmadığı taktirde mahalli mülki amir 
tarafından Kabahatler Kanunun 32 inci maddesi uyarınca idari para cezası verilir.  
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BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA 
YÖNETMELİK ++++ 

 
*Bu Yönetmelik; merkezi idare kapsamındaki kamu idareleri ile bunların bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlarının, 
köyler hariç olmak üzere mahalli idareler ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları ile birlik veya şirketlerinin, T.C. 
Merkez Bankası ve üniversiteler de dahil olmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz olarak enstitü, teşebbüs, teşekkül, 
fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ve kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır.  
*Bu kapsamdaki başvurular Türkçe olarak yapılır.  
+Herkes kanun ve bu yönetmelikte belirlenen esas ve usuller çerçevesinde bilgi edinme hakkına sahiptir.  
+ Türkiye de ikamet eden yabancılar, Türkiyede faliyette bulunan yabancı tüzel kişiler isteyecekleri bilgiyi Türkçe 
olarak yapar. Karşılıklılık ilkesi kapsamında bulunan ülkeler Dışişleri Bakanlığınca Resmi gazetede ilan edilir.  
 *Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi ve bilgi edinme başvurularından 
kaynaklanan iş yükünün en aza indirilebilmesi amacıyla, aşağıdaki türden bilgi veya belgeleri internet sayfaları 
üzerinden kamuoyunun bilgisine sunabilirler: a) Teşkilat yapısı, görevler, bütçe, gelir ve giderler hakkındaki bilgi 
veya belgeler, b) Personel sayısı ve statüleri hakkındaki bilgiler, c) Verilen hizmetlere ilişkin bilgiler, d) Karar alma, 
hizmet sunma ve politika oluşturma yöntemlerine ilişkin bilgiler, e) Kamuyu etkileyen kararlar ve gerekçeleri, 
politikalar, bunlar hakkında idare tarafından yapılan değerlendirmeler ve bu kararların alınmasına dayanak teşkil 
eden temel bilgiler ve veriler, f) Kayıt, dosyalama ve arşiv düzeninin tanıtımına ilişkin bilgiler, g) Şikayet ve 
başvuruların yapılma usulü ve verileceği merci veya yetkili kişi hakkında bilgiler, h) İstatistiki veriler, araştırma 
raporları, makaleler ve diğer belgeler.  
 *Gerçek kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri 
veya iş adresini içeren dilekçeyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşa yapılır.  
*Tüzel kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını 
ve yetki belgesini içeren dilekçeyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşa yapılır. 
*Merkezi idarenin taşra teşkilatında bulunan bilgi veya belgelere ilişkin başvurular, valilik veya kaymakamlığa 
bağlı olarak faaliyette bulunan bilgi edinme yetkililerine veya taşra teşkilatında bulunan ilgili birimlere yapılır. İl ve 
ilçelerde bulunan birimler arasındaki koordinasyon ve bu işlemlere ilişkin raporların hazırlanması, valilik ve 
kaymakamlıklardaki bilgi edinme birimlerince sağlanır. Valilik ve kaymakamlıklarda bulunan bilgi edinme birimleri, 
merkez teşkilatını ilgilendiren konularda kendilerine yapılan başvuruları ilgili idareye gönderir ve durumu 
başvurana bildirir. Başka bir kanun uyarınca yapıldığı belirtilmeyen başvurular, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 
kapsamında yapılmış sayılır. 
*Başvurunun kurum ve kuruluşa ulaştığı tarih başvuru tarihidir.  
*Gerçek veya tüzel kişiler tarafından, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereğince elektronik imza kullanılarak 
gönderilen başvurularda, T.C. kimlik numarası aranmaz. Elektronik posta yoluyla yapılacak başvurularda, başvuru 
formunun kurum veya kuruluşun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine ulaştığı tarih, başvuru tarihidir 
*Elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular için, kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimleri, bu amaçla 
kurumsal bir elektronik posta adresi oluşturur ve internet sayfalarında yayımlar.  
*Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması 
gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. Kurum ve kuruluşlar; ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme 
ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurular ile tekemmül 
etmemiş bir işleme ilişkin bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler.  
*Belli bir tarihte açıklanacağı, duyurulacağı önceden belirtilmiş olup, zamanından önce açıklanması halinde kamu 
yararını zedeleyecek veya kişisel menfaat temin etmek için kullanılabilecek bilgi veya belgeler, belirtilen tarihten 
önce açıklanamaz, erişimi sağlanamaz 
*Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan başvuru sahiplerinin dilekçeleri veya formları, bu 
durumun anlaşıldığı tarihte hiç başvuru yapılmamış sayılarak işleme konulmaz.Gerçeğe aykırı ad ve soyadla 
yapılan başvurular işleme konulmaz. 
*4305 Başvuru dilekçesi veya formu kaydedildikten sonra, en geç iki iş günü içinde kurum veya kuruluşun ilgili 
birimlerine gönderilir. Bu yazıda; başvurunun hangi birim tarafından cevaplanacağı ve başvuru sahibine hangi 
tarihe kadar cevap verilmesi gerektiği belirtilir.Ayrıca başvurunun hangi birim tarafından cevaplanacağı ve istenen 
bilgi veya belge hakkında başvuru sahibine hangi tarihe kadar cevap verilmesi gerektiği belirtilir. 
*Görüş sorulan kurum ve kuruluşa, görüş bildirmesi için beş iş gününden az süre verilemez. Görüş sorulan kurum 
ve kuruluş yetkilileri, ilgiliye süresinde cevap verilmesi konusunda, kendisine başvuru yapılan kurum ve kuruluş 
yetkilileriyle aynı sorumluluğu paylaşır. 4306 Başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi 
durumunda, kendisine başvuru yapılan kurum ve kuruluş, diğer kurum ve kuruluşlardan istenen bilgi veya 
belgenin kendisinde bulunmayan kısmıyla ilgili olarak ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi veya belge talebinde 
bulunabilir. Bu takdirde bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve 
bunun gerekçesi başvuru sahibine on beş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir. 
*Başvurunun cevaplandığı tarih, kurum veya kuruluşun cevap yazısı üzerindeki tarihtir.  
*Bütün başvurular olumlu veya olumsuz olarak cevaplandırılırken, başvuru sahibine gönderilecek yazının bir 
sureti, yazının ekleri hariç olmak üzere ayrıca bilgi edinme birimlerine gönderilir.  
*Daha önce cevaplandığı halde aynı kişiler tarafından yapılan tekrar mahiyetindeki başvurular ile soyut ve genel 
nitelikteki başvurular işleme konulmaz ve durum başvuru sahibine bildirilir 
*Kurum ve kuruluşlardan belge istenmesi halinde, başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyası verilir. 
Elektronik ortamdaki bilgi veya belgeler, elektronik posta, veri kopyalamaya yarayan diskler ve diğer araçlarla 
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verilebilir. Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının 
aslına zarar vereceği hallerde, kurum ve kuruluşlar başvuru sahibinin; 4307 a) Yazılı veya basılı belgeler için, söz 
konusu belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesini, b) Ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları 
dinleyebilmesini, c) Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilmesini, sağlarlar 
*İstenen bilgi veya belgelerde, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler ile açıklanabilir nitelikte 
olanlar birlikte bulunuyor ve bunlar birbirlerinden ayrılabiliyorsa, söz konusu bilgi veya belge, gizlilik dereceli veya 
açıklanması yasaklanan bilgiler çıkarıldıktan sonra başvuranın bilgisine sunulur. 
 *Kurum ve kuruluşlar, elektronik posta yoluyla erişim sağlananlar dahil, erişimine olanak sağladıkları bilgi veya 
belgeler için başvuru sahibinden, bilgi veya belgelere erişimin gerektirdiği inceleme, araştırma, kopyalama, 
postalama ve diğer maliyet unsurları ile orantılı ölçüde ücret tahsil edebilir. Kurum ve kuruluşlarca uygulanacak 
bilgiye erişim ücret tarifesi Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir. Ancak erişimine olanak sağlanan bilgi veya 
belgelerin ilk on sayfalarının kopyaları için, postalama maliyeti dahil herhangi bir ücret alınmaz. 
*Kurum ve kuruluşlar erişimini sağlayacakları bilgi veya belgelerin, erişim maliyeti tutarı ve ödemenin nereye 
yapılacağı hakkında başvuru sahibini, başvuru tarihinden itibaren on beş gün içinde bilgilendirir. Ancak, istenen 
bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak 
bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve 
kuruluşu ilgilendirmesi durumunda, kurum ve kuruluşlar erişim maliyeti tutarı ve ödemenin nereye yapılacağı 
hakkında başvuru sahibini, başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde bilgilendirir. Bilgi veya belgelere erişim için 
gereken maliyet tutarının kurum ve kuruluş tarafından başvuru sahibine bildirilmesiyle, on beş veya otuz iş günlük 
süreler kesilir 
*4308 bildirimin yapıldığı tarihten itibaren on beş iş günü içinde ödemeyi gerçekleştirdiğini gösteren belgeyi 
sunmadığı takdirde talebinden vazgeçmiş sayılır. -Kamu kurum ve kuruluşlarının, erişimine olanak sağladıkları 
bilgi veya belgeler için başvuru sahiplerinden talep edecekleri ücretler, ilgili kurum ve kuruluş bütçesine gelir 
olarak kaydedilmek üzere ilgili saymanlıklara veya bu saymanlıklar adına bankalar ve diğer finans kurumları veya 
PTT şubelerinde açılan hesaplara yatırılır. 
*Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, erişimine olanak sağladıkları bilgi veya belgeler için başvuru 
sahiplerinden talep edecekleri ücretler, ilgili meslek kuruluşları adına açılan hesaba yatırılır 
 *Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren on 
beş gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz edebilir. İtiraz yazılı olarak yapılır. Kurul, bu konudaki 
kararını otuz iş günü içinde verir.  
*Kurum ve kuruluşlar tarafından başvuru sahibine olumlu veya olumsuz herhangi bir cevap verilmemesi halinde 
başvuru, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca altmış günün geçmesiyle 
reddedilmiş sayılır. -bilgi edinme istemi reddedilmiş sayılan başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce dava 
açma süresinin başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde Kurula yazılı olarak itiraz edebilir. Kurul, bu konudaki 
kararını otuz iş günü içinde verir. 
*Sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı 
dışındadır. 
Adli soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler Madde 31 - Açıklanması veya zamanından önce 
açıklanması halinde; a) Suç işlenmesine yol açacak, b) Suçların önlenmesi ve soruşturulması ya da suçluların 
kanuni yollarla yakalanıp kovuşturulmasını tehlikeye düşürecek, c) Yargılama görevinin gereğince yerine 
getirilmesini engelleyecek, d) Hakkında dava açılmış bir kişinin adil yargılanma hakkını ihlal edecek, nitelikteki 
bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.  
*Özel hayatın gizliliği Madde 32 - Kişinin izin verdiği haller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, 
açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik 
değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır 
Kamu yararının gerektirdiği hallerde, kurum ve kuruluşların kayıtlarında bulunan kişisel bilgi veya belgeler, kurum 
ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye en az yedi gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla 
açıklanabilir.  
*Haberleşmenin gizliliği esasını ihlal edecek bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır 
*Ticari sır Madde 34 - Kanunlarda ticari sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile, kurum ve kuruluşlar tarafından 
gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticari ve mali bilgiler, bilgi edinme hakkı kapsamı 
dışındadır 
*Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin 
düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır.Ancak, söz konusu 
düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır 
*Tavsiye ve mütalaa taleplerine ilişkin başvurular bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.  
*Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde erişilen bilgi ve belgeler ticari amaçla 
çoğaltılamaz, kullanılamaz, erişimi sağlayan kurum ve kuruluştan izin alınmaksızın yayınlanamaz. Bu madde 
hükmüne aykırı olarak erişilen bilgi veya belgeleri ticari amaçla çoğaltanlar, kullananlar veya yayınlayanlar 
hakkında kanunların cezai ve hukuki sorumluluğa ilişkin hükümleri uygulanır 
*Kurumsal internet sayfası bulunmayan kurum ve kuruluşlar iki ay içinde internet sayfalarını oluştururlar.  
*Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 
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5816 SAYILI ATATÜRK ALEYHiNE iŞLENEN SUÇLAR 
HAKKINDA KANUN ++ 

 
 
1. Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

2. Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya 
kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

3. Yukarki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.* 

*Yukardaki maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma 
açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır. 

*yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır 
*Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re'sen takibat yapılır. 

 *Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

* Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



160 
 

KUM ÇAKIL VE BENZERİ MADDELERİN ALINMASI, İŞLETİLMESİ VE KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ  
 

Bu Yönetmelik; orman sayılan alanlar dışındaki, ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerden, akarsu ve 
kuru dere yataklarından, göl yataklarından ve tarım arazilerinden kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması 
işletilmesi ve kontrolü ile ilgili esasları kapsar. 

Çakıl: Cinsleri ne olursa olsun, tane büyüklükleri veya genişlikleri 2 milimetre ile 25 santimetre arasında 
değişen taş parçalarını, 

Kum: Tabiatta tabii olarak bulunan içerisinde %80’in altında SiO2 bulunan ariyet malzemesi ve SiO2 
oranına bakılmaksızın denizlerdeki kumu, 

Kum, çakıl alımıyla ilgili sınırlamalar ve yasaklar 
a) İçme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su kaynaklarında ve bunları besleyen, akar ve kuru 

derelerde, 
b) Termal su kaynaklarının birinci ve ikinci derece koruma alanları içerisinde, 
c) Yeraltısuyu rezervlerini haiz akifer karakterindeki her türlü formasyonlarda, 
ç) Denizlerde kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki bölge ve deniz sahil şeritlerinde, 
d) Kıyı çizgisinden deniz istikametine doğru 20 metreden daha az derin denizlerde, 
e) Her iki kıyısı, taşkın tesisleri ile ıslah edilmiş olan mecralarda, 
f) Mendereslerin sık olduğu mecraların dış kurblarında, 
g) Yatak şev diplerine şev yüksekliğinin iki katından daha az bir mesafe bırakarak yaklaşmak suretiyle 

şev stabilitesini tehdit edecek durumlarda, 
ğ) Her iki sahilinde kum, çakıl katmanları devamlılık gösteren mecralarda mevcut yatağın genişletilmek 

istenmesi durumunda, 
h) Talep edilen ocak yerinin bir akarsu ya da derenin boğaz çıkışından sonraki rüsup konisi üzerinde olması 

durumunda, 
ı) Akarsu ve dere yataklarından ocak açılması istenen sahanın akış aşağısı veya akış yukarısı ile yatağın 

herhangi bir sahilinde, konumlanmış ve mevcut durumda taşkın yönünden emniyetli olan yerleşim birimleri ve 
tarım arazilerinin söz konusu kum-çakıl ocağının açılmasından sonra taşkına maruz kalacağının anlaşıldığı 
hallerde, 

i) Akarsu ve dere yatakları üzerinde inşa edilmiş köprü, menfez ve benzeri sanat yapıları bulunan akarsu ve 
dere yataklarında, anılan sanat yapılarından herhangi birine menba yönünde 750 metre ve mansap yönünde 
1000 metreden daha yakın mesafe bırakarak yaklaşılacak hallerde, 

j) Diğer mevzuat ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış alanlarda belirlenen mesafelerde, 
kum, çakıl ve benzeri maddelerin alımına yönelik kum ve çakıl ocağı açılması ve işletilmesine izin verilmez. 
Akarsu ve kuru dere yataklarında kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve işletilmesi faaliyetini 

gerçekleştirecek faaliyet sahiplerinin işletme esnasında uyması gereken esaslar şunlardır: 
a) Ocak sahasının çevresi beton kazık veya benzerleri ile işaretlenir. Ocak sahasının akarsu yatağı içindeki 

başlangıç ve bitim noktaları kıyıda çakılacak en az 1,5 metre yüksekliğindeki beton kazıklar ile belirlenir; kazıklar 
herhangi bir şüpheye mahal vermeyecek şekilde sabit röper noktalarına teknik esaslara uygun olarak yerleştirilir. 

b) Malzeme alımı süresince dere yatağının doğal formu bozulmaz, dere yatağı içerisinde yükseltiler 
oluşturulmaz, 1/25.000’lik, 1/5.000’lik ve 1/1.000’lik paftalarda gösterilen sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla 
nakliye ve benzeri faaliyetlerle çevrede bulunan tesislere, tarım, çayır, mera, yaylak, kışlak ve orman alanlarına 
zarar verilmez. 

c) İşletme süresince akarsu yatağında yatak duraylılığını bozacak ve serbest akışa engel olacak şekilde 
malzeme alınması, mahfuz, servis yolu ve benzeri yapılar yapılarak suyun akış yönü değiştirilerek kıyı 
oyulmalarına, sedde bulunan yerlerde seddelere, bulunmayan yerlerde ise yatak kenarlarında bulunan ocak 
kullanım alanı dışında yer alan tarım alanları, meskun mahaller ve benzeri tesislere zarar verecek şekilde yatak 
üzerinde çalışma yapılması yasaktır. 

ç) Ocak içerisinde servis yolunun yataktan geçmesi durumunda, mevcut kesit daraltılmaz. Ocak yolu olarak 
işaretlenen kesimin bakım ve onarım işleri ile yanlış kullanımdan dolayı oluşabilecek hasar ve zararın tazmini 
faaliyet sahibince karşılanır. 

d) İşletme ruhsatı süresinin bitiminde, faaliyet sahibi tarafından akarsu veya kuru dere yatağında gerekli 
arazi ıslahı ve rehabilitasyon çalışmaları yapılarak doğal akış rejimi koşulları sağlanarak saha terk edilir. 

e) Belirlenecek talveg kotundan daha fazla derine inilmez. 
f) Akarsu ve kuru dere yataklarından malzeme alımı, akış rejimi bozulmadan ve dere 

yatağında mendereslenmeye meydan vermeyecek şekilde gerçekleştirilir. 
g) Akarsu ve kuru dere yataklarından alınan malzemenin yıkanması ve elenmesi sonucunda oluşan pasa, 

ruhsat alanı içerisinde çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek can ve mal emniyetini sağlayacak şekilde 
doğaya yeniden kazanım çalışmalarında kullanılmak üzere depolanır. 

ğ) Faaliyet esnasında oluşabilecek atıklar çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde ilgili 
mevzuat doğrultusunda bertaraf edilir. 

h) Kumun yıkanması esnasında kimyasal madde kullanılmış ise oluşan atık sularının bertarafı ilgili mevzuat 
çerçevesinde yapılacak olup, alıcı ortama deşarjında yıkama işleminden sonra atık suların alıcı ortama deşarj 
standartları uygulanır. 

ı) Kum, çakıl ve benzeri malzeme alınan yerlere hiçbir şekilde atık bırakılmaz. 
i) Faaliyet sahibince ocak sahası içerisinde derinlik ölçümü yapılabilmesine imkan sağlayacak 

gerekli ekipman bulundurulur. 
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j) Mevcut su kalitesinin 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliğinin 
Kontrolü Yönetmeliğinin ekinde yer alan Tablo-1’e göre su kalite sınıfının belirlenerek, mevcut kalitenin 
bozulmaması için gerekli tedbirler alınır. 

k) Akarsu ve kuru dere yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve işletilmesi faaliyetlerine 
ilişkin olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan söz konusu faaliyet sahası ile ilgili su ürünleri açısından alınacak 
görüş doğrultusunda faaliyetler yürütülür. 

 
*Denizlerden, göl yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve işletilmesi faaliyetlerine ilişkin 
olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan söz konusu faaliyet sahası ile ilgili su ürünleri açısından alınacak görüş 
doğrultusunda faaliyetler yürütülür. 

Faaliyet ile ilgili başvuru: -Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca çevresel etki 
değerlendirmesi raporu hazırlaması zorunlu ya da gerekli faaliyet sahipleri, çevresel etki değerlendirmesi 
raporunun eki olarak Doğaya Yeniden Kazandırma Planını, çevre yönetim uygulama takvimini ve bu plan ve 
takvimi aynen uygulayacağını gösterir noter tasdikli taahhüdü ilgili makamlara sunmakla ve projelerini, verilen 
kararlara göre gerçekleştirmekle yükümlüdürler. 

-Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı 
verilen faaliyet sahipleri ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği dışındaki faaliyet sahipleri bu Yönetmeliğin 
Çevre Yönetim Planını ve bu planı aynen uygulayacaklarını gösterir noter tasdikli taahhüdü ilgili İl Çevre ve 
Orman Müdürlüğüne üç nüsha halinde vermekle ve faaliyetlerini, verdikleri plan ve taahhüde göre 
gerçekleştirmekle yükümlüdürler. 

*Çevresel etki değerlendirmesi raporu hazırlamaya yetkili kurum ve kuruluşlar, aynı zamanda çevre yönetim 
planını da hazırlamaya yetkilidir. 

*Faaliyetler, faaliyet sahibince verilen çevre yönetim planı ve bu Yönetmelik hükümleri kapsamında ilgili İl 
Çevre ve Orman Müdürlüğünce izlenir. 

*Bu Yönetmelik çerçevesindeki denetimlerde, Çevre Kanununun 12 nci maddesi uyarınca Bakanlık, İl 
Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Bakanlıkça yetki devri yapılmış kurum veya kuruluşlar yetkilidir. 
         *Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı faaliyette bulunanlara Çevre Kanunu’nun 20 nci maddesi birinci fıkrası (l) 
bendinin ikinci paragrafına göre idari para cezası ve 15 inci maddesi uyarınca faaliyeti durdurma yaptırımı 
uygulanır.  

*İl çevre ve orman müdürlüğü, faaliyet sahiplerince verilen çevre yönetim planlarının koordinatları ve planın 
gerçekleşme durumunu gösterir raporları her yıl mart ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. 

*Faaliyette bulunan işletmelerin başvurusu: Bu Yönetmelik kapsamında halen faaliyette bulunan faaliyet 
sahipleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Çevre Yönetim Planını ve bu planı aynen 
uygulayacaklarını gösterir noter tasdikli taahhüdü İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne vermek ve faaliyetlerini bu plan 
ve taahhüde göre gerçekleştirmekle yükümlüdürler. 

Çevresel etki değerlendirmesi sürecindeki faaliyet sahiplerinin başvurusu 
– (1) Bu Yönetmeliğin yayım tarihi itibarı ile çevresel etki değerlendirmesi süreci devam eden faaliyet 

sahipleri süreç içerisinde bulunduğu aşamaya bakılmaksızın bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç 
ay içinde, belirtilen Doğaya Yeniden Kazanım Planını, Çevre Yönetim Planı uygulama takvimi hazırlamak ve bu 
planı ve takvimi aynen uygulayacağını gösterir noter tasdikli taahhüt ile planı Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. Bu 
plan, takvim ve taahhüt çevresel etki değerlendirmesi raporuyla birlikte Bakanlıkça değerlendirilir. 

 (3) Bu Yönetmeliğin yayım tarihi itibarı ile çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı verilmiş faaliyet 
sahipleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde bu Yönetmelik ekinde formatı verilen 
Çevre Yönetim Planını hazırlamak ve bu planı aynen uygulayacağını gösterir noter tasdikli taahhüt ile planı il 
çevre ve orman müdürlüğüne vermekle yükümlüdür. 
 

ÇEVRE YÖNETİM PLANI 
  
1. Projenin Özellikleri 
a) Projenin İş Akım Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan,  Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı. 
b) Doğal Kaynakların Kullanımı. (Arazi Kullanımı, Su Kullanımı, Kullanılan Enerji Türü vb.) 
c) Arazinin Hazırlanması, İşletme ve Rehabilitasyon Alanlarında Oluşan Atıkların Miktarı ve Fiziksel, 

Kimyasal, Biyolojik Özellikleri. 
ç) Kullanılan Teknoloji ve Malzemelerden Kaynaklanabilecek Kaza Riski. 
d) Projenin Olası Çevresel Etkilerine Karşı Alınacak Tedbirler. 
2. Projenin Yeri 
a) Mevcut Arazi Kullanımı ve Kalitesi. (Tarım Alanı, Orman Alanı, Planlı Alan, Su Yüzeyi vb.) 
b) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-V’deki Duyarlı Yöreler Listesi Dikkate Alınarak (sulak 

alanlar, kıyı kesimleri, dağlık ve ormanlık alanlar, tarım alanları, milli parklar, özel koruma alanları, nüfusça yoğun 
alanlar, tarihsel, kültürel, arkeolojik, vb. önemli alanlar, erozyon alanları, heyelan alanları, ağaçlandırılmış alanlar, 
potansiyel erozyon ve ağaçlandırma alanları ile 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun 
gereğince korunması gereken akiferler) Doğal Çevrenin Değerlendirilmesi 

3. Doğaya Yeniden Kazandırma Planı (Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlayanlar 
hazırlayacak)  

4. Çevre Yönetim Planı Uygulama Takvimi (Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlayanlar 
hazırlayacak) 
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5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ  
ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN ++++ 

 
*Bu Kanunun amacı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemektir. 
*Yükümlüler, kendileri nezdinde yapılan veya aracılık ettikleri işlemlerde işlem yapılmadan önce, işlem yapanlar 
ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit etmek zorundadır.  
Şüpheli işlem bildirimi :Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen 
işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair 
herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu işlemlerin yükümlüler 
tarafından Başkanlığa bildirilmesi zorunludur.  
*Bakanlık; bu Kanunun amacına uygun olarak eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri oluşturulması 
ve bu Kanunla getirilen yükümlülüklere uyumu sağlamak üzere, gerekli yetki ile donatılmış idarî düzeyde görevli 
tayin edilmesi de dahil, gereken tedbirlerin alınması konusunda, işletme büyüklükleri ve iş hacimlerini de dikkate 
alarak yükümlüleri ve uygulamaya ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir. 
Bilgi ve belge verme:-Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kuruluşlar, 
Başkanlık ve denetim elemanları tarafından istenilecek her türlü bilgi, belge ve bunlara ilişkin her türlü ortamdaki 
kayıtları, bu kayıtlara erişimi sağlamak veya okunabilir hale getirmek için gerekli tüm bilgi ve şifreleri tam ve doğru 
olarak vermek ve gerekli kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.  
  
Muhafaza ve ibraz: Yükümlüler, bu Kanunla getirilen yükümlülüklere ve işlemlerine ilişkin her türlü ortamdaki; 
belgeleri düzenleme tarihinden, defter ve kayıtları son kayıt tarihinden, kimlik tespitine ilişkin belgeleri ise son 
işlem tarihinden itibaren sekiz yıl süreyle muhafaza ve istenmesi halinde yetkililere ibraz etmekle yükümlüdür. 
 
Yükümlülük denetimi: -Yükümlülük denetimiyle görevlendirilen denetim elemanları, bu Kanun kapsamında 
kamu kurum ve kuruluşları da dahil gerçek ve tüzel kişilerden ve tüzel kişiliği olmayan kuruluşlardan her türlü bilgi, 
belge ve kanunî defterleri istemeye ve bunlar nezdinde her türlü evrak ve kayıtları incelemeye, ilgililerden yazılı ve 
sözlü bilgi almaya yetkili olup ayrıca diğer kanunların kendilerine verdiği yetkileri de kullanır. 
   
-   Bu Kanunun 5 inci maddesinde yer alan yükümlülüklere uymayan yükümlülere, eksikliklerin giderilmesi ve 
gerekli tedbirlerin alınması için 30 günden az olmamak üzere süre verilir. Verilen süre içinde eksiklikleri 
gidermeyen ve gerekli tedbirleri almayan yükümlülere birinci fıkra hükümleri uygulanır.  
-   Yükümlülüğün ihlal edildiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra idari para cezası verilemez. 
Yükümlülük ihlâlinde adlî ceza:  Bu Kanunun yükümlülükleri ihlâl eden kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 
beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 
   Başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi -Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla 
yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu 
işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan 
bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.  
Gümrük idaresine yapılacak açıklama: Yetkililerce talep edildiği halde herhangi bir açıklama yapılmaması veya 
yanlış ya da yanıltıcı açıklama yapılması halinde, yolcu beraberindeki değerler gümrük idaresi tarafından 
muhafaza altına alınır. Gümrük idaresince, açıklamada bulunmayan yolculara taşıdıkları değerin, tutar konusunda 
gerçeğe aykırı açıklamada bulunan yolculara ise taşıdıkları değer ile açıkladıkları değer arasındaki farkın onda 
biri kadar idarî para cezası kesilir. Ayrıca durum şüpheli sayılarak Başkanlığa bildirilmekle birlikte ilgili diğer 
mercilere de intikal ettirilir. Binbeşyüz Yeni Türk Lirasına kadar olan farklar için bu fıkra hükmü uygulanmaz. 
Elkoyma:Aklama ve terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunan hallerde 5271 sayılı 
Ceza Muhakemesi Kanununun 128 inci maddesindeki usûle göre malvarlığı değerlerine elkonulabilir. 
-Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı da el koyma kararı verebilir. Hâkim kararı 
olmaksızın yapılan elkoyma işlemi yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim en geç 
yirmidört saat içinde onaylanıp onaylanmamasına karar verir. Onaylanmama halinde Cumhuriyet savcılığının 
kararı hükümsüz kalır. 
Başkanlığın görev ve yetkileri: Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da 
hâlihazırda devam eden işlemleri, işleme konu malvarlığının aklama veya terörün finansmanı suçu ile ilişkili 
olduğuna dair şüphe bulunması üzerine; Başkanlıkça şüpheyi teyit etmek, işlemi analiz etmek ya da gerekli 
görüldüğünde analiz sonuçlarını yetkili makamlara intikal ettirmek amacıyla yedi iş günü süreyle askıya almaya 
veya bu işlemlerin aynı süreyle gerçekleşmesine izin vermemeye Bakan yetkilidir. 
Sırrın ifşaı: Aşağıda yazılı kimseler görevlerinden ayrılsalar dahi, görevleri dolayısıyla kişilerin ve bu kişilerle ilgili 
kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine ve mesleklerine ilişkin 
olarak öğrendikleri sırları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar:  
a) Koordinasyon Kurulu Başkan ve üyeleri, denetim elemanları ile Kurul personeli.  
 b) Bilgilerine ve ihtisaslarına başvurulan kişiler. 
 c) Bu bilgileri görevleri dolayısıyla öğrenen diğer kamu görevlileri. 
 (2) Bu kişiler, öğrendikleri sırları ifşa etmeleri halinde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. Bu sırlar maddi menfaat karşılığında ifşa edildiğinde verilecek hapis cezası iki yıldan az olamaz.  
 (3) Bu Kanun uyarınca yabancı ülkelerdeki muadil kuruluşlara Başkanlıkça bilgi verilmesi sırrın ifşaı 
sayılmaz.  
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*Başkanlık, aklama suçunun araştırılması ve incelenmesi ile yükümlülük denetimi görevlerini, denetim 
elemanları arasından Başkanın talebi üzerine ilgili birim amirinin teklifi ve bağlı veya ilgili bulundukları bakanın 
onayı ile belirlenerek Başkanlık emrinde üç yıla kadar geçici süreyle görevlendirilen denetim elemanları 
vasıtasıyla da yerine getirebilir. Bu süre aynı usul ve esaslar dahilinde üç yıla kadar daha uzatılabilir. Başkanlık 
emrinde görevlendirilen denetim elemanlarına görev süresi boyunca 25 inci madde uyarınca süre sınırlamasına 
tabi olmaksızın ek ödeme yapılır. 
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GEÇİCİ KORUMA YÖNETMELİĞİ ++++ 
 
+ Geçici barınma merkezi: Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancıların toplu olarak barınma ve iaşelerinin 
sağlanması amacıyla kurulan merkezleri, 
+ Geçici koruma: Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil 
ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak 
sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ve uluslararası koruma talebi bireysel olarak değerlendirmeye 
alınamayan yabancılara sağlanan korumayı 
+  Geçici korunan: Geçici koruma sağlanan yabancıyı, 
+ Kitlesel akın: Aynı ülkeden veya coğrafi bölgeden kısa bir süre içerisinde ve yüksek sayılarda gerçekleşen ve 
söz konusu sayılar nedeniyle bireysel olarak uluslararası koruma statüsü belirleme işlemlerinin usulen 
uygulanabilir olmadığı durumları, 
+ Refakatsiz çocuk: Sorumlu bir kişinin etkin bakımına alınmadığı sürece, kanunen ya 
da örf ve adet gereği kendisinden sorumlu bir yetişkinin refakati bulunmaksızın Türkiye’ye gelen veya Türkiye’ye 
giriş yaptıktan sonra refakatsiz kalan çocuğu, 
+ Sevk merkezi: Geçici koruma amacıyla ülkemize gelen yabancıların, geçici barınma 
merkezlerine sevk edilinceye veya geçici barınma merkezi dışında kalacaklarsa ikametlerine yönlendirilinceye 
kadar kayıt ve diğer işlemler için geçici olarak bekletildikleri yerleri, 
+ Uluslararası koruma: Mülteci, şartlı mülteci veya ikincil koruma statüsünü 
+ Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi, 
Bu Yönetmeliğin amacı; ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma 
amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılardan, uluslararası koruma talebi 
bireysel olarak değerlendirmeye alınamayanlara sağlanabilecek geçici koruma işlemlerinin usul ve esasları ile bu 
kişilerin Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de kalışı, hak ve yükümlülükleri, Türkiye’den çıkışlarında yapılacak işlemleri, 
kitlesel hareketlere karşı alınacak tedbirleri ve ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasındaki işbirliğiyle ilgili hususları 
düzenlemektir.  
Yasadışı giriş ve bulunuştan dolayı cezalandırılmama :Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancıların Türkiye’ye 
giriş yaparken yetkili birimler tarafından tespit edilmeleri veya makul bir süre içinde kendiliğinden yetkili birimlere 
kayıt yaptırmak üzere başvurmaları halinde, Türkiye’ye yasa dışı girişleri veya Türkiye’de yasa dışı 
bulunuşlarından dolayı idari para cezası uygulanmaz. Bu kapsam dışında kalanlar hakkında, geçerli nedenleri 
bulunmaması halinde idari para cezası uygulanır. 
*Bu Yönetmelik kapsamındaki hiç kimse, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi 
tutulacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının 
veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilemez. 
*Ülkemizden gönderilemeyecek yabancılar hakkında idari tedbirler alabilir 
*Geçici koruma, Bakanlar Kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, geçici koruma ilanının geçerliliğinden önce, 
geçici koruma ilanına esas teşkil eden olayların olduğu ülkeden veya bölgeden ülkemize gelmiş olanları 
kapsamaz 
*Geçici korunanlar, Kanuna göre belirlenen uluslararası koruma statülerinden herhangi birini doğrudan elde etmiş 
sayılmaz.  
 
Geçici koruma sağlanacak yabancılar 
+ Geçici koruma; ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak 
amacıyla kitlesel veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen 
yabancılardan haklarında bireysel olarak uluslararası koruma statüsü belirleme işlemi yapılamayan yabancılara 
uygulanır. 
+ Geçici koruma, Bakanlar Kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, geçici koruma 
ilanının geçerliliğinden önce, geçici koruma ilanına esas teşkil eden olayların olduğu ülkeden veya bölgeden 
ülkemize gelmiş olanları kapsamaz. 
+ Geçici korunanlar, Kanuna göre belirlenen uluslararası koruma statülerinden herhangi 
birini doğrudan elde etmiş sayılmaz. 
 
Geçici koruma kapsamına alınmayacak yabancılar 
+ Aşağıdaki hallerde, yabancı geçici korumadan yararlandırılmaz, yararlandırılmışsa geçici koruması iptal edilir. 
a) Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 1967 Protokolüyle değişik 28/7/1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna 
Dair Sözleşmenin 1 inci maddesinin (F) fıkrasında belirtilen fiillerden suçlu olduğuna dair ciddi kanaat bulunanlar. 
b) Türkiye dışında hangi saikle olursa olsun zalimce eylemler yaptığını düşündürecek nedenleri bulunanlar. 
c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen suç ya da fiillerin işlenmesine iştirak eden 
veya bu fiillerin işlenmesini tahrik edenler. 
ç) Ülkesinde silahlı çatışmaya katılmış olduğu halde bu faaliyetlerini kalıcı olarak sonlandırmayanlar. 
d) Terör eylemlerinde bulunduğu veya planladığı ya da bu eylemlere iştirak ettiği tespit 
edilenler. 
e) Ciddi bir suçtan mahkûm olarak topluma karşı tehdit oluşturabileceği değerlendirilenler 
ile milli güvenlik, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehlike oluşturduğu değerlendirilenler. 
f) Türkiye’de işlenmesi hâlinde hapis cezası verilmesini gerektiren suç veya suçları daha 
önce işleyen ve bu suçun cezasını çekmemek için menşe veya ikamet ülkesini terk edenler. 
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g) Uluslararası mahkemelerce hakkında insanlık suçu işlediğine dair karar verilmiş kişiler. 
ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Dördüncü Kısım Yedinci Bölümünde yer alan suçlardan 
birini işleyenler. 
(2) Birinci fıkra kapsamındaki kararlar bireysel olarak Genel Müdürlük tarafından alınır 
ve ilgili yabancıya bildirilir. 
(3) Birinci fıkra kapsamında olanlar, ülkelerine dönüşleri sağlanıncaya kadar, insani nedenlerle mevcut geçici 
barınma merkezlerinin özel bir bölümünde veya ayrı geçici barınma merkezinde ya da valiliklerce belirlenen 
yerlerde, Kanunda belirtilen idari gözetim kararı alınmaksızın da barındırılabilir. Bu yabancıların aile üyeleri, talep 
etmeleri halinde, aile üyelerinin geçici koruma durumlarına bakılmaksızın aynı yerde de barındırılabilir. 
(4) Geçici koruma kapsamına alınmayan kişilerin ülkelerine geri dönüşleri sağlanıncaya 
kadar haklarında yapılacak tüm iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlük tarafından belirlenir. 
(5) Geçici barınma merkezi yönetimi, acil ihtiyaç durumlarında ya da kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine 
birinci fıkra kapsamındaki yabancıların geçici barınma merkezinden kısa süreli olarak ayrılmasına izin verebilir. 
Geçici barınma merkezi yönetimi tarafından gerekli görülen durumlarda, geçici barınma merkezinden kısa süreli 
olarak ayrılacak bu kişilere kolluk görevlilerinin eşlik etmesi talep edilebilir. Bu yabancıların geçici barınma 
merkezinden kısa süreli ayrılmasına ilişkin hususlar, geçici barınma merkezlerinin kuruluş ve yönetimi ile ilgili 
düzenlemeler kapsamında belirlenir. 
 
(1) Aşağıdaki hallerde, yabancı geçici korumadan yararlandırılmaz, yararlandırılmışsa geçici koruması iptal edilir 
a) Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 1967 Protokolüyle değişik 28/7/1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna 
Dair Sözleşmenin 1 inci maddesinin (F) fıkrasında belirtilen fiillerden suçlu olduğuna dair ciddi kanaat bulunanlar.  
b) Türkiye dışında hangi saikle olursa olsun zalimce eylemler yaptığını düşündürecek nedenleri bulunanlar.  
c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen suç ya da fiillerin işlenmesine iştirak eden veya bu fiillerin işlenmesini 
tahrik edenler. ç) Ülkesinde silahlı çatışmaya katılmış olduğu halde bu faaliyetlerini kalıcı olarak 
sonlandırmayanlar.  
d) Terör eylemlerinde bulunduğu veya planladığı ya da bu eylemlere iştirak ettiği tespit edilenler.  
e) Ciddi bir suçtan mahkûm olarak topluma karşı tehdit oluşturabileceği değerlendirilenler ile milli güvenlik, kamu 
düzeni veya kamu güvenliği açısından tehlike oluşturduğu değerlendirilenler.  
f) Türkiye’de işlenmesi hâlinde hapis cezası verilmesini gerektiren suç veya suçları daha önce işleyen ve bu 
suçun cezasını çekmemek için menşe veya ikamet ülkesini terk edenler. 6206  
g) Uluslararası mahkemelerce hakkında insanlık suçu işlediğine dair karar verilmiş kişiler.  
ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Dördüncü Kısım Yedinci Bölümünde yer alan suçlardan 
birini işleyenler.  
(2) Birinci fıkra kapsamındaki kararlar bireysel olarak Genel Müdürlük tarafından alınır ve ilgili yabancıya bildirilir.  
(3) Birinci fıkra kapsamında olanlar, ülkelerine dönüşleri sağlanıncaya kadar, insani nedenlerle mevcut geçici 
barınma merkezlerinin özel bir bölümünde veya ayrı geçici barınma merkezinde ya da valiliklerce belirlenen 
yerlerde, Kanunda belirtilen idari gözetim kararı alınmaksızın da barındırılabilir.Bu yabancıların aile üyeleri, talep 
etmeleri halinde, aile üyelerinin geçici koruma durumlarına bakılmaksızın aynı yerde de barındırılabilir 
*Geçici koruma kararı, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından alınır.  
*Geçici korumanın yöntemi ve uygulanmasına dair usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir ve ilgili kamu kurum 
ve kuruluşları tarafından uygulanır 
*Geçici koruma uygulamasının sona ermesi :*Bakanlık, geçici korumanın sona erdirilmesi için Bakanlar Kuruluna 
teklifte bulunabilir. Geçici koruma, Bakanlar Kurulu kararıyla sonlandırılır.  
*Geçici koruma uygulamasının sona ermesi  
a) Geçici korumayı tamamen durdurarak geçici korunanların ülkelerine dönmesine,  
b) Geçici korunanlara, koşullarını taşıdıkları statünün toplu olarak verilmesine ya da uluslararası koruma 
başvurusunda bulunanların başvurularının bireysel olarak değerlendirilmesine,  
c) Geçici korunanların, Kanun kapsamında belirlenecek koşullarda Türkiye’de kalmalarına izin verilmesine, karar 
verebilir. 
*Geçici korumanın bireysel olarak sona ermesi veya iptali 
a) Kendi isteğiyle Türkiye’den ayrılması,  
b) Üçüncü bir ülkenin korumasından faydalanması, 
 c) Üçüncü bir ülkeye insani nedenler veya yeniden yerleştirme kapsamında kabul edilmesi ya da üçüncü bir 
ülkeye çıkış yapması,  
ç) Ölmesi, hallerinde geçici koruma bireysel olarak sona erer. Genel Müdürlük veya valilikler tarafından iptal edilir.  
*Geçici koruması sona eren yabancıların, geçici korumadan faydalanmak üzere tekrar sınırlarımıza gelmesi veya 
sınırlarımızı geçmesi halinde, geçici koruma hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağına Genel Müdürlük bireysel 
olarak karar verir. *Genel Müdürlük bu yetkisini, kısmen veya tamamen valiliklere devredebilir 
*Geçici korumanın sona ermesini müteakip yapılacak işlemler  
-Bakanlar Kurulunun geçici korumanın sona erdirilmesi kararını müteakip, geçici korunanların Türkiye’den çıkış 
yapması esastır. Geçici korunanların Türkiye’den ayrılmaları için gereken süre, geçici korunanların menşe ve 
Türkiye’ye gelmek üzere geçtikleri transit ülkelerin durumuna göre Genel Müdürlük tarafından yapılacak 
değerlendirme sonucunda belirlenir. 
-Geçici korumanın sona erdirilmesiyle birlikte, Bakanlar Kurulu tarafından, geçici korumadan yararlanmış olanlara 
grup temelli toplu statü kararı alınması veya uluslararası koruma başvurusunda bulunanların başvurularının 
bireysel olarak değerlendirmeye alınması ya da bu yabancıların Kanun kapsamında belirlenecek koşullarda 
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Türkiye’de kalmasına izin verilmesinin kararlaştırılmış olması durumunda gerekli işlemler ilgili hükümlere göre 
yapılır. 
*Geçici koruma kapsamında ülkemize kabul işlemlerinin sınırlandırılması veya durdurulması  
-Bakanlar Kurulu, milli güvenliği, kamu düzenini, kamu güvenliğini veya kamu sağlığını tehdit edebilecek şartların 
oluşması durumunda, uygulanmakta olan geçici koruma tedbirlerinin sınırlandırılmasına ya da süreli veya süresiz 
durdurulmasına karar verebilir. 
*Geçici Koruma Kapsamında Yapılacak İlk İşlemler Ülkeye kabul:1-Türkiye’nin kara sınırlarına veya karasularına 
acil ve geçici koruma bulmak amacıyla gelen yabancıların, Türkiye’ye kabul edilecekleri ve Türkiye’den çıkış 
yapacakları sınır kapıları ile sınır geçiş yerleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak Bakanlık 
tarafından belirlenir. Acil hallerde bu yerlerin belirlenmesine Bakanlık doğrudan karar verir ve ilgili kurumlara 
bildirir. 
2-Sınır kapılarına veya sınır geçiş yerlerine belgesiz veya geçersiz belgeyle geçici koruma amacıyla gelen 
yabancıların girişlerine valiliklerce izin verilebilir. 
3-Ülke içinde olup da geçici korumanın kapsamına girenler, valiliklere bizzat başvuru yapmaları halinde en yakın 
sevk merkezine yönlendirilirler. Ancak bu kişilerin yetkili makamlar tarafından tespit edilmeleri durumunda ise en 
yakın sevk merkezine yetkili kolluk refakatinde götürülürler.  
*Geçici korumadan yararlananların Türkiye’de doğan çocuklarının da en kısa sürede kayıt işlemleri yapılır 
*Yabancıların kayıt bilgileri; doğum, ölüm, evlilik, boşanma, gönüllü geri dönüş gibi hallerde güncellenir 
*Kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı yönüyle herhangi bir sakınca görülmediği hallerde geçici 
korunanların, Genel Müdürlükçe belirlenen illerde kalmalarına izin verilebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Genel 
Müdürlükçe belirlenir.  
*Geçici barınma merkezi dışında kalan geçici korunanlardan ihtiyaç sahibi olanlar, imkânlar ölçüsünde, valilikler 
tarafından belirlenecek yerlerde de barındırılabilir.  
* Geçici koruma kimlik belgesi, Türkiye’de kalış hakkı sağlar. Ancak bu belge Kanunda düzenlenen ikamet izni 
veya ikamet izni yerine geçen belgelere eşdeğer sayılmaz, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanımaz, süresi 
ikamet izni toplamında dikkate alınmaz ve sahibine Türk vatandaşlığına başvuru hakkı sağlamaz.  
*Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılara; sağlık, eğitim, iş piyasasına erişim, sosyal hizmetler ve yardımlar ile 
tercümanlık ve benzeri hizmetler sağlanabilir.  
*Refakatsiz çocuklar, esas olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinesinde barındırılır. Ancak uygun 
koşullar sağlandığında refakatsiz çocuklar, geçici barınma merkezlerinin ayrı bir bölümünde, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığının kontrol ve sorumluluğunda Genel Müdürlük ile işbirliği halinde barındırılabilir.  
*Geçici koruma amacıyla ülkemize gelen yabancıların ve varsa aile üyelerinin yanlarında getirecekleri eşya ve 
taşıtlar ile ülkemizde bulundukları süre içerisinde bu kişilere çeşitli yollarla gönderilebilecek eşyalara dair 
yürütülecek işlemlere ilişkin esaslar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından belirlenir.  
*Geçici koruma amacıyla ülkemize gelen yabancılar, kanunlara ve idari gerekliliklere uymakla yükümlü olup, 
aksine hareket edenler hakkında gerekli adli işlemler ile idari yaptırımlar genel hükümlere göre yerine getirilir.  
Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılar;  
a) Genel Müdürlük tarafından belirlenen ilde, geçici barınma merkezinde veya belirli bir yerde ikamet etmekle,  
b) Valilikler tarafından belirlenen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmakla,  
c) Çalışma durumuna ait güncel bilgileri otuz gün içinde bildirmekle,  
ç) Gelir ve taşınmazlarını otuz gün içinde bildirmekle,  
d) Adres, medeni hâl ve ailelerindeki doğum ve ölüm gibi kimlik bilgisi değişikliklerinin yirmi iş günü içinde 
bildirmekle,  
e) Diğer kişisel verilerini yetkili makamlara vermekle,  
f) Kendilerine sağlanan hizmet, yardım ve diğer imkânlardan haksız olarak yararlandığının tespit edilmesi hâlinde, 
bedellerini geri ödemekle,  
g) Genel Müdürlük veya valilik tarafından yerine getirilmesi istenilen diğer hususlara uymakla, yükümlüdür.  
*Kendilerine uyarı yapıldığı halde, yükümlülüklerine uymayanlar hakkında; eğitim ve acil sağlık hizmetleri hariç, 
diğer haklardan faydalanmalarında tamamen veya kısmen kısıtlamaya gidilebilir.  
*Geçici barınma merkezleri, valilikler tarafından işletilir veya işlettirilir.  
*Geçici barınma merkezlerini ziyaret Yabancı ülke heyetleri, uluslararası kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri, basın mensupları, bilimsel amaçlı araştırma yapanlar ile diğer kurum ve kuruluş temsilcilerinin geçici 
barınma merkezlerini ziyaret etmesine ilişkin usul ve esaslar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak 
Dışişleri Bakanlığı ve Genel Müdürlük tarafından müşterek olarak belirlenir ve valilikler tarafından uygulanır. 
*Sevk merkezleri ve geçici barınma merkezlerinin bulunduğu illerde bu Yönetmelik kapsamında belirlenen iş ve 
işlemler ile sağlanacak diğer hizmetleri yürütmek üzere, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 
uncu maddesi gereğince ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından personel görevlendirilebilir. İlde görevlendirilecek 
yeterli kamu görevlisi bulunmaması halinde ise valilik il dışından personel görevlendirilmesini talep edebilir 
*Sevk merkezleri ve geçici barınma merkezlerinde görev yapacak personelin çalışma koşulları, bu personelin 
bağlı olduğu kamu kurum ve kuruluşları tarafından ayrıca düzenlenir.  
*Gönüllü Geri Dönüş ve Üçüncü Ülkeye Çıkış Gönüllü geri dönüş MADDE 42- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki 
yabancılardan gönüllü olarak ülkesine dönüş yapacaklara gerekli kolaylık gösterilir ve imkânlar ölçüsünde destek 
sağlanabilir.  
*Gönüllü geri dönüş işlemlerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar ile gönüllü geri dönüş yapanlara 
sağlanabilecek yardımlar Genel Müdürlük tarafından belirlenir ve valilikler tarafından uygulanır 
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*Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılara, hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla uluslararası külfet paylaşımı 
kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak Dışişleri Bakanlığı tarafından diğer ülkelerden, 
uluslararası kuruluşlardan ve sivil toplum kuruluşlarından destek talep edilebilir. sağlanacak ayni ve nakdi 
yardımların kabul edilmesi ve kullanılması, Dışişleri Bakanlığı ile Bakanlığın görüşleri alınarak, Başbakanlıkça 
belirlenen kurum tarafından koordine edilir 
*Başbakanlıkça belirlenen kurum, bu ayni ve nakdi yardımların kullanılması konusunda Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, Türkiye Kızılay Derneği, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları başta olmak üzere, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşları ile valiliklerle doğrudan işbirliği yapabilir 
*6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve ilgili Yönetmelik 
kapsamında şiddet mağduru olduğu değerlendirilen yabancılar hakkında derhal önleyici ve koruyucu tedbirler 
alınır. 
*Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılar, başka bir ülkede bulunan eşi, ergin olmayan çocukları ve bağımlı ergin 
çocukları ile Türkiye’de bir araya gelmek üzere aile birleşimi talebinde bulunabilir. Bu başvurular, Genel 
Müdürlükçe değerlendirilir ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla 
işbirliği halinde gerekli çalışmalar yapılabilir.  
*Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılara ait istatistikî veriler, Kanun kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu ile 
işbirliği halinde Genel Müdürlük veya Genel Müdürlüğün belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde valilikler 
tarafından tutulur.*İstatistikî veriler, Genel Müdürlük tarafından, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile bu 
Yönetmeliğin uygulanmasında işbirliği yapılan uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve ilgili diğer 
kurumlarla paylaşılabilir. 
*Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılar, ücretleri kendilerince karşılanmak kaydıyla idari işlemler sırasında 
avukat tarafından temsil edilebilir 
*Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen iş ve işlemlerle ilgili ihbar ve şikâyetler, valilikler tarafından derhal işleme 
alınır. Adli konularla ilgili hususlar geciktirilmeden adli makamlara bildirilir. 
*Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin alt düzenlemeler, Bakanlığın görüşü alınarak ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından üç ay içinde yürürlüğe konulur. 
*Suriye Arap Cumhuriyeti’nde meydana gelen olaylar sebebiyle geçici koruma amacıyla Suriye Arap 
Cumhuriyeti’nden kitlesel veya bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen Suriye Arap 
Cumhuriyeti vatandaşları ile vatansızlar ve mülteciler, uluslararası koruma başvurusunda bulunmuş olsalar dahi 
geçici koruma altına alınırlar.Geçici korumanın uygulandığı süre içinde, bireysel uluslararası koruma başvuruları 
işleme konulmaz. 
*Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin kendi bütçe imkânları 
dahilinde karşılanamayan iş ve işlemler, Bakanlıkça yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Genel Müdürlük 
tarafından yapılacak talep üzerine AFAD tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin özel 
hesabına aktarma yapılarak 6/3/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Afet ve Acil Durum 
Harcamaları Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre bu ödeneklerin harcanması suretiyle gerçekleştirilir 
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SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDAYÖNETMELİK ++++ 
 

Kuruluş ve ön izin 
 
(1) Ses ve gaz fişeği atabilen silâhları üretecek kuruluşlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığından kuruluş 

ve ön izin belgesi almak zorundadır. 
 (2) Kuruluş ve ön izin almak isteyenler; bir dilekçe ekinde, aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri üç nüsha 

dosya halinde hazırlayarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığına müracaat ederler. 
a) İşyerinin güvenlik bakımından uygun olduğuna dair illerde valiliklerden, ilçelerde kaymakamlıklardan 

alınacak yazı. 
b) Ticaret sicil gazetesi sureti. 
c) Marka tescil belgesi veya Türk Patent Enstitüsüne yeni yapılacak müracaatlarda marka tescili için 

alınacak marka müracaat yazısı. 
ç) Üretilecek mamule ait parçalardan; firma bünyesinde yapılacakların, iç piyasadan temin edileceklerin ve 

ithal edileceklerin listesi. 
d) Her bir model silah için 5 inci maddede belirtilen üretim esaslarındaki değerlerin ve özelliklerin 

görülebileceği, antet kısmında; marka, model, çap, tarih, şirket adı bilgilerinin bulunacağı Ek-7’de yer alan örneğe 
uygun teknik resim. 

e) Teknik sorumlu mühendise ait diploma sureti, oda kayıt belgesi ve teknik sorumluluğu üstlendiğine dair 
sözleşme. 

f) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı. 
(3) Teknik sorumluluğun üstlenildiğine dair sözleşme feshedildiği takdirde en geç bir ay içerisinde Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığına firma tarafından bilgi verilir. 
(4) İkinci fıkrada belirtilen müracaatın Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, dosyaların bir adedi fabr ika 

veya imalâthanede muhafaza edilmek üzere, bir adedi İçişleri Bakanlığının ilgili güvenlik birimine verilmek üzere 
firmaya iade edilir. Bir adedi ise Bakanlıkça muhafaza edilir. 

Üretim izni 
(1) Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre,  Bilim, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığından ön izin 

belgesi alınan her bir model ses ve gaz fişeği atabilen silâhtan üç adedi, prototip üretimin yapılmasının ardından 
jandarma veya polis kriminal laboratuvarlarınca üretim esasları bakımından incelenir. İncelenen silâhlardan bir 
adedi mühürlenerek muhafaza edilmek üzere firmaya iade edilir. Bir adedi laboratuvarda muhafaza edilir, bir 
adedi ise incelemelerde kullanılır. 

Bildirim 
+ Ses ve gaz fişeği atabilen silâhları elinde bulunduranlar ile yeni devir veya satın alan şahıslar 

bulundukları yer mülkî amirliğinden havaleli bir dilekçe ve ekinde yer alan adli sicil belgesi ile birlikte kolluk 
birimine müracaat eder. Müracaat edilen kolluk birimince her ses ve gaz fişeği atabilen silâh için Ek-3’ te yer alan 
Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silâh Bildirim Belgesi düzenlenir. 

+ Kanunda belirtilen 1 aylık bildirim süresi içerisinde birinci fıkradaki usule göre mülki amirliğe 
başvuranlardan durumu ses ve gaz fişeği atabilen silah edinmeye uygun olmadığı anlaşılanların silahının 
mülkiyeti kamuya geçirilerek ses ve gaz fişeği atabilen silahı satan şahıs hakkında 4 üncü maddenin ikinci 
fıkrasında belirtilen hükümler göre işlem yapılır. 

+ Kanunda bildirim için verilen 1 aylık süre fatura veya devir sözleşmesinin düzenlendiği tarihten itibaren 
başlar.   

İmalat ve satışların bildirimi 
(1) Ses ve gaz fişeği atabilen silâhların satışı, mermi veya av malzemesi ya da yivsiz tüfek satışı yapmak 

için ruhsatlandırılmış yerlerce yapılır. 
(2) Yapılacak satışlarda satıcı, silâh satın alacak kişinin Kanunun üçüncü maddesinin birinci fıkrasında 

belirtilen şartları taşıyıp taşımadığını tespit etmek amacıyla; silâh satın alacak kişi tarafından ibraz edilecek olan 
adli sicil belgesi ve kimliğini ispata yarayan belgeyi kontrol etmek ve şartları taşıyanlara satış yapmak zorundadır. 

(3) Ses ve gaz fişeği atabilen silâhları satan imalâtçılar ile bayiler, o ay içinde yurt içine ve yurt dışına 
sattıkları mamullerin cins, çap ve seri numaralarını belirtmek koşulu ile miktarını ve satın alan kişi ve kuruluşun ad 
ve açık adreslerini belirleyecek tarzda Ek-6’ da yer alan listeye uygun olarak bilgisayar ortamında 
düzenleyecekleri listeleri, bir ay içerisinde mülkî amirliklere bildirmek zorundadır. 
 

Nakil 
Ses ve gaz fişeği atabilen silâhlar; fişekleri boşaltılarak, her an kullanıma ve ulaşım kolaylığına imkân 

vermeyecek şekilde ve bir kutu içerisinde nakledilebilirler. Bu silâhların belirtilen şekil ve şartların dışında 
nakledilmesi taşıma olarak kabul edilir. 
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6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN 
UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ++++ 

 

+ Gecikmesinde sakınca bulunan hal: Kolluk tarafından yapılacak tahkikat ve risk değerlendirilmesi sonucunda, 
derhal işlem yapılmadığı takdirde, şiddet eyleminin önlenememesi, kişinin can güvenliği, hak ve hürriyetlerinin 
korunmasının tehlikeye girmesi, korunan kişinin zarar görmesi, şiddet eyleminin iz, eser, emare ve delillerinin 
kaybolması, şiddet uygulayanın kaçması veya kimliğinin tespit edilememesi gibi ihtimallerin ortaya çıkması ve 
resen veya ilgilinin talebi üzerine mülki amirden ya da hâkimden karar almak için yeterince vakit bulunamaması 
halini, 

+ Geçici koruma: Hayati tehlikesi bulunan şiddet mağdurunun kolluk tarafından gerektiğinde her türlü teknik cihaz 
ve donanımlarla, yirmidört saat esasına göre kesintisiz olarak, şiddet uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan 
kişilerden gelebilecek tehlikelerden korunması amacıyla yerine getirilen tedbiri, 

+  Genel Müdürlük: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünü, 

+ Hâkim: Aile mahkemesi hâkimini, 

+  Konukevi: Fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik veya sözlü istismara veya şiddete uğrayanların, şiddetten 
korunması, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, güçlendirilmesi ve bu dönemde şiddet 
mağdurlarının varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da karşılanmak suretiyle geçici süreyle kalabilecekleri ve 
konukevi, sığınmaevi, kadın sığınağı, kadınevi, şefkatevi ve benzeri adlarla açılan yatılı sosyal hizmet kuruluşunu, 

+ Korunan kişi: Tedbir kararı kapsamında korunan şiddet mağdurunu ve varsa beraberindeki çocukları, aile 
bireylerini ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurunu, 

+ Koruyucu tedbir kararı: Kanun kapsamında belirtilen merciler tarafından korunan kişi hakkında olayın niteliği 
dikkate alınarak hükmedilecek tedbirlere ilişkin kararı, 

+ Müdürlük: Aile ve Sosyal Politikalar il veya ilçe müdürlüğünü, 

+  Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle 
sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî 
engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü 
veya ekonomik her türlü tutum ve davranışı, 

+ Şiddet mağduru: Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde uyruğuna bakılmaksızın, Kanunda şiddet olarak tanımlanan 
tutum ve davranışlara doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalan ya da kalma tehlikesi bulunan kişiyi ve şiddetten 
etkilenen veya etkilenme tehlikesi bulunan kişiyi, 

+ Şiddet uygulayan: Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışları uygulayan veya uygulama tehlikesi 
bulunan kişiyi, 

+  Önleyici tedbir kararı: Kanunda belirtilen merciler tarafından şiddet uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan 
kişi hakkında, olayın niteliği dikkate alınarak hükmedilecek tedbirlere ilişkin kararı, 

+ Şikâyet mercileri: Kolluğu, mülki amiri, Cumhuriyet başsavcılığını, hâkimi, Bakanlığın ilgili birimlerini, 

+ Tedbir kararı: Kanun kapsamında, şiddet mağduru ve şiddet uygulayan hakkında hâkim, mülkî amir veya kolluk 
tarafından, talep veya ihbar üzerine ya da resen verilecek kararı, 

+ Tek taraflı ısrarlı takip: Aralarında aile bağı veya ilişki bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, şiddet 
uygulayanın, şiddet mağduruna yönelik olarak, güvenliğinden endişe edecek şekilde fiziki veya psikolojik açıdan 
korku ve çaresizlik duygularına sebep olacak biçimde, içeriği ne olursa olsun fiili, sözlü, yazılı olarak ya da her 
türlü iletişim aracını kullanarak ve baskı altında tutacak her türlü tutum ve davranışı, 

++ Aydınlatılmış rıza: Korunan kişinin kendisi hakkında verilebilecek tedbir kararının anlayabileceği bir biçimde 
sebepleri, aşamaları ve sonuçları hakkında açıklama yapılarak bilgilendirilmesi ve özgür iradesi ile bu hususların 
tamamını anlayıp kabul ettiğine dair yazılı beyanını ifade eder. 

++Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM): Şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir 
biçimde uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme 
hizmetlerinin verildiği, yeterli ve gerekli personelin görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam 
edildiği, çalışmaların yedi gün yirmidört saat esasına göre yürütüldüğü merkezi ifade eder. 
++ Sözlü yapılan şikâyet ve ihbarlar derhal tutanağa geçirilir. 
 
Yapılacak işlemler 
 
(1) Kolluk, kendisine yapılan ihbar veya şikâyet üzerine genel hükümler doğrultusunda gerekli işlemleri yapar. 
Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Kanun kapsamında almış olduğu koruyucu ve önleyici tedbirleri 
onaylanmak üzere tedbirin niteliğine göre mülki amire veya hâkime sunar. Kolluk, kendisine intikal eden her olay 
hakkında gecikmeksizin en seri vasıtalarla ŞÖNİM’e bilgi verir. 

(2) Cumhuriyet başsavcılığı, yapılan ihbar ve şikâyet üzerine evrakın bir örneğini ivedilikle olayın niteliğine 
göre uygulanabilecek olan koruyucu veya önleyici tedbir hakkında karar verilmek üzere hâkime veya mülki amire 
gönderir. 

(3) Mülki amire yapılan ihbar veya şikâyet üzerine Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen koruyucu 
tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere karar verilebilir. Ayrıca mülki amir olayın 
niteliğine göre şikâyet veya ihbarı, kolluğa veya Cumhuriyet başsavcılığına bildirir. 
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(4) Hâkim veya mülki amir tarafından verilen kararlar ivedilikle ŞÖNİM’e bildirilir. 
 
Mülkî amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları 

(1) Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıdaki tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun 
görülecek benzer tedbirlere delil veya belge aranmaksızın mülkî amir tarafından ilgilinin talebi, Bakanlık veya 
kolluk görevlilerinin başvurusu üzerine ya da resen karar verilebilir: 

a) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun 
barınma yeri sağlanması, 

b) Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi yardım yapılması, 
c) Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi, 
ç) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması, 
d) Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere 

dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaşından büyükler için her yıl 
belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek şartıyla Bakanlık bütçesinin ilgili 
tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkânının sağlanması. 

 
Barınma yerinin sağlanması 
(1) Hakkında barınma yeri sağlanmasına karar verilen kişiler, Bakanlığa ait veya Bakanlığın gözetim ve 

denetimi altında bulunan yerlerde; barınma yerlerinin yetersiz kaldığı hâllerde ise mülkî amirin, acele hâllerde 
kolluğun veya Bakanlığın talebi üzerine kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesis, yurt veya benzeri yerlerde 
güvenli nakli sağlanıncaya kadar geçici olarak barındırılır. 

(2) Korunan kişi varsa beraberindeki çocukları ile birlikte ŞÖNİM tarafından Bakanlığa bağlı veya 
Bakanlığın denetimi altında bulunan barınma yerlerine güvenli nakli sağlanıncaya kadar, bedeli ödenerek ve 
geçici barınmanın sağlandığı yer kolluğu tarafından kişinin güvenliği sağlanarak sosyal tesis, yurt ve benzeri 
yerlerde geçici olarak barındırılır. Barınma ve iaşe giderleri, ŞÖNİM tarafından ödenir. Korunan kişinin 
yerleştirildiği yere ilişkin bilgi ŞÖNİM’e bildirilir. ŞÖNİM kişinin talebini de dikkate alarak uygun ilk kabul birimi 
veya konukevi hizmeti verilecek yeri belirler ve korunan kişinin buraya yerleştirilmesini sağlar. 

(3) Korunan kişi ve beraberindeki çocukların hayati tehlikesinin bulunması halinde konukevi, ilk kabul birimi 
veya diğer tesislere güvenli bir şekilde yerleştirilmesine kolluk tarafından refakat edilir. ŞÖNİM tarafından il içi ve il 
dışı nakillerde ulaşım için araç tahsis edilir ve ulaşım giderleri ile korunan kişinin zorunlu giderleri karşılanır. 

(4) Barınma yeri sağlanması tedbirinin kolluk amirince uygulandığı veya korunan kişinin kollukta bulunduğu 
hallerde, kolluk tarafından kişi ŞÖNİM’e ivedilikle ulaştırılır. Bunun mümkün olmaması halinde barınma ve iaşe 
giderleri Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak üzere kendisine ve beraberindekilere geçici barınma 
imkânı, ikinci fıkrada belirtilen şekilde sağlanır. 

(5) Mülki amirin veya kolluk amirinin kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait barınma yerlerine 
getirilen şiddet mağduru, başka herhangi bir karar veya onay aranmaksızın barınma yerine derhal kabul edilir. 

(6) Resen hakkında barınma yeri sağlanması tedbirine karar verilen kişinin barınma yerinde kalmak 
istememesi halinde aydınlatılmış rızası alınarak kalmak istediği yere ŞÖNİM tarafından ulaştırılır.  

***Kişinin hayati tehlikesinin bulunması halinde kolluk refakati talep edilir. 
Geçici koruma altına alınma 

(1) Mülkî amir veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk amiri tarafından, olayın niteliği, şikâyet 
ve ihbar göz önünde bulundurularak şiddet mağdurunun hayati tehlikesinin bulunması halinde ilgilinin 
talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alma tedbiri verilir. 

(2) Geçici koruma altına alınma tedbir kararının yerine getirilmesinden, hakkında koruyucu tedbir 
kararı verilen kişilerin yerleşim yeri, bulunduğu veya tedbirin uygulanacağı yerdeki kolluk görevli ve yetkilidir. 
Korunan kişi acil durumlarda hemen, diğer hallerde ise yirmidört saat öncesinden gideceği yere ilişkin olarak 
görevli ve yetkili kolluğa bilgi verir. Kolluk tarafından korunan kişinin gideceği yerdeki kolluk gecikmeksizin 
haberdar edilir ve tedbir kararı uygulanmaya devam olunur. 

(3) Korunan kişinin ne şekilde koruma altına alınacağı, şiddet mağduruna yönelik muhtemel tehdit ve risk 
göz önüne alınarak şiddet mağduru ve şiddet uygulayanın durumunun değerlendirilmesi suretiyle 11/11/2008 
tarihli ve 27051 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Mahkemelerce Alınacak Tanık 
Koruma Tedbirlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte yer alan fiziki koruma tedbirleri hâkim veya 
mülki amir tarafından, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk tarafından belirlenir. 

(4) Korunan kişiye, geçici koruma kararının kapsam ve içeriği, şiddet veya şiddete uğrama tehlikesinin 
varlığı halinde arayabileceği telefon numaraları, kolluğun sorumlulukları, hangi durumlarda kolluğa bilgi vermesi 
gerektiği, hangi kolluk biriminin geçici koruma hizmetinden sorumlu olduğu ve benzeri hususlar, kolluk tarafından 
açıklanarak tutanağa geçirilir ve tebliğ edilir. 

Hâkim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları 
(1) Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak hâkim tarafından, ilgilinin talebi, Bakanlık veya kolluk 

görevlilerinin ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine veya resen, şiddetin uygulandığı hususunda delil 
veya belge aranmaksızın aşağıdaki koruyucu tedbirlerden birine, birkaçına veya olayın özelliğine göre mülki amir 
tarafından alınabilecek tedbirler de dâhil olmak üzere, uygun görülecek benzer tedbirlere karar verilebilir: 

a) İş yerinin değiştirilmesi. 
b) Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi. 
c) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunundaki şartların varlığı hâlinde ve korunan kişinin 

talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması. 
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ç) Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin 
yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve 
5726 sayılı Tanık Koruma Kanununa göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi. 

 
Hâkim tarafından verilecek önleyici tedbir kararları 
(1) Hâkim tarafından şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden birine, birkaçına veya 

uygun görülecek benzer tedbirlere karar verilebilir: 
a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve 

davranışlarda bulunmaması. 
b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye 

tahsis edilmesi. 
c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması. 
ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde 

kurulması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması. 
d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel 

ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması. 
e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi. 
f) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi. 
g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi. 
ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan 

silahı kurumuna teslim etmesi. 
h) Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da 

bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının 
olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması. 

ı) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması. 
(2) Hâkim, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici 

tedbirler ile Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında 
da karar verebilir. 

(3) Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan veya katkıda bulunan kişi ise hâkim, Türk 
Medeni Kanunu hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini 
göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir. Tedbir nafakasının tahsiline ilişkin 
hususlar 43 üncü maddedeki usul ve esaslara göre yerine getirilir. 

 
Uzaklaştırma ve konutun korunan kişiye tahsisi 
(1) Hâkim tarafından şiddet uygulayanın, korunan kişi ile birlikte oturdukları müşterek konuttan 

uzaklaştırılarak, konutun korunan kişiye tahsis edilmesine ilişkin karar verilebilir. 
(2) Mülki amir ya da hâkim, talep edilmesi hâlinde korunan kişiye, şiddet uygulayana ya da bu kişilerin 

yakınlarına ait kişisel eşya ve belgelerin kolluk marifetiyle kendilerine teslim edilmesine karar verebilir. Teslim 
edilecek kişisel eşya ve belgeler, tedbir kararında gösterilir. 

(3) Bu tedbirin uygulanması, şiddet uygulayanın uzaklaştırıldığı konutun kira, elektrik, su, telefon, doğalgaz 
ve benzeri giderlerini karşılamaya devam etmesine engel teşkil etmez. Hâkim şiddet uygulayanın, koruma 
kararı süresince aile konutunun kira sözleşmesini feshetmemesine, kamu konutu tahsisinin kaldırılması yönünde 
talepte bulunmamasına ve bu tür yükümlülüklerinin devamı ile uygun göreceği diğer tedbirlere de karar verebilir. 

(4) Kira sözleşmesine ilişkin tedbir kararı kiralayana, kamu konutu tahsisinin kaldırılmamasına yönelik 
tedbir kararı ise ilgili kamu kurumuna bildirilir. 

Korunan kişinin bulunduğu yere yaklaşmama 
(1) Hâkim tarafından, şiddet uygulayanın korunan kişiye, konuta, okula, işyerine ve korunan kişinin 

bulunabileceği sair yerlere yaklaşmamasına ilişkin karar verilebilir. 
Çocukla kişisel ilişki kurulmasının sınırlandırılması 
(1) Hâkim tarafından daha önce verilmiş, çocukla kişisel ilişki kurma kararı varsa kişisel ilişkinin refakatçi 

eşliğinde yapılmasına veya durumun özelliğine göre sınırlandırılmasına ya da tümüyle kaldırılmasına ilişkin karar 
verilebilir. 

Yakınlara, tanıklara ve çocuklara yaklaşmama 
(1) Hâkim tarafından gerekli görülmesi hâlinde, şiddet uygulayanın, şiddete uğramamış olsa bile korunan 

kişinin, yakınlarına, şiddetin tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına 
yaklaşmamasına ilişkin karar verilebilir. 

Eşyalara zarar vermeme 
(1) Hâkim tarafından, şiddet uygulayanın, korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar 

vermemesine yönelik karar verilebilir. 
İletişim araçlarıyla rahatsız etmeme 
(1) Hâkim tarafından, şiddet mağdurunun korunması amacıyla, şiddet uygulayanın görsel, işitsel, yazılı, 

internet ve benzeri iletişim araçlarıyla ya da sair surette korunan kişiyi rahatsız etmemesine yönelik karar 
verilebilir. 

Silah teslimi 
(1) Hâkim tarafından, şiddet mağdurunun korunması amacıyla şiddet uygulayana ait silâhların kolluğa 

teslimine ve tedbir süresinin sonuna kadar emanetine yönelik karar verilebilir. 
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Kamu görevi nedeniyle kullanılan silahın teslimi 
(1) Hâkim tarafından, şiddet uygulayanın, silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi 

nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesine yönelik karar verilebilir. 
(2) Silahı teslim alan kurum amiri, karar süresinin sonuna veya tedbirin değiştirildiğine ya da kaldırıldığına 

dair yeni bir karar verilmedikçe birinci fıkra hükümlerine göre verilen tedbir kararını uygulamaya devam eder ve 
silahı hiçbir şekilde iade etmez. 

(3) Silahın teslim alınması ve iadesi işlemleri kurum amiri, şiddet uygulayan ve bir tanık arasında imzalanan 
tutanak ile yerine getirilir. 

Kolluk amiri tarafından alınabilecek tedbirler 
(1) Mülkî amir tarafından alınabilecek barınma yeri sağlanmasına ve geçici koruma altına alınmasına ilişkin 

tedbirler, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk amirince de alınabilir. Kolluk amiri, evrakı en 
geç tedbirin alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde mülkî amirin onayına sunar. Mülkî amir tarafından kırk 
sekiz saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar. 

(2) 18, 19, 20 ve 22 nci maddelerde belirtilen ve hâkim tarafından karar altIna alınabilecek önleyici tedbirler, 
gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk amirince alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç tedbirin 
alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayına sunar. Hâkim tarafından yirmi dört saat içinde 
onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar. 

(3) Tatil günleri sürenin hesabına dâhildir. Sürenin bitimi resmi tatil veya hafta sonuna rastlarsa, süre takip 
eden ilk iş günü sona erer. 

Tedbir kararının verilmesi: 

+ Tedbir kararı ilgilinin talebi, müdürlük, ŞÖNİM veya kolluk görevlileri ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine verilir. 

Tedbir kararları en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer hâkiminden, mülkî amirden ya da kolluktan talep edilebilir. 

+ Tedbir kararı ilk defasında en çok altı ay için verilebilir. Ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin 

anlaşılması hâlinde, resen, korunan kişinin, müdürlük, ŞÖNİM veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine, tedbirlerin süresinin veya 

şeklinin değiştirilmesine ya da aynen devam etmesine karar verilebilir. 

+  Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz. Önleyici tedbir kararı, 

geciktirilmeksizin verilir. Kararın verilmesi, Kanunun amacını gerçekleştirmeyi tehlikeye sokabilecek şekilde geciktirilemez. 

+ Hâkim veya mülki amir tarafından resen, korunan kişi, müdürlük, ŞÖNİM veya kolluk görevlileri tarafından yapılan talep 

üzerine, şiddet veya şiddet uygulama tehlikesinin ortadan kalktığının anlaşılması halinde, kararı veren merci tarafından verilen 

tedbirlerin kaldırılmasına karar verilebilir. Tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmesi halinde bu karar korunan kişiye de tebliğ 

edilir. 

Tedbir kararının tebliği 

+Tedbir kararı, kararı veren merci tarafından korunan kişiye ve şiddet uygulayana tefhim veya tebliğ edilir. Bu karar, yerine 

getirilmek üzere görevli olan kurum veya kuruluşa gönderilir. 

+ Tedbir talebinin reddine ilişkin karar, sadece korunan kişiye tebliğ edilir. 

+ 29 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında alınan tedbirlerin belirtilen sürelerde yetkili merci tarafından onaylanmaması 

halinde tedbir kararının kalktığı korunan kişiye tebliğ edilir, ilgili kolluğa bildirilir. 

+  Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk birimi tarafından alınan önleyici tedbir, şiddet uygulayana bir tutanakla 

derhâl tebliğ edilir ve bu husus hakkında ŞÖNİM’e ve mahkemeye bildirimde bulunulur. 

+ Şiddet uygulayana, tedbir kararına aykırı davranması halinde hakkında zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verilebileceği  

ihtarı kararda belirtilir. Ayrıca tedbir kararının tefhim ve tebliğ işlemlerinde de bu ihtar yapılır. 

Mülki amir tarafından verilen kararlara itiraz 

+  Kanun hükümlerine göre mülki amir tarafından verilen koruyucu tedbir kararına karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 

iki hafta içinde, ilgililer tarafından aile mahkemesine itiraz edilebilir. Aile mahkemesinin bulunmaması halinde 34 üncü 

maddenin ikinci fıkrasında yer alan usule göre işlem yapılır. 

+ Hâkim, verilen tedbir kararının kaldırılmasına veya uygun görülecek başka bir tedbirle değiştirilmesine veya aynen devamına 

karar verebilir. 

+ İtiraz hakkında duruşma yapılmaksızın karar verilir. Ancak, hâkim tarafından gerekli görülmesi halinde ilgililer dinlenebilir. 

Karar bir hafta içinde verilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. 

Tedbir kararlarına aykırılık 

+  Tedbir kararlarının ihlal edildiğinin kolluk tarafından tespit edilmesi halinde tutulan tutanak Cumhuriyet başsavcılığına iletilir. 

Bu tutanak Cumhuriyet başsavcılığı tarafından ivedilikle aile mahkemesine gönderilir. Tedbir kararlarının ihlal edildiğinin aile 

mahkemesince tespit edilmesi halinde ise başka bir işleme gerek kalmaksızın resen zorlama hapsine ilişkin karar verilebilir. 
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+ Tedbir kararının ihlali, tedbire karar veren mahkemenin yargı alanı içerisinde olduğu takdirde zorlama hapsi kararı, bu 

mahkeme tarafından verilir. Ancak tedbirin başka bir mahkemenin yargı alanı içerisinde ihlal edilmesi halinde, mükerrerliğe 

neden olmamak açısından kararı veren mahkemeden aynı tedbir hakkında daha önce zorlama hapsine karar verilip verilmediği 

hususunda bilgi istenilir. Verilen bilgiye göre ihlal durumu değerlendirilerek karar verilir. 

+ Zorlama hapsine karar verilebilmesi için şiddet uygulayana, tedbir kararına aykırı davranması halinde hakkında zorlama haps i 

uygulanacağına dair ihtarın da yer aldığı tedbir kararının tefhim veya tebliğ edilmiş olması gerekir. 

+ Zorlama hapsine ilişkin kararlar, duruşma yapılmaksızın verilir. Ancak, hâkim tarafından gerekli görülmesi halinde ilgililer 

dinlenebilir. 

+  Kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararlarına aykırı hareket eden şiddet uygulayana, fiili bir suç oluştursa bile, ihlal 

edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hâkim tarafından üç günden on güne kadar zorlama hapsine tâbi 

tutulmasına karar verilir. 

+  Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama 

hapsinin süresi onbeş günden otuz güne kadardır. Ancak zorlama hapsinin toplam süresi altı ayı geçemez. 

+  Zorlama hapsi kararları tekerrüre esas olmaz, koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz ve adli sicil kayıtlarına işlenmez. 
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TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI BULANLARA, HABER VERENLERE VE YAKALAYAN KAMU 

GÖREVLİLERİNE VERİLECEK İKRAMİYE İLE İLGİLİ YÖNETMELİK ++++ 

İkramiye Esasları 

- Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerüstünde, yeraltında ve sualtında taşınır kültür ve tabiat varlığı 
bulunduğunu bilenler veya varlığından yeni haberdar olan malik veya zilyetlerden; bunu en geç üç gün içinde en 
yakın müzeye, köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine haber verenlere; 
                a) Varlık, bulanın mülkü içinde ise; "Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, 
Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik" gereğince tespit edilecek değeri usulüne göre ödenerek 
müzelerce satın alınır. Ayrıca ikramiye verilmez. 
                b) Varlık başkasının mülkü içinde ise ilgili Yönetmeliğine göre takdir edilecek bedelin % 80'i ikramiye 
olarak bulan ile mülk sahibi arasında eşit olarak paylaştırılır. 
                c) Varlık Devlete ait arazide bulunmuş ise, ilgili Yönetmeliğine göre takdir olunacak bedelin % 40'ı 
bulana ikramiye olarak ödenir. 
                d) Nerede bulunursa bulunsun haber verilen varlık, korunması gerekli nitelikte kültür ve tabiat varlığı 
olmadığı takdirde sahiplerine, müzelerce verilecek bir belge ile iade olunur. Bu belge iade olunan varlık ile 
sahibini açıkça tanımlayabilecek nitelikte düzenlenir. 
                Belge ile iade olunan varlıklar üzerinde sahipleri her türlü tasarrufta bulunabilirler. Bir yıl içinde 
sahiplerince alınmayan varlıklar müzelerde saklanabilir veya usulüne uygun olarak Devletçe satılabilirler. 
 
Gizlenmiş Sayılan Varlıklar 
          Nerede olursa olsun yeni bulunup da süresi içinde haber verilmediğinden gizlenmiş sayılan varlıkları haber 
verenler ile, bunları yakalayan kamu görevlilerine usulüne göre tespit edilen değerin, 
                1905 Sayılı "Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin 
Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiyelere Dair Kanun"da belirlenen şekilde; 

    
a) 5.000 liraya kadar % 30, 
b) 25.000 liraya kadar (5.000 liradan yukarı olan kısmı için) % 25, 
c) 50.000 liraya kadar (25.000 liradan yukarı olan kısmı için) % 15, 
d) 100.000 liraya kadar (50.000 liradan yukarı kısmı için) % 10, 
e) 100.000 liradan yukarı olan kısmı için % 7,5 

    
                Oranlarındaki miktarı, haber veren ve yakalayan şahıslara ayrı ayrı ikramiye olarak ödenir. Gerek haber 
verenler ve gerekse yakalayan kamu görevlilerinin birden fazla olmaları halinde hesap edilen ikramiye aralarında 
eşit olarak paylaştırılır. 
 
İkramiye Ödenmeyecek Haller 
Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile, nerede bulunursa bulunsun varlığı Bakanlıkça daha önceden bilinen taşınır 
kültür ve tabiat varlıkları için ihbar ikramiyesi ödenmez. 
                 
Değere İtiraz 
Tespit edilen değere itiraz halinde, ilgili yönetmelik hükümlerine göre yeniden değer tespiti yapılır. 
 
Ödeme Esasları 
Ödenecek ikramiyeler bu amaçla Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanır. 
Ödeneğin tahakkuk ve tediyesinde Devlet Muhasebesi ve Muamelat Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 
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ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ++ 

Özel Güvenlik Komisyonu 

+ Özel güvenlik komisyonu, her ilde valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet 
müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, ticaret odası başkanlığı ve sanayi odası başkanlığının temsilcilerinden 
oluşur. Sanayi odasının bulunmadığı illerde Komisyona, ticaret ve sanayi odası başkanlığının temsilcisi katılır. 
Özel güvenlik izni verilmesi ya da bu uygulamanın kaldırılması için başvuran kişi yada kuruluşun temsilcisi 
Komisyonun ilgili toplantısına üye olarak katılır. 

+ Komisyon, gerekli hallerde başkanın çağrısı üzerine toplanır. Komisyon, üye tam sayısının yarısının bir 
fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır ve 
çekimser oy kullanılamaz. Özel güvenlik izni için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi toplantıya katılır. 
Komisyon kararları, başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve muhafaza edilir. 

+ Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen istisnai haller dışında, özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi özel 
güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. 

Özel Güvenlik Komisyonunun Görevleri:  

a) İşi veya konumu sebebiyle korunma ihtiyacı duyan kişinin talebi üzerine, özel güvenlik personeli istihdam 
etmek veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle güvenliğin sağlanmasına karar vermek, 

b) Kurum ve kuruluşların talebi üzerine, işyerinin, çalışanların ve tesislerin özel güvenlik birimi kurmak veya 
özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle güvenliğin sağlanmasına karar vermek, 

c) Özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayısını, bulundurulabilecek veya taşınabilecek 
silah ve teçhizatın miktar ve niteliğini, gerektiğinde kişiler, özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketleri 
tarafından alınacak fiziki ve aletli güvenlik tedbirleri belirlemek, 

d) Para ve değerli eşya naklinde veya geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere özel 
güvenlik şirketlerince ve eğitimde kullanılmak üzere özel eğitim kurumlarında bulundurulabilecek veya 
taşınabilecek silah sayısını ve niteliğini belirlemek, 

e) Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek ve zorunlu hallerde görev alanını 
genişletmek, 

f) Para ve değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi kamuya açık ya da umumi mahallerde sağlanan özel 
güvenlik hizmetlerinde kamu hürriyetlerinin korunması amacıyla gerektiğinde sınırlandırıcı kararlar almak, 

g) Özel güvenlik uygulamasının sona erdirilmesine ilişkin talepleri karara bağlamak, 

h) Özel güvenlik faaliyetleriyle ilgili denetim sonucunda, valinin talebi üzerine alınacak tedbirleri 
kararlaştırmak, 

i) Kanun ve Yönetmelikte belirtilen diğer hususlar ile vali tarafından görüşülmesi istenen konuları görüşüp 
karara bağlamak. 

Geçici ve Acil Durumlarda Özel Güvenlik İzni 

Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde, para veya değerli eşya nakli veya cenaze töreni 
gibi geçici veya acil hallerde, özel güvenlik izni vali tarafından verilir. 

Geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni, hizmeti yerine getirecek güvenlik şirketi tarafından alınır. İzin için 
yapılacak başvuruda koruma ve güvenlik hizmeti verilecek alan, istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri ve 
kullanılacak teçhizat belirtilir. Hizmetin özelliğine ve önemine göre, valilikçe istenebilecek ek önlemler alınır. 
Geçici özel güvenlik izni için valiliğe söz konusu etkinliğin başlamasından en az 48 saat önce müracaatta 
bulunulur. Valiliğe yapılan müracaatlar faaliyetin başlamasından en geç 24 saat öncesinde neticelendirilir. Valinin 
takdiri ile acil hallerde bu süreler uygulanmaz. 

Güvenliğin sağlaması için ilgili şirket tarafından öngörülen tedbirlerin yetersiz görülmesi halinde valilik ilave 
tedbirler alınmasını veya güvenlik planının değiştirilmesini istemeye yetkilidir. 

İznin konusu para ve değerli eşya nakli ise ayrıca, taşınacak silahlar ve kullanılacak araçlar başvuru 
dilekçesinde belirtilir. 

Bankaların özel güvenlik birimlerince gerçekleştirilecek para nakli için özel güvenlik izni alınmaz. 

Faaliyet İzni ve Sona Erdirilmesi 
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Şirketler, üçüncü kişilere koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için Bakanlıktan faaliyet izni alır. Faaliyet 
izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve şirketin faaliyet alanının münhasıran koruma ve 
güvenlik hizmeti olması gerekir. 

Yabancılar 

Yabancı bir şirketin Türkiye’de özel güvenlik hizmeti vermesi, Türkiye’de kurulan bir şirkette yabancı ortak 

bulunması veya bir özel güvenlik eğitim kurumunda uzman eğitici olarak yabancı uyruklu kişilerin istihdamı 

mütekabiliyet esaslarına göre Kanunda belirtilen şartlara tabidir. Bu alanda mütekabiliyetin mevcut olup olmadığı 

Dışişleri Bakanlığından sorulur. 

Koruma ve Güvenlik Planları 

Özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik şirketleri, bu Yönetmelik kapsamında güvenlik hizmeti verecekleri 
tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir örneğini otuz gün içerisinde valiliğe verir. Valilik, 
koruma ve güvenlik planlarında değişiklik yapılmasını veya plandaki yetersizliklerin otuz gün içerisinde 
giderilmesini isteyebilir. 

Mülki İdare Amirlerinin Yetkisi 

Mülki idare amirleri, özel güvenlik uygulamasını ve özel güvenlik tedbirlerini halkın can ve mal güvenliğinin 
ve kamu hürriyetlerinin korunması amacıyla denetlemeye, özel güvenlik görevlilerinin yetkisini aşan uygulamaları 
kaldırmaya ve alınan güvenlik tedbirlerinin değiştirilmesini veya ilave tedbirler alınmasını istemeye yetkilidir. Spor 
müsabakalarında güvenliğin sağlanmasıyla ilgili olarak, 28/4/2004 tarihli ve 5149 sayılı Spor Müsabakalarında 
Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun il ve ilçe spor güvenlik kurullarına tanıdığı yetkiler saklıdır. 

Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içerisinde genel güvenliğin ve kamu düzeninin 
bozulduğu hallerde durumu derhal genel kolluğa bildirir. 

Özel güvenlik kapsamında korunan ve güvenliği sağlanan yerlerde can ve mal güvenliğinin ciddi şekilde 

tehlikeye düştüğü veya düşeceği anlaşıldığında, mülki idare amirleri genel kolluğu görevlendirir. Bu takdirde özel 

güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülki idare amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmekle 

yükümlüdür. 

Önleyici Arama Yapılması 

+ Görev alanında, can ve mal güvenliğinin ve kamu düzenin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması 
veya bulundurulması yasaklanmış her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespit edilmesi amacıyla 
detektörle, x-ray cihazından geçirerek veya Kanunda belirtilen durumlarda gerektiğinde üst araması yapılabilir. 

+ Kamuya açık alanlarda üst araması, 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adli ve 
Önleme Aramaları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Bu alanlarda özel güvenlik görevlilerince yapılacak üst 
araması genel kolluğun gözetim ve denetiminde yapılır. Arama sırasında yakalanan kişiler veya el konulan madde 
ve cisimler, yasal işlemi yapılmak üzere bir tutanakla genel kolluğa teslim edilir. 

+ Arama kişinin aynı cinsiyetindeki görevli tarafından yapılır. 

Tabii Afet Hallerinde Yardım Yükümlülüğü 

Özel güvenlik görevlileri, görev alanı içerisinde meydana gelebilecek yangın, deprem ve sel gibi tabii 
afetlerde arama ve kurtarma görevlilerine yardımcı olmakla yükümlüdür. 

Suça El Koyma 

Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koymak, suçun 
devamını önlemek, sanığı tespit ve yakalama ile olay yerini ve suç delillerini muhafaza ve yetkili genel kolluğa 
teslim etmekle görevli ve yetkilidir. Bunlar genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama 
faaliyetine genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur. 
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ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ++++ 

 

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Esasları 

+ Çocuk ve genç işçiler, okula devam edenlerin okula devamları ile okuldaki başarılarına engel olmayacak, 

meslek seçimi için yapılacak hazırlıklara ya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeterliliği kabul edilen mesleki eğitime 

katılmasına engel olmayacak işlerde çalıştırılabilirler. 

+ Çocuk işçiler Ek-1’de, genç işçiler Ek-1 ve Ek-2’de ve 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç 

işçiler ise Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan işler dışında çalıştırılamaz. Ancak, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki 

Eğitim Kanunu kapsamında mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarından mezun olan meslek sahibi 16 yaşını 

doldurmuş genç işçiler; sağlığı, güvenliği ve ahlakının tam olarak güvenceye alınması şartıyla bu Yönetmeliğin 

eklerinde belirtilen sınırlamalara bağlı kalmaksızın ihtisas ve mesleklerine uygun işlerde çalıştırılabilirler. 

+ Ayrıca yaş kayıtlarına bağlı olarak müsaade edilen işlerden olsalar dahi hazırlama, tamamlama ve temizleme 

işlerinde, alkol, sigara ve bağımlılığa yol açan maddelerin üretimi ve toptan satış işlerinde, parlayıcı, patlayıcı, 

zararlı ve tehlikeli maddelerin toptan ve perakende satış işleri ile bu gibi maddelerin imali, işlenmesi, depolanması 

işleri ve bu maddelere maruz kalma ihtimali bulunan her türlü işlerde, gürültü ve/veya vibrasyonun yüksek olduğu 

ortamlarda yapılan işlerde, aşırı sıcak ve soğuk ortamda çalışma gerektiren işlerde, sağlığa zararlı ve meslek 

hastalığına yol açan maddeler ile yapılan işlerde, radyoaktif maddelere ve zararlı ışınlara maruz kalınması ihtimali 

olan işlerde, fazla dikkat isteyen ve aralıksız ayakta durmayı gerektiren işlerde, parça başı ve prim sistemi ile 

ücret ödenen işlerde, eğitim amaçlı işler hariç iş bitiminde evine veya ailesinin yanına dönmesine imkan 

sağlamayan işlerde, işyeri hekimi raporu ile fiziki ve psikolojik yeterliliklerinin üzerinde olan işlerde, eğitim, deney 

eksikliği, güvenlik konusunda dikkat eksikliği getirme ihtimali olan işlerde, para taşıma ve tahsilat işleri ile 4857 

sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen gece dönemine rastlayan sürelerde yapılan 

işlerde 18 yaşını doldurmayan işçiler çalıştırılamaz. 

Mesleki eğitim gören öğrenciler 

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerine  verilen; işletmede mesleki eğitim, staj ve çıraklık 
eğitimlerinin, uygulama alanına alınacak veya çıkarılacak işler ve yerler Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir. 

Çalışma Süreleri ve Ara Dinlenme Süreleri 

+ Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuzbeş 

saatten fazla olamaz. Ancak, 15 yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde sekiz ve haftada kırk saate 

kadar arttırılabilir. 

+ Çocuk ve genç işçilerin günlük çalışma süreleri, yirmidört saatlik zaman diliminde, kesintisiz ondört saat 

dinlenme süresi dikkate alınarak uygulanır. 

+ Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en 

fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir. Okulun kapalı olduğu dönemlerde çalışma süreleri birinci fıkrada 

belirtilen çalışma sürelerini aşamaz. 

+ İki saatten fazla dört saatten az süren işlerde otuz dakika, dört saatten yedi buçuk saate kadar olan işlerde 

çalışma süresinin ortasında bir saat olmak üzere ara dinlenmesi verilmesi zorunludur. 

Hafta Tatili 

Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz kırk saatten az olamaz. Ayrıca hafta tatili ücreti bir iş 

karşılığı olmaksızın ödenir. 

Ulusal Bayram ve Genel Tatil 

Çocuk ve genç işçiler, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılamazlar. Ayrıca bugünlere ilişkin ücretler 

bir iş karşılığı olmaksızın ödenir. 

Yıllık Ücretli İznin Kullandırılması 

+ Çocuk ve genç işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz. Yıllık ücretli iznin kesintisiz 

kullandırılması esastır. Ancak, yararına olduğu durumlarda çocuk ve genç işçinin isteği üzerine en fazla ikiye 

bölünerek kullandırılabilir. 

+ Okula veya eğitime devam eden çocuk ve genç işçilere yıllık ücretli izinleri okulların tatil olduğu, kursa ve diğer 

eğitim programlarına devam edilmediği dönemlerde verilir. 

 

Çocuk ve Genç İşçileri Çalıştıramayacak İşverenler 

Çocuk ve genç işçileri; 
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a) Çocuklara karşı işlenmiş suçlardan hüküm giyen, 

b) Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olan, 

işveren veya işveren vekilleri çalıştıramazlar. 

İşverenin Eğitim ve Diğer Yükümlülükleri 

İşveren, çocuk ve genç işçilere, çalıştırmaya başlamadan önce işyerindeki riskler, işe uyum ve kanuni 

hakları ile işin niteliğine göre gerekli iş başı eğitimlerini verir. 

İşveren, çocuk ve genç işçinin işe başlamasından önce veya çalışma esnasında, çalışma koşullarında 

değişiklik olması gerektiği hallerde, bu değişikliği yapabilmesi için aşağıdaki hususları göz önünde 

bulundurmalıdır; 

a) İşyeri ve işin yapıldığı yerin uygunluğu ve tanzimi, 

b) Kullanılan iş ekipmanlarının şekli, sırası ve bunların kullanılış biçimleri, 

c) İş organizasyonları, 

d) Çocuk ve genç işçilere verilen eğitimin ve talimatların düzeyi. 

Değerlendirmeye göre çocuk ve genç işçilerin fiziki veya zihinsel gelişmeleri ile güvenlikleri yönünden risk 

tespit edilirse, en kısa sürede gerekli tıbbi kontrollerin yapılması gerekmektedir. 

 

Çocuk İşçilerin Çalıştırılabilecekleri Hafif İşler 

  

1. Düşme ve yaralanma tehlikesi olabilecek şekilde çalışmayı gerektirecek olanlar hariç meyve, sebze, 

çiçek toplama işleri, 

2. Kümes hayvanları besiciliğinde yardımcı işler ve ipek böcekçiliği işleri, 

3. Esnaf ve sanatkarların yanında satış işleri, 

4. Büro hizmetlerine yardımcı işler, 

5. Gazete, dergi ya da yazılı matbuatın dağıtımı ve satımı işleri (yük taşıma ve istifleme hariç), 

6. Fırın, pastane, manav, büfe ve içkisiz lokantalarda komi ve satış elemanı olarak yapılan işler, 

7. Satış eşyalarına etiket yapıştırma ve elle paketleme işleri, 

8. Kütüphane, fuar, panayır ve sergi yerlerinde yardımcı işler (yük taşıma ve istifleme hariç), 

9. Spor tesislerinde yardımcı işler, 

10. Çiçek satışı, düzenlenmesi işleri. 

  

Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler 

  

1. Meyve ve sebze konserveciliği, sirke, turşu, salça, reçel, marmelat, meyve ve sebze suları imalatı işleri, 

2. Meyve ve sebze kurutmacılığı ve işlenmesi işleri, 

3. Helva, bulama, ağda, pekmez imalatı işleri, 

4. Kasaplarda yardımcı işler, 

5. Çay işlemesi işleri, 

6. Çeşitli kuru yemişlerin hazırlanması işleri, 

7. Küçükbaş hayvan besiciliğinde yardımcı işler, 

8. Süpürge ve fırça imalatı işleri, 

9. Elle yapılan ağaç oymacılığı, kemik, boynuz, kehribar, lüle taşı, Erzurum taşı ve diğer maddelerden süs 

eşyası, düğme, tarak, resim, ayna, çerçeve, cam ve emsali eşya imalatı işleri, 

10. Toptan ve perakende satış mağaza ve dükkanlarında satış, etiketleme ve paketleme işleri, 

11. Büro işyerlerinde büro işleri ve yardımcı işler, 

12. İlaçlama ve gübreleme hariç çiçek yetiştirme işleri, 

13. İçkili yerler ve aşçılık hizmetleri hariç olmak üzere hizmet sektöründeki işler, 

14. Diğer giyim eşyası, baston ve şemsiye imalatı işleri, 

15. Yiyecek maddelerinin imalatı ve çeşitli muamelelere tabi tutulması işleri, 

16. Yorgancılık, çadır, çuval, yelken ve benzeri eşyaların imalatı ve dokuma yapmaksızın diğer hazır eşya 

imalatı işleri, 

17. Sandık, kutu, fıçı ve benzeri ambalaj malzemeleri, mantar, saz ve kamıştan sepet ve benzeri eşya 

imalatı işleri, 
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18. Çanak, çömlek, çini, fayans, porselen ve seramik imaline ait işler (fırın işleri ve silis ve quarts tozu 

saçan işler hariç), 

19. El ilanı dağıtımı işleri, 

20. Cam, şişe, optik ve benzeri malzeme imalathanelerinde üretime ilişkin işler (fırın işleri ve silis ve quarts 

tozu saçan işler, ısıl işlem, renklendirme ve kimyasal işler hariç), 

21. Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan yapılan maddelerin imaline ilişkin işler (karbon 

sülfür gibi parlayıcı veya tahriş edici çözücülerle yapılan prine veya benzeri yağlı maddelerin ekstrasyon yoluyla 

yağ üretimi işlerinde ekstrasyon kademeleri hariç), 

22. Pamuk, keten, yün, ipek ve benzerleriyle bunların döküntülerinin hallaç, tarak ve kolalama 

tezgahlarından ve boyama ile ilgili işlemlerden bölme ile ayrılmış ve fenni iklim ve aspirasyon tesisatı olan 

iplikhane ve dokuma hazırlama işleri, 

23. Balıkhane işleri, 

24. Şeker fabrikalarında üretime hazırlamaya yardımcı işler, 

25. Araçsız olarak 10 kg’dan fazla yük kaldırılmasını gerektirmeyen torbalama, fıçılama, istifleme ve 

benzeri işler, 

26. Su bazlı tutkal, jelatin ve kola imali işleri, 

27. Sandal, kayık ve emsali küçük deniz araçlarının imalatı ve tamiratı işleri (boya ve vernik işleri hariç). 

 

16 Yaşını Doldurmuş Fakat 18 Yaşını Bitirmemiş Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler 

  

1. Toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, tuğla, ateş tuğlası işleri ile boru, pota, künk ve benzeri 

inşaat ve mimari malzeme işleri. 

2. Kurutma ve yapıştırma işleri, kontrplak, kontratabla, yonga ağaçtan mamul suni tahta ve PVC yüzey 

kaplamalı suni tahta imali işleri ile emprenye işleri. 

3. Parafinden eşya imali işleri. 

4. Kuş ve hayvan tüyü kıllarının temizlenmesi, didiklemesi, ayrılması ve bunlara benzer işler. 

5. Plastik maddelerin şekillendirilmesi ve plastik eşya imali işleri. (PVC’nin imali ve PVC’den mamül 

eşyaların yapımı hariç) 

6. Mensucattan hazır eşya imali işleri (Perde, ev tekstili, otomobil ürünleri ve benzerleri). 

7. Kağıt ve odun hamuru üretimi işleri. 

8. Selüloz üretimi işleri. 

9. Kağıt ve kağıt ürünlerinden yapılan her türlü eşya ve malzemenin imali işleri. 

10. Zahire depolarındaki işler ile un ve çeltik fabrikalarındaki işler. 

11. Her türlü mürekkep ve mürekkep ihtiva eden malzeme imali işleri. 
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KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLAR KOLEKSİYONCULUĞU 
VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK ++++ 

 
Başvuru; 
(1) Taşınır kültür ve tabiat varlığı koleksiyon izin belgesi almak isteyenler koleksiyonun bulundurulacağı yere en 
yakın müze müdürlüğüne yazılı olarak aşağıdaki bilgi ve belgelerle başvuruda bulunur: 

a) T.C. kimlik numarası beyanı, 
b) İkametgâh beyanı, 
c) Adli sicil beyanı ve arşiv kaydı, 
ç) Üç adet vesikalık fotoğraf, 
d) Koleksiyonun bulundurulacağı yerin adresi, 
e) Varsa ellerinde bulunan taşınır kültür ve tabiat varlıklarının envanter bilgilerini belirtir liste. 
(2) Kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerden, koleksiyon izin belgesi almak için birinci fıkradaki 

belgelere ek olarak, koleksiyondan sorumlu kişinin kimlik bilgileri, karar ve yetki belgesi istenir. 
 
Denetim ve gözetim 

(1) Koleksiyoncular, denetim yönünden bağlı bulundukları müze müdürü veya görevlendireceği müze 
ihtisas elemanları tarafından, yılda en az bir defa denetlenir. Koleksiyoncu, denetimin sağlanmasından varsa 
görevli ihtisas elemanı ile birlikte sorumludur. Bu denetlemelerde, taşınır kültür ve tabiat varlıklarının sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınıp alınmadığı, envanter defterine kaydedilmeyen taşınır kültür ve tabiat varlığı 
bulunup bulunmadığı ve koleksiyonda noksanlık olup olmadığı gibi hususlar incelenir. Taşınır kültür ve tabiat 
varlıklarının sağlığı, muhafazası ve güvenliği ile ilgili şartlar yerine getirilmemiş ise tespiti yapılan aksaklıklar otuz 
gün içerisinde koleksiyoncu tarafından giderilir. Denetim esnasında belirlenen aksaklıkların süresi içerisinde 
giderilmesi koleksiyoncunun, bunların takibi de müze müdürlüğünün sorumluluğundadır. Denetleme raporunun bir 
nüshası koleksiyoncuya verilir, bir nüshası ilgili müze müdürlüğünde saklanır ve bir nüshası ise Bakanlığa 
gönderilir. 
 
El değiştirme 

(1) Koleksiyoncular, koleksiyonlarındaki her türlü taşınır kültür ve tabiat varlığını on beş gün önce bağlı 
olduğu müze müdürlüğüne haber vermek şartı ile kendi aralarında değiştirebilir, Bakanlık denetimindeki özel 
müzelere ve koleksiyonculara devredebilir veya öncelik Bakanlığa ait olmak üzere satabilirler.            

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler satacakları eşya ve terekeler arasında bulunan veya 
yapacakları müzayedelerdeki satışlara konu olan koleksiyonları, müzayedede satılacağını ilan etmeden otuz gün 
önce müze müdürlüklerine haber vermeye ve göstermeye mecburdurlar. Bu koleksiyonlar hakkında, 20/4/2009 
tarihli ve 27206 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının 
Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılır. Bunlardan 
hazineye intikal etmiş olup da müze koleksiyonlarına girmesi lüzumlu görülenler, 18/1/2007 tarihli ve 26407 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre Bakanlığa devredilir. 

(3) Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler satacakları eşya ve terekeler arasında bulunan veya 
yapacakları müzayedelerdeki satışa konu olan askeri tarihimize ait silah ve malzeme koleksiyonlarını 
Genelkurmay Başkanlığına bildirmeye ve göstermeye mecburdurlar. Bu kültür varlıklarından hazineye intikal 
etmiş olup askeri müzelerin koleksiyonlarına girmesi lüzumlu görülenler Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre 
Milli Savunma Bakanlığına devredilir. 
 
Yer değiştirme 

(1) Koleksiyoncu, taşınır kültür ve tabiat varlıklarını koleksiyon izin belgesinde gösterilen yerin dışında 
bulunduramaz. Ancak, gösterilen yerin dışında komisyonun uygun görüşü doğrultusunda aynı il sınırları içinde 
ilave bir yerde daha bulundurabilir. 

(2) Koleksiyonunun yerini değiştirmek isteyen koleksiyoncu, bağlı olduğu müze müdürlüğünden yazı ile izin 
ister, müze müdürlüğü otuz gün içinde yer değişikliğini değerlendirerek koleksiyoncuya bildirir. Müze 
müdürlüğünün izni olmadan yer değişikliği yapılamaz. Adres değişikliği yapıldıktan sonra koleksiyon izin belgesi 
Yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlenerek bir nüshası otuz gün içinde Bakanlığa gönderilir. 
 
Sergileme 

(1) Koleksiyoncuların koleksiyonlarını ziyarete açık bir yerde geçici olarak sergilemesi, sergi süresinin 
belirtilmesi ve denetim yönünden bağlı bulunduğu müze müdürlüğünün uygun görmesi halinde il sınırları içinde 
valilik onayına, il sınırları dışında ise o ile bağlı müze müdürlüğünün uygun görüşü doğrultusunda Bakanlık 
onayına bağlıdır. Serginin her türlü güvenliğinden koleksiyoncu sorumludur. Yurt dışında yapılacak geçici 
sergilemelerde Kanunun 32 nci maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
 
Yurt dışından koleksiyon getirme 

(1) Yurt dışından koleksiyon getirmek serbesttir. Kültür ve tabiat varlıklarından oluşan koleksiyon getirenler, 
varlıkların her birinin niteliklerini, orijinlerini ve gümrük kodlarını belirten fotoğraflı envanter listesini veya 
uluslararası standarda uygun ihraç izin belgesinin bir nüshasını Bakanlığa vermek zorundadırlar. Bu şekilde giren 
varlıklar beyan listesine veya ihraç izin belgesine uygun olarak yurt dışına çıkarılabilir. 
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(2) Kanun hükümlerine göre korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları edinenler bunları yurt dışına 
çıkaramazlar. 
(3) Yurt dışından getirilen koleksiyonlar öncelikle Bakanlığa bağlı müzelere bağışlanabilir veya satılabilir. 
Bakanlığa bağlı müzelerce satın alınmayan taşınır kültür ve tabiat varlıkları başka koleksiyonculara ve özel 
müzelere satılabilir veya devredilebilir. 
 
Koleksiyon izin belgesinin iptali 
(1) Koleksiyon izin belgesi; 

a) Koleksiyoncunun, Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere 
Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak belgesiz kültür ve 
tabiat varlığı bulundurduğunun tespit edilmesi, 

b) Koleksiyonda yer alan kültür ve tabiat varlığının zarar görmesi halinde yedi gün içinde bağlı olduğu müze 
müdürlüğüne, kaybı ve çalınması halinde ise aynı gün kovuşturmaya yetkili makamlara bildirilmemesi ve bağlı 
olduğu müze müdürlüğüne belge ibraz edilmemesi, 

c) Koleksiyonda yer alan kültür ve tabiat varlıklarına kasıtlı olarak zarar verilmesi, bunların tahribine veya 
kaybına neden olunması, 

ç) Bir yıl içerisinde koleksiyonculuk faaliyetlerine başlanmaması, 
d) İlgili müzenin haberi olmadan koleksiyonda yer alan herhangi bir kültür ve tabiat varlığının, koleksiyon 

izin belgesinde belirtilen yerin dışında bulundurulması veya el değiştirmesi, 
e) Denetimler sonunda koleksiyonun sağlığı ve güvenliği konusunda önerilen önlemlerin verilen süre içinde 

alınmaması, 
f) Koleksiyoncunun haber verildiği halde ikinci kez ikametgâh adresinde bulunmayıp kasıtlı olarak denetim 

ve gözetime engel olması veya iki yıl üst üste denetim yapılması için bağlı olduğu müze müdürlüğüne müracaatta 
bulunmaması, 

g) Envanter defterine kayıt edilmeden taşınır kültür ve tabiat varlıklarının satışının veya devrinin yapılması, 
ğ) Koleksiyoncunun, elinde bulunan taşınır kültür ve tabiat varlığını bağlı olduğu müze müdürlüğünün bilgisi 

dışında diğer müzelere sattığının tespit edilmesi, 
h) Koleksiyoncunun, 5 inci maddede belirtilen hususlarda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespit 

edilmesi, 
ı) Koleksiyoncunun tüzel kişiliğinin sona ermesi, hallerinde iptal edilir. 
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CEZA MUHAKEMESİNDE BEDEN MUAYENESİ, GENETİK İNCELEMELER VE FİZİK KİMLİĞİN 
TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK ++++ 

 

+ Bir suça ilişkin delil elde etmek için, şüpheli veya sanık üzerinde iç beden muayenesi yapılabilmesine 

Cumhuriyet savcısı veya mağdurun istemiyle ya da re•fsen hâkim veya mahkeme, gecikmesinde sakınca 
bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilir. Cumhuriyet savcısının kararı, yirmidört saat 
içinde hâkim veya mahkeme onayına sunulur. Hâkim veya mahkeme, yirmidört saat içinde kararını verir. 
Onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır ve elde edilen deliller kullanılamaz. 
+ Şüpheli veya sanığın iç beden muayenesi ancak tabip tarafından yapılır. 
+ Muayenenin yapılabilmesi için; müdahalenin, kişinin sağlığına açıkça ve öngörülebilir zarar verme tehlikesinin 
bulunmaması gerekir. 
+ Cinsel organlar veya anüs bölgesinde yapılan muayene de iç beden muayenesi sayılır. 
+ Üst sınırı iki yıldan daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda kişi üzerinde iç beden muayenesi yapılamaz. 

+ Bir suça ilişkin delil elde etmek için, şüpheli veya sanık üzerinde dış beden muayenesi Cumhuriyet 

savcısı ile, emrindeki adlî kolluk görevlileri veya kovuşturma makamlarının talebiyle yapılabilir. 
+ Şüpheli veya sanığın dış beden muayenesi ancak tabip tarafından yapılır. 
+ Muayenenin yapılabilmesi için; müdahalenin, kişinin sağlığına açıkça ve öngörülebilir zarar verme tehlikesinin 
bulunmaması gerekir. 
+ Girişimsel olmayan tıbbî görüntüleme yöntemleri de bedenin dış muayenesi sayılır. Bu tür incelemeler tabip 
tarafından veya tabip gözetiminde sağlık mesleği mensubu diğer bir kişi tarafından yapılabilir. 
+ Bir suça ilişkin delil elde etmek için, şüpheli veya sanığın vücudundan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, 
tükürük, tırnak, gibi örnekler alınabilmesine, Cumhuriyet savcısı veya mağdurun istemiyle ya da re-sen hâkim 
veya mahkeme, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilir. 
Cumhuriyet savcısının kararı, yirmidört saat içinde hâkim veya mahkeme onayına sunulur. Hâkim veya 
mahkeme, yirmidört saat içinde kararını verir. Onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır ve elde edilen deliller 
kullanılamaz. Bu örnekler Cumhuriyet savcısının huzurunda ve uygun göreceği usullerle derhâl yok edilerek bu 
husus tutanağa geçirilir. 
+ Bu müdahaleler ancak tabip tarafından veya tabip gözetiminde sağlık mesleği mensubu diğer bir kişi tarafından 
yapılabilir. 
+ Vücuttan örnekler alınabilmesi için; müdahalenin, kişinin sağlığına açıkça ve öngörülebilir zarar verme 
tehlikesinin bulunmaması gerekir. 
+ Tıbbî müdahaleler, hekimlik sanatının ve tıp biliminin kabul ettiği yöntem ve araçlarla yapılır. 
+ Üst sınırı iki yıldan daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda; kişiden kan, saç, tükürük, tırnak gibi örnekler 
alınamaz. 
+ Özel kanunlardaki alkol muayenesine ve kan örneği alınmasına ilişkin hükümler saklıdır. 
+ Bir suça ilişkin delil elde etmek amacıyla, mağdurun ve diğer kişilerin vücudu üzerinde dış veya iç beden 
muayenesi yapılabilmesine sağlığını açıkça ve öngörülebilir şekilde tehlikeye düşürmemek ve cerrahî bir 
müdahalede bulunmamak koşuluyla; Cumhuriyet savcısının istemiyle ya da re•fsen hâkim veya 
mahkemece, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar 
verilebilir. Cumhuriyet savcısının kararı, yirmidört saat içinde hâkim veya mahkemenin onayına sunulur. 
Hâkim veya mahkeme, yirmidört saat içinde kararını verir. Onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır ve elde edilen 
deliller kullanılamaz. 
+ Mağdurun ve diğer kişilerin beden muayenesi ancak tabip tarafından yapılır. 
+ Bir suça ilişkin delil elde etmek amacıyla, mağdurun ve diğer kişilerin vücudundan kan, veya benzeri biyolojik 
örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilmesine, sağlığını açıkça ve öngörülebilir şekilde tehlikeye 
düşürmemek ve cerrahî bir müdahalede bulunmamak koşuluyla; Cumhuriyet savcısının istemiyle ya 
da re•fsen hâkim veya mahkeme, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar 
verilebilir. Cumhuriyet savcısının kararı yirmidört saat içinde hâkim veya mahkemenin onayına sunulur. Hâkim 
veya mahkeme yirmidört saat içinde kararını verir. Onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır ve elde edilen deliller 
kullanılamaz. 
+ Bu müdahaleler ancak tabip tarafından veya tabip gözetiminde sağlık mesleği mensubu diğer bir kişi tarafından 
yapılabilir. 
+ Tıbbî müdahaleler, hekimlik sanatının ve tıp biliminin kabul ettiği yöntem ve araçlarla yapılır. 
 
+ Çocuğun soy bağının araştırılmasına gerek duyulması hâlinde, bu araştırmanın yapılabilmesi için, bu 
Yönetmeliğin 7 ve 8 nci maddeleri hükümlerine göre karar alınması gereklidir. 
+ Tanıklıktan çekinme sebepleri ile muayeneden veya vücuttan örnek alınmasından kaçınılabilir. 
+ Tanıklıktan çekinme sebeplerinin belirlenmesi hususunda Ceza Muhakemesi Kanununun ilgili hükümleri 
uygulanır. 
+ Çocuk ve akıl hastasının çekinmesi konusunda kanunî temsilcisi karar verir. Çocuk veya akıl hastasının, 
tanıklığın hukukî anlam ve sonuçlarını algılayabilecek durumda olması hâlinde, görüşü de alınır. 
+ Kanunî temsilci de şüpheli veya sanık ise bu konuda hâkim tarafından karar verilir. Ancak, bu hâlde elde edilen 
deliller davanın ileri aşamalarında şüpheli veya sanık olmayan kanunî temsilcinin izni olmadıkça kullanılamaz. 
+ Kadının muayenesi, istemi hâlinde ve olanaklar elverdiğinde bir kadın tabip tarafından yapılır. 
+ Muayene edilecek kadının talebine rağmen bir kadın tabibin bulunmasına olanakların elvermediği durumlarda; 
muayene sırasında tabip ile birlikte bir başka kadın sağlık mesleği personelinin bulundurulmasına özen gösterilir. 
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+ Bu Yönetmelikte öngörülen işlemlerle elde edilen örnekler üzerinde, soy bağının veya elde edilen bulgunun 
şüpheli veya sanığa ya da mağdura ait olup olmadığının tespiti için zorunlu olması hâlinde moleküler genetik 
incelemeler yapılabilir. Alınan örnekler üzerinde bu amaçlar dışında tespitler yapılmasına yönelik incelemeler 
yasaktır. 
+ Birinci fıkra uyarınca yapılabilen incelemeler, bulunan ve kime ait olduğu belli olmayan beden parçaları üzerinde 
de yapılabilir. Birinci fıkranın ikinci cümlesi, bu hâlde de uygulanır. 
+ Yapılacak incelemeler için resmen atanan veya bilirkişilikle yükümlü olan ya da soruşturma veya kovuşturmayı 
yürüten makama mensup olmayan veya bu makamın soruşturma veya kovuşturmayı yürüten dairesinden teşkilât 
yapısı itibarıyla ve objektif olarak ayrı bir birimine mensup olan görevliler, bilirkişi olarak görevlendirilebilirler. Bu 
kişiler, teknik ve teşkilât bakımından uygun tedbirlerle yasak moleküler genetik incelemelerin yapılmasını ve 
yetkisiz üçüncü kişilerin bilgi edinmesini önlemekle yükümlüdürler. İncelenecek bulgu, bilirkişiye ilgilinin adı ve 
soyadı, adresi, doğum tarihi bildirilmeksizin verilir. 
+ Bu Yönetmelik hükümlerine göre alınan örnekler üzerinde yapılan inceleme sonuçları, kişisel veri niteliğinde 
olup, başka bir amaçla kullanılamaz; dosya içeriğini öğrenme yetkisine sahip bulunan kişiler tarafından bir 
başkasına verilemez. 
+ Üst sınırı iki yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı şüpheli veya sanığın, kimliğinin 
teşhisi için gerekli olması hâlinde, Cumhuriyet savcısının emriyle, fotoğrafı, iris görüntüsü, beden ölçüleri, diş 
izi, parmak ve avuç içi izi, bedeninde yer almış olup teşhisini kolaylaştıracak eşkâl bilgileri, kulak, dudak gibi 
organların bıraktığı kimlik tespitine yarayabilecek vücut izleri ile sesi ve görüntüleri, fizik kimliğin tespitinde 
kullanılan diğer teknik yöntemler ile kayda alınarak, soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin dosyaya konulur. 
+ Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz süresinin dolması, itirazın reddi, beraat veya ceza 
verilmesine yer olmadığı kararı verilip kesinleşmesi hâllerinde bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükümleri 
uyarınca elde edilen veriler, Cumhuriyet savcısının huzurunda ve uygun göreceği usullerle derhâl yok edilir ve 
bu husus tutanağa geçirilir. 
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CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN 
KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ++++ 

+  SEGBİS: UYAP Bilişim Sisteminde ses ve görüntünün aynı anda elektronik ortamda iletildiği, kaydedildiği ve 

saklandığı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemini, 

+  SEGBİS yazılımı: UYAP Bilişim Sisteminde SEGBİS’in gerçekleştirilmesi için geliştirilen yazılımı, 

+ Talep eden makam: SEGBİS ile dinlemeyi talep eden Cumhuriyet savcılığı, hâkim ve mahkemeyi, 

+  UYAP Bilişim Sistemi: Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan bilişim 

sistemini, ifade eder. 

Sistem için gerekli standartlar 
+ Görüntü ile sesin aynı anda güvenli bir şekilde iletilebilmesi ve kaydedilebilmesi gerekir. 

+ Görüntü, ilgilinin yüz ifadelerini, vücut hareketlerini, tavır ve davranışlarını gözlemlemeye; ses, ilgilinin 
duygularını anlamaya ve söylediklerini anlaşılır şekilde dinlemeye imkân verecek nitelikte olur. 
+ Bilgi, belge ve delillerin elektronik ortamda anında iletilebilmesi gerekir. 

Sistemin kurulması: Bakanlık, UYAP Bilişim Sistemi kapsamında SEGBİS’i kurar, işletir, geliştirir, bakım 
ve idamesini sağlar. 

 
Kayıtların saklanması; SEGBİS ile elde edilen kayıtlar, nitelikli elektronik imza ile imzalanarak güvenli bir 

şekilde talep eden makam tarafından saklanır. 
 
Yazılı tutanağa dönüştürme; (1) SEGBİS ile elde edilen kayıtlar, ilgili mevzuatta öngörülen usule göre 

UYAP Bilişim Sisteminde yazılı tutanağa dönüştürülüp, elektronik imza ile imzalanır. Yazılı tutanağa dönüştürme 
işlemleri için yazılım veya donanım araçları kullanılabilir. 

(2) Bu kayıtların tutanağa dönüştürülmesi işlemi; soruşturma aşamasında soruşturmayı yürüten Cumhuriyet 
başsavcılığı veya hâkim tarafından, kovuşturma aşamasında ise esas mahkemesince yapılır. 

Kayıtların taraflara verilmesi ve izlenmesi; (1) Ses ve görüntü kayıtları taraflara verilmez ancak yazılı 
tutanağa dönüştürülen kayıtlar kanunlarda öngörülen şartlara uygun olarak verilebilir. 

(2) Talep veya itiraz halinde ses ve görüntü kayıtları, kanunlarda öngörülen şartlara uygun olarak 
soruşturma ve kovuşturma makamı gözetiminde ilgilisine izletilebilir. 

Soruşturma veya kovuşturma işlemlerinin kayda alınması.1. Görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin 
kullanılması olanağının varlığı hâlinde, kanunlardaki usul ve esaslar dairesinde, soruşturma veya kovuşturma 
aşamasında yapılan her türlü işlem SEGBİS ile kayda alınır. 

(2) Ancak; 
a) Mağdur çocukların, 
b) Duruşmaya getirilmesi mümkün olmayan ve tanıklığı maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından 

zorunlu olan kişilerin,tanıklığında bu kayıt zorunludur. 
 
Kimliği saklı tutulan tanıkların dinlenilmesi 
 (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Tanık Koruma Kanunu ile 11/11/2008 tarihli ve 27051 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Mahkemelerce Alınacak Tanık Koruma Tedbirlerine İlişkin 
Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartıyla kimliği saklı tutulan tanıkların 
dinlenilmesinde de uygulanır. 

(2) Kimliği saklı tutulan tanıklar SEGBİS ile uzaktan dinlenebilir. Bu dinleme sırasında kimliği saklı tutulan 
tanığın bulunduğu yer yetkili Cumhuriyet savcısı veya hâkimi hazır bulunur. 

 
Yargı çevresi dışında bulunanlar 
 (1) Talep eden makam, SEGBİS kullanmak suretiyle dinleyeceği kişileri, bu kişilere ait adres ve kimlik 

bilgileri ile varsa isnat olunan suçu ya da olayı, dinleme için yapılması gereken hazırlıkları talep edilen makama 
bildirir. 

(2) Talep edilen makam talep doğrultusunda, dinlenecek kişinin dinleme odasında hazır edilmesini, bu 
kişinin dinleme talebinde belirtilen kişi olduğuna dair bir tutanak düzenlenmesini sağlar. 

(3) Talep eden makam ayrıca belirtmediği sürece, dinlemeden önce dinlenecek kişinin kimliği, adliyelerde 
yazı işleri müdürü veya hâkim tarafından görevlendirilecek personel marifetiyle tespit edilir. 

Yakalama halinde dinleme 
(1) Hâkim veya mahkeme tarafından verilen yakalama emri üzerine soruşturma veya kovuşturma evresinde 

yakalanan kişi, derhal yetkili hâkim veya mahkeme önüne çıkarılır. Şayet çıkarılamıyorsa; 
a) Yakalamanın yapıldığı yer Cumhuriyet başsavcılığı, işin niteliğine göre yakalamayı talep eden ya da 

yakalama kararını veren makam ile irtibata geçer. 
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b) İrtibata geçilen makamın uygun görmesi halinde yakalanan şahıs, SEGBİS ile dinlenilmesi için hazır 
edilir. Yakalamanın yapıldığı yerde SEGBİS yoksa bu sistemin bulunduğu ve kullanıma hazır olduğu en yakın yer 
Cumhuriyet başsavcılığı veya mahkemesine götürülür. 

c) En geç yirmi dört saat içinde bu işlemler yapılamıyorsa, aynı süre içinde en yakın sulh ceza hâkimi 
önüne çıkarılır; serbest bırakılmadığı takdirde, yetkili hâkim veya mahkemeye en kısa zamanda gönderilmek 
üzere tutuklanır. 

(2) Birinci fıkraya göre tutuklanan kişi, işin niteliğine göre yetkili Cumhuriyet savcısı, hâkim veya 
mahkemece uygun görülmesi halinde SEGBİS’in kullanılması suretiyle de dinlenebilir. 

Dinleme sırasında hazır bulunacaklar 
(1) Dinleme sırasında dinlenecek kişinin bulunduğu yerde Cumhuriyet savcısı veya hâkimin hazır 

bulunması, talep eden makamın isteğine bağlıdır. 
Dinlenecek kişiye bilgi verme 
(1) İlgililere görüntü ve ses kaydının yapılacağı konusunda bilgi verilir. 
Diğer usuli işlemler 
(1) Kimlik tespitine ilişkin tutanak zorunluluk nedeniyle haricen tutulmuş ise taranıp, aslı ile aynı olduğuna 

dair ibare eklenerek, yine elektronik imza ile imzalanmak suretiyle dinleme talep eden makama, UYAP Bilişim 
Sistemi üzerinden gönderilir. 

(2) Belge asılları mahallinde saklanır. 
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CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI VE MAHKEMELERCE ALINACAK TANIK KORUMA 
TEDBİRLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK ++++ 

 
Tanık Koruma Tedbirlerinin Kapsamı 

Koruma tedbirine konu olabilecek suçlar 
(1) Tanık koruma tedbirleri aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak uygulanır: 
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda ve ceza hükmü içeren özel kanunlarda yer alan 

ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve alt sınırı on yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar, 
b) İlgili mevzuatta suç sayılan fiilleri işlemek amacıyla kurulan bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen ve 

alt sınırı iki yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar, 
c) Terör örgütlerinin faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar. 

 
Hakkında koruma tedbiri uygulanabilecek kişiler 

(1) Tanık koruma tedbirleri; 
a) Ceza muhakemesinde tanık olarak dinlenenler, 
b) Ceza Muhakemesi Kanununun 236 ncı maddesine göre tanık olarak dinlenen suç mağdurları, 
c) Ceza Muhakemesi Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi ile (c) bendi 

gereğince yemin verilmeksizin dinlenen tanıklardan; soruşturma veya kovuşturma konusu suçlara iştirakten veya 
bu suçlar nedeniyle suçluyu kayırmaktan ya da suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmekten şüpheli, 
sanık veya hükümlü olanlar, 

ç) Tanık koruma biriminde görev yapan personel, bu Yönetmelik kapsamına giren suçlara ait istihbaratta, 
soruşturmada veya kovuşturmada görev alan gizli soruşturmacı, muhbir ve kolluk personeli ile diğer kamu 
görevlileri, 

d) Yukarıdaki bentlerde sayılan kişilerin; nişanlısı, evlilik bağı kalmasa bile eşi, kan hısımlığından veya 
kayın hısımlığından üstsoy ya da altsoyu, ikinci derece dahil kan veya ikinci derece dahil kayın hısımları ve 
evlatlık bağı bulunanlar ile yakın ilişki içerisinde oldukları kişiler, 
Hakkında uygulanabilir. 
 
Tanık koruma tedbirleri 

(1) Cumhuriyet savcısı ve mahkemeler tarafından alınabilecek tanık koruma tedbirleri şunlardır: 
a) Kimlik ve adres bilgilerinin kayda alınarak gizli tutulması ve yapılacak tebligatlara ilişkin ayrı bir adres 

tespit edilmesi, 
b) Tanıkların, duruşmada hazır bulunma hakkına sahip bulunanlar olmadan dinlenmesi ya da ses veya 

görüntüsünün değiştirilerek özel ortamda dinlenmesi, 
c) Tutuklu veya hükümlü tanıkların durumlarına uygun bir ceza infaz kurumu ya da tutukevine 

yerleştirilmesi, 
ç) Fizikî koruma sağlanması. 
 

Koruma kararı 
 (1) Hayatı, beden bütünlüğü veya mal varlığı ağır ve ciddî bir tehlike içinde bulunması nedeniyle 

korunmaları zorunlu olan tanıklar hakkında hangi tedbir ya da tedbirlerin uygulanacağının belirlenmesi 
bakımından Cumhuriyet başsavcılığı veya mahkemeye yapılacak başvurularda mutlaka gerekçe gösterilir. Ayrıca 
talep içeriğinde koruma kararına dayanak olabilecek hukukî ve fiilî nedenlere de yer verilir. 

(2) Koruma kararı; soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı tarafından, kovuşturma evresinde ise 
Cumhuriyet savcısı veya tanığın talebi üzerine ya da re'sen mahkemece verilir. Karar verilmeden önce kolluk 
makamları ile diğer birimlerin hazırlayacağı değerlendirme raporları dikkate alınır. 

(3) Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından koruma kararı alınırken; korunan kişi veya yakınlarının 
karşı karşıya kaldığı tehlikenin ağırlığı, soruşturma ve kovuşturma konusu suç ile tanığın yapacağı açıklamaların 
önemi, alınacak tedbirin yaklaşık maliyeti, tanığın psikolojik durumu ve benzer mahiyetteki diğer özellikleri de göz 
önünde bulundurulur. 

(4) Kararda, Yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılan tanık koruma tedbirlerinden biri veya birkaçının aynı 
anda uygulanması hüküm altına alınabilir. 

(5) Aynı sonuç daha hafif bir koruma tedbiri ile elde edilebiliyorsa veya tedbirlerden birinin uygulanması 
aynı anda bir başka tedbirin uygulanmasını da zorunlu kılıyorsa, karar sürecinde bu hususlar da nazara alınır. 

Koruma kararında bulunması gereken hususlar 
(1) Cumhuriyet savcısı ve mahkemelerce kişiler hakkında verilen tanık koruma tedbiri kararlarında 

aşağıdaki hususların bulunması zorunludur: 
a) Korunmasına karar verilen tanığın açık kimlik ve adres bilgileri, 
b) Tanıklık konusu olay, 
c) Tanıklığa ilişkin bilgiler, 
ç) Tedbir veya tedbirlerin şekli ve süresi, 
d) Kararın istem üzerine veya re'sen verilip verilmediği, 
e) Karara dayanak teşkil eden hukukî ve fiilî sebepler, 
f) Tanık anlatımlarının, soruşturma veya kovuşturma evresinde olayın nitelik ve kapsamına göre sağladığı 

veya sağlayacağı fayda, 
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g) Soruşturma veya kovuşturma konusu olayla sınırlı ve orantılı olmak üzere, karara dayanak teşkil edecek 
somut olayın özellikleri. 

(2) Gerektiğinde verilen tedbirleri bizzat uygulayacak kolluk veya koruma birimi de ilgili kararda açıkça 
gösterilir. 
 
Kimlik ve adres bilgilerinin gizlenmesi tedbiri 

(1) Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından korunmasında zorunluluk bulunduğu re’sen veya istem 
üzerine belirlenen tanıkların kimlik ve adres bilgileri gizli tutulur. 

(2) Tanığın kimlik ve adres bilgilerinin gizli tutulmasında zorunluluk bulunduğunun kolluk birimleri tarafından 
belirlenmesi hâlinde, durum vakit geçirilmeksizin ilgili Cumhuriyet savcısına bildirilir ve bu konuda bir karar 
verilinceye kadar tanığın kimlik ve adres bilgilerinin açığa çıkmasını engelleyecek her türlü tedbir alınır. 

(3) Cumhuriyet başsavcılığı veya mahkemeye yapılacak olan kimlik ve adres bilgilerinin gizli tutulmasına 
ilişkin talepler, tanık koruma defterine kaydedilir ve uygun görülmesi hâlinde tanık için yeni bir kod isim ve adres 
belirlenmesine karar verilir. Bu karar ile ekli yeni kimlik ve adres bilgilerine ilişkin tutanak, ilgili Cumhuriyet savcısı 
veya hâkim ile görevli zabıt kâtibince imzalanarak tanık koruma kartonunda gizlilik esasları çerçevesinde 
muhafaza edilir. 

(4) Tanığın soruşturma veya kovuşturma evrelerindeki beyanlarının tamamı koruma kararında belirtilen kod 
isimle tutanaklara kaydedilir ve sonraki tüm işlemlerin de bu isimle yürütülmesi sağlanır. 

(5) Tanığın çağrılması, Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından tanığın gösterdiği 
veya re’sen belirlenecek bir adrese ilgili koruma veya kolluk birimi marifetiyle yapılır. 

(6) Talebinin bulunması ve uygun görülmesi hâlinde tanığa telefon, telgraf, faks veya elektronik posta gibi 
araçlardan yararlanılmak suretiyle de çağrı yapılabilir. 

(7) Çağrı için belirlenen adres, telefon veya diğer iletişim bilgilerinin herhangi bir nedenle değişmesi 
hâlinde, bu durum kararı veren merci ile kolluk veya koruma birimine derhal bildirilir. 

(8) Cumhuriyet savcısı veya mahkemeye gönderilen evraktaki tanığın gerçek kimlik ve adres bilgileri, 
koruma kararındaki bilgilerle değiştirilir ve ihtiyaç hâlinde kolluktaki beyanlarının bir sureti hiçbir adres bilgisi 
içermeyecek şekilde sadece kod isimle soruşturma veya kovuşturma dosyasına konulur. 

(9) Cumhuriyet savcısı veya mahkemece düzenlenen tutanaklar ile verilen kararların içeriğinde kimlik ve 
adres bilgisi gizlenen tanığın beyanlarına yer verilmesi gereken durumlarda, ilgili tutanak veya kararda tanığın kod 
ismi dışında hiçbir kimlik ya da adres bilgisine yer verilmez. 

(10) Kimlik ve adres bilgilerinin gizli tutulmasına karar verilen tanığın, bu karar öncesinde aynı olay 
sebebiyle kollukta alınmış ifadeleri olduğunun anlaşılması hâlinde, evrak aslı ve varsa suretleri, mevcut kayıtlara 
şerh verildikten sonra kollukta hiçbir evrak kalmayacak şekilde ilgili Cumhuriyet savcısı ya da mahkemeye gizlilik 
esasları çerçevesinde teslim edilir ve evrak ilgili kartonunda saklanır. 
Gizli veya özel ortamda dinleme tedbiri 

Tanıklar, karar alınması hâlinde duruşmada hazır bulunma hakkına sahip bulunanlar olmadan da 
dinlenebilir. Bu hâlde sesli ve görüntülü aktarma yapılır. Soru sorma hakkı saklıdır. 
Ceza infaz kurumu veya tutukevine yerleştirme tedbiri 

(1) Hükümlü veya tutuklu olan tanıkların, durumlarına uygun bir ceza infaz kurumu ya da tutukevine 
yerleştirilmesine veya yerlerinin değiştirilmesine soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde 
ise mahkeme tarafından karar verilir. 

(2) Bu tedbire ilişkin talepler, tanık koruma defterine kaydedilir ve bu yönde verilen koruma kararları tanık 
koruma kartonunda gizlilik esasları çerçevesinde muhafaza edilir. 

(3) Kararı veren merci, bu tedbir kararını gereği için Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel 
Müdürlüğüne gecikmeksizin bildirir. Askerî savcılık ve mahkemeler bakımından ise bildirim Milli Savunma 
Bakanlığına yapılır. Bu konuda işlem yapılıncaya kadar ilgili Cumhuriyet savcısının emirleri doğrultusunda tanığın 
bulunduğu ceza infaz kurumu ya da tutukevi idaresince gerekli tedbirler alınır.  

(4) Hükümlü veya tutuklu tanıkların, ceza infaz kurumu ya da tutukevlerine yerleştirilmesi, yerlerinin 
değiştirilmesi veya herhangi bir nedenle kurum dışına çıkartılması sırasındaki sevk ve nakilleri ile kurum içinde 
katıldıkları bütün faaliyetlerde gizlilik esaslarına uyulur. Tanığın kurum içerisindeki iş ve işlemlerinin tamamı 
önceden belirlenen ceza infaz kurumu ya da tutukevi personeli tarafından yerine getirilir. 

(5) Tanığın ceza infaz kurumu veya tutukevinin değiştirilmesine karar verilmesi ya da herhangi bir nedenle 
kurum dışına çıkartılması gereken hâllerde bu durum, nakil sırasında gerekli tedbirlerin alınabilmesi için tedbiri 
uygulayan kolluk veya koruma birimine derhal bildirilir. 

(6) Bu tedbir kararının gerekleri, aksi yönde bir karar olmadıkça ilgili Cumhuriyet savcısının emirleri 
doğrultusunda tanığın tutukluluğu veya hükümlülüğü sona erinceye kadar uygulanır. Tanık hakkında gerekli 
güvenlik önlemleri alınırken talebi de dikkate alınabilir. 

(7) Cumhuriyet savcısının bilgisi dahilinde hükümlü veya tutuklu tanıkların ceza infaz kurumu ya da 
tutukevinde kaldığı bölüm veya odası her zaman değiştirilebilir. 

(8) Hükümlü veya tutuklu tanık hakkında, bu maddede yazılı tedbir dışında Yönetmeliğin 11 inci 
maddesindeki kimlik ve adres bilgilerinin gizlenmesi tedbirine de karar verilmesi hâlinde ceza infaz kurumu ya da 
tutukevindeki tanığa ait infaz dosyası ve diğer belgelerin aslı ve varsa suretleri, gizlilik esasları çerçevesinde 
Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. İnfaz işlemleri, yeni kod isim ve adres bilgilerine göre yürütülür. 

(9) Cumhuriyet savcısı, hükümlü veya tutuklu tanığın ceza infaz kurumu ya da tutukevinde bulunduğu 
sürece güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirleri alarak ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlar. 



188 
 

(10) Hükümlü veya tutuklu tanıklar, yer değişikliğine ilişkin taleplerini ilgili Cumhuriyet başsavcılığına 
doğrudan veya diğer resmî merciler aracılığıyla yazılı ya da sözlü olarak iletebilirler. 
Fizikî koruma tedbiri 

(1) Fizikî koruma tedbiri, hakkında bu tedbirin uygulanmasına karar verilen tanığın, gerektiğinde her türlü 
teknik cihaz ve donanımlarla, yirmidört saat esasına göre kesintisiz olarak her türlü tehlikeden korunması 
amacıyla ilgili kolluk veya koruma birimi tarafından yerine getirilen tedbirdir. 

(2) Bu tedbire ilişkin talepler, tanık koruma defterine kaydedilir ve bu yönde verilen koruma kararları tanık 
koruma kartonunda gizlilik esasları çerçevesinde muhafaza edilir. 

(3) Bu koruma tedbiri, aşağıda belirtilen usullerden biri veya birkaçı aynı anda uygulanmak suretiyle yerine 
getirilir: 

a) Yakın koruma, 
b) Konutta koruma, 
c) İşyerinde koruma, 
ç) Motorize veya yaya devriye ile koruma, 
d) Çağrı üzerine koruma. 
(4) Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından tanık hakkında verilen fizikî koruma tedbirine ilişkin karar, 

gereği için Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla ilgili kolluk veya koruma birimine gönderilir. Tanığın başka bir 
yargı çevresinde ikâmet etmesi hâlinde ise, söz konusu karar gizlilik esasları çerçevesinde derhal o yer 
Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.  

(5) Her iki hâlde de koruma tedbiri, ilgili kolluk veya koruma birimi tarafından birinci fıkrada belirtilen esaslar 
çerçevesinde ve üçüncü fıkrada sayılan koruma usullerinden biri ya da birkaçı aynı anda uygulanmak suretiyle 
gecikmeksizin yerine getirilir. 

(6) Kovuşturma evresinin sona ermesi ve tanığın yazılı veya sözlü olarak talep etmesi hâlinde, bu maddede 
yazılı tedbirlerin alınmasına Kurul tarafından karar verilebilir. 

(7) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, tanığın talebi ve kolluk amirinin yazılı emriyle, bu maddede 
sayılan tedbirler geçici olarak alınabilir. Bu hâlde ilgili Cumhuriyet savcısına derhal bilgi verilir ve kararı 
doğrultusunda işlem yapılır. 
Koruma tedbirinin kaldırılması 

(1) Tanığın; 
a) Koruma kararı verilmesine neden olan olay hakkında yanlış bilgi vermesi veya bildiği hususları 

açıklamaması, 
b) Koruma kararı verilmesine neden olan olay hakkında yalan tanıklık veya iftiradan mahkûm olması, 
c) Önceki kimlik bilgileri ile ilgili kendisinden talep edilen bilgiler hakkında yanlış beyanda bulunması, 
ç) Koruma kararında belirtilen tedbirlere aykırı bir davranış içine girmesi, 
d) Koruma sebeplerinin ortadan kalkması, 
hâllerinde mevcut koruma tedbirinin kaldırılmasına karar verilebilir. 
(2) Yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılan koruma tedbirlerinin kaldırılmasına, kararı veren Cumhuriyet 

savcısı veya mahkemece re’sen ya da hakkında tedbir uygulanan tanığın talebi üzerine karar verilebilir. 
(3) Koruma tedbirinin kaldırılması hâlinde bu durum, hem tanığa hem de tedbiri uygulayan ilgili kolluk veya 

koruma birimine gecikmeksizin bildirilir. 
(4) Hakkında koruma tedbiri uygulanan tanığın koruma kapsamından çıkarılması hâlinde, korunmakta olan 

yakınlarının da koruma kapsamından çıkarılıp çıkarılmayacağı her somut olaya göre ayrıca değerlendirilir. 
(5) Koruma tedbirinin kaldırılmasına ilişkin kararlar, ilgili defter üzerinden verilir ve önceki kararla 

ilişkilendirilerek mahsus kartonunda gizlilik esasları çerçevesinde saklanır. 
Gizlilik kuralı 

(1) Bu Yönetmelik kapsamında tanıkların korunmasına ilişkin olarak alınan kararlar ve yürütülen işlemler 
gizlidir. Gizlilik, tedbir sona erdikten sonra da devam eder. 

(2) Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, tedbir kararlarının 
uygulanması sırasında ve sonrasında yürütülen tüm işlemlerde gizlilik kurallarına uygun olarak hareket eder ve 
kendi birimlerinde gizliliğin ihlâl edilmesini önleyecek tedbirleri gecikmeksizin alır. 

(3) Koruma kararlarının alınmasında ve uygulanmasında yer alan kamu görevlileri ile bu işlemlerde her ne 
şekilde olursa olsun görev alan diğer kişiler, her türlü resmî yazışma ile bilgi iletişim ve yayın araçlarını kullanırken 
gizliliğe uymak ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. 

(4) Kişiler, görevleri nedeniyle veya herhangi bir şekilde öğrendikleri tanık koruma tedbirine yönelik gizlilik 
içeren bilgi ve belgeleri hiçbir zaman açıklayamazlar. 

(5) Bu madde hükmü, hakkında tedbir uygulanan tanıklar için de geçerlidir. 
Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği  

(1) Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak 
kendi görev alanına giren konularda, işbirliği ve yardımda bulunmakla yükümlüdür. 

(2) Bu Yönetmelik kapsamında alınan tedbir kararları, kamu kurum ve kuruluşları tarafından gecikmeksizin 
yerine getirilir. 
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KUM ÇAKIL VE BENZERİ MADDELERİN ALINMASI, İŞLETİLMESİ VE KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ++++ 

+ Akarsu: Devamlı su taşıyan doğal su yataklarını, 

+ Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını, 

+  Çakıl: Cinsleri ne olursa olsun, tane büyüklükleri veya genişlikleri 2 milimetre ile 25 santimetre arasında 

değişen taş parçalarını, 

+ Çevre yönetim planı: İşletme faaliyetleriyle ilgili, çevreye olabilecek muhtemel zararların önlenmesini ve ortaya 

çıkabilecek atıklarının bertarafının nasıl yapılacağını belirten yönetim planını 

+  Doğaya yeniden kazandırma: İşletme faaliyetleri sebebiyle bozulan sahaların geriye düzenlenmesi, duraylılığı 

sağlama, düzeltme, üst toprağı serme, tohum ekme, fidan dikme, arazi yapısı uygun yerlerde rekreasyon alanları 

oluşturulması, bitkilendirme ve ağaçlandırma işlemlerinin tümünü kapsayan faaliyetleri, 

+ Duraylılık: Bir malzeme kütlesinin veya bir yapının maruz kaldığı gerilimin kalkmasıyla, dönüşümsüz önemli bir 

deformasyona veya harekete maruz kalmaksızın, uygulanan gerilime uzun süre dayanabilmesi durumunu, 

+ Kum: Tabiatta tabii olarak bulunan içerisinde %80’in altında SiO2 bulunan ariyet malzemesi ve SiO2 oranına 

bakılmaksızın denizlerdeki kumu, 

+  Kuru dere: Mevsimsel olarak su taşıyan tabii su yataklarını, 

+  Mendereslenme: Akarsuların tabii veya fiziksel sebeplerle büyük kıvrımlar yaparak uzun bir yol takip etmesini, 

+  Röper: Belli bir yeri, bir noktayı yeniden bulmak için konulan sabit işareti, 

+ Talveg: Bir akarsu yatağında, yatağın en düşük noktalarından geçen çizgisel hattı ifade eder. 

Kum, çakıl alımıyla ilgili sınırlamalar ve yasaklar 
(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerle ilgili sınırlamalar ve yasaklar şunlardır; 
a) İçme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su kaynaklarında ve bunları besleyen, akar ve kuru 

derelerde, 
b) Termal su kaynaklarının birinci ve ikinci derece koruma alanları içerisinde, 
c) Yeraltısuyu rezervlerini haiz akifer karakterindeki her türlü formasyonlarda, 
ç) Denizlerde kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki bölge ve deniz sahil şeritlerinde, 
d) Kıyı çizgisinden deniz istikametine doğru 20 metreden daha az derin denizlerde, 
e) Her iki kıyısı, taşkın tesisleri ile ıslah edilmiş olan mecralarda, 
f) Mendereslerin sık olduğu mecraların dış kurblarında, 
g) Yatak şev diplerine şev yüksekliğinin iki katından daha az bir mesafe bırakarak yaklaşmak suretiyle 

şev stabilitesini tehdit edecek durumlarda, 
ğ) Her iki sahilinde kum, çakıl katmanları devamlılık gösteren mecralarda mevcut yatağın genişletilmek 

istenmesi durumunda, 
h) Talep edilen ocak yerinin bir akarsu ya da derenin boğaz çıkışından sonraki rüsup konisi üzerinde olması 

durumunda, 
ı) Akarsu ve dere yataklarından ocak açılması istenen sahanın akış aşağısı veya akış yukarısı ile yatağın 

herhangi bir sahilinde, konumlanmış ve mevcut durumda taşkın yönünden emniyetli olan yerleşim birimleri ve 
tarım arazilerinin söz konusu kum-çakıl ocağının açılmasından sonra taşkına maruz kalacağının anlaşıldığı 
hallerde, 

i) Akarsu ve dere yatakları üzerinde inşa edilmiş köprü, menfez ve benzeri sanat yapıları bulunan akarsu ve 
dere yataklarında, anılan sanat yapılarından herhangi birine menba yönünde 750 metre ve mansap yönünde 
1000 metreden daha yakın mesafe bırakarak yaklaşılacak hallerde, 

j) Diğer mevzuat ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış alanlarda belirlenen mesafelerde, 
kum, çakıl ve benzeri maddelerin alımına yönelik kum ve çakıl ocağı açılması ve işletilmesine izin verilmez. 

Kum, Çakıl ve Benzeri Malzeme Ocağı İşletilmesine Dair Usul ve Esaslar 
Akarsu ve kuru dere yataklarında kum, çakıl ve benzeri malzeme ocağı işletilmesine dair usul ve 

esaslar 
(1) Akarsu ve kuru dere yataklarında kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve işletilmesi faaliyetini 

gerçekleştirecek faaliyet sahiplerinin işletme esnasında uyması gereken esaslar şunlardır: 
a) Ocak sahasının çevresi beton kazık veya benzerleri ile işaretlenir. Ocak sahasının akarsu yatağı içindeki 

başlangıç ve bitim noktaları kıyıda çakılacak en az 1,5 metre yüksekliğindeki beton kazıklar ile belirlenir; kazıklar 
herhangi bir şüpheye mahal vermeyecek şekilde sabit röper noktalarına teknik esaslara uygun olarak yerleştirilir. 

b) Malzeme alımı süresince dere yatağının doğal formu bozulmaz, dere yatağı içerisinde yükseltiler 
oluşturulmaz, 1/25.000’lik, 1/5.000’lik ve 1/1.000’lik paftalarda gösterilen sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla 
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nakliye ve benzeri faaliyetlerle çevrede bulunan tesislere, tarım, çayır, mera, yaylak, kışlak ve orman alanlarına 
zarar verilmez. 

c) İşletme süresince akarsu yatağında yatak duraylılığını bozacak ve serbest akışa engel olacak şekilde 
malzeme alınması, mahfuz, servis yolu ve benzeri yapılar yapılarak suyun akış yönü değiştirilerek kıyı 
oyulmalarına, sedde bulunan yerlerde seddelere, bulunmayan yerlerde ise yatak kenarlarında bulunan ocak 
kullanım alanı dışında yer alan tarım alanları, meskun mahaller ve benzeri tesislere zarar verecek şekilde yatak 
üzerinde çalışma yapılması yasaktır. 

ç) Ocak içerisinde servis yolunun yataktan geçmesi durumunda, mevcut kesit daraltılmaz. Ocak yolu olarak 
işaretlenen kesimin bakım ve onarım işleri ile yanlış kullanımdan dolayı oluşabilecek hasar ve zararın tazmini 
faaliyet sahibince karşılanır. 

d) İşletme ruhsatı süresinin bitiminde, faaliyet sahibi tarafından akarsu veya kuru dere yatağında gerekli 
arazi ıslahı ve rehabilitasyon çalışmaları yapılarak doğal akış rejimi koşulları sağlanarak saha terk edilir. 

e) Belirlenecek talveg kotundan daha fazla derine inilmez. 
f) Akarsu ve kuru dere yataklarından malzeme alımı, akış rejimi bozulmadan ve dere 

yatağında mendereslenmeye meydan vermeyecek şekilde gerçekleştirilir. 
g) Akarsu ve kuru dere yataklarından alınan malzemenin yıkanması ve elenmesi sonucunda oluşan pasa, 

ruhsat alanı içerisinde çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek can ve mal emniyetini sağlayacak şekilde 
doğaya yeniden kazanım çalışmalarında kullanılmak üzere depolanır. 

ğ) Faaliyet esnasında oluşabilecek atıklar çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde ilgili 
mevzuat doğrultusunda bertaraf edilir. 

h) Kumun yıkanması esnasında kimyasal madde kullanılmış ise oluşan atık sularının bertarafı ilgili mevzuat 
çerçevesinde yapılacak olup, alıcı ortama deşarjında yıkama işleminden sonra atık suların alıcı ortama deşarj 
standartları uygulanır. 

ı) Kum, çakıl ve benzeri malzeme alınan yerlere hiçbir şekilde atık bırakılmaz. 
i) Faaliyet sahibince ocak sahası içerisinde derinlik ölçümü yapılabilmesine imkan sağlayacak 

gerekli ekipman bulundurulur. 
j) Mevcut su kalitesinin 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliğinin 

Kontrolü Yönetmeliğinin ekinde yer alan Tablo-1’e göre su kalite sınıfının belirlenerek, mevcut kalitenin 
bozulmaması için gerekli tedbirler alınır. 

k) Akarsu ve kuru dere yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve işletilmesi faaliyetlerine 
ilişkin olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan söz konusu faaliyet sahası ile ilgili su ürünleri açısından alınacak 
görüş doğrultusunda faaliyetler yürütülür. 
 
Deniz ve göl yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ile ilgili usul ve esaslar 

(1) Deniz ve göl yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve işletilmesini gerçekleştirecek 
faaliyet sahiplerince işletme aşamasında uyulması gereken esaslar şunlardır: 

a) Ekosistem bütünlüğünün korunması ve doğal hayata zarar verilmemesi esastır. 
b) Kıyının jeomorfolojik yapısının doğal durumu korunur. 
c) Mevcut su kalitesinin korunması için, Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin ekindeki Tablo-2, Tablo-3 ve 

Tablo-4’te yer alan su kalite sınıfı belirlenerek gerekli tedbirler alınır. 
ç) Deniz ve göl rezervuarlarına su akışı engellenmez. 
d) Denizlerden, göl yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve işletilmesi faaliyetlerine 

ilişkin olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan söz konusu faaliyet sahası ile ilgili su ürünleri açısından alınacak 
görüş doğrultusunda faaliyetler yürütülür. 

e) Faaliyet esnasında oluşabilecek atıklar çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde ilgili 
mevzuat doğrultusunda bertaraf edilir. 

f) Faaliyet sahibince ocak sahası içerisinde derinlik ölçümü yapılabilmesine olanak sağlayacak 
gerekli ekipman bulundurulur. 
 

++ Tarım arazilerinden alınan malzemenin yıkanması ve elenmesi sonucunda oluşan pasa, ruhsat alanı içerisinde 

çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek can ve mal emniyetini sağlayacak şekilde araziyi yeniden kazanım 
çalışmalarında kullanılmak üzere depolanır. 
Raporlama 

(1) İl çevre ve orman müdürlüğü, faaliyet sahiplerince verilen çevre yönetim planlarının koordinatları ve 
planın gerçekleşme durumunu gösterir raporları her yıl mart ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. 

 
ÇEVRE YÖNETİM PLANI 

  
1. Projenin Özellikleri 
  
a) Projenin İş Akım Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan,  Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı. 
b) Doğal Kaynakların Kullanımı. (Arazi Kullanımı, Su Kullanımı, Kullanılan Enerji Türü vb.) 
c) Arazinin Hazırlanması, İşletme ve Rehabilitasyon Alanlarında Oluşan Atıkların Miktarı ve Fiziksel, 

Kimyasal, Biyolojik Özellikleri. 
ç) Kullanılan Teknoloji ve Malzemelerden Kaynaklanabilecek Kaza Riski. 
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d) Projenin Olası Çevresel Etkilerine Karşı Alınacak Tedbirler. 
  
2. Projenin Yeri 
  
a) Mevcut Arazi Kullanımı ve Kalitesi. (Tarım Alanı, Orman Alanı, Planlı Alan, Su Yüzeyi vb.) 
b) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-V’deki Duyarlı Yöreler Listesi Dikkate Alınarak (sulak 

alanlar, kıyı kesimleri, dağlık ve ormanlık alanlar, tarım alanları, milli parklar, özel koruma alanları, nüfusça yoğun 
alanlar, tarihsel, kültürel, arkeolojik, vb. önemli alanlar, erozyon alanları, heyelan alanları, ağaçlandırılmış alanlar, 
potansiyel erozyon ve ağaçlandırma alanları ile 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun 
gereğince korunması gereken akiferler) Doğal Çevrenin Değerlendirilmesi. 

  
3. Doğaya Yeniden Kazandırma Planı (Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlayanlar 

hazırlayacak) 
  

4. Çevre Yönetim Planı Uygulama Takvimi (Çevresel Etki Değerlendirmesi Rap. hazırlayanlar hazırlayacak) 
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İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKCÜLÜK 

 

II. Meşturiye Dönemi (1908):  

+ Bu kargaşadan yararlanan bazı devletler harekete geçtiler. 

+ Bulgaristan Bağımsızlığını ilan etti. 

+ Avusturya Bosna Herseki topraklına kattı. 

+ Yunanistan Giriti topraklarına kattı. 

+ ıı.Meşrutiyet dönemi çok partili hayata geçildi.  

+ Kanunu esaside önemli değişikler yapılarak hak ve özgürlükler genişletildi.  

+ Meşrutiyete karşı olanlar 31 Mart ayaklanmasını gerçekleştirdi.  

+ bu ayaklanma hareket ordusu tarafından bastırıldı. Ordunun komutanı Mahmut Şevket Paşa, Krumay Yüzbaşı ise M.Kemal idi. 

Ayaklanma sonrasında ıı. Abdülhamit tahtan indirildi. V.Mehmet Reşat tahta geçti. Bu olay geriye dönük bir rejimi getirme 

amacıyla yapıldığı için “ irtica hareketı” dır. 

+ II. Meşrutiyet döneminde TÜRKÇÜLÜK akımı önem kazanmıştır.  

 

Trablusgarp Savaşı: 

+ Osmanlı devleti burayı savunamayınca Mustafa Kemal ve Enver Paşa Trablusgarpa giderek İtalyanlar ile savaştıar. 

+ Derne ve Dobrukta başarılar elde ettiler fakat İtalyanlar 12 adaya asker çıkarması üzerine UŞİ ANLAŞMASI imzalandı. 

+ Anlaşmaya göre Trablusgarp İtalyaya verildi.  

+ 12 ada geçici olarak İtalyaya bırakıldı. 

+ Osmanlı devleti Trabusgarpta halife temsilcisi buluduracaktı. ( Osmanlı halifelik sıfatından 2. Kez yararlandı. 

+ Bu olayla kuzey Afrikadaki son toprak elimizden çıktı. 

+ Trablugarp Savaşı M.Kemal sömürgecileği karşı giriştiği ilk mücadeledir.  

 

1. Dünya Savaşı ( 1914-1918 ) 

Genel Sebepleri: 

+ Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçilik akımı. 

+ Sanayi devrinden sonra sömürgecilik faaliyetlerinin başlaması ve buna bağlı olarak Avrupa devletleri arasında ekonomik 

rekabetin yaşanması  

+ Devletler arası silahlanma yarışı. 

 

Savaşı Başlatan Olay: 

Avusturya Macaristan veliahtının bir sırplı tarafından öldürülmesi  

 

Üçlü İttifak:          Üçlü İtilaf 

+ Almanya           + İngiltere 

+ Avusturya Macaristan        + Fransa 

+ İtalya           + Rusya 

 

( OBAMA ) : Osmanlı , Bulgaristan, Almanya, Macaristan, Avusturya                        ( ARİF ): Abd, Rusya, İngiltere, Fransa daha           

                                                                                                                                                  sonra Japonya, İtalya Sırbıstan katılmıştır. 

 

Osmanlı Devletinin Savaşa Girme Sebebi: 

+ Son zamanlarda kaybedilen toprakların geri alınmak istenmesi 

+ Siyası yalnızlıktan kurtulmak istemesi 

+ İttihatçıların Alman hayranlığı ve savaşı Almanların kazanacağına inanmaları 

+ İngilizlere yaptırılan ve parası peşin ödenen iki geminin Osmanlıya verilmemesi. 
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Osmanlı Devletinin Savaşa Girmesine Yol açan Olay: 

+ Goben ve Breslav isimli Alman gemisi Akdenizde İngilizlerden kaçarak Osmanlı sularına girdiler. İngilizler gemileri isteyince 

Osmanlı bu gemileri satın aldığını açıkladı. İsimleri YAVUZ VE MİDİLLİ olarak değiştirilen gemiler daha sonra Karadenize açılarak 

Rus limanlarını bombaladılar ve böylece Osmanlı devleti savaşa girdi.  

 

 

Osmanlı Devletinin Savaştığı Cepheler: 

 

Savunma Cephesi :     Taarruz Cephesi:    Yardım Cepheleri: 

+ Çanakkale                    + Kafkas Cephesi     + Galiçya 

+ Hicaz Yemen     + Kanal Cephesi    + Makedonya 

+ Suriye Filistin           + Romanya 

+ Irak Cephesi 

 

Kafkasya Cephesi: 

+ Osmanlı kaybetmesine rağmen tek toprak kazandığı  

+ Sarıkamışta yaşanan başarısızlık 90.000 asker soğuk havadan şehit oldu. 

+ Kafkasyada yenilmenin nedeni ağır iklim koşulları 

+ Bu cephedeki savaşlar Rusyada Çarlık Rejiminin çökesinden sonra imzalanan 3 Mart 1918 Brestlitowsk Anlaşması ile sona erdi 

bu anlaşmaya KARS, ARDAHAN, BATUM Osmanlı Devletine borakıldı. 

+Bu cephede Türler Ruslar ile işberliği yapan Ermenilere karşı savaştılar. Enrmenilerin olayları artırması üzere Osmanlı yönetimi 

1915 TECHİR KANUNU çıkardı. Ermeniler Suriye Lübnan a göç ettirildi.  

Kanal Cephesi: 

+ Mısırın geri alınmak istenmesi 

+ İngilizlerin Sömürgelerine giden yolların kapatılmak istenmesi 

+ Sonucu: Osmanlı Ordusu başarısız oldu. İngilizler Suriye ve Filistine ilerledi.  

Hicaz Yemen Cephesi: 

+ Kutsal toprakları korumak 

+ İngilizlerin kışkırttığı Arapların isyanını durdurmak 

+ Sonucu: Kutsal topraklar elimizden çıktı.  

Suriye Filistin Cephesi: 

+ İngilizlerin Kanal Cephesinde başarılı olarak ilerlemeleri ( Kanal cephesinin devamı) 

+ Sonucu: Bu cephede yıldırım orduları grup komutanı M. Kemal Paşa İngiliz ilerleyişini durdurdu.  

+ Ancak Mondros ateşkesi imzalanınca birliklerimiz teslim olmak zorunda kaldı.  

Irak Cephesi:  

+ İngilizlerin kara yoluyla Rusya’ya yardım götürmek istemeleri 

+ İngilizlerin Orda Doğu petrollerine hakim olmak istemeleri. 

+ Osmanlı Ordusunun İran üzerinde Hindistan’a giden yolları tehdit etmelerini önlemeye çalışmaları. 

+ Sonucu: Osmanlı Ordusu Bozguna uğradı.  

Çanakkale Cephesi: 

+ İtilaf Devletlerinin Rusyaya yardım götürmek istemesi 

+ Boğazlardan geçerek Osmanlı devletini savaş dışı bırakmak istemeleri. 

+ Birinci Dünya savaşınıı sona erdirmek istemeleri,Balkan devletlerinin kendi yanlarında savaşa sokmak istemeleri. 

+ 19. Tümen Komutanı M.Kemal Paşa bu cephede şu önemli sözü şölemiştir “ Ben Size Taarruzu değil, Ölmeyi Emrediyorum “ 

+ Bulgaristan ittifak grubunda savaşa katıldı.  

+ M.Kemal in liderlik özelliği ortaya çıktı.  

+ Osmanlı ordusunda subay ve okumuş kesim çoğu şehit oldu. Bu durum ilerde eğitilmiş insan açığınının ortaya çıkmasına 

neden oldu. ( 57 ALAY ) 
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+ I DÜNYA SAVAŞINDA TEK GALİP GELDİĞİMİZ CEPHEDİR.  

+ Birinci Dünya Savaşı sonrası Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Anlaşması ve Sevr Barış anlaşmasını imzalamıştır.  

 

Atatürk’ün Eğitim Gördüğü Okullar:  

+ Mahalle Mektebi. 

+ Şemsi Efendi Okulu. 

+ Selanik Mülkiye Rüştiyesi ( Sivil Ortakokul ) 

+ Selanik Askeri Rüştiyesi ( Askeri Ortaokul ) 

+ Manastır Askeri İdadisi ( Askeri Lise ) 

+ İstanbul Harp Okulu 

+ İstanbul Harp Akademisi 

+ 1905 te Kurmay Yüzbaşı olarak orduda görev aldı.  

 

Wilson İlkeleri:  

+ Dünya barışını sağlamak 

+ Abd nin Mondreo Doktrini geri dönmek istemesi ve dünya siyasetinde söz sahibi olmak istemesi 

+ Gizli anlaşmaları engellemek.  

+ Yenen Devletler yenilen devletlerden toprak ve tazminat almayacak 

+ Ülkeler arası gizli anlaşmalar yapılmayacak.  

+ Karasuları dışındaki sularda gidiş geliş serbest olacak.  

 Türkler ile ilgili maddeler: 

+ Türklerin çoğunlukta olduğu topraklar Türklere verilecek 

+ Boğazlar bütün devletlere açık olacak  

+ Azınlıklar çoğunlukta olduğu bölgelerde devlet kurabilecek 

Not: Avrupa devletleri Wilson ilkelerine uymadılar. Sömürgecilik yerine manda ve himaye çıkardılar.  

 

Mondros Ateşkes Anlaşması ( 30 Ekim 1918 ) 

İmzalanma Sebepleri: 

+ Osmanlı Devletinin savaşacak gücünün kalmaması. 

+ Almanyanın savaştan çekilmesi 

+ Wilson ilkelerinin Türkler ilgili maddeleri ( yenilenlerin toprak kaybetmeyeceği, savaş tazminatı ödemeyeceği, İngilizlerin 

Osmanlıya yardım sözü vermesi ) 

 

Buna göre: 

+ Çanakkale ve İstanbul Boğazları galip devletlere açılacak istihkamlar yıkılacak. 

+ Ordu terhis edilecek, silahlar teslim edilecek, orduya ait olan her şey itilaf devletlerinin emrine verilecek. 

+ Osmanlı Donanması galip devletlerin kontrolünde olacak.  

+ Toros tünelleri geçitler demiryolları itilaf devletlerinin kontrolüne bırakılacak.  

+ Her türlü haberleşme araçları itilaf devletlerinin kontrolüne bırakılacak  

+ İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecekler ( 7 Madde ) 

+ Doğu Anadolu’daki 6 ilde karışıklık çıkarsa itilaf devletlerince işgal edilecek ( Erzurum, Elazığ, Sivas, Diyarbakır, Van, Bitlis )  ( 

24 Madde )  

Ateşkesle : 

+ Osmanlı Devletinin egemenlik hakkını aldığı için devlet fiilen sona erdirilmektedir.  

+ Anadolu halkının ülkesine savunma bilinci oluşmuş, KUVAYİ Milliye Ruhu Canlanmıştır.  

Ateşkesin Uygulanmasıyla: 

 + İngilizler Musulu işgal etmiştir. ( İlk İşgal edilen yerdir. ) 

+ Başkent olan İstanbul işgal edilmesi ile Osmanlı devleti fiilen sona ermiştir.  
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Bununla birlikte: 

+ İngilizler: Musul, Maraş, Samsun, Batumu 

+ Fransızlar: Adana, Mersin, Antep, Urfa ve MARAŞ 

+ İtalyanlar: Antalya, Muğla, Konya 

+ Yunanlılar: Trakya da işgallere başladılar.  

Not: İtilaf devletleri Paris Barış Konferansından sonra İzmir’i daha sonra bütün egeyi işgal ederek, Kurtuluş savaşındaki batı 

cephesinin açılmasına neden oldular.  

 

Paris Barış Konferansı ( 18 Ocak 1919 ) 

+ I. Dünya savaşı sonrasında yapılacak anlaşmaların esaslarını belirlemek ve yeni sınırları çizmek, Osmanlı topraklarını 

paylaşmak için, 32 devletin katılımıyla gerçekleşmiştir, konferansta İngiltere, ABD, Fransa, Japonya, gibi devletler etkili 

olmuştur.  

 

İzmirin İşgali ( 15 Mayıs 1919 ) 

+ İşgal kararına ilk tepki İzmirde Reddi İlhak Cemiyetinin kurulmasıdır.  

+ İşgale karşı ilk tepki gazeteci Hasan Tahsin den gelmiş ancak öldürülmüştür.  

+ Ulusal bilincin uyanmasına Kuvayi Milliyenin oluşmasına neden olmuştur.  

+ M.Kemal in Anadolu’ya gelme kararı hızlanmıştır.  

+ İşgal Avrupalı devletlerin bu bölgedeki çıkarlarını tehlikeye soktuğu görülmüş bölgeye temsilci gönderme kararı verilmiştir. ( 

Amiral Bristol ) ( Temsilci )  

 

Amiral Bristol Raporu:  

+  İzmirde ABD temsilcisi Amiral Bristol un başkanlığında müfettiş heyeti gönderilmesine karar verilmiştir.  

Bu raporda: 

+ İzmir ve bölgesinde yaşayan Rumların güven içinde olduğu görülmüştür, işgaller haksızdır. 

+ Paris Barış konferansına sunulan belge sahtedir çünkü bölgede Türkler çoğunluktadırlar.  

Önemi: Bu rapor milli mücadelenin haklılığını dünyaya duyuran ilk belgedir.  

 

 

CEMİYETLER: 

 

Yararlı Cemiyetler:        Zararlı Cemiyetler 

+ İzmir Reddi İlhak            Azınlıklar Tarafından Kurulan:  Türkler Tarafından kurulan: 

+ İzmir Müdafai Hukuku Osmaniye                              + Mavri Mira    + Sulh ve Selameti Osmaniye F. 

+ Trakya Paşaeli             + Etniki Eterya   + Teail İslam 

+ Kilikyalılar             + Pontus Rum   + Kürdistan Teali 

+ Trabzon Müdafai Hukuk Milliye          + Kordos    + İngiliz Muhipleri 

+ Şark Vilayetleri 8 Dogu Anadolu) Müd. Huk.          + Ermeni Rum Birliği   + Wilson Prensibleri 

+ Milli Knogre              + Hınçak ve Taşnak   + Hürriyet ve İtilaf Fırkası 

+ Anadolu Kadınlar Müdafaai Vatan            + Alyans İsrailit 

 

 

Kuvai Milliye: 

+ Mondros ateşkesinden sonra işgallerin başlaması üzerine Türk halkının işgalleri önlemek amacıyla oluşturduğu düzensiz askeri 

birliklerdir. 

Özellikleri: 

+ Amaç işgallere karşı vatanı savunmaktır. 

+ İhtiyaçları halk tarafından karşılanır. 
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+ Eli silah tutan halktan oluşmuştur.  

+ Bölgesel amaçlıdır. 

+ Düşmanla gerilla taktiğiyle savaşmıştır.  

Yararları: 

+ Batı Anadoluda Yunan ilerleyişini engellediler. 

+ Rum ve Ermeni çetelerine karşı köy ve kasabaları korudular. 

+ Milli mücadele ruhunun ortaya çıkmasını sağladılar. 

+ Düzenli ordunun temelini oluşturdular. 

+ TBMM bünyesindeki düzenli ordu kurulana kadar düşmanı oyaladılar. 

+ TBMM karşı çıkan isyanları bastırdılar.  

Kuvayi Milliyenin Kaldırılma Sebepleri: 

+ Bazı kuvayi milliyecilerin malzeme toplamak için halka baskı yapmaları. 

+ Suçluları kendi kurallarına göre cezalandırmaları. 

+ İşgalleri önleme konusunda yetersiz kalmaları. 

+ Bazı kuvayi milliyecilerin disiplin altına girmek istememeleri 

NOT: Kuvayi Milliye birlikleri, Düzenli ordunun kurulmasıyla Kasım 1920 kaldırılmıştır.  

 

Mustafa Kemalin Samsuna Çıkışı: 

+ M.Kemal 9. Ordu müfettişi olarak Samsun çevresindeki Rum çetelerinin faaliyetlerine karşı Türklerin direnişe geçerek kargaşa 

çıkarmalarını önlemek için Samsun’ a gönderildi.  

+ Milli mücadelenin ana programı olan SAMSUN RAPORU hazırladı. Buna göre bölgedeki olayların sorumlusu Rumlardır ve Türk 

halkının hiçbir devletin egemenliği altına girmeye tahammülü yoktur.  

 

Havza Genelgesi: 

+ M.Kemal bu genelgeyle Türk halkından işgallere karşı kayıtsız kalmamasının mitingler düzenleyerek işgalleri protesto 

etmelerini istemiştir.  

+ Milli Mücadeleyle ilgili ilk genelgedir.  

 

Amasya Genelgesi:  

+ Vatanın Bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. ( Kurtuluş Savaşının AMACI ) 

+ İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmemektedir. ( Kurtuluş Savaşının GEREKÇESİ ) 

+ Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. ( Kurtuluş Savaşının YÖNTEMİ ) 

+ Sivasta Ulusal bir Kongre toplanacaktır.  

+ Tüm illerin her bölgesinden ulusun güvenini kazanmış üç delegenin seçilerek yola çıkması gerekmektedir.  

+ Sivas Kongresine katılacak delegelerin seçimini Müdafai Hukuk, Reddi İlhak Cemiyeti ile Belediyeler yapacaktır ( Güvenlik ) 

+ Askeri ve Ulusal Birlikler hiçbir biçimde dağıtılmayacaktır.  

Önemi ve Özellikleri: 

+ Milli Mücadelenin amacı, gerekçesi ve yöntemi belirlenmiştir.  

+ Milli egemenlik kararı ön plana çıkarılmıştır.  

+ Yönetimin değişeceği üstü kapalı şekilde belirtilmiştir.  

+ Padişah ve İstanbul hükümetine karşı çıkarılacak Milli Mücadelenin ihtilal aşaması başlamıştır.  

+ Evrensel değerlerle uyumludur.  

+ Manda ve Himaye kabul edilmeyeceği üstü kapalı şekilde bahsedilmiştir.  

NOT: M.Kemal genelgeyi illere gönderirken İstanbul’ un Anadolu’ ya hakim değil tabi olması gerektiğini vurgulamıştır.  

NOT: Genelgeyle M.Kemal resmi görevine ters düştüğünden İstanbul a çağrılmış ancak gitmeyerek 7 Temmuz 1919 da 

askerlikten istifa etmiştir.   

 

Erzurum Kongresi: 
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Önemi ve Özellikleri: 

+ İlk Kez Milli mücadeleden bahsedilmiştir.  

+ Manda ve Himaye ilk kez açıkça reddedilmiştir.  

+ İlk Kez hükümet kurulmasından bahsedilmiştir.  

+ Yeni bir devlet kurma fikri belirtilmiştir.  

Padişah ve halifelik makamlarının kurtarıldığının belirlenmesi, Milli Birlik ve beraberliği sağlamaya yönelik alınan bir karardır. 

+ Kongrede yalnız iç politikayla ilgili değil, dış politikayla ilgili kararların alınması kongrenin meclis gibi hareket ettiğini gösterir. 

+ Kongrede TEMSİL HEYETİ oluşturularak başkanlığına Mustafa Kemal getirilmiştir.  

+ Kongre Toplanış Bakımından BÖLGESEL aldığı kararlar bakımından MİLLİ bir kongredir.  

NOT: Temsil Heyeti TBMM açılana kadar milli mücadele ile ilgili işleri yürüten kurumdur.  

 

Balıkesir-Alaşehir Kongreleri: 

+ Bölgesel amaçlıdır. 

+ Batı cephesinden kurulmasına etkili olmuştur.  

+ Padişaha bağlılık kararı almıştır.  

 

Sivas Kongresi ( 4 Eylül 1919 ) 

Alınan kararlar: 

+ Milli sınırlar içinde bulunan vatan bir bütündür, birbirinden ayrılamaz. 

+ Kuviya milliyeyi yetkili ve milli iradeyi hakim kılmak esasdır. 

+ Azınlıkların her türlü güvenliği sağlandığından siyası egemenlik ve toplum dengesini bozacak ayrıcalıklar verilemez. 

+ İstanbul hükümeti bir dış baskı karşısında topraklarının herhangi bir parçasını bırakmak zorunda kalırsa buna karşı bütün 

tedbirler alınır ve kararlar verilebilir. 

+ Milli vicdandan doğan cemiyetler birleşmiş Anadolu ve Rumeli Müdafi Hukuk Cemiyeti adını almıştır.  

+ Umumi Kogre tarafından kutsal gayelere erişmek, bunları takip etmek için bir temsil Heyeti seçilmiştir. ( Temsil Heyetinin üye 

sayısı 15’ e çıkarılmıştır. ) 

Sonuçları ve Önemi: 

+ Toplanış ve aldığı kararlar bakımından millidir.  

+ Temsil heyetinin yetkileri genişletilerek üye sayısı artırılmıştır.  

+ Manda ve himaye tartışılmamak üzere reddedilmiştir.  

+ İradei milliye gazetesi çıkarılmıştır. ( Amaç halkı bilgilendirmektir. ) 

+ Temsil Heyeti yürütme yetkisini kullanarak Ali Fuat Paşa’ yı Batı cephesi komutanlığına atanmıştır.  

NOT: Temsil heyetinin ilk zaferi Damat Ferit hükümetinin Sivas Kongresi sonunda düşürülmesidir. Böylece Milli Mücadele 

tarafından olan Ali Rıza Paşa hükümeti kurulmuştur.  

 

Amasya Görüşmeleri ( Protokolü ) 22 Ekim 1919 

+Temsil Heyeti ile İstanbul hükümeti arasında yapılan görüşmelerde temsil heyetini Mustafa Kemal ve Bekir Sami Bey, İstanbul 

Hükümetini Bahriye Nazırı Salih Paşa temsil etmiştir. Bu görüşmelerde Erzurum ve Sivas Kongresi karaları İstanbul hükümetince 

onaylanmış ve Osmanlı meclisinin İstanbul dışında güvenilir bir yerde toplanmasına karar vermiştir.  

Alınan Kararlar: 

1-Hiçbir vilayet terk edilmeyecek, himaye kabul edilmeyecektir. Bütünlük ve istiklal korunacaktır.  

2- Azınlıklara siyasi hakimiyetimizi zedeleyici ve sosyal dengemizi bozucu ayrıcalıklar verilmeyecektir.  

3-Anadolu ve Rumeli Müdafai hukuk cemiyeti İstanbul hükümeti tarafından tanınacaktır.  

4-Meclisi mebusan toplanmalıdır.  

5-Meclisi mebusan İstanbul dışında toplanmalıdır. ( Meclisin İstanbul’ da toplanması halinde, milli mücadele ruhunu 

yansıtmayacağı ve rahat çalışamayacağı düşünülmüştür. ) 

6- Sivas kongresi kararları meclis tarafından onaylanmalıdır.  

7-Yapılacak anlaşmalar için heyeti temsiliyenin onayı alınmalıdır.  
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8- Secimler serbest yapılmalıdır.  

ÖNEMİ: Amasya görüşmeleriyle İstanbul hükümeti Temsil Heyetini hukuken tanımıştır.  

SONUCU: Görüşmelerde alınan kararlardan sadece biri uygulanmıştır. Osmanlı Meclisi toplanmıştır. Ancak İstanbul da 

toplanmıştır.  

+ Meclisin İstanbul da toplanması ve Misakı Milli kararlarının alınması İstanbul un resmen işgaline yol açmıştır.  

 

Temsil Heyetinin Ankaraya Gelişi: (22 Aralık 1919 ) 

Sebepleri: 

+ M.Kemal in İstanbuldaki meclis çalışmalarını takip etmek istemesi  

+ Ankara’ nın güvenli bir konumda olması. 

+ Demiryolu bağlantısının olması 

+ Batıda Yunanlarla yapılan savaş alanına yakın olması. 

+ Yararlı cemiyetlerin burada güçlü olması 

NOT: Temsil Heyetinin Ankaraya gelmesiyle Milli Mücadelenin merkezi Ankara olmuştur.  

 

Son Osmanlı Meclisi: 

+ Amasya görüşmelerine aykırı olarak İstanbul da toplandı. M. Kemal Erzurumdan milletvekili seçildi. Ancak güvenlik 

gerekçesiyle İstanbul a gitmedi.  

+ Meclis 28 Ocak 1920 de misaki milli kararları aldı.  

 

Misaki Milinin Önemi: 

+ Milli sınırlarımız kesin olarak belirlendi. 

+ Erzurum ve Sivas Kongresi kararları meclis tarafından onaylandı.  

Sonuç: 

+ Bu kararların alınmasıyla itilaf devletleri meclisi dağıtarak milletvekillerin sürgüne gönderdi. İstanbul resmen işgal edildi.  

 

İstanbulun İşgalinin Sonuçları: 

+ Meclisin İstanbulda toplanmamasıyla ilgili Mustafa Kemal in haklılığı ortaya çıktı. 

+ İstanbul dan kaçan milletvekilleri Ankara ya giderek Milli Mücadele katıldılar. 

+ Halkın hakkını savunacak herhangi bir kurumun bulunmaması Ankara’ da yeni bir meclis açılmasına ( TBMM zemin hazırladı. ) 

+ Ali rıza paşa hükümeti istifa etti. Yeni kurulan SALİH Paşa Hükümeti de istifa edince tekrar Damat Ferit Paşa geldi. 

+ Padişahın 11 Nisan 1920 Mecilisi iptal etmesiyle Osmanlı parlemantosu tarihe kavuştu. 

+ İstanbulun işgaliyle padişah ve Osmanlı hükümeti tamamen itilaf devletlerinin kontrolüne girdi.  

 

TBMM’ NİN Açılışı ( 23 Nisan 1920 )  

+Meclis acılınca ilk başkan, sinop milletvekili Şerif Bey oldu. Daha sonra 24 Nisan da M. Kemal meclis başkanı seçildi.  

İlk TBMM ‘ nin Görevleri: 

1- Yasama ve Yürütme Meclise aittir. ( Güçler Birliği ilkesi ) Amaç: İşleri hızlandırmak 

2- Meclis Başkanı aynı zamanda hükümet başkanıdır. ( Meclis Hükümet sitemi ) 

3- Olanüstü yetkilere sahiptir.  

4- Partileşme yoktur. Gruplaşma vardır. 

 

TBMM TANIYANLAR 

1-Ermenistan İlk Devlet 

2-SSCB İlk Avrupalı Devlet 

3-Fransa ilk İtilaf Devlet 

4-Afganistan İlk Müslüman Devlet 
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TBMM KARŞI AYAKLANMALAR 

1- Dogrudan İstanbul Hükümetinin Çıkardığı Ayaklanmalar: 1- Kuvayi İnzibatiye, 2- Ahmet Anzavur 

2- İstanbul Hükümeti ve İşgal güçlerinin kışkırtması ile çıka ayaklanmalar: Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı, Bozkır, 

Konya ( Delibaş Mehmet ) Yozgat ( Şeyh Eşref ) Urfa ( Milli Aşireti ) Garzan ( Cemil Çeto) Mardin ( Ali Batı ) 

3- Azınlıkların Çıkardığı Ayaklanmalar: 1- Ermeniler, 2- Rum 

4- Daha Önce Kuvayi Milliye yanlısı olup sonradan ayaklananlar: Çerkez Etem, Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali Efe 

 

NOT: Azınlıklar içinde en uzun süren RUM isyanıdır.  

Ayaklanmaların Sonuçları: 

1- Yunanlılar işgal sahalarını genişlettiler. 

2- Milli mücadelenin başarıya ulaşması gecikti. 

3- Kardeş kanı döküldü.  

4- Ayaklanmaların TBMM tarafından bastırılmasıyla halkın meclise olan güveni arttı.  

 

Ayaklanmalara Karşı alınan Önlemler: 

1- Hıyanet i vataniye kanunu çıkarıldı.  

2- İstiklal mahkemeleri kuruldu.  

3- Şeyhülislam fetvasına karşı Ankara müftüsü Rıfat Efendiden fetva alındı.  

4- Kuvayi milliye kaldırılarak düzenli ordu kuruldu.  

5- Anadolu Ajansı kuruldu.  

6- Ceride i Resmi gazetesi çıkarıldı.  

 

Sevr Barış Anlaşması: 

+ Osmanlı meclisi tarafından onaylanmadığından hukuki geçerliliği yoktur.  

+ Osmanlı devletinin imzaladığı son anlaşmadır. 

+ Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.  

+ Misaki Milliye ters düşmüştür.  

+ Türk halkının son çaresinin Milli Mücadele olduğunu tamamen ortaya koymuştur.  

Anlaşmaya Tepkiler  

+ Tepkiler karşısında Damat Ferit istifa etti. 

+ TBMM sevri tanımadığını bildirerek anlaşmayı imzalayanları vatan haini ilan etti.  

 

Kurtuluş Savaşında Acılan Cepheler: 

1-Doğu Cephesi: Ermenilere Karşı  

2- Güney Cephesi : Fransız ve Ermenilere Karşı  

3- Batı Cephesi : Yunanlılara Karşı 

 

Doğu Cephesi: 

+ Mondros ateşkesinden sonra 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir elindeki birliklerin dağıtmadı böylece bu cephede 

düzenli birlikler Ermenilere karşı savaştı.  

+ Türk Ordusu başarısı üzerine 3 Aralık 1920 de Ermeni Devleti ile GÜMRÜ ANLAŞMASI imzalandı. Böylece Gümrü 

başarısıyla Doğu Cephesi kapandı.  

Gümrü Barışı: 

+ Aras nehri sınır olacak ( Batum sınır dışı kalmıştır. Misaki Milliden verilen 1. tavizdir. ) 

+ Kars, Sarıkamış ve Iğdır Türkiye ye bırakılacaktır.  

+ Ermenistan Sevr anlaşmasını tanımayacak  
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Gümrü Barışının Önem ve Sonuçları: 

1- TBMM imzaladığı ilk anlaşma, ilk siyasi ve askeri başarıdır.  

2- TBMM tanıyan ilk devlet ERMENİSTAN olmuştur.  

3- TBMM anlaşmada ilk kez Türkiye adını kullanmıştı.  

4- Sevr geçersizliği ortaya çıkmıştır.  

5- Buradaki birliklerimiz Batı ve Güney cephelerine kaydırılmıştır.  

6- Ermeni Sorunu Çözüme kavuşmuştur.   

 

Güney Cephesi:  

+ Mondros Ateşkesi sonrasında Urfa, Antep, Maraş: İngilizler tarafından işgal edildi. Bir süre sonra İngilizler buraları 

Fransızlara bıraktı. Fransızlar ise Ermenilerle iş birliği yaptılar. 

+ Güney cephesinde düzenli orduya gerek kalmadan, halkın kuvayi milliye birliklerini desteklemesi üzerine Fransızlar 

bölgeden çekilmek zorunda kaldılar.  

+ Batı cephesindeki başarılardan sonra Fransa ile 20 Ekim 1920 Ankara Antlaşması imzalandı. Böylece Güney cephesindeki 

savaşlar sona erdi.  

+ Antalya çevresini işgal eden İtalya ile çatışma yaşanmamıştır. Bu batı cephesindeki başarılardan sonra İtalya Anadolu’dan 

çekilmiştir. Türk yurdunu işgal etmekten vazgeçen ilk itilaf devleti İTALYA dır.   

 

Batı Cephesi: 

+ Bu cephede İzmirin işgalinden sonra Yunanlılara karşı mücadele başlatıldı. Kuvayi Milliye birlikleri Bergama, Ayvalık, 

Soma, Akhisar, Salihli, Aydın, Nazilli gibi cephelerde mücadele ettiler.  

+ Düzenli ordunun kurulmasından sonra Batı cephesi komutanlığına Ali Fuat Paşa daha sonra İsmet Paşa getirildi.  

+ Bu cephede türk ordusu yunanlara hemde çerkez etheme karşı savaştı.  

+ Batı cephesinde yapılan savaşlar: 

-1 İnönü 

-2. İnönü 

-Kütahya Eskişehir 

-Sakarya Meydan Muharebesi 

-Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muhaberesi 

 

I.İNÖNÜ SAVAŞI: 

Sonuçları:   bu savaşla MİLAT oldu kafada böyle tut. 

1-Düzenli ordunun ilk başarısıdır. 

2-Meclise ve Düzenli Orduya güven arttı. 

3-TBMM’ nin otoritesi artmıştır.  

4-İsmet Bey Albaylıktan Generallige terfi etti. 

5-Teşkilati Esasıya kabul edildi.  

6-Afganistan ile Dosluk anlaşması umzalandı. ( Bu anlaşma ile TBMM’ yi ilk kez Müslüman bir devlet tanıdı.  

7-İstiklal Marşı kabul edildi.  

8-SSCB iel moskova anlaşması imzalandı.  

9- İtilaf devletleri ile Londora konferansı toplanmıştır.  

 

Londra Konferansı: 

+ Konferansın amacı Sevr anlaşmasını itilaf devletlerine yumşatarak türklere kabul ettirmek istemeleridir. Konferansa hem 

İstanbul hem Ankara hükümetini çağırarak durumdan yararlanmak istediler. İstanbul hükümeti sözcüsü olan Tevfik Paşa 

buna izin vermedi.  

+ Konferansta herhangi sonuç alınamadı. 
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Önemi ve Sonuçları: 

1- İtilaf Devletleri TBMM resmen tanıdı.  

2- Misaki Milli tüm dünyaya duyuruldu. 

3- İtilaf devletleri arasında ayrılıklar kesinleşti.  

 

Teşkilati Esasıye Kanunu: 

1-Egemenlik Kayıtsız şartsız milletindir. 

2-Yasama ve Yürütme TBMM aittir.  

3-Türkiye devleti TBMM tarafından yönetilir.  

 

Önemi: 

1-Yeni Türk devletinin kuruluşu resmen belgelenmiştir. ( Türkiye Devletinin İlk Anayasası ) 

2- Milli egemenlik, güçler birliği Meclis üstünlüğü ve tek meclis ilkeleri benimsenmiştir. 

3-Cumhuriyet Rejimi açıklanmamıştır. 

4-Olanüstü şartlarda hazırlandığından kısa ve özdür.  

5-Kişi hak ve özgürlükleri yer almamıştır.  

 

II.İNÖNÜ MUHABERESİ:  

Sebebi: Yunanlılar Ankara’ ya giderek meclisi dağıtarak ve milli mücadeleyi sona erdirerek Sevr’i Türklere Kabul ettirmek 

istemeleri. 

Sonucu: Yunanlılar bozguna uğrayarak geri çekildiler. İtalyanlar ve Fransızlar işgal alanlarını boşaltmaya başladılar. İngilizler 

maltadaki bazı tutukları serbest bıraktılar. 

 

Kütahya Eskişehir Savaşları: 

+ Yunanlılar aynı amaçla harekete geçtiler. Ancak türk ordusu tutunamayarak geri çekildi. Yunanlalar Polatlıya kadar 

geldiler. Ordu Sakaryanın doğusuna çekildi. Bu olumsuzluklar üzerine 05 Ağustos 1921 Başkomutanlık yasası çıkarılarak 

Mustafa Kemala 3 aylığına Meclisin tüm yetkileri ve başkomutanlık yetkileri verildi.  

+Mustafa Kemal bu yetkileri kullanarak ordunun ihtiyaçlarının karşılamak için Tekalifi Milliye Kanunu çıkardı. Bu kanunla 

Türk halkı askerin ihtiyaçlarını karşılamış ve topyekün seferberlik ilan etmiştir.  

 

Sakarya Meydan Muharebesi: 

Sebebi: Kütahya Eskişehir yenilgisi üzerine Yunanlılar Ankaraya ilerlemek istediler. 

Gelişimi: Mustafa Kemal in Savaş stratejisi ( Hattı Müdafaa yoktur, Sattı Müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır.) 

 

Sonuçları: 

1-Türklerin II. Viyanadan itibaren başlayan geri çekilmeleri sona erdi.  

2-Türkler taarruza, Yunanlılar savunmaya geçti.  

3-Mustafa Kemal a Gazilik ve Mareşallik rütbesi verildi.  

4-Sovyet Rusyaya bağlı Kafkas Cumhuriyeti ile Kars Anlaşması, Fransa ile Ankara anlaşması, Ukrayna ile Dostluk anlaşması 

imzalanmıştır.  

5-İngiltere ile esir değişimini sağlayan anlaşma imzalandı.  

6-İtilaf Devletleri Türkiye ve Yunanistana ateşkes teklifinde bulundu.  

 

Ankara Anlaşması: 

+ Fransa ile imzalanan bu anlaşmaya göre, Fransa Hatay ve İskenderun hariç işgal alanından çekilmiş Türk devletini siyasi 

olarak tanımıştır. Hatay ise 1939 da Türkiye’ye katıldı. Hatay ın sınırlarımız dışında kalması “ Misaki Milliden verilen 2. 

Tavizdir. “ 
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Anlaşmanın Önemi: İlk kez bir itilaf devletleri Türkiye yi tanımıştır. Hatay ın sınırlarımz dışında kalması Misaki Milliden 

verilen 2. Tavizdir.  

 

Kars Anlaşması: 

+ Sovyet Rusya ya bağlı Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ile imzalanmıştır. Moskova anlaşması karaları Kafkas 

Cumhuriyeti tarafından kabul edilmiş böylece doğu sınırımız son şeklini almıştır.  

 

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muhaberesi: 

+ Mustafa Kemal batı cephesi karagahı olan Ahşehir e geldi. Orada İsmet Paşa ve Fevzi Paşayla taarruz planı yaptı. Daha 

sonra Afyona gelerek Kocatepeden taarruzu başlattı. Yunan orduları bozguna uğradı. Mustafa Kemal bu savaşta askerlere 

hitaben “ Ordular ilk Hedefiniz Akdenizdir İleri “ demiştir. Batı Anadolu düşmandan temizlenmiştir.  

Sonuçları:  

+ Kurtuluş Savaşının askerlik safhası sona erdi. Siyasi safhası başladı.  

+ Marmara ve boğazların kurtarılması için ordumuzun hazırlığa geçmesi ile İngilizlerle ilk kez savaş ihtimali ortaya çıktı.  

+ İtilaf devletlerinin ateşkes teklifi üzerine Mudanya Ateşkes anlaşması imzalandı.  

 

NOT: Büyük taarruz tamamen toprak kazanmaya yönelik bir savaştır. Tarihimizde “ Yurt Kurtaran Savaş “ olarak bilinir.  

 

Mudanya Ateşkes Anlaşması:  

Sonuçları ve Önemi: 

1- Askeri Zaferi tamamlayan siyasi zaferdir.  

2- Dogu Trakya -, İstanbul ve Boğazlar savaşılmadan kurtarılmıştır.  

3- Türk Yunan savaşı tamamen sona ermiştir.  

4- İngilterede hükümet istifa etmiştir.  

5- İtilaf devletleri yeni kurulan Türk Devletini siyasi olarak tanımıştır.  

6- Lozan barış görüşmlerine zemin hazırlamışlardır.  

 

NOT: Batı Trakya için halk oylaması istenilmişşse de kabul edilmemiştir. Bu yüzden Misaki Milliden 3. Kez taviz 

verilmiştir.  
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2521 SAYILI AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER, NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ 

YAPIMI, ALIMI, SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN 

YÖNETMELİK 

    

 

a)Yivsiz av tüfekleri: Avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlularında yiv - set bulunmayan tüfekler, 

b)Spor ve nişan tüfek ve tabancaları: Hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz, namlusu yivli veya yivsiz 

olan, uluslararası standartlara uygun tüfek ve tabancaları, 

c)Av Bıçağı: Sadece avda kullanılan, av hayvanlarını kesmeye, yüzmeye, parçalamaya yarayan oluksuz, 

sırtı küt veya testereli bıçakları ifade eder. 

+ Fabrika veya imalathane kurmak isteyenler; kuruluş izni almak için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına aşağıda 

belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan üç nüsha olarak hazırlanmış dosya ile müracaat eder. 

1- Bağlı bulunduğu oda kayıt belgesi, 

2- Şirket ise son tadilleri kapsayacak şekilde firma ana sözleşmesi, 

3- İmalat konusu ve türü ile tasarlanan kapasite miktarı, 

4- Kurulacak iş yerinin güvenlik bakımından uygun olduğuna dair illerde valiliklerden, ilçelerde 

kaymakamlıklardan alınacak yazı, 

5- Tesislerin konumu ve çevresini gösterecek şekilde yetkili makamlarca onaylanmış 1/1000 ölçekli genel 

yerleşim planı. 

 

Satışta Aranacak Belgeler 

+ Fabrika ve İmalathanelerde yivsiz tüfeklerin satışında; satıcıdan (bayilerden) satıcılık belgesi, alıcıdan yivsiz 

tüfek satın alma belgesi aranır. Hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz tüfek ve tabanca satışlarında bu belge 

aranmaz. 

+ Satıcılar (Bayiler) bir ay içinde, önceki ay sattıkları tüfek ve nişan tabancalarının cins, marka, çap ve seri 

numaraları ile alıcının açık adresini, yivsiz av tüfekleri alıcıları tarafından ibraz edilen yivsiz tüfek satın 

alma belgesinin tarih ve numarasını da gösteren (Örnek 2) deki listeleri, Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen 

şekilde mahallin en büyük mülki amirliğine vermek zorundadırlar. 

+ Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi: 2521 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince illerin merkez ilçelerinde valiler, 

ilçelerde kaymakamlarca verilir. Yivsiz tüfek ruhsatnamesinin şekli  (Örnek 3)’te gösterilmiştir. 

İlk defa yivsiz tüfek ruhsatnamesi almak isteyenlerin;  

1- T.C. Kimlik Numarası beyanı, 

2- Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı, 

3- Silah taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu, 

4- İki adet fotoğraf, 

ekleyecekleri dilekçeleri ile yerleşim yerinin bağlı bulunduğu valilik veya kaymakamlığına başvurmaları 

halinde yivsiz tüfek ruhsatnamesi harcının ödenmiş olması kaydıyla, verildiği tarihten geçerli olmak üzere 5 yıl 

süreli yivsiz tüfek ruhsatnamesi düzenlenir. Bu belge tüfek sahibine, bulundurma ve meskun mahaller dışında 

kırsal alanda taşıma yetkisi sağlar. Söz konusu tüfeklerin köy, kasaba veya şehir içinde boş olarak torba veya kılıf 

içerisinde ya da araçların bagajında taşınıp nakledilmesi zorunludur. 

+ 5 yıllık ruhsatname harcının ödendiğini kanıtlayan harç tahsil makbuzunun ibrazı halinde kendisine yivsiz tüfek 

ruhsatnamesi verilir veya mevcut ruhsatnamesi yenilenir. 

+ Türkiye’deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda görevli kişilerle en az iki yıl süreli ikamet tezkeresi alan 

yabancılara karşılıklılık ilkesi gözetilmek suretiyle Dışişleri Bakanlığının önerisi ve İçişleri Bakanlığının uygun 

görmesi üzerine valilerce yivsiz tüfek ruhsatnamesi verilir. 
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+ 18 yaşını bitirmemiş atıcılık lisansına sahip kimseler, velilerin adına belgelendirilmiş ya da Gençlik ve Spor 

Genel Müdürlüğü veya Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun demirbaşına kayıtlı silahları; veli, yönetici veya 

idarecilerin sorumluluğu altında Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunca düzenlenecek özel izinle, atış 

poligonlarında veya sportif faaliyetlerin yapıldığı alanlarda taşıyıp kullanabilir. 

Av Tüfeklerinin Devri 

+ Bu Yönetmelik hükümlerine göre yivsiz tüfek ruhsatnamesi alan kişiler bu belgelerde kayıtlı yivsiz av tüfeklerini 

sadece yivsiz tüfek ruhsatnamesi olan kişilere satabilir veya hibe yoluyla devredebilir. Devreden ve devralan 

kişiler en geç bir ay içinde ruhsatname düzenleyen makamlara başvurarak devrettikleri tüfeği belgelerinden 

sildirmek ve devraldıkları tüfeği belgelerine işletmek zorundadır. Kişiler arasında bu şekilde yapılan devir 

işlemlerinde başkaca belge aranmaz. 

 

Yivsiz Av Tüfeği Satın Alma 

+ Bu Yönetmelik hükümlerine göre av tüfeği taşıma ve bulundurmalarında engel bulunmayanlara mahalli mülki 

amirliklerce yivsiz tüfek ruhsatnamesi düzenlenir. Bu silahları satın almak isteyenler silah imal eden ya da satan 

kişi ve kuruluşlardan yivsiz tüfek satın alma belgesi ile bu silahları satın alabilir. Bu şekilde satın alınan av 

tüfeklerinin en geç bir ay içerisinde belgenin alındığı makama müracaatla cins, marka, çap ve seri numarasının 

kaydettirilmesi zorunludur. Ruhsatname üzerine tüfeklerin kaydedilmesi işlemi esnasında tüfeklerin görülerek 

tespitinin yapılması esastır. 
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ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ 

  

a) Alıcı Ortam: Hava, su, toprak ortamları ile bu ortamlara ilişkin ekosistemleri, 

b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, 

c) Çevre danışmanlık firması: Çevre yönetimi hizmeti vermesi için Bakanlık tarafından belgelendirilen 

tüzel kişiyi, 

ç) Çevre görevlisi: Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre 

Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin 

faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, 

tesis içi yıllık denetim programları düzenleyen ve Bakanlık tarafından belge verilen görevliyi, 

d) Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu 

deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izni, 

e) Çevre İzin Belgesi: Alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca işletmelere verilecek 

belgeyi, 

f) Çevre İzin ve Lisans Belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında verilecek çevre izin ve çevre lisanslarını 

kapsayan belgeyi, 

g) Çevre Lisansı: Ek-3C’de yer alan lisans konuları ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin teknik yeterliliği, 

ğ) Çevre Yönetim Birimi: Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler 

uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp 

uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim programları düzenleyen ve Bakanlık tarafından yeterlilik 

belgesi verilen birimi, 

h) Emisyon: İşletmelerden, alan ve noktasal kaynaklı katı, sıvı veya gaz haldeki atık maddelerin, 

titreşimin, ısının veya gürültünün havaya, suya veya toprağa doğrudan veya dolaylı olarak salımını, 

ı) Geçici Faaliyet Belgesi (GFB): İşletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için çevre izni ve lisansı öncesi 

verilen belgeyi, 

i) İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı: İşletmelerin, tabi olduğu mevzuata göre fiziksel şartları sağladığına 

ilişkin belgeyi, 

j) İşletme: Tesis ve faaliyetlerin bütününü, 

k) İşletmeci: Çevre izin ve lisans sürecine tabi olan işletmeyi, işleten ve/veya mülkiyet hakkına sahip, 

hukuki olarak sorumlu, gerçek veya tüzel kişiyi, 

l) Tesis: Alıcı ortama emisyonu olan ve/veya atıkların toplanmasından taşıma hariç bertarafına kadar 

gerçekleştirilen işlemlere ait ünitelerin bütününü, 

m) Yetkili merci: Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatını, 

ifade eder. 

  

+ Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve 

lisans belgesi almak zorundadır. 

Geçici faaliyet belgesi, çevre izni veya çevre izin ve lisansı belgesi vermeye yetkili merciler 

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca verilecek geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin 

ve lisansı; 

a) Bakanlık, 

b) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, tarafından verilir. 

 

Geçici faaliyet belgesine ait başvurunun değerlendirilmesi ve belgenin düzenlenmesi 

+ Geçici faaliyet belgesi başvurusu, EK-3A ve EK-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte yapılır. 

Başvuru yetkili merci tarafından otuz takvim günü içerisinde değerlendirilir. 

+ Söz konusu başvuruda herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olması halinde, yetkili merci eksiklikleri 

başvuru sahibine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin altmış takvim günü içinde tamamlanarak yetkili 

merciye sunulması zorunludur. Eksiklikleri tamamlanan başvuru yetkili merci tarafından yirmi takvim günü içinde 

değerlendirilir. Başvurunun uygun bulunmaması veya belirtilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanarak yetkili 

merciye sunulmaması durumunda geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilir. 

+  Birinci fıkraya göre yapılan başvurunun, yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, herhangi bir 

eksikliğin bulunmadığının belirlenmesi halinde, işletmeye bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir. 

 

Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinin geçerliliği ve yenilenmesi 

+ İşletmelere verilen çevre izni veya çevre izin ve lisans belgeleri beş yıl süre ile geçerlidir. İşletmeler belge 

geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten en az 180 takvim günü önce başvuru yapmak ve beş yıllık süre 

dolmadan yeniden çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır. Bu süreç çevre izni belgesi için 

her durumda, çevre izin ve lisansı belgesi için ise mevcut lisans konuları ile ilgili prosesinde ve çalışma 

koşullarında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda, GFB başvuru süreci uygulanmaksızın bu Yönetmeliğin 

9 uncu maddesi kapsamında yürütülür. 

+ Çevre izni veya çevre izin ve lisans alma süreci aşağıdaki belirtilen değişikliklerin gerçekleştirilmesini müteakip 

30 takvim günü içerisinde yeniden başlatılır. 
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a) İşletmenin faaliyet yerinin değişmesi, 

b) İşletmenin faaliyet konusunun değişmesi, 

c) İşletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin değişmesi, 

ç) İşletmenin toplam üretim kapasitesinin veya toplam yakma/anma ısıl gücünün en az 1/3 oranında 

artması veya artış miktarının bu Yönetmeliğin Ek-1 Listesi kapsamında yer alması.  

 

Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinin iptali 

+ İşletmenin çevre izni veya çevre izin ve lisans koşullarına aykırı iş ve işlemlerinin tespit edilmesi durumunda 

yetkili merci tarafından Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır. 

+ Uygunsuzluğun düzeltilmesi için, işletmeye yetkili merci tarafından en fazla bir yıla kadar süre verilebilir. 

+ İşletmeye süre verilmemesi veya işletmeye verilen sürenin bitiminde uygunsuzluğun giderilmemesi halinde, 

yetkili merci tarafından çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi iptal edilir. Çevre ve insan sağlığı yönünden 

tehlike yaratan faaliyetler nedeniyle işletmeye süre verilmeksizin çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi iptal 

edilir. Bu işletmeler için izin süreci yeniden başlatılır ve işletme kendi adına yeni geçici faaliyet belgesi 

düzenlenene kadar faaliyette bulunamaz. Geçici faaliyet belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında 

2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır. 

+ Yükümlülükleri doğrultusunda yapılacak belgelendirmelerde ve beyanlarında usulsüz ve gerçeğe aykırı bilgi ve 

belge düzenlendiği tespit edilen tesislere 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar 

uygulanır ve (…)(1) belgeleri iptal edilir. Bu işletmelerin doksan takvim günü süresince faaliyeti durdurulur. İptal 

edilen başvuruya ait her bir çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için 19 uncu madde uyarınca belirlenen 

belge bedellerinin iki katı, tekrarında dört katı uygulanır, müteakip tekrarında ise faaliyet 1 yıl süresince 

durdurulur. 

 

+ Askeri tesisler ile ilgili çevre izin veya çevre izin ve lisans uygulamaları, ilgili kurumların görüşü alınarak 

Bakanlık tarafından belirlenir. 

+ Geçici faaliyet belgesi, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almış işletmeler herhangi bir nedenle 

faaliyetini sonlandırması durumunda 3 ay içerisinde yetkili merciye bildirmekle yükümlüdür. 
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KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK 
  

Kıyı Çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında, suyun kara parçasına 
değdiği noktaların birleşmesinden oluşan meteorolojik olaylara göre değişen doğal çizgidir. 

Kıyı Kenar Çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsuların, alçak-basık kıyı özelliği gösteren kesimlerinde 
kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumsal ve kıyı kumullarından oluşan kumluk, 
çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık benzeri alanların doğal sınırı; dar-yüksek kıyı özelliği gösteren kesimlerinde 
ise, şev ya da falezin üst sınırıdır. 

 Kıyı: Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alandır. 
a) Dar-Yüksek Kıyı: Plaj ya da abrazyon platformu olmayan veya çok dar olan, şev veya falezle son bulan 

kıyılardır. 
b) Alçak-Basık Kıyı: Kıyı çizgisinden sonra da devam eden, kıyı hareketlerinin oluşturduğu plaj, hareketli 

ve sabit kumulları da içeren kıyı kordonu lagün gölü, lagün alanları, sazlık, bataklık ile kumluk, çakıllık, taşlık ve 
kayalık alanları içeren kıyılardır. 

Sahil Şeridi: Deniz ve tabii göllerin kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 
metre genişliğindeki alandır. 

Genel Esaslar 
+ Kıyılar ve doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, 
herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. 
+ Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. 
+ Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit, 
parmaklık, telörgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz. 
+ Kıyılardan kum, çakıl vesaire alınamaz veya çekilemez. Kıyılarda kıyıyı değiştirecek boyutta ve kıyının doğal 
yapısını bozacak nitelikte kazı yapılamaz. Valilikçe uygun görülmesi ve yazılı izin verilmesi halinde Valilik 
denetiminde kıyının doğal yapısını değiştirmeyecek boyut ve nitelikte yapılacak kazı işlemi izin şartlarına bağlıdır. 
İzin şartlarına aykırı işlem yapılması halinde verilen izin iptal edilir ve Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre cezai 
işlem yapılır. 
+ Kıyılara moloz, toprak, curuf, çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve artıklar dökülemez. Ayrıca Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği hükümleri de geçerlidir. 
+ Kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için onaylı kıyı kenar çizgisinin bulunması 
zorunludur. 

  
Kıyı Kenar Çizgisinin Tespiti ve Onayı 

  
Kıyı kenar Çizgisi Tespit Komisyonunun Teşekkülü 

+ Kıyı kenar çizgisi tespit komisyonu valiliklerce, kamu görevlilerinden en az beş kişiden oluşturulur. Komisyonda 
aşağıda belirlenen meslek gruplarının her birinden en az bir kişinin bulunması zorunludur. 

a)  jeoloji mühendisi ve/veya jeolog ve/veya jeomorfolog 
b) Harita ve kadastro mühendisi 
c) Ziraat mühendisi 
d) Mimar ve/veya şehir plancısı 
e) İnşaat mühendisi 
Bu üyeler arasından valinin belirleyeceği bir üye komisyon başkanlığını yürütür. 
Kıyı Kenar Çizgisinin Tespiti ve Onayı 

+ Onaylı kıyı kenar çizgisi bulunmayan alanlardaki tespit işlemlerinin valiliklerce bir program dahilinde ve en kısa 
sürede gerçekleştirilmesi esastır. Valiliklerce yıllık tespit programları hazırlanır. 

Tespit talepleri haritaya ilişkin koşulların tamamlanarak valiliğe tesliminden sonra valiliğince 3 ay içinde 
sonuçlandırılır. 

Kıyı kenar çizgisi tespiti talep üzerine yapılış ise bakanlığa gönderilen ozalit paftalar üzerine talep konusu 
taşınmaz veya taşınmazların mülkiyet sınırları da işlenir. 
 
Kıyı Kenar Çizgisinin Onayı ve İlanı  
+ Orijinal pafta, bu paftadan çoğaltılmış bir takım ozalit pafta, mahallinde tutulan tutanak ve ölçü işlemleri ile ilgili 
belgeler valiliğe sunulur. Valilik uygun görüşü ile birlikte bu belgeleri ve konu ile ilgili diğer belgeleri Bakanlığa 
gönderir. 
+ Uygun görülen kıyı kenar çizgileri bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe girer. Onaylı orijinal pafta valiliğe gönderilir. 
Bakanlıkça uygun görülmeyen kıyı kenar çizgisi paftaları, gerekli düzeltmeler veya yeniden tespit yapılmak üzere 
valiliğe iade edilir. 
+ Yürürlüğe giren kıyı kenar çizgisi, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelerce, bu sınırlar dışında 
valiliklerce tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süreyle ilan edilir. 
+ Kıyı kenar çizgisine, ilan süresi içinde kamu kurum ve kuruluşları ve ilgilileri itiraz edebilir. İtirazlar valiliğine 
yapılır. İtirazlar, Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca onbeş gün içinde incelenir. İnceleme sonuçlarını ve 
gerekçeli görüşlerini içeren komisyon raporu değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderilir. Bakanlık itirazı, 
komisyon raporunu da dikkate alarak inceleyip karara bağlar. 

  
Sahil Şeridinin Belirlenmesi 
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 Sahil Şeridinin belirlenmesinde aşağıdaki esaslara uyulur. 
+ Uygulama imar planı ilk defa yapılacak alanlarda, köy yerleşik alanlarında ve iskan dışı alanlarda sahil şeridi, 
kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 metre genişliğinde olmak üzere belirlenir. Bu 
alanlar kapsamında daha önce mevzii imar planı onaylanmış alanların kalması durumunda, mevzii imar planının 
kısmen veya tamamen yapılaşma bulunmayan imar adalarında da sahil şeridi en az 100 metre olarak belirlenir. 

  
Kontrol ve İmar Mevzuatına Aykırı Yapı (1) 

  
Kontrol 
Madde 19- Kıyılarda, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan alanlarda ve sahil şeritlerindeki uygulamalar 

ve bunların kontrolü, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bu alanlar dışında valiliklerce yürütülür. 
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KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ 
  

1) Trafik: Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. 
2) Karayolu: Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır. 
3) Araç: Karayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik 

tekerlekli traktörlerin genel adıdır. 
4) Taşıt: Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır. Bunlardan makine gücü ile 

yürütülenlere “motorlu taşıt” insan ve hayvan gücü ile yürütülenlere “motorsuz taşıt” denir. 
Ayrıca, bir kazanç kaydı olmaksızın kullanılanlara “hususi taşıt”, çeşitli şekillerde kazanç sağlamak 

amacıyla kullanılanlara “ticari taşıt”, Taşıt Kanunu kapsamına girenlere “resmi taşıt”, resmi olmakla birlikte ticarilik 
niteliği taşıyanlara da “resmi ticari taşıt” denir. 

5) Sürücü: Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişidir. 
6) Şoför: Karayolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişidir. 
7) Araç Sahibi: Araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik veya satış belgesi 

düzenlenmiş kişidir. 
8) İşleten: Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen 

veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir. Ancak, ilgili 
tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde 
fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır. 

9) Yolcu: Aracı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında araçta bulunan kişilerdir. 
10) Hizmetli: Araçlarda, sürücü hariç, araç veya taşıma hizmetlerinde süreli veya süresiz çalışan kişiler ile 

iş makinelerinde sürücüden gayri kişilerdir. 
11) Trafik İşaretleri: Trafiği düzenleme amacı ile kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer 

işaretlemeleri ile trafik zabıtası veya diğer yetkililerin trafiği yönetmek için yaptıkları hareketlerdir. 
12) Geçiş Üstünlüğü: Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye 

sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarıdır. 
13) Geçiş Hakkı: Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanmak 

sırasındaki öncelik hakkıdır. 
14) Durma: Kırmızı ışık, yetkililerin dur işareti, yol kapanması gibi her türlü trafik zorunlulukları nedeni ile 

aracın durdurulmasıdır. 
17) Trafik Kazası: Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, 

yaralanma ve/veya zararla sonuçlanmış olan olaydır. 
20) Yaya: Araçlarda bulunmayan, karayolunda hareketsiz veya hareket halinde bulunan insandır. 
21) Trafikten Men: Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hallerde araçla ilgili 

belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasıdır. 
b) Karayoluna, karayolu üzerinde ve kenarındaki tesislere ilişkin tanımlar 
1) Karayolu Yapısı: Karayolunun kendisi ile karayolunun üstünde, yanında, altında veya yukarısındaki; 

ada, ayırıcı, oto korkuluk, istinat duvarı, köprü, tünel, menfez ve benzeri yapılardır. 
2) Karayolu Sınır Çizgisi: Kamulaştırma yoluyla veya kanunlarla kamuya terk veya tahsis edilmiş 

karayolunda, mülkle olan sınır çizgisi, diğer karayollarında, yarmada, şevden sonra hendek varsa hendek dış 
kenarı, hendek yoksa şev üstü kenarı, dolguda şev etek çizgisi, yaya yolu ayrılmış karayolunda ise, yaya yolunun 
mülkle birleştiği çizgidir. 

3) İki Yönlü Karayolu: Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur. 
4) Tek Yönlü Karayolu: Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur. 
5) Bölünmüş Karayolu: Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan 

ayrılması ile meydana gelen karayoludur. 
6) Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol): Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerler ve şartlar 

dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak izin verilen motorlu 
araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayoludur. 

7) Ekspres Yol: Sınırlı erişme kontrollü ve önemli kesişme noktalarının köprülü kavşak olarak teşkil edildiği 
bölünmüş bir ana karayoludur. 

8) Geçiş Yolu: Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, karayoluna bağlanan ve karayolu 
sınır çizgisi içinde kalan kısmıdır. 

9) Bağlantı Yolu: Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak 
alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmıdır. 

10) Taşıt Yolu (Kaplama): Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmıdır. 
11) Bisiklet Yolu: Karayolunun, sadece bisikletlilerin kullanmalarına ayrılan kısmıdır. 
12) Yaya Yolu (Yaya Kaldırımı): Karayolunun, taşıt yolu kenarı ile gerçek veya tüzel kişilere ait mülkler 

arasında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmıdır. 
13) Banket: Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı 

arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların 
faydalanabileceği kısımdır. 

14) Platform: Karayolunun, taşıt yolu (kaplama) ile yaya yolu kaldırım veya banketinden oluşan kısmıdır. 
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15) Anayol: Ana trafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin, bu yolu geçerken veya bu yola 
girerken, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş karayoludur. 

16) Tali Yol: Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından, bağlandığı yoldan daha az önemde 
olan yoldur. 

17) Tehlikeli Eğim: Araçların emniyetle seyrine devam için, vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya 
açıdaki yol eğimidir. 

18) Kavşak: İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alandır. 
19) Kavşak Ortak Alanı: Kavşaklarda kavşağı teşkil eden kollardan ayrı ayrı yaklaşıldığında, kavşaktaki 

geometrik veya fiziki değişikliğin başladığı çizgiler ile çevrelenmiş alandır. 
20) Yaya Geçidi: Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile 

belirlenmiş alandır. 
21) Okul Geçidi: Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle 

öğrencilerin geçmesi için taşıt yolundan ayrılmış ve bir trafik işareti ile belirlenmiş alandır. 
22) Alt Geçit: Karayolunun diğer bir karayolu veya demiryolunu alttan geçmesini sağlayan yapıdır. 
23) Üst Geçit: Karayolunun diğer bir karayolu veya demiryolunu üstten geçmesini sağlayan yapıdır. 
24) Demiryolu Geçidi (Hemzemin Geçit): Karayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya 

bariyersiz geçitlerdir. 
25) Ada: Yayaların geçme ve durmalarına, taşıtlardan inip binmelerine yarayan, trafik akımını düzenleme 

ve trafik güvenliğini sağlama amacıyla yapılmış olan, araçların bulunamayacağı, koruyucu tertibatla belirlenmiş 
bölüm ve alanlardır. 

26) Ayırıcı: Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran bir taraftaki taşıtların diğer tarafa 
geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gereçtir. 

27) Şerit: Taşıtların bir dizi halinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış bölümüdür. 
28)  Park Yeri (Otopark): Araçların parketmesi için kullanılan açık veya kapalı alandır. 
29) Karayolu Üzeri Park Yeri: Taşıt yolundaki veya buna bitişik alanlardaki park yeridir. 
30) Karayolu Dışı Park Yeri: Karayolu sınır çizgisi dışında olan ve bir geçiş yolu veya servis yolu ile taşıt 

yoluna bağlanan park yeridir. 
31) Durak: Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya 

duraklamaları için yatay ve düşey  işaretlerle belirlenmiş yerdir. 
32) Garaj: Araçların, genellikle uzun süre durmaları için kullanılan, bakım veya servisinin de yapılabileceği 

kapalı veya açık olan yerlerdir. 
33) Terminal: İnsan veya eşya taşımalarında, araçların indirme, bindirme, yükleme, aktarma yaptıkları ve 

ayrıca bilet satışı ile bekleme, haberleşme, şehir ulaşımı ve benzeri hizmetlerin de sağlandığı yerdir. 
İl ve İlçe Trafik Komisyonlarının Kuruluşu İle Görev ve Yetkileri 
  
İl ve İlçe Trafik Komisyonları 

+ İl sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliği bakımından yönetmelikte gösterilen 
konular ve esaslar çerçevesinde, illerde vali veya yardımcısının başkanlığında, belediye, emniyet, jandarma, milli 
eğitim, karayolları ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna bağlı ilgili odanın temsilcileri; valilikçe 
uygun görülen trafikle ilgili üniversite, oda, vakıf ve kamuya yararlı dernek veya kuruluşların birer temsilcisinden 
oluşan il trafik komisyonu, ilçelerde kaymakamın başkanlığında, aynı kuruluşların yöneticileri veya 
görevlendirecekleri temsilcilerinin katıldığı ilçe trafik komisyonu kurulur. 

Kuruldaki üniversite, vakıf ve kamuya yararlı dernek veya kuruluşların temsilcilerinin toplam sayısı 3’ü 
geçemez. 

Kuruluşu bulunan yerler hariç, ilçe trafik komisyonlarına karayolları temsilcisinin katılması zorunlu değildir. 
Gündem konuları vali veya kaymakamlar tarafından belirlenir. 
Bu komisyonlara, oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere, diğer kuruluş temsilcileri de çağrılabilir. 
Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. 
İl trafik komisyonu kararları valinin onayı ile yürürlüğe girer. 
İl ve ilçe trafik komisyonu kararlarını bütün resmi ve özel kuruluşlar uygulamakla yükümlüdür. 
İlçe trafik komisyonu kararları, il trafik komisyonunca incelenip vali tarafından onaylandıktan sonra 

yürürlüğe girer. 
Yeni Kayıt 
Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan araçların tescil işlemleri; aracın satın alınma veya gümrükten 

çekilme tarihinden itibaren üç ay içinde araç sahibinin ilgili trafik tescil kuruluşuna veya Emniyet Genel 
Müdürlüğünün belirleyeceği kamu kurum veya kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel  

Araçların Üzerinde Yapılan Değişiklikleri ve Adres Değişikliklerini Bildirme 
 
Araçların üzerinde, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte belirtilen şekillerde yapılan her 

türlü teknik değişiklik ile aracın rengine ilişkin değişikliklerin, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren otuz 
gün içinde herhangi bir trafik tescil şube veya bürosuna bildirilerek tescil kayıtları ile belgelerine işletilmesi, araç 
sahibinin adresine ilişkin değişikliklerin ise, otuz gün içinde herhangi bir trafik tescil kuruluşuna bildirilmesi 
zorunludur. 
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“Uluslararası Sürücü Belgesi 
Uluslararası sürücü belgesi, sınıflarına uyan araçların sürülebilmesi için, ikili veya çok taraflı anlaşmalar 

uyarınca, uluslararası otomobil kurumları tarafından, 1 yıl süre ile verilen ve verildiği ülke dışındakiler için geçerli 
olan sürücü belgesidir. 

Uluslararası sürücü belgeleri, ülkemizde "Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu" tarafından ve bu 
Kurumca tespit edilen esas ve usullere göre verilir.” 

   
Adres Değişikliklerini Bildirme ve Sürücü Belgelerini Bulundurma Zorunluluğu 
Sürücü belgesi sahipleri; 

a) İkamet adresi değişikliklerini, değişiklik tarihinden itibaren 30 gün içinde belgeyi veren tescil kuruluşuna 
bildirmek, 
b) Araç sürerken belgelerini yanlarında bulundurmak ve istendiğinde yetkililere göstermek Zorundadırlar. 

  
Karayollarında Trafiğin Akışı ve Karayolunun Kullanılması 

 Karayollarında trafik sağdan akar. 
Aksine bir hüküm veya işaret bulunmadıkça karayollarında; 

A) Araç sürücüleri; 
a) Araçlarını durumun elverdiği oranda gidiş yönüne göre yolun en sağından, yol çok şeritli ise trafik 

durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmek, 
b) Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini  beklemek, 
c) Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek, 
d) Gidişe ayrılan yol bölümünün en son şeridini sürekli işgal etmemek, 
e) İki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda, motosiklet, otomobil, kamyonet, minibüs ve otobüs 

dışındaki araçları sürenler, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlemek, Zorundadırlar. 
Sürücülerin; 
f) Geçme, dönme, duraklama, durma ve parketme gibi mecburi haller dışında şerit değiştirmeleri, 
g) İki şeridi birden kullanmaları, 
h) Kavşaklara yaklaşırken; yerleşim yerlerinde 30, yerleşim yerleri dışında 150 metre mesafe içinde ve 

kavşaklarda şerit değiştirmeleri, 
ı) Araçlarının cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmeleri, 
j) İşaret vermeden şerit değiştirmeleri, 
k) Bölünmüş yollarda karşı yöndeki trafik için ayrılan yol bölümüne girmeleri, 
l) Dört veya daha fazla şeritli ve iki yönlü yollarda, karşı yöndeki trafik için ayrılan yol bölümüne girmeleri, 
m) İki yönlü ve üç  şeritli yollarda en sol şeride girmeleri, Yasaktır. 
 
Trafik İşaretlerine Uyma 
Araç ve hayvan sürücüleri ile yayalar yolu kullanırken; 
a) Trafiği düzenleme ve denetlemeye yetkili üniformalı veya özel işaret taşıyan görevlilerin uyarı ve 

işaretlerine, 
b) Işıklı ve sesli trafik işaretlerine, 
c) Trafik işaret levhaları, tertipleri ve yer işaretlemelerine, 
d) Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olarak Karayolları Trafik Kanununda ve Karayolları Trafik 

Yönetmeliğinde gösterilen diğer kural, yasak,  zorunluluk ve yükümlülüklere , Uymak zorundadırlar. 
Bunlara uymadaki öncelik yukarıda yapılan sıralamaya göredir. 
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler etkisi altında araç sürme yasağı 
 

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile kanlarındaki alkol miktarı 0.50 promilin üzerinde olan 
hususi otomobil sürücülerinin ve kanlarındaki alkol miktarı 0.20 promilin üstünde olan diğer araç sürücülerinin 
karayolunda araç sürmeleri yasaktır. 
Trafik görevlilerince sürücüler her zaman alkol kontrolüne tabi tutulabilirler. Uyuşturucu veya uyarıcı madde 
kontrolü ise durumundan şüphe edilen sürücüler üzerinde yapılır. 
Trafik görevlilerince sürücülerin alkol oranlarının tespitinde aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır: 

a) Sürücülerin alkol oranlarının tespitinde; tarih, saat ve ölçüm sonucu ile cihaza ait seri numarasını gösterir 
çıktı verebilen ve kalibrasyon ayarı yapılmış teknik cihazlar kullanılır. 

b) Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüye 
2918 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen miktarlarda idari para cezası verilerek, son 
ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde sürücü belgeleri birinci defasında altı ay, ikinci 
defasında iki yıl, üç veya üçten fazlasında ise her seferinde beşer yıl süreyle geri alınır. 

c) Teknik cihaz kullanılmasını kabul etmeyen sürücüye 2918 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin dokuzuncu 
fıkrasında belirtilen miktarda idari para cezası verilir ve sürücü belgesi iki yıl süreyle geri alınır. 

ç) Yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler ile teknik cihaz 
kullanılmasını kabul etmeyen ve bu nedenle hakkında işlem yapılan sürücüler araç kullanmaktan men edilir. 

d) Yapılan tespit sonucunda 1,00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen ve 2918 sayılı Kanunun 48 
inci maddesine göre işlem yapılan sürücüler, haklarında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 179 uncu 
maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre adli işlem yapılmak üzere mahalli zabıtaya teslim edilir. 

 



213 
 

ARAÇ CİNSİ 
YERLEŞİM 
YERİ 
İÇİNDE 

YERLEŞİM YERİ DIŞINDA 

OTOYOLLA
RDA 

ŞEHİRLERAR
ASI 

ÇİFT YÖNLÜ 
 KARAYOLLA

RINDA 

BÖLÜ
NMÜŞ 

YOLL
ARDA 

Otomobil (M1),  (M1G), 50 90 110 120 

Minibüs (M2), 50 80 90 100 

Otobüs (M2-M3), 50 80 90 100 

Kamyonet (N1), N1G) 50 80 85 95 

(Ek satır:RG-21/3/2012-
28240) 
Panelvan (N1) 

50 85 100 110 

Kamyon (N2-N3), 
Çekici (N2-N3) 

50 80 85 90 

Motosiklet (L3) 50 80 90 100 

Motosiklet (L4, L5, L7) 50 70 80 80 

Motorlu bisiklet (L1, L2, 
L6) 
Motorsuz bisiklet 

30 45 45 Giremez 

(Değişik satır:RG-
17/4/2015-
29329) Tehlikeli madde 
taşıyan araçlar 
(Belgelerinde aksine bir 
hüküm yoksa) 

30 50 60 70 

(Ek satır:RG-17/4/2015-
29329) Özel yük taşıma 
izin belgesi veya özel izin 
belgesi ile karayoluna 
çıkan araçlarda 
(Belgelerinde aksine bir 
hüküm yoksa) 

30 50 50 60 

Lastik tekerlekli traktörler 20 30 40 Giremez 

Arızalı bir aracı çeken 
araçlar 

20 20 30 40 

İş makineleri 20 20 20 

Yolun 
yapım, bakım veya 
işletilmesinden 

sorumlu 
kuruluştan 

izin 
alınmadan 

giremez 

  
  
Dönüşler (Doğrultu Değiştirme) 
Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücüleri; 
a) Sağa dönüşlerde; 
1) Dönüş işareti vermeye, 
2) Sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni verilen şeride girmeye, 
3) Hızını azaltmaya, 
4) ) Dar bir kavisle dönmeye, 
5) Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ve bisiklet yolundaki bisikletlilere 

geçiş hakkı vermeye, 
6)  Dönülen karayolunun gidiş şeridine veya gidişe ayrılmış en sağ şeridine girmeye, 
b) Sola dönüşlerde; 
1) Dönüş işareti vermeye, 
2) Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden en soldaki şeride, iki şeritli ve iki yönlü karayollarında sağ 

şeridin soluna yanaşmaya, 
3) Hızını azaltmaya, 
4) Kavşağa geldiğinde varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermeye, 
5Dönüşe başlamadan sağdan gelen taşıtlara ilk geçiş hakkını vermeye, 
6)  Döneceği yolun gidişe ayrılan kısmına girmek üzere, arkadan gelen ve sola dönecek diğer araçları 

engellememek için dönüşü geniş kavisle yapmaya, 
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7)(7) Dönüş sırasında karşı yönden gelen ve emniyetle duramayacak kadar yaklaşmış olan araçların 
geçmesini beklemeye, 

8)(7) Döneceği yolun çok şeritli olması halinde en sağ şerit dışındaki uygun bir şeritten kavşağı terk etmeye, 
9)(7) Döndüğü yola girdikten sonra en kısa sürede  trafiği tehlikeye düşürmeden sağ şeride veya hızının 

gerektirdiği şeride girmeye, 
c) Dönel kavşaklardaki dönüşlerde; 
Dönel kavşaklarda da sağa ve sola dönüş kurallarına aynen uymakla  birlikte, 
1) Sola veya geriye dönecek ise orta adaya bitişik şeritten kavşağa girmeye, 
2) Dönel kavşakta geriye dönecek ise orta adaya bitişik şeritte dönüşe geçmeye, 
3) Orta ada etrafında dönerken, kavşak çıkışında bulunan ve uygun mesafede olmayan bir karayoluna 

veya geçiş yoluna girmek istemesi hali dışında, şeridini muhafaza etmeye,   Mecburdurlar. 
Dönüş sırasında araç sürücüleri; yaya ve bisikletler için yeşil ışık yanmakta iken; yaya geçidinden ve 

bisiklet yolundan geçen yoksa veya yayalar uzakta iseler, yayaların ve bisikletlerin  geçiş haklarını  engellememek 
şartıyla, dönüşlerine devam edebilirler. 

Gidişe ayrılan birden fazla şeridi bulunan yollarda; en sağ veya sol şeride bitişik şerit veya şeritlerden 
işaretlenmek suretiyle sağa veya sola dönüşlere izin verilebilir. 

Geçmenin Yasak Olduğu Yerler 
Sürücülerin; 
a) Geçmenin herhangi bir trafik işareti ile yasaklandığı yerlerde, 
b) Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, 
c) Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, 
d) Kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken, 
e) Gidiş ve geliş için birer şeridi bulunan iki yönlü trafiğin kullanıldığı köprü ve tünellerde, 
Önlerindeki bir aracı geçmeleri yasaktır. 
Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar 
Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ile bunların sürülmesi hakkında uygulanacak esas, usul ve kurallar 

aşağıda gösterilmiştir. 
a) Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar; 
1) Yaralı veya acil hastaların taşınması ve bunlara ilk ve acil yardımın yapılması için kullanılan ambulans ve 

özel amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan diğer araçlar, 
2) Organ ve doku nakil araçları, 
3) İtfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları, 
4) Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları, 
5) Trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine giden trafik 

hizmetlerine ait araçlar, 
6) Yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa ait kar ve buz mücadelesi araçları ile acil müdahale 

gerektiren çalışmalarda görevli araçlar, 
7) Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar, 
8) Hizmetin devamı süresince koruma araçları ile korunan araçlar, 
 
Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde; 
a) Toplam 100 ceza puanını aştığı tespit edilen sürücülerin, sürücü belgeleri 2 ay süre ile geri alınır. Milli 

Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğine göre tabi tutulacakları eğitimi 
tamamladıklarını belgeleyen sürücülerin sürücü belgeleri geri alma süresi sonunda iade edilir. 

b) Toplam 100 ceza puanını ikinci defa aştığı tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri 4 ay süre ile geri 
alınarak, tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücülük 
yapmasına engel hali bulunmadığını belgeleyen sürücülerin belgeleri, geri alma süresi sonunda iade edilir. 

c) Toplam 100 ceza puanını üçüncü defa aştığı tespit edilen sürücüler bu konuda düzenlenecek bir 
tutanakla sulh ceza hakimliklerine sevk edilir ve mahkeme kararına göre işlem tesis edilir. 

100 ceza puanına ulaşıldığı tarihte bu puanın üstünde tespit edilen ceza puanı sayıları daha sonraki ceza 
puanı hesaplamasında dikkate alınmaz. 

100 ceza puanını doldurduğu tarih ile sürücü belgesinin geri alınma işleminin başlatıldığı tarihler arasında 
araç kullanarak ceza puanı alan sürücülerin almış oldukları bu ceza puanları daha sonraki ceza puanı 
hesaplamasında da değerlendirmeye alınır. 

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ilgili 
mahkeme tarafından 1 yıl süre ile geri alınır. İlgili trafik zabıtasınca bilgisayar kayıtlarına gerekli şerhler düşülür. 

Sürücü belgesinin sürücünün yanında olmaması ya da başka nedenlerle işlem yapıldığı sırada geri 
alınamaması halinde bilgisayar kayıtlarında geri alma işlemi yapılarak gerekli şerhler düşülür. Ayrıca sürücü 
hakkında Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine istinaden gerekli işlem yapılır. 

Sürücü belgeleri geçici olarak geri alınırken durum bir tutanakla tespit edilir ve süresi sonunda imza 
karşılığı teslim edilir. 

Geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında 2918 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 
üçüncü fıkrasının (b) bendine istinaden işlem yapılır. 
 

 



215 
 

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TEŞKİLAT GÖREV VE YETKİLERİ YÖNETMELİĞİ 

a) Angajman kuralı: Gerginliğin kontrol altında tutulması maksadıyla belirli bir bölgede belirli ülke 

unsurlarına karşı birlik komutanına verilen yetkilerin artırılması veya kısıtlanmasını içeren düzenlemeleri,  

b) Asayiş: Hukuka uygun ve gerekli önlemlerin alınması sonucu Devlete, topluma, kişilere, mal ve 

eşyalara yönelik tehlike, kaza ve sabotajların söz konusu olmadığı bir ortamı, düzensizlik ve karışıklıkların 

önlendiği, hayatın normal akışının sağlandığı hali ve dirlik ve düzenin varlığı konusunda kamuda oluşan 

yerleşik ve yaygın inancı,  

c) Askeri gemi: Bir devletin silahlı kuvvetlerine ait olan ve kendi tabiyetindeki askeri gemilerin açık dış 

işaretlerini taşıyan, bu devletin hizmetinde ve adı subaylar listesinde veya buna eşit bir belgede kayıtlı 

bulunan bir deniz subayının kumandası altında bulunan ve mürettebatı askeri disiplin kurallarına tabi olan 

gemiyi,  

d) DEGAK: Dalış, emniyet, güvenlik ve arama kurtarma timini,  

e) Deniz emniyeti: Deniz yetki alanları ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve 

denetimi altında bulunan deniz alanlarında meydana gelebilecek kaza, olay ve faaliyetlerde can ve mal 

emniyetinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirleri, bu kapsamda denizlerde icra edilen yarışma, etkinlik 

ve organizasyonlar ile atış ve tatbikatlarda saha emniyetinin sağlanmasında ve seyir emniyeti tehlike 

altındaki gemilere refakat edilmesinde alınacak önlemleri,    

f) Deniz güvenliği: Deniz yetki alanları ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik 

ve denetimi altında bulunan deniz alanlarında güvenliğin sağlanması, bu bölgelerde ulusal çıkarların 

korunması, stratejik öneme sahip tesis, liman, gemi, şahıs ve organizasyonlara, patlayıcı ve tehlikeli yük 

taşıyan gemilere deniz yoluyla yapılabilecek toplumsal eylem ve terörist saldırıların önlenmesi ve 

engellenmesine yönelik olarak gerektiğinde zor ve silah kullanmak dahil alınacak önlemleri,  

g) Emniyet: Devlete, topluma, kişilere, mal ve eşyalara yönelik tehlike, kaza ve sabotajları önlemek 

için alınan hukuka uygun önlemlerin tümünü ve bu önlemlerin alınmış bulunduğu hali, ve uluslararası 

mevzuatla verilen görevleri yapmaya yetkili silahlı genel kolluğu,  

 

Bağlılık, Teşkilat, Kuruluş ve Konuşlanma  

Bağlılık  

+ Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bakanlığa bağlıdır. Sahil Güvenlik Komutanı, Bakana karşı sorumludur.  

  

Konuşlanma  

+ Sahil Güvenlik Komutanlığının görev alanları, üsleri, konuş, kuruluş, kadrolarıyla, yerleşme yerleri, gemi ve 

botların hizmetten çıkarılması Bakanlık tarafından yapılır. Ancak seferberlik ve savaş hallerinde Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığı emrine girecek birliklerin kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerlerinin düzenlenmesinde Genelkurmay 

Başkanlığının görüşü alınır.  

+  Sevk ve idari ihtiyaçlar ile hizmette verim ve etkinliğin sağlanması amacıyla doğrudan merkeze bağlı olarak 

eğitim, havacılık, teknik ve lojistik birimleri Bakan onayı ile kurulabilir ve konuşlandırılabilir.  

   

Görev sınırı  

Sahil güvenliğin görevleri şunlardır:  

+  Mülki görevler: Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip 

ve tahkik etmek, hassas ve kritik öneme sahip tesislerin korunmasına ilişkin önlemleri ilgili kuruluşlarla işbirliği 

içinde sağlamak, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, bu fıkranın (b) ve (c) 

bentlerinde belirtilen görevler dışında kalan ve mevzuat hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla 

sahil güvenliğe verilen görevleri yapmak.  

+ Adli görevler: işlenmiş suçlarka ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli 

hizmetleri yerine getirmek.  

 + Askeri görevler: Seferberlik ve savaş hallerinde Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek bölümleri ile Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görev icra etmek ve Bakanın izni ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan 

eğitim ve tatbikatlara asıl görevlerini aksatmayacak şekilde katılmak.  

  

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa ilişkin görevler  

+ Sahil Güvenlik Komutanlığının, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanununa ilişkin görevleri şunlardır:  
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a) Denizlerde kültür ve tabiat varlıklarını meydana çıkarmak üzere izinsiz ve ruhsatsız  

olarak araştırma, sondaj ve kazı yapılmasına engel olmak.   

b) Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının  

bulunduğu dalışa yasak bölgelerde dalış yapılmasını engellemek.  

c) Dalışa yasaklanmamış bölgelerde dalış yapan kişilerin yetki belgesi alıp almadıklarını  

denetlemek, yetki belgesi almadan dalış yapan kişiler hakkında kanuni işlem yapmak.  

ç) Yurtiçinde korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarının deniz yolu ile yurtdışına çıkarılmasını 

engellemek.  

Askeri Görevler  

 

Askeri görev verilebilecek haller  

+ Sahil Güvenlik Komutanlığı, seferberlik ve savaş hallerinde Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek bölümleri 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görev icra eder, kalan bölümleri ise normal görevlerine devam eder.  

+ Sahil Güvenlik Komutanlığı; Bakanın izni ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan eğitim ve tatbikatlara 

asli görevlerini aksatmayacak şekilde katılır.  

İcra müdürlükleri ile ilişkiler  

+ İcra müdürlüklerinin talebi üzerine kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan araçlar, en geç üç işgünü içinde en 

yakın icra müdürlüğüne teslim edilir. Deniz araçları için en yakın limanda bulunan yediemin tayini Cumhuriyet 

savcısı emriyle belirlenir.  

Jandarma ve polis ile ilişkiler, çalışma ve işbirliği esasları  

+  (1) Sahil güvenlik sorumluluk alanında herhangi bir suçla karşılaşan jandarma veya polis, olaya müdahale 

etmek ve sahil güvenliğe de haber vermek ve sahil güvenlik personelinin istemi üzerine gerekli yardımı yapmakla 

yükümlüdür. Bu gibi durumlarda jandarma ve polis, sahil güvenlik gelinceye kadar olay yerinde soruşturma 

yapamaz, durumu olduğu gibi koruyarak delillerin kaybolmaması için gereken önlemleri alır. Jandarma veya polis, 

olay yerinde elkoydukları nesneleri gelen sahil güvenliğe bir alındı belgesiyle teslim eder, sahil güvenliğin makul 

bir sürede gelememesi durumunda Cumhuriyet savcısına haber verir ve talimatına göre hareket eder.  

(2) Zorunlu durumlarda sahil güvenlik de jandarma veya polisin sorumluluk alanında birinci fıkra 

hükümlerine uygun olarak hareket eder.  

(3) Faillerin belirlenmesi ve yakalanması konularında sahil güvenlik, jandarma ve polis kendi 

sorumluluk alanlarında birbirlerine gerekli yardımı yapmakla yükümlüdür.  

(4) Sahil güvenliğin sorumluluk alanında jandarma veya polisin; jandarma ve polisin sorumluluk 

alanında sahil güvenliğin emniyet ve asayişle ilgili yürüttüğü çalışma ve haber toplama faaliyetlerinde sahil 

güvenlik, jandarma ve polis birbirlerine gerekli yardımı yapar. Bu kapsamda her biri yapacağı çalışmalardan ve 

edindiği bilgilerden ilgili kolluk kuvvetini bilgilendirir.  

(5) Sahil güvenlik, jandarma ve polis kendi sorumluluk alanlarındaki suç ve diğer olaylardan ilgili 

olanları birbirlerine bildirirler.  

(6) Sahil güvenlik, jandarma ve polisin birlikte çalışmalarına gerek duyulan durumlarda operasyona 

katılan birimlerin komuta, sevk ve idaresinin hangi kolluk kuvvetine ait olduğu mülki amir tarafından belirlenir.  

Dış ilişkiler ve uluslararası kolluk kuruluşlarıyla ilişkiler  

+ Sahil Güvenlik Komutanlığı yurtdışında icra edilen faaliyetlere dış ilişkiler uygulama planı kapsamında iştirak 

eder. Bu plan yıllık olarak hazırlanır, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça onaylanır. Planda yer 

almayan ancak icrasına ihtiyaç duyulan plandışı faaliyetlerin onayı Bakanlıktan ayrıca alınır.  

  

Tahsis  

+ Bakanın onayı ile; Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel  

Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü silah, mühimmat, teçhizat, taşıt ve diğer taşınırları ile taşınmazlarını 

birbirlerine geçici olarak tahsis edebilirler veya bedelsiz olarak devredebilirler.  

 

Emniyet ve asayiş planları  

 (1) Sahil güvenlik birimleri, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlamak ve olaylara etkili 

biçimde müdahale edebilmek amacıyla arama kurtarma ve yardım planı ile deniz güvenliği ve deniz emniyeti planı 

hazırlar.  
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(2) Anayasada öngörülen olağanüstü hallerle ilgili olarak hazırlanacak planlar, mevzuata uygun 

tarzda ve birinci fıkrada belirtilen planlarla uyumlu olarak hazırlanır.  

(3) Planlar, mülki amirin onayı ile yürürlüğe konulur.  

(4) Planların birer örneği; mülki amirlikler, sahil güvenlik, jandarma ve polisin ilgili birimlerinde 

saklanır ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir.  

Deniz güvenliği ve deniz emniyeti planı  

+ Deniz güvenliği ve deniz emniyeti planı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yetkileri saklı kalmak 

kaydıyla, sahil güvenlik teşkilatı açısından denizlerin, limanların, boğazların, stratejik öneme sahip tesislerin, risk 

derecesi yüksek gemilerin, devlet büyüklerinin ve denizlerde veya denize yakın kıyı kesimlerde icra edilen 

organizasyonların deniz güvenliği ve deniz emniyetinin sağlanması, kontrol altına alınması, aramaların yapılması, 

şüphelilerin ve delillerin ele geçirilmesi ve bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği 

esaslarını kapsar.   

   

Stratejik hedef planı  

+ Sahil güvenlik teşkilatının personel, araç, gereç, mühimmat, taşınır ve taşınmazları ile hizmetlerinin ve 

görevlerinin geliştirilmesi ve ihtiyaçlarının önceden tespiti ve hedeflerinin belirlenmesi için hazırlanan ve beş yıllık 

bir dönemi kapsayan Sahil Güvenlik Komutanlığı stratejik hedef planı Bakan onayı ile yürürlüğe konulur. Bu plan 

en az iki yılda bir gözden geçirilir.  

 

 


