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Sunuş
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, OHAL kapsamında doğrudan kanun hükmünde
kararnameler ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, emekli personelin
rütbelerinin alınması ile kurum ve kuruluşların kapatılması işlemlerine ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamak üzere, 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olup, 22 Mayıs 2017 tarihinde
göreve başlamıştır.
7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun ile 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
Kanun haline getirilmiştir. Komisyonun görev süresi 7075 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesi gereğince,
Cumhurbaşkanı kararı ile 23 Ocak 2019 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle uzatılmıştır.
Komisyon bünyesinde 80’i raportör (hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere, toplam 250 personel
görevlendirilmiştir. Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri
için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin 20’den fazla kurum ve kuruluştan temin
edilen bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir. Ayrıca, yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi
üzerinden takip edilmektedir.
OHAL kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125.678’i kamu görevinden çıkarma olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.
31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 125.600’dür. 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle
verilen karar sayısı (3.750 kabul, 46.750 ret olmak üzere toplam 50.500) dikkate alındığında, incelemesi
devam eden başvuru sayısı 75.100’dür.
Buna göre, Komisyon bir yıl içerisinde toplam başvuruların %40’ı hakkında karar vermiş bulunmaktadır. Ayrıca Komisyon görev kapsamına girmeyen 2.400 başvuru hakkında da ön inceleme kararı
vermiştir.
Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmektedir. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.
Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş
aleyhine iptal davası açılabilmektedir.
Başvurucular, Komisyon web sitesindeki “OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi” uygulaması
üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu (“Kabul” veya “Ret”) hakkında bilgi
edinebilmektedir.
Komisyon, göreve başladığı günden bu yana Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi
ve Avrupa Parlamentosu’ndan birçok üst düzey heyetin yanı sıra, ilgili kurum ve medya temsilcilerine Komisyon faaliyetleri yerinde gösterilerek, çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir.
Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme neticesinde haftada
1.200 civarında başvuru hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir. Bu kapsamda incelemesi devam eden tüm başvuru dosyalarının 1,5 yıl içinde karara bağlanması hedeflenmektedir.
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BİRİNCİ BÖLÜM

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNUN KURULUŞU VE
GÖREVLERİ
685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ile kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, 22 Mayıs
2017 tarihi itibariyle çalışmalarına başlamıştır.
7075 sayılı Kanunun 2. maddesinde düzenleme altına alınan Komisyonun görevleri:
Komisyon, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile
tesis edilen aşağıdaki işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verir.
• Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin
kesilmesi.
• Öğrencilikle ilişiğin kesilmesi.
• Dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel
öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları,
gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması.
• Emekli personelin rütbelerinin alınması.
• Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle
gerçek veya tüzel kişilerin hukuki statülerine ilişkin olarak doğrudan düzenlenen işlemler.
Yukarıdaki belirtilen işlemlere bağlı olarak olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan
kanun hükmünde kararnamelerde yer alan ilave tedbirler ile kanun yollarının açık olduğu
işlemler hakkında ayrıca başvuru yapılamaz.
Komisyonun görevlerini düzenleyen 7075 sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca (kamu
görevinden çıkarılan 125.678, öğrencilikle ilişiği kesilen 270, kapatılan kurum/kuruluş 2.761,
rütbesi alınan personel 3.213) 131.922 gerçek ve tüzel kişinin komisyona başvuru hakkı
bulunmaktadır.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarına daha önceden yapılmış başvurular ile yargı
mercilerinden Komisyona intikal eden başvurular, oluşturulan bilgi işlem altyapısı sayesinde
birleştirilmiş ve tüm başvuruların belli bir standarda kavuşması sağlanmıştır.
1
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OHAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU ÜYELERİ
Komisyon, yedi üyeden oluşur. Üyelerin üçü kamu görevlileri arasından Cumhurbaşkanı
tarafından, bir üye Adalet Bakanlığının merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında çalışan
hâkim ve savcılar arasından Adalet Bakanınca, bir üye mülki idare amirleri sınıfına mensup
personel arasından İçişleri Bakanınca, birer üye Yargıtay’da ve Danıştay’da görev yapan
tetkik hâkimleri arasından Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenir. Komisyon, kendi
üyeleri arasından yapacağı seçimle bir başkan ve bir başkanvekili seçer.
> Salih TANRIKULU
Komisyon Başkanı
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi
> Esat IŞIK
Komisyon Başkanvekili
Hakim,Adalet Bakanlığı Daire Başkanı
> Mehmet KARAGÖZ
Komisyon Üyesi
Hakim, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı
> Mahmut ÇUHADAR
Komisyon Üyesi
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi
> Mustafa İKBAL
Komisyon Üyesi
Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı
> Murat AYTAÇ
Komisyon Üyesi
Danıştay Tetkik Hâkimi
> Osman ÇAL
Komisyon Üyesi
Cumhuriyet Savcısı
ohalkomisyonu.tccb.gov.tr
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HİZMET BİNASI, İNSAN KAYNAKLARI VE BİLGİ İŞLEM ALTYAPISI
Komisyon tarafından eski Askeri Yargıtay binası gerekli altyapı ve tadilat çalışmaları
tamamlanarak hizmet binası olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Hizmet binasında kartlı geçiş sistemi, katlar arasında yapılacak olan giriş yetkilendirmeleri,
güvenlik noktaları ve binanın iç ve dış cephesine yerleştirilen güvenlik kameraları ve diğer
güvenlik önlemleri sağlanmıştır.
Komisyonun çalışmalarında kullanılmak üzere 189 adet All in One masaüstü bilgisayar , 46
adet masaüstü bilgisayar, 117 adet dizüstü bilgisayar, 186 adet klasik, 14 adet çok fonksiyonlu
yazıcı, 100 adet barkod okuyucu ve 6 adet projeksiyon cihazı hizmete sunulmuştur.
Komisyon hizmet binasında kapalı devre kablolu ağ bağlantısı ile serbest dolaşım
kablosuz ağ yapılandırılması yapılmıştır.
Komisyonun çalışma planı, yönerge ve iş bölümü hazırlanmış olup, bir genel koordinatör,
iki koordinatör ile 80 raportör olmak üzere toplam 250 personelin görevlendirilmesi yapılmıştır.
EVRAK KAYIT BÜROSU
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KURUMLARA GÖRE DOSYA
GRUPLANDIRMASI

BAŞVURU KAYIT BARKOD
ÇIKTISI

ARŞİV

ARŞİV
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ANAYASA MAHKEMESİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NEZDİNDE
KOMİSYONUN KURULUŞUNUN ETKİSİ
Komisyonun kurulması ve başvuruları almaya başlamasıyla, Anayasa Mahkemesinde
ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde bulunan dosya sayısında önemli ölçüde düşüş
olmuştur.
Anayasa Mahkemesinin 4 Ağustos 2017 tarihli duyurusunda da belirtildiği üzere; 70.771
bireysel başvuru, başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle Anayasa Mahkemesince
kabul edilemez bulunmuştur. Anayasa Mahkemesi kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu
başvurulardan yaklaşık 65.000’i Komisyonun görevi kapsamında kalmaktadır.
15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütünün darbe kalkışmasından sonra
AİHM nezdinde Türkiye aleyhine yapılan başvuru sayısı artarak 31 Mayıs 2017 tarihi itibariyle
24.600’e yükselmiştir. AİHM’nin, Komisyonu iç hukuk yolu olarak kabul eden 12 Haziran 2017
tarihli Köksal kararından sonra, benzer başvuruların AİHM’nce toplu olarak reddedilmesiyle,
AİHM nezdindeki Türkiye aleyhine olan başvuru sayısı önemli miktarda düşmüştür.
Bu hususlar Avrupa Konseyi ve AİHM tarafından Komisyonun etkili bir iç hukuk yolu
olarak kabul edildiğini göstermektedir.
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Working Visit to Turkey, 15-16 February, Information Documents, 21 February 2018
In my meeting with the State of Emergency Commission, I learned that:
In the first months after its establishment, clear and easy procedures have been set up;
The Commission receives electronic applications online 24 hours a day;
For those who want to deposit the file in person, 105 contact points have been created
all over the country;
By 13 February 2018, the Commission had delivered around 5,000 decisions, it now
delivers 600 per week and it is envisaged that this will accelerate to 1,000;
The Commission delivers individualised and reasoned decisions;
A website address was created for applicants who can follow up on their application
by introducing their national identification number.
Avrupa Konseyi heyetinin 15-16 Şubat 2018 tarihli çalışma ziyareti kapsamında
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu ile yapılan toplantıya dair yapılan
açıklamada;
Komisyonun göreve başladığı ilk aylarda açık, şeffaf ve kolay erişilebilir bir sistem
kurduğu,
Komisyonun 24 saat esasında elektronik ortamda başvuru aldığı,
Başvuru dosyalarını teslim etmek isteyen başvurucular için ülke genelinde 105 adet
irtibat bürosunun oluşturulduğu,
13 Şubat 2018 tarihi itibariyle 5.000 civarında dosya için karar verildiği, Komisyonun
haftalık 600 dosya için karar verdiği ve bu sayının haftalık 1.000 adet olmasının
hedeflendiği,
Komisyonun bireyselleştirilmiş ve gerekçeli kararlar verdiği,
Başvurucuların, Komisyon internet adresindeki Başvuru Takip Sistemi uygulaması
üzerinden yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu hakkında bilgi edinebildikleri,
Hususlarına yer verilmiştir.
soe.tccb.gov.tr
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STRASBOURG 29.11.2018
Information note: Meeting of the Turkish Inquiry Commission on the State of Emergency
Measures with representatives of Directorate General I – Human Rights and Rule of Law - of
the Council of Europe
Background
The Inquiry Commission on the State of Emergency Measures (OHAL Commission) was set
up by the Turkish authorities in May 2017 to consider appeals from civil servants who had
been dismissed by legislative decree during the state of emergency, after the failed coup
attempt of July 2016.
Council of Europe representatives have met with members of the OHAL Commission on
previous occasions to enquire about the work of the OHAL Commission and progress
achieved.
On 29 November a meeting took place in Strasbourg between Council of Europe officials
and members of the OHAL Commission to discuss at a technical level various aspects of the
OHAL Commission’s work.
Basic principles and requirements under the European Convention on Human Rights
According to the European Court of Human Rights’ (ECtHR) consistent case-law, the
European Convention on Human Rights (ECHR) does not guarantee a right to accede to
and occupy a public function. Consequently, the dismissal of a civil servant does not, per se
and automatically, constitute a breach of the ECHR.
However, such dismissals may have implications for human rights guaranteed by the
Convention – for example, if they arbitrarily, in a discriminatory way or disproportionately
restrict someone’s freedom of expression, freedom of religion or belief, or freedom of
association, or if they affect disproportionately a person’s right to private or family life or
their right to enjoy their possessions and property, or if they expose the person concerned
to extremely precarious conditions.
In addition, the ECHR requires that procedural guarantees are in place when such measures
are taken. Before the OHAL Commission was set up, civil servants who had been dismissed
by law decree were unable to have their cases reviewed by the Turkish courts. This was an
important human rights issue. Access to a court is guaranteed by the ECHR, and it is essential
that courts are able to review disputed measures in a fair, independent and impartial manner.
Although the OHAL Commission is an administrative body and not a court, the dismissal
decisions confirmed by this Commission can be brought before the administrative courts in
Turkey. The existence of such a judicial review is absolutely essential.
7
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The ECtHR can only consider cases when all effective domestic remedies have been
exhausted. When considering the admissibility of applications relating to these dismissals,
the ECtHR will decide whether it considers the remedies available in Turkey to be effective. In
its Köksal decision from June 2017, the ECtHR found that there were no reasons to presume
that the avenue described above – namely applications to the OHAL Commission and judicial
review by the administrative courts and ultimately by the Turkish Constitutional Court - was
not likely to provide an effective remedy. However, this position of the Human Rights Court is
not a definitive one: The effectiveness of the system will be kept under review in the light of
the working methods, accessibility and general practice of the OHAL Commission and the
administrative courts.
The meeting in Strasbourg
During the meeting, the OHAL Commission provided updated information on its work,
including the number of applications introduced (125.000), the number of applications dealt
with since its decision- making process started (44.000, between 22 December 2017 and
23 November 2018), and the number of successful applications leading to reinstatement of
the applicants in their functions (3.200). Further information was provided as to the evidence
used by the Commission, the information provided to the applicants as to the procedure,
and the reasons set out in the OHAL Commission’s decisions.
Information was furthermore provided about the cases pending before the administrative
Courts of Ankara. It was stressed that the administrative courts have full jurisdiction as
regards the dismissals. In order for these courts to secure the principle of adversarial
proceedings and take informed decisions on the compatibility of the dismissals with the
ECHR, including as to the necessity and proportionality of such measures, the applicants
challenging their dismissals before the administrative courts must have access to the case
file concerning them. The OHAL Commission’s decisions must be properly reasoned and
the complainants must have access to this reasoning and be able to argue against it before
the courts.
The capacities and powers of the OHAL Commission were discussed in view of the
applications pending (about 81.000) and against the information that the OHAL Commission
is presently capable of delivering about 1.200 decisions per week. Issues such as criteria for
the prioritisation of cases, the possibility for applicants to seek interim measures pending
the examination of their case and the possibility for the persons who were re-instated to seek
additional redress before ordinary courts were also explored.

ohalkomisyonu.tccb.gov.tr
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Bilgi notu: Türk Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu ile Avrupa Konseyi İnsan
Hakları ve Hukuk Devleti Genel Müdürlüğü temsilcileri arasında geçen toplantı
Arka Plan
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu (“OHAL Komisyonu”) Mayıs 2017’de Türk
yetkililer tarafından Temmuz 2016’daki abaşarısız darbe girişiminden sonra, olağanüstü hal
sırasında kanun hükmünde kararname ile görevden alınan devlet memurlarının itirazlarını
değerlendirmek üzere kurulmuştur.
Avrupa Konseyi temsilcileri, OHAL Komisyonunun çalışmaları ve kaydedilen gelişmeler
hakkında bilgi almak için daha önce farklı vesilelerle OHAL Komisyonu üyeleriyle görüşmüştür.
29 Kasım’da Strazburg’da, Avrupa Konseyi yetkilileri ve OHAL Komisyonu üyeleri arasında,
OHAL Komisyonunun çalışmalarının çeşitli yönlerini teknik düzeyde tartışmak üzere bir
toplantı gerçekleştirilmiştir.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Temel İlke ve Şartlar
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (“AİHM” veya “Mahkeme”) tutarlı içtihadına göre,
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (“AİHS” veya “Sözleşme”), bir kamu işlevine katılma ve o
pozisyonda hakkını güvence altına almamaktadır. Dolayısıyla, bir memurun işten çıkarılması
kendi başına ve otomatik olarak AİHS’nin ihlali anlamına gelmez.
Ancak, bu tür işten çıkarılmaların Sözleşme tarafından güvence altına alınan insan hakları
üzerinde etkisi olabilir. Örneğin; keyfi, ayrımcı veya orantısız bir şekilde kişinin ifade özgürlüğü,
din ve inanç özgürlüğü veya dernek kurma özgürlüğünü kısıtlıyorsa veya orantısız bir şekilde
kişinin özel veya aile hayatını veya mal ve mülk dokunulmazlığını etkiliyorsa veya söz konusu
kişiyi aşırı derecede istikrarsız bir duruma maruz bırakıyorsa, böyle bir etki söz konusu olabilir.
Dahası, AİHS, bu tür işlemler gerçekleştirildiğinde usul güvencelerinin mevcut olmasını
gerektirmektedir. OHAL Komisyonu kurulmadan önce, kanun hükmünde kararnameyle
görevden alınmış memurlar, davalarının Türk mahkemeleri nezdinde incelenmesini
sağlayamamışlardır. Bu önemli bir insan hakları sorunudur. Mahkemeye erişim, AİHS
9
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tarafından güvence altına alınmış olup, mahkemelerin ihtilaflı işlemleri adil, bağımsız ve
tarafsız bir şekilde gözden geçirebilmesi esastır. OHAL Komisyonu idari bir organ olmasına
ve bir mahkeme olmamasına rağmen, bu Komisyon tarafından onaylanan işten çıkarma
kararları hakkında Türkiye’deki idare mahkemeleri nezdinde dava açılabilmektedir. Böyle bir
yargı denetiminin varlığı son derece önemlidir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, yalnızca tüm etkili iç hukuk yollarının tüketildiği davaları
değerlendirebilir. Bu işten çıkarılmalara ilişkin başvuruları değerlendirirken, AİHM Türkiye’deki
hukuk yollarının etkin kabul edip etmediğine karar verecektir. AİHM, Haziran 2017 tarihli
Köksal kararında yukarıda bahsedilen yolun, yani OHAL Komisyonu’na yapılan başvurular
ile idare mahkemeleri ve nihai olarak Türk Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan adli
incelemenin etkili bir hukuk yolu sunma olasılığının bulunmadığını varsaymak için hiçbir
neden bulunmadığını tespit etmiştir. Ancak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu görüşü
kesin değildir: Etkililik Sistemin etkinliği, OHAL Komisyonu ve idare mahkemelerinin çalışma
yöntemleri, erişilebilirliği ve genel uygulamaları ışığında gözden geçirilecektir.
Strazburg’daki Toplantı
Toplantı sırasında, OHAL Komisyonu, yapılan başvuruların sayısı (125,000), karar alma
süreci başladığından beri hakkında karar verilen başvuru sayısı (22 Aralık 2017 ile 23 Kasım
2018 tarihleri arasında 44,000) ve başvuranların görevlerine iadeleri ile sonuçlanan başvuru
sayısı (3,200) da dâhil olmak üzere yapılan çalışmalar hakkındaki güncel bilgileri vermiştir.
Komisyon tarafından kullanılan kanıtlar, başvuranlara prosedürle ilgili verilen bilgiler ve OHAL
Komisyonunun kararlarında belirtilen nedenler hakkında ilave bilgi sağlanmıştır.
Ayrıca, Ankara İdare Mahkemeleri önünde derdest olan davalar hakkında bilgi verilmiştir. İdare
mahkemelerinin işten çıkarmalar konusunda yargı yetkisine sahip olduğu vurgulanmıştır.
Bu mahkemelerin çekişmeli yargılama ilkelerini güvence altına alabilmeleri ve bu tür
müdahalelerin gerekliliği ve ölçülülüğü de dâhil olmak üzere görevden almaların Sözleşme
ile uygunluğu hakkında bilgiye dayalı karar alabilmeleri için görevden alınmalarına itiraz
eden başvuranlar, idare mahkemelerinin kendileriyle ilgili dava dosyasına erişebilmelidir.
OHAL Komisyonu kararlarının makul bir biçimde gerekçelendirilmesi ve şikâyet sahiplerinin
bu gerekçeye erişebilmeleri ve mahkemeler önünde itiraz edebilmeleri gerekmektedir.
ohalkomisyonu.tccb.gov.tr
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İKİNCİ BÖLÜM

BAŞVURU USULÜ VE SAYISI
Başvuruların elektronik ortamda alınması, kaydedilmesi ve değerlendirilmesi sürecine
dair bilgi işlem altyapısı oluşturulmuştur. Başvurular, Komisyonun internet adresi üzerinden
elektronik ortamda hazırlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle yapılarak, ilgili
başvuru dosyası valilikler veya ilgili kurumlar vasıtasıyla onaylatılmak suretiyle Komisyona
gönderilmiştir.
Başvuru hakkı bulunan gerçek ve tüzel kişilerin bilgileri 24 Bakanlık/Kurum ve 112 Alt
Kurumdan temin edilerek sisteme tanımlanmak suretiyle, başvuru sırasında ilgilinin kimlik
bilgileri sistem üzerinden eşleştirilerek kontrol edilmiş ve sadece başvuru hakkı bulunan
kişilerin Komisyona başvuru yapması sağlanmıştır. Bu kapsamda uzun bir süre alabilecek
olan ön inceleme aşaması oluşturulan sistem sayesinde otomatik olarak gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu sistem üzerinden Komisyona başvuru bizzat yapılabileceği gibi vekil ve vasi
aracılığıyla da yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Tutuklu ve hükümlüler için ise ceza infaz
kurumlarından başvuru imkanı tanınmıştır.
Oluşturulan elektronik başvuru usulü sayesinde elverişli ve kolay ulaşılabilir bir başvuru
imkanı sağlanmıştır.
31.12.2018 tarihi itibariyle, 125.600 gerçek ve tüzel kişinin başvurusu sistem üzerinden
alınmıştır.
ohalkomisyonu.tccb.gov.tr
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BAŞVURU SÜREÇLERİ

BAŞVURULAR 3 ANA EVREDEN GEÇMEKTEDİR

Başvuru Süreci
• Gerçek ve Tüzel Kişiler
• Elektronik ortamda ve
24 saat esasında

Valilik
• Başvuru Onay
• Alındı Belgesi
• Başvuru Dosyasının
teslimi

Komisyon Sekreterya
• Evrak Alındı
• Başvuru Numaralı
Barkod
• Etiket - Arşiv

Raportör
• Başvuru Zimmetleme
• Ön İnceleme ve
İnceleme
• Kararların Komisyona
Sunumu
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BAŞVURU SAHİBİ KİŞİLERE İLİŞKİN SÜREÇLER
•

Gerçek-Tüzel Kişi, Vekil, Vasi başvuruları

•

SMS ve anne kızlık soyadı ile başvuru doğrulama

•

Başvurunun teslim edileceği kurumun seçilmesi

•

Ön izleme ve Rapor

•

Onaylanmamış başvurunun güncellenebilmesi

VALİLİK SÜREÇLERİ
•

Valilik kullanıcıları, kendilerine ıslak imzalı evrakları ile gelen vatandaşların başvurularını
T.C. kimlik numarası ile sorgulayarak onaylamakta ve başvurucuya sistem tarafından
düzenlenen alındı belgesi verilmektedir.

ohalkomisyonu.tccb.gov.tr
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EVRAK KAYIT, TASNİF VE ARŞİVLEME SÜRECİ

EVRAK ALINDI

BARKOD VE ETİKET İŞLEMLERİ

ARŞİV İŞLEMLERİ

DİĞER KURUMLARDAN İNTİKAL EDEN BAŞVURULAR

EK EVRAK İŞLEMLERİ

Sistem üzerinden tamamlanarak valilik veya ilgili kurum tarafından Komisyona
gönderilen başvurular ise, barkod okuyucu sistemi sayesinde hızlı ve güvenilir bir şekilde
kontrol edildikten sonra, alınan numaralı barkod çıktısı üzerine yapıştırılan başvuru dosyası,
kurum ve KHK ayrımına tabi tutularak oluşturulan arşiv sistemine kaydedilmiştir. Bu itibarla
oluşabilecek manuel hataların önüne geçilmekle birlikte, tam otomasyonla çalışan bir evrak
kayıt ve arşiv sistemi oluşturulmuştur.
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RAPORTÖR EKRANLARI VE İŞLEMLERİ

ZİMMET İŞLEMLERİ

ÖN İNCELEME İŞLEMLERİ

BAŞVURU İNCELEME

KOMİSYON SUNUM

KARAR GİRİŞİ

Elektronik sistem üzerinden yapılan tüm işlemlerin erişim kayıtları tutulmakla birlikte,
Cumhurbaşkanlığı domaini içerisinde yer alan donanımlar sayesinde verilerin güvenli bir
ortam içerisinde yer alması ve incelenebilmesi sağlanmıştır.
Komisyon tarafından arşiv ve tasnif çalışmaları devam eden başvuruların tevzi edilebilmesi,
sistem üzerinden incelenebilmesi ve raportörün ilgili başvuru dosyasının sunumunu
gerçekleştirebilmesi açısından ayrıca inceleme ekranları oluşturulmuştur.
Ayrıca raportörlerin, başvurucuların adli yargılama sürecine ilişkin dosyalarına UYAP ile
sağlanan web servis bağlantısı ile ulaşabilmeleri ve dosya içeriklerini görüntüleyebilmeleri
açısından, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile gerekli yazılım çalışmaları
yapılarak tamamlanmıştır.

ohalkomisyonu.tccb.gov.tr
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BELGENET
KARARLARIN ELEKTRONİK OLARAK İMZALANMASI
Komisyon tarafından verilen kararlar belgenet sistemi üzerinden elektronik olarak
imzalanmakta olup, kararların ilgili kurumlarına gönderilmesi komisyon tarafından elden
teslim edilmek suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bu sayede posta yoluyla yaşanabilecek
gecikmelerin önüne geçilmiş olup, dosyaların güvenli ve hızlı bir şekilde teslim edilmesi
sağlanmaktadır. Komisyon tarafından verilen kararlar belgenet sistemi üzerinden elektronik
olarak imzalanmakta olup, kararların ilgili kurumlarına gönderilmesi komisyon tarafından
elden teslim edilmek suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bu sayede posta yoluyla yaşanabilecek
gecikmelerin önüne geçilmiş olup, dosyaların güvenli ve hızlı bir şekilde teslim edilmesi
sağlanmaktadır.
EBYS (ohalebys.tccb.gov.tr)
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BAŞVURU TAKİP SİSTEMİ
Başvurucular, Komisyon internet adresindeki “OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi”
uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu (“KABUL”
veya “RET”) hakkında bilgi edinebilmektedir.

ohalkomisyonu.tccb.gov.tr
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BAŞVURU VERİ İNCELEME SİSTEMİ
Başvurulara ilişkin 20’den fazla kurumdan temin edilen bilgilerin, oluşturulan veri inceleme
sistemi sayesinde sorgulama yapılarak gösterildiği özel bir bilgi işlem yazılımıdır.

Listeler genişletilerek ilgili kayda ait detay bilgileri görüntülenebilmektedir.

Başvuru veri inceleme sisteminde, bilgiler, 23.257.813 satır ve 497 kolon üzerinden 30 ana
başlık halinde sisteme yansıtılmaktadır.
19
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BANKASYA VERİLERİ İNCELEME SİSTEMİ
Bankasya Veri İnceleme Sistemi, TMSF’den ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nden
(Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.) temin edilen verilerin analizine dayanan özel bir bilgi işlem yazılımıdır.

Hesap bilgileri başlığı altında; kişinin T.C. kimlik numarası, adı, müşteri numarası, ilk kez
açtığı hesabın açılış tarihi, ortak hesap bilgisi, kredi kartı bilgisi, kredi finansman bilgisi, çek
senet ve kiralık kasa bilgisi yer almaktadır.

Günlük bakiye grafiği; bir kişinin 01.01.2014 tarihinden 29.05.2015 tarihine kadar
Bankasya nezdinde sahip olduğu cari, katılım ve bu ikisinin toplamı olan tüm varlıklarının
toplamını grafiksel olarak göstermektedir.
Grafikte görülebilecek artışlar seçildiği taktirde bu artışa sebep olan işlemler aşağıda yer
alan ilgili tablolara yansımaktadır. Bu tablolardan işlem fişi ayrıntısı açılmak suretiyle işlemin
yapılma sebebi de görüntülenebilmektedir.

ohalkomisyonu.tccb.gov.tr
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Net giriş tablosunda yer alan veriler, Bankasya’daki hesaba banka dışından gelen nakit
varlıkları göstermektedir. Anılan tablonun oluşturulmasında BDDK’nın belirttiği referans
kodları dikkate alınmıştır.

Örnekte; net giriş tablosunda 11.09.2014 tarihli para yatırma işleminin ayrıntısı açıldığında
işlem açıklamasında ilgili hesap sahibinin ‘‘Arkandayız Bank Asya Diren’’ ifadesi ile para
girişinde bulunduğu görülmektedir.
Hesap ekstre başlığı altında; kişinin Bankasya’da yer alan tüm hesaplarına ilişkin toplam
ekstreye yer verilmektedir.

21
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Hesap açılış bilgileri başlığı altında; kişinin bankada yer alan (Cari TL, cari altın, cari
döviz, katılım TL, katılım döviz) tüm hesaplarına ilişkin hesap bilgileri yer almaktadır.

Kredi finansman bilgileri başlığı altında; kişinin bankadan kullanmış olduğu kredi
bilgilerine ilişkin ayrıntılarına yer verilmektedir.

Kredi kartı ekstre detay başlığı altında; kişinin kredi kartı ile yapmış olduğu tüm işlemlerine
ilişkin ayrıntılar yer almaktadır.

Çek senet bilgileri başlığı altında; kişinin çek senet bilgilerine ilişkin ayrıntılarına yer
verilmektedir.

Kredi Kullanım bilgileri başlığı altında; kişinin başka bankalardan kullanmış olduğu kredi
bilgilerine yer verilmektedir.

Bankasya Veri İnceleme Sisteminde 54.240.246 satır ve
199 kolon üzerinden 17 ana başlık halinde veriler sisteme yansıtılmaktadır.

ohalkomisyonu.tccb.gov.tr
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İhraç Olunan Kişi Kredi Kullanım Bilgileri Örnek Sorgulama

Söz konusu örnekte başvurucunun başka bir bankadan, 14.02.2014 tarihinde 37.000,00 TL,
12.09.2014 tarihinde 30.000,00 TL tüketici kredisi kullandığı, 17.02.2014 tarihinde 36.500,00 TL
12.09.2014 tarihinde ise 29.369,00 TL parayı Bankasya’daki hesabına yatırdığı tespit edilmiştir.
Bankalar Birliği Kredi Kayıt Bürosundan alınan kredi kullanım verilerine göre, Komisyona
başvurusu bulunan 27.298 kişi başka bir bankadan kredi kullanmış ve bunlardan 11.516 kişi
kredi kullanımını müteakiben Bankasya hesabına destek mahiyetinde para yatırmıştır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU
KARARLARI HAKKINDA DUYURU (31.12.2018)
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan
kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, öğrencilik
bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve
kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır. Komisyon bünyesinde 80’i
raportör (hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 250 personel görevlendirilmiştir.
Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri
için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin 20’den fazla kurum ve
kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir. Ayrıca, yargı mercileri tarafından
verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip edilmektedir. Kurumlardan intikal eden
personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 451.000 evrakın
tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır.
Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125.678’i kamu görevinden çıkarma
olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.
Komisyon Kararları
31/12/2018 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 125.600’dür. Komisyon
tarafından verilen karar sayısı (50.500) dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru
sayısı 75.100’dür.
22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından,
31/12/2018 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (3.750 kabul, 46.750 ret olmak üzere) toplam
50.500’dür.
Buna göre, Komisyon bir yıl içerisinde 50.500 başvuru (toplam başvuruların %40’ı)
hakkında karar vermiş bulunmaktadır. Komisyon ayrıca, görev kapsamına girmeyen 2.400
başvuru hakkında ön inceleme kararı vermiştir.
Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim
edilmektedir. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan
kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır.
Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hâkimler ve
Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev
yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.
Başvurucular, Komisyon internet adresindeki “OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi”
uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu (“KABUL”
veya “RET”) hakkında bilgi edinebilmektedir.
Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme neticesinde
haftada 1.200 civarında başvuru hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
ohalkomisyonu.tccb.gov.tr
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KHK İŞLEM TÜRÜ

İŞLEM
BİLGİSİ
İŞLEM
SAYISI

(1) İHRAÇ

ORAN
(%)

BAŞVURU
BİLGİSİ
BAŞVURU
SAYISI

ORAN
(%)

125.678 95,27 122.121 97,17

(2) ÖĞRENCİLİKLE İLİŞİĞİN KESİLMESİ

KARAR
BİLGİSİ

DEVAM EDEN
İNCELEME
BİLGİSİ

KARAR
SAYISI

ORAN
(%)

DOSYA
SAYISI

ORAN
(%)

50.020

40,96

72.101

59,04

270

0,20

160

59,26

10

6,25

150

93,75

(3) EMEKLİ PERSONELİN RÜTBESİNİN ALINMASI

3.213

2,44

2.465

76,72

438

17,77

2.027

82,23

(4) KURUM&KURULUŞLARIN KAPATILMAS

2.761

2,09

854

30,93

32

3,75

822

96,25

50.500

40,21

75.100

59,79

GENEL TOPLAM
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131.922 100,00 125.600 95,21

İHRAÇ

ÖĞRENCİLİKLE İLİŞİĞİN KESİLMESİ

EMEKLİ PERSONELİN RÜTBESİNİN ALINMASI

KURUM&KURULUŞLARIN KAPATILMASI
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KHK’LAR İLE İŞLEM TESİS EDİLEN GERÇEK KİŞİLER İTİBARİYLE
GRAFİKSEL GÖRÜNÜM

BAKANLIKLAR/KURUMLAR İTİBARİYLE GRAFİKSEL GÖRÜNÜM
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T.C.
OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU
KARAR FORMATI
BAŞVURUCU
T.C. KİMLİK NO
BAŞVURU NO
KARAR NO
KURUMU
KHK

:
:
:
:
:
:

I- BAŞVURU KONUSU
II- ÖN İNCELEME
III- İNCELEME
A. Komisyon İncelemesine Dair Usul ve Esaslar
B. Başvurucunun Beyanları
C. Başvuruya İlişkin Bilgi, Belge ve Tespitler
1-

Örgüt içi iletişim programı kullanımınadair;

2-

Bank Asya hesap bilgilerine dair;

3-

Kapatılan dernek/vakıf/sendika/federasyon üyelik bilgilerine dair;

4-

İltisaklı kuruluşlardaki çalışma kayıtlarına dair;

5-

Örgütle iltisaklı basın yayın kuruluşlarıyla ilişkisine dair;

6-

İltisaklı öğretim kurumlarındaki kayıtlara dair;

7-

Müzahir kuruluşlara yapılanmali destek/para göndermebilgilerine dair;

8-

Şüpheli işlem/para transferleri ve diğer mali bilgiler;

9-

İdari soruşturma bilgileri;

10- Adli soruşturma/kovuşturma bilgileri;
11- Diğer tespitlere dair;
IV- DEĞERLENDİRME
A. Olağanüstü Hal İlanı ve Bu Kapsamda Alınan Tedbirler
B. İlgili Hukuk
C. Başvurunun Değerlendirilmesi
V- KARAR
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BEŞİNCİ BÖLÜM

ZİYARETLER
> T.C. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ - 8 Eylül 2017
> Star Gazetesi temsilcisi Halime Kökçe - 6 Ekim 2017
> Cumhurbaşkanı Başdanışmanları; Mehmet Uçum, Ahmet S.Köroğlu, Yavuz Atar 16 Kasım 2017
> AA Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu - 24 Kasım 2017
> TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu - 10 Ocak 2018
> Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Denetçiler Heyeti - 2 Şubat 2018
> AB Bakanlığı Müsteşarı Selim Yenel – 5 Şubat 2018
> TBMM Dilekçe Komisyonu - 14 Şubat 2018
> Adalet Bakanı Abdülhamit Gül - 12 Mart 2018
> Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu - 12 Nisan 2018
> Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Metin Kıratlı- 21 Mayıs 2018
> Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım - 28 Mayıs 2018
> Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay - 28 Mayıs 2018
> Habertürk Gazetesi Yazarı Muharrem Sarıkaya - 20 Temmuz 2018
> TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç - 20 Temmuz 2018
> Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Hüseyin Likoğlu - 16 Ağustos 2018
> SETA Temsilcileri - 19 Eylül 2018
> Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı - 4 Ekim 2018
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> Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya - 11 Ekim 2018
> Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş - 22 Ekim 2018
> Posta Gazetesi Yazarı Nedim Şener - 8 Kasım 2018
> Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fahri Kasırga - 14 Kasım 2018
> Türkiye Gazetesi Yazar Süleyman Özışık – 16 Kasım 2018
> Hürriyet Daily News Ankara Temsilcisi Serkan Demirtaş – 25 Aralık 2018
> Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat – 25 Aralık 2018
> TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu – 27 Aralık 2018
YABANCI HEYETLER
> Avrupa Konseyi ve AİHM Heyeti - 5 Eylül 2017
> Avrupa Konseyi Heyeti- 3 Kasım 2017
> Avrupa Konseyi Heyeti- 15 Şubat 2018
> AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Christian Berger - 21 Mart 2018
> Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Denetim Komisyonu - 29 Mart 2018
> Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Alt Komisyonu - 18 Eylül 2018
> Avrupa Konseyi ve AİHM Heyeti - 5 Ekim 2018
> Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri - 16 Ekim 2018
> Avrupa Konseyi İnsan Hakları Bakanı Dunja Mijatovic - 18 Ekim 2018
> BM Cenevre Ofisi, AİHM,AvrupaKonseyi Çalışma Ziyareti - 26-29 Kasım 2018 Strazburg
ohalkomisyonu.tccb.gov.tr
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BASINDA KOMİSYON

(22 Aralık 2017)
Başbakan Yıldırım OHAL inceleme komisyonu kararlarını değerlendirdi. OHAL işlemleri
inceleme komisyonu ilk kararları verildi. Komisyon tarafından yapılan duyuru açıklamasında
komisyonun başvurularda göreve iade ve başvuru reddi yönünde kararlar verdiği açıklanırken,
haklarında karar verilen kamu personellerine ilgili kararların kurumları tarafından tebliğ
edileceği vurgulandı.
OHAL KOMİSYONU İLK KARARLARI HAKKINDA AÇIKLAMA
Cuma namazı çıkışında gündemdeki konular hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan
Başbakan Binali Yıldırım açıklamasının büyük kısmını Kudüs meselesine ve BM’de yapılan
oylamaya ayırdı. Karardan memnun olunduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım umarız ABD
bu karardan vazgeçer ifadesini kullandı. OHAL işlemleri inceleme komisyonu hakkında bilgi
veren Başbakan Yıldırım komisyonun titizlikle çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizdi.
OHAL KOMİSYONU BÜTÜN MÜRACAATLARI ALDI
“OHAL komisyonu bugün ilk kararlarını açıkladı, hem başvuru retleri var hem de göreve
iadeler var, bu konuyu nasıl değerlendireceksiniz?” sorusuna cevap veren Başbakan Yıldırım,
OHAL işlemleri inceleme komisyonunun itiraz komisyonu olduğunu belirtirken, komisyonun
geçtiğimiz aylarda kanunla kurulduğunu hatırlattı. OHAL inceleme komisyonunun
yapılanmasını tamamlayarak bütün müracaatları aldığını vurgulayan Başbakan Binali Yıldırım
OHAL komisyonuna başvuru yapanların dosyalarının görev yaptıkları kurumlardan da
alındığını söyledi.
Emniyet ve istihbarat birimlerinden komisyona başvuru yapanlar adına gerekli bilgilerin
toplandığına değinen Başbakan Yıldırım, OHAL inceleme komisyonunun ilk toplantısının
yapıldığını ve komisyondan ilk kararların çıktığını ifade etti. Komisyonun elinde bulunan
dosyalar hakkında kararların gündemlerine göre verilmeye devam edeceğini belirten
Başbakan,komisyonunçok güçlü bir ekibinin olduğunu açıkladı.
Komisyonun titizlikle, kapsamlı olarak çalıştığını belirten Başbakan, komisyonun
duyumlarla, ihbarlarla değil belgelerle çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. OHAL inceleme
komisyonu kararlarında kriter olarak ise mahkemeler tarafından kıstas alınan hususların göz
önüne alındığına değinen Başbakan, komisyona yaptığı itirazı reddedilenlerinmahkemelere
gidebileceğini ifadeetti.
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(1 Şubat 2018)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti
genel merkezinde düzenlenen programa 24 ilin AK Parti milletvekilleri katıldı. Programda yer
alan milletvekillerinin Antalya, Bayburt, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, İzmir, Karaman, Kars,
Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Samsun, Siirt,
Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yozgat milletvekilleri olduğu belirtilirken görüşmeler basına kapalı
gerçekleştirildi.
OHAL KOMİSYONUNU KARARLARINA GÜVENİYORUZ
A Haber’in verdiği bilgiye göre 685 sayılı KHK ile kurulan OHAL işlemleri inceleme komisyonu
hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan OHAL işlemleri inceleme komisyonundan
çıkan ve çıkacak kararlara güvenlerinin tam olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı tarafından
Milletvekillerine yapılan açıklamada gündemdeki konuların değerlendirmesi de yer alırken
Cumhurbaşkanının OHAL inceleme komisyonu kararları ve çalışması hakkında yaptığı
açıklamada; “Benim onlara güvenim tamdır. Komisyon ne karar verirse versin harfiyen
uygularız” ifadesini kullandığı belirtildi.
OHAL inceleme komisyonu çalışmaları hakkında da bilgi veren Cumhurbaşkanı, OHAL
komisyonu düzgün çalışıyor dedi. OHAL inceleme komisyonundan çıkan kararların eleştirilme
hususuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararları eleştirenler dönsün kendilerine baksın
açıklamasında bulundu.

ohalkomisyonu.tccb.gov.tr
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03.03.2018 01:30 | Son Güncelleme:03.03.2018-0:35

ÖNDER YILMAZ-Ankara

TBMM’den Komisyon’a ziyaret

Kamu Başdenetçisi Malkoç, OHAL Komisyonu’nu Ziyaret Etti
Kamu Başdenetçisi Malkoç ve Heyeti OHAL Komisyonu Başkanını Ziyaret Etti
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçileri Hüseyin Yürük, Sadettin Kalkan ve Yahya Akman
Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu ve heyetini ziyaret etti.
OHAL Komisyonunun çalışmaları hakkında bilgi alan Başdenetçi Şeref Malkoç, komisyonun çok kısa bir
zamanda yüz binin üzerindeki insanın evraklarını, belgelerini ve bilgilerini topladıklarını belirterek Komisyon
Başkanı ve çalışma arkadaşlarını tebrik etti.
Kamu Başdenetçisi Malkoç konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Yargılamalar, uluslararası hukuk usulüne riayet edilerek devam etmektedir. Bu yargılamaların kısa zamanda
ve adil bir şekilde sonuçlanmasını millet olarak beklemekteyiz. Kamu Denetçiliği Kurumu gibi kurumlar bu
süreçte işlerin hukuka, insan haklarına uygun olarak yürütülmesinde titizlikle çaba göstermektedirler. Suçlular
adil şekilde yargılanmaktadır. Türkiye, umut ediyorum ki bundan sonra bu tür olayları yaşamayacaktır.
İşlerin hukuka uygun şeffaf bir şekilde yürütülmesi son derece önemlidir. Burada da en önemli görev OHAL
Komisyonumuza düşmektedir. Arkadaşlarımızın titizliğini ve gayretlerini gördük, memnun olduk. Şuna da şahit
olduk ki en az 20 kurumdan istenen belgeler titizlikle dosyalanmıştır.
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Hürriyet’ten Güven Özalp’ın haberine göre Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu’nda konuşan
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, OHAL İşlemleri İnceleme Konseyi’nin, Avrupa
Komisyonu’nun telkiniyle kurulduğunu, şu ana kadar 107 bin başvuru yapıldığını belirtti.
Jangland, çok ağır bir yük. Ne kadar süreceğini söylemem mümkün değil ama çalışabildikleri kadar
hızlı çalışıyorlar dedi.
Jagland, bu mekanizmanın etkili bir iç hukuk yolu olup olmadığına ancak emsal bir davada karar
alacak AİHM’nin karar verebileceğini söyledi.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Bakanının
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna Ziyareti (18 Ekim 2018)
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Başbakan Binali Yıldırım, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun çalışmalarına ilişkin bilgi
aldı.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Yıldırım, OHAL İşlemleri Komisyonunu ziyaret etti,
çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.
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OHAL Komisyonu...

22.07.2018 - 01:46 | Güncelleme: 22.07.2018 - 08:25
KAMU görevinden çıkarılan kişiler hakkında karar verecek tek organ. İlk başvurunun yapıldığı
17 Temmuz’dan bu yana da bir yıl geçti...
OHAL sonlandı ancak görevi elindeki işi bitirene kadar devam edecek olan Komisyon hakkında
“Beklenen sonucu veremedi” eleştirileri yükseldi. AK Parti içinden de gelen sesleri, Yaşar Taşkın
Koç’un sunduğu TRT’deki Basın Kartı programında dile getirince OHAL Komisyonu Başkanı
Salih Tanrıkulu arayıp, kendilerini anlatmak için kuruma davet etti.
Öncelikle, “eleştirileri hak etmedikleri” düşüncesindeler. Bir taraftan bilgi, belge derleyip,
diğer yandan bir mahkeme gibi hüküm veren olarak ellerinden geleni yaptıkları inancındalar.
“Komisyon’un haftada 4 kez toplanıp, her birinde 300 karar aldığı, haftada 1200, yılda 60 bin
dosyayı sonuçlandırarak hiçbir mahkemenin yapamayacağını gerçekleştirdiği” kanaatindeler…
EŞ DURUMU GEREKÇE DEĞİL
Bütün bunları da 6 üye, 80 raportörden oluşan 240 kişi ile yerine getirmişler. Bina ve bilgisayar
yazılımları dahil 6 ay içinde kurdukları sistem sayesinde karar alır hale geldiklerini, bir yıllın içine
bu sürenin de eklenmesi gerektiğini belirttiler.
Gezdik, gördük, dinledik; hatta kararların alınış sürecini gözlemledik... Buna göre elektronik
ortamda başvurular alındıktan sonra 20 farklı kurumdan gelen görüşler kişi dosyasına ekleniyor.
Hepsi de emek ve titizlik isteyen, insana ilişkin karar olduğu için de hatayı affetmeyen çabalar…
Örneklemelerden de gördük ki karar alınırken eşinin veya yakınının FETÖ veya terör
örgütleriyle ilişkisine bakılmamış… Suçun bireyselliğinden yola çıkılmış…
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Şubat 2017’de yayımlanan OHAL KHK’si ile İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestra Şefi
İbrahim Yazıcı, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun kararı ile görevine iade edildi.
Bir buçuk yıldır hiçbir devlet sahnesinde yer alamayan, pasaportu iptal edildiği için yurtdışına da
çıkamayan şef Yazıcı’nın pasaportu da iade edildi.

Haberler > GÜNDEM

Yurt dışındaki öğrencilere OHAL Komisyonu
müjdesi
25.10.2018 - 11:22 | Güncelleme: 25.10.2018 - 12:45HABERTURK.COM

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle öğrencilikleri
sonlandırılan ve bursları kesilen öğrencilere OHAL Komisyonu’ndan müjde. Komisyon
başvuruyu kabul etti

Haberler > GÜNDEM

OHAL Komisyonu bir vakıf ile iki kulübün
açılmasına karar verdi
31.10.2018 - 18:39 | Güncelleme: 31.10.2018 - 21:28HABERTURK.COM

OHAL Komisyonu’nun, kapatılan vakıflara ilişkin ilk kabul kararı Eskişehir Öğretim ve Eğitim
Vakfı’na ilişkin oldu. İlk KHK ile kapatılan vakfın yeniden açılmasına karar verildi
ohalkomisyonu.tccb.gov.tr
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: OHAL Komisyonu 2 bin 700 iade kararı verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 125 bin başvuru
oldu. Bu başvurulardan 40 bini görüşülerek karara bağlandı. 40 binden 2 bin 700’ü iade
edilmiş durumda” dedi.

Komisyon kaç kişiyi işine iade etti? İşte son rakam
OHAL Komisyonu’na yapılan 125 bin başvurudan 42 bini incelendi: 3 bin iade var... POSTA
yazarı Nedim Şener OHAL Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu ile bir araya geldi. İşte tüm
detaylar...
Fetullahçı Terör Örgütü’nün en önemli özelliği her durumundan örgüt lehine bir sonuç çıkarması. Bir yandan 15
Temmuz darbe girişiminde bulunup, 250 insanı bir gecede katledip, 2 bin 193 kişiyi de yaralan FETÖ, diğer yandan
“mağdur” rolünü de oynamaya çalışıyor. Bunun için de mücadele kapsamında oluşan “mağduriyetlerin” arkasına
saklanıyor.
15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden geçen 2.5 yıl içinde en çok karşılaştığım ve zaman zaman çözülmesi
için dile getirdiğim sorun, FETÖ ile mücadelede gerçek “mağduriyetlerin” yaratılmaması. Elbette en büyük mağdur
darbe girişimi sonucu şehit olan 250 insanımız, 2 bin 193 gazimiz ve bu millettir. Ancak, gerçek FETÖ’cüleri ortaya
çıkarmaya çalışırken masum insanların da zarar görmemesi sağlanmalıdır. Hukuk ve vicdan bunu emrediyor. Bu
nedenle, kamu görevinden çıkarılanların başvurularını değerlendiren, iade ya da red konusunda karar veren OHAL
Komisyonu’nun davetini alınca bu durum hakkında bilgi almak ve paylaşmak için Ankara’ya gittim.
11 AYDA 42 BİN BAŞVURU İNCELENDİ
Aldığım bilgileri paylaşmaya önce son sayıları vererek başlayayım. OHAL Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu’nun
verdiği bilgiye göre, bugüne kadar 125 bin başvuru yapılmış. Bunlardan 42 bini sonuçlanmış ve 3 bin kişi hakkında
işe iade kararı çıkmış. Geri kalan 39 bin kişinin başvurusu reddedilmiş. Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan
KHK’lar ile 125 bin 678’i kamu görevinden çıkarma olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiş.
22 Mayıs 2017 tarihinde kurulan ve 17 Temmuz 2017’de ilk başvuruları alan Komisyon 26 Aralık 2017 günü ilk kararın
almış. Hakim, uzman ve müfettişlerden oluşan 80 raportör olmak üzere toplam 250 personel dosyaları incelerken 7
kişilik komisyon haftalık 1.200 dosya hakkında karar alıyor.
1,5-2 YIL İÇİNDE BİTECEK
Başkan Tanrıkulu’nun verdiği bilgiye göre karar için 4 gün mesai yapılıyor ve günlük 300 dosya hakkında karar
veriliyor. Bunun için Türkiye’de hiç bir kurumda olmayan bir sistem kurulmuş. Aralarında MİT, Emniyet, savcılıklar,
BDDK, TMSF’nin de bulunduğu 20’den fazla kurum ve kuruluştan kişiler hakkındaki verilen bilgisayar ortamında bir
araya getirilmiş. Bir kişinin bilgisayar ekranı açıldığında hakkındaki tüm bilgiler ortaya çıkıyor. Uzmanların hazırladığı
raporlar Komisyona karar için sunuluyor. Kurumun arşivinde intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları
ve eski başvurularla birlikte toplam 440.000 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmış. Ohal Komisyonu
Başkanı Salih Tanrıkulu, 125 bin başvurudan 42 binin sonuçlandığını belirtirken, kalan 83 bin dosyanın 1.5-2 yıl içinde
tamamlanacağını söyledi.
ohalkomisyonu.tccb.gov.tr
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TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonunun
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna Ziyareti
(27 Aralık 2018)
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, OHAL İşlemleri İnceleme
Komisyonunun çalışmalarını yerinde gözlemledi.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ve komisyon üyeleri,
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunu ziyaret ederek, Komisyonun çalışmaları hakkında bilgi
aldı.
Heyet, ilk olarak Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu nezaretinde 451 bin evrakın tasnif ve kayıt
işlemin gerçekleştiği bölümü gezdi. Ardından OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lar ile haklarında
tedbir işlemi tesis edilen kişilerin yapmış olduğu 125 bin 600 başvuru dosyasının incelenmek
üzere arşivlendiği bölümü inceledi.
İncelemelerin ardından TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ve OHAL Komisyonu
heyetler arası bir görüşme gerçekleşti.
Toplantıda 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon
tarafından inceleme ve değerlendirmelere ilişkin bir sunum yapıldı.
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Turkey’s emergency rule commission made more than 50,000 decisions:
Official
03.03.2018 01:30 | Son Güncelleme:03.03.2018-0:35

An inquiry commission looking into state of emergency measures and appeals has made decisions for 50,300 appeals and accepted
3,700 applications, while rejecting 46,600 others as of Dec. 28, the chair of the body has said, stressing that commission members were
in efforts to accept appeals, rather than reject them.
“Our priority is to make a decision to reinstate them to their duties, not rejecting the applicant,” Salih Tanrıkulu, the chair of the body,
told Hürriyet Daily News on Dec. 26.
The commission was set up on Jan. 23, 2017 by an executive order to investigate controversial state of emergency measures in
Turkey and evaluate the appeals of civil servants dismissed, as well as the foundations and associations closed down with emergency
decrees.
The number of applications submitted to the commission is 125,600. The body is examining the remaining 75,300 applications as its
term has been extended for one more year. Those whose appeals were rejected have the right to apply to administrative courts in the
capital Ankara within 60 days.
The commission was formed after warnings made by the European Court of Human Rights (ECHR) for accumulation. The 24,000
applications rejected by the ECHR, which cited the existence of the emergency panel, were sent to the commission.
Some 70,000 of appeals filed with the commission is from Constitutional Court decisions and 80,000 of them are from administrative
decisions, Tanrıkulu said.
Elaborating on criticisms that the commission is too slow in finalizing the applications, Tanrıkulu said: “In the first five-six months we
waited and did not make rulings in order to reach a fair approach for different cases. Therefore, the decision process for the applications
has recently accelerated. We have completed 40 percent of the applications.”
Seen by Hürriyet Daily News, a digital database for each applicant is filled with documents provided by the applicant and with the
reports provided by relevant state institutions.
The commission examines nearly 1,200 files each week and the commission members held daily sessions to cross-examine the
information.
The main findings subject to assessments are whether the individuals used ByLock, an encrypted smartphone app used by members
of FETÖ, made transactions via Bank Asya, which Ankara says implicates links to FETÖ, have work records affiliated with FETÖ, or a
foundation, association, federation membership affiliated with the group, or provided financial support for FETÖ-affiliated institutions.
Most accepted appeals a result of false ByLock accusations
Most appeals accepted are those in which applicants were falsely accused of using the mobile application ByLock, Tanrıkulu said,
with several mobile phones having been directed to ByLock servers without their knowledge when they, unknowingly, downloaded
“Purple Brain,” another mobile application.
The inquiries are being carried out as to whether data concerning the banking transactions of the clients, such as depositing money,
opening an account, and transferring money, was based on “real and economic reason” and whether such transactions constituted
financial support for Bank Asya upon the instructions of Fetullah Gülen, the leader of FETÖ, after Dec. 25, 2013, he said.
The chair was referring to a deposit collection campaign in January 2014 and later organized by FETÖ members in order to support
the financial structure of the bank.
The commission has developed an application for the assessment of money transactions of the applicants at local banks, particularly
at Bank Asya, and commission members can view money transactions in graphics over the data provided by the Banking Regulation
and Supervision Agency and other institutions.
As of Dec. 26, the total number of decisions on dismissals of civil servants (125,678), stripped off ranks and grades (3,483), and
closure of organizations (2,761), according to the figures provided by the commission.
With most applications made by former civil servants working for the Interior Ministry, nearly 34,000 of the applicants are police
officers, 34,000 are teachers and 15,000 are from the Turkish armed forces and the Defense Ministry.
FETÖ is widely believed to have orchestrated the July 15, 2016 coup attempt, during which at least 250 people were killed and more
than 2,000 others were injured.
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ALTINCI BÖLÜM
OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KURULMASI HAKKINDA KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
Kanun Numaras
Kabul Tarihi
Yaymlandğ Resmî Gazete
Yaymlandğ Düstur

: 7075
: 1/2/2018
: Tarih
: 8/3/2018
: Tertip
:5

Say
Cilt

: 30354 (Mükerrer)
: 59

Komisyonun Oluşumu
MADDE 1- (1) Anayasann 120 nci maddesi kapsamnda ilan edilen ve 21/7/2016 tarihli ve 1116 sayl
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararyla onaylanan olağanüstü hal kapsamnda, terör örgütlerine veya Milli
Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karş faaliyette bulunduğuna karar verilen yap, oluşum veya
gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisak veya bunlarla irtibat olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem
tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin
başvurular değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu
kurulmuştur.
(2) Komisyon, yedi üyeden oluşur. Üyelerin üçü kamu görevlileri arasndan Cumhurbaşkan
tarafndan, bir üye Adalet Bakanlğnn merkez teşkilat ile bağl ve ilgili kuruluşlarnda çalşan hâkim ve
savclar arasndan Adalet Bakannca, bir üye mülki idare amirleri snfna mensup personel arasndan
İçişleri Bakannca, birer üye Yargtayda ve Danştayda görev yapan tetkik hâkimleri arasndan Hâkimler ve
Savclar Kurulu tarafndan belirlenir. Komisyon, kendi üyeleri arasndan yapacağ seçimle bir başkan ve bir
başkanvekili seçer. (1)
(3) Komisyonun toplant ve karar yeter says dörttür. Oylamalarda çekimser oy kullanlamaz.
Komisyonun görevleri
MADDE 2- (1) Komisyon, olağanüstü hal kapsamnda doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile
tesis edilen aşağdaki işlemler hakkndaki başvurular değerlendirip karar verir.
a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yaplan teşkilattan çkarma ya da ilişiğin kesilmesi.
b) Öğrencilikle ilişiğin kesilmesi.
c) Dernekler, vakflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlk kuruluşlar, özel öğretim
kurumlar, vakf yükseköğretim kurumlar, özel radyo ve televizyon kuruluşlar, gazete ve dergiler, haber
ajanslar, yaynevleri ve dağtm kanallarnn kapatlmas.
ç) Emekli personelin rütbelerinin alnmas.
(2) Olağanüstü hal kapsamnda yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle gerçek veya
tüzel kişilerin hukuki statülerine ilişkin olarak doğrudan düzenlenen ve birinci fkra kapsamna girmeyen
işlemler de Komisyonun görev alanndadr.
(3) Bu maddede belirtilen işlemlere bağl olarak olağanüstü hal kapsamnda yürürlüğe konulan
kanun hükmünde kararnamelerde yer alan ilave tedbirler ile kanun yollarnn açk olduğu işlemler hakknda
ayrca başvuru yaplamaz.
Komisyonun görev süresi
MADDE 3- (1) Komisyon, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yl süreyle görev yapar.
Cumhurbaşkan, gerek görmesi halinde bu süreyi bitiminden itibaren birer yllk sürelerle uzatabilir. (1)
(2) Komisyonun ilk seçilen üyeleri, iki yllk sürenin sonuna kadar görev yapar. Sürenin uzatlmasna
karar verilmesi halinde 1 inci maddenin ikinci fkrasndaki usule göre yeni üyeler belirlenir. Daha önce
görev yapan üyeler de yeniden görev alabilir.
––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayl KHK’nin 37 nci maddesiyle, bu fkrada yer alan “Başbakan” ibaresi
“Cumhurbaşkan” şeklinde değiştirilmiştir.
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Üyelerin güvenceleri ve haklar (2)
MADDE 4- (1) Üyelerin süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Ancak
üyenin;
a) Komisyon tarafndan kabul edilebilir mazereti olmakszn bir takvim yl içinde toplam beş
Komisyon toplantsna katlmamas,
b) Ağr hastalk veya engellilik nedeniyle iş göremeyeceğinin sağlk kurulu raporuyla belgelenmesi,
c) Görevi ile ilgili olarak işlediği suçlardan dolay hakknda verilen mahkûmiyet kararnn
kesinleşmesi,
ç) Geçici iş göremezlik halinin üç aydan fazla sürmesi,
d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Türk Ceza Kanununun 302 nci, 309 uncu, 310 uncu, 311 inci, 312
nci, 313 üncü, 314 üncü ve 315 inci maddelerinde yazl suçlar nedeniyle hakknda soruşturma veya
kovuşturma başlatlmas,
e) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karş faaliyette
bulunduğuna karar verilen yap, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisak veya bunlarla irtibat
olduğu gerekçesiyle hakknda Cumhurbaşkanlğnca idari soruşturma başlatlmas veya soruşturma izni
verilmesi,
hallerinin tespit edilmesi üzerine Komisyon tarafndan üyeliğine son verilir. Ölüm, istifa veya herhangi
bir diğer nedenle boşalan üyelikler için en geç iki ay içinde 1 inci maddenin ikinci fkrasndaki usule göre
yeni üyeler belirlenir.
(2) Komisyon üyeleri hakknda birinci fkrann (d) bendinde belirtilen suçlardan soruşturma açlmas
Cumhurbaşkannn iznine tabidir.
(3) Üyeler, Komisyondaki görevleri süresince kurumlarndan aylkl izinli saylr. Üyeler, mali ve sosyal
haklarn kurumlarndan almaya devam ederler. Üyelerin görevli olduklar süreler yükselme ve
emekliliklerinde de hesaba katlr ve yükselmeleri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yaplr.
Hâkim ve savclar dahil üyelerin görevli olduklar süreler, kendi kurumlarnda veya mesleklerinde fiilen
geçirilmiş saylr. Üyelere, kurumlarnca mali haklar kapsamnda bir ayda yaplan toplam ödeme tutar ile
(142.000) gösterge rakamnn memur aylk katsaysyla çarpm sonucu bulunan tutar arasndaki fark,
damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmakszn ve görev yaptklar süreyle orantl
olmak üzere Cumhurbaşkanlğnca ayrca her ay ilave ücret olarak ödenir.
(4) Komisyon üyelerinin üyelik görevleri kapsamndaki karar, görev ve fiillerine ilişkin hukuki, idari,
mali ve cezai sorumluluklar hakknda 8/11/2016 tarihli ve 6755 sayl Olağanüstü Hal Kapsamnda Alnmas
Gereken Tedbirler ile Baz Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yaplmas Hakknda Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 37 nci maddesi uygulanr.
Bilgi ve belge talep etme yetkisi
MADDE 5- (1) Komisyon, görev alan ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi ilgililerden talep edebilir.
(2) Soruşturmann gizliliğine ve Devlet srlarna ilişkin ilgili mevzuat hükümleri sakl kalmak kaydyla
kamu kurum ve kuruluşlar ile yarg mercileri, Komisyonun görevi kapsamnda ihtiyaç duyduğu her türlü
bilgi ve belgeyi gecikmeksizin Komisyona göndermek veya yerinde incelenmesine imkân sağlamak
zorundadr.
Gizlilik
MADDE 6- (1) Üyeler ve Komisyon çalşmalarnda görevlendirilenler, görevlerini yerine getirmeleri
srasnda edindikleri, kamuya, ilgililere ve üçüncü kişilere ait gizlilik taşyan bilgileri, kişisel verileri, ticari
srlar ve bunlara ait belgeleri, bu konuda kanunen yetkili klnan mercilerden başkasna açklayamaz,
kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararna kullanamaz. Bu yükümlülük görevden ayrlmalarndan sonra da
devam eder.
––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayl KHK’nin 37 nci maddesiyle, bu fkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi
“Cumhurbaşkan” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayl KHK’nin 37 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fkrasnn (e) bendinde yer
alan “Başbakanlkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlğnca” şeklinde, ikinci fkrasnda yer alan “Başbakann”
ibaresi, “Cumhurbaşkannn” şeklinde ve üçüncü fkrasnda yer alan “Başbakanlkça” ibaresi
“Cumhurbaşkanlğnca” şeklinde değiştirilmiştir.
ohalkomisyonu.tccb.gov.tr
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Başvurularda usul ve süre
MADDE 7- (1) Komisyona başvurular valilikler araclğyla yaplr. Kamu görevinden, meslekten veya
görev yaplan teşkilattan çkarlanlar ya da ilişiği kesilenler, en son görev yaptklar kuruma da başvurabilir.
Başvuru tarihi, valiliklere veya ilgili kurumlara başvurunun yapldğ tarih olarak kabul edilir. Valilikler ve ilgili
kurumlar kendilerine yaplan başvurular gecikmeksizin Komisyona iletir. Mükerrer başvurular işleme
alnmaz.
(2) Bu Kanun kapsamnda yaplan başvurular hakknda 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayl İdari Yarglama
Usulü Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fkras hükümleri uygulanmaz.
(3) Komisyonun başvuru almaya başladğ tarihten önce yürürlüğe konulan kanun hükmünde
kararnamelerle ilgili olarak başvuru alma tarihinden itibaren altmş gün içinde; bu tarihten sonra yürürlüğe
konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak ise Resmi Gazetede yaymlanma tarihinden itibaren
altmş gün içinde yaplmayan başvurular işleme alnmaz.
Ön inceleme
MADDE 8- (1) Komisyona yaplan başvurular, aranan şartlara uygunluk bakmndan ön incelemeye
tabi tutulur. Ön inceleme sonucunda süresi içinde yaplmadğ, başvuru sahibinin konuyla ilgili hukuki
menfaatinin bulunmadğ, bu Kanun kapsamna girmediği veya diğer şekil şartlarn taşmadğ tespit edilen
başvurular reddedilir. Bu maddenin uygulanmasna ilişkin usul ve esaslar Komisyon tarafndan belirlenir.
İnceleme ve karar
MADDE 9- (1) Komisyon incelemelerini dosya üzerinden yapar. Komisyon, inceleme sonucunda
başvurunun reddine veya kabulüne karar verebilir.
Kararlarn uygulanmas
MADDE 10- (1) (Değişik: 25/7/2018-7145/22 md.) Kamu görevinden, meslekten veya görev yaplan
teşkilattan çkarlan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü hâlinde karar, kadro veya
pozisyonunun bulunduğu kuruma, yükseköğretim kurumlarnda kamu görevinden çkarlan öğretim
elemanlar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlğna bildirilir. Kamu görevine iade edilmesine karar
verilenlerin eski kadro veya pozisyonuna atanmas esastr. Ancak müdür yardmcs veya daha üstü ile
bunlara eşdeğer yöneticilik görevinde bulunmakta iken kamu görevinden çkarlmş olanlarn atamalarnda,
söz konusu yöneticilik görevlerinden önce bulunduklar kadro ve pozisyon unvanlar dikkate alnr.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlğna bildirilenlerin atama teklifleri; Ankara, İstanbul, İzmir illeri dşnda ve
2006 ylndan sonra kurulan yükseköğretim kurumlarna öncelik verilmek kaydyla, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlğ tarafndan kamu görevinden çkarldğ yükseköğretim kurumu haricinde tespit edilecek
yükseköğretim kurumlarndan birine önceki kadro unvanlarna uygun olarak on beş gün içinde yaplr.
Kurumlar, bildirim veya atama teklif tarihini takip eden otuz gün içerisinde atama işlemlerini tamamlar. Bu
kapsamda yer alan personele ilişkin kadro ve pozisyonlar, ilgililere ilişkin atama onaylarnn alndğ tarih
itibaryla diğer kanunlardaki hükümlere baklmakszn ve başka bir işleme gerek kalmakszn ilgili mevzuat
uyarnca ihdas, tahsis ve vize edilmiş saylr. Söz konusu kadro ve pozisyonlar, herhangi bir şekilde
boşalmalar hâlinde başka bir işleme gerek kalmakszn iptal edilmiş saylr. Atama emri, ilgili kamu kurum
ve kuruluşu tarafndan 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayl Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ
edilir. Tebliğ tarihini takip eden on gün içerisinde göreve başlamayanlarn bu maddeden doğan atanma
hakk ile mali haklar düşer. Kamu kurum ve kuruluşlar atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu,
işlemlerin tamamlanmasn takip eden on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlğna bildirirler. İlgililerin
kamu görevinden çkarlmasna ilişkin kanun hükmünde kararname hükümleri, bu fkrada belirtilen kişiler
bakmndan tüm hüküm ve sonuçlaryla birlikte ortadan kalkmş saylr. Bu kapsamda göreve başlayanlara,
kamu görevinden çkarlma tarihlerini takip eden aybaşndan göreve başladklar tarihe kadar geçen süreye
tekabül eden mali ve sosyal haklar ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çkarlmalarndan dolay herhangi
bir tazminat talebinde bulunamaz.
(2) Kapatlan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurunun kabulü halinde ilgili kanun hükmünde
kararname hükümleri, söz konusu kurum ve kuruluş bakmndan tüm hüküm ve sonuçlaryla birlikte söz
konusu kanun hükmünde kararnamenin yaym tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmş saylr.
Buna ilişkin işlemler ilgisine göre İçişleri Bakanlğ, Maliye Bakanlğ, Sağlk Bakanlğ veya Vakflar Genel
Müdürlüğü tarafndan yerine getirilir.
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(3) Komisyonun karara bağladğ dosyaya ilişkin olarak Komisyonda bulunan tüm evrak, birinci fkra
kapsamna giren dosyalarda ilgilinin son görev yaptğ kurum veya kuruluşa, ikinci fkra kapsamna giren
dosyalarda ilgili kurum veya kuruluşa, diğer dosyalarda ise ek 1 inci maddeye göre husumetin
yöneltileceği kurum veya kuruluşa devredilir.
Türk Silahl Kuvvetleri ile genel kolluk kuvvetleri personeli ve Dşişleri Bakanlğ diplomatik
kariyer memurlarna ilişkin kararlarn uygulanmas
MADDE 10/A- (Ek: 25/7/2018-7145/23 md.)
(1) Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karş faaliyette
bulunduğuna karar verilen yap, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla
irtibat olduğu değerlendirilmesi sebebiyle kamu görevinden, meslekten veya görevden çkarlan ya da
ilişiği kesilen subay, astsubay, uzman jandarmalar ile Emniyet Genel Müdürlüğünde emniyet hizmetleri
snfna tabi olanlar ve Dşişleri Bakanlğ diplomatik kariyer memurlarndan; haklarnda mahkemeler
tarafndan göreve iade mahiyetinde karar verilenler ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu
tarafndan başvurunun kabulü karar verilenlerden, eski kadro, rütbe veya unvanna atanmas ilgili bakan
onay ile uygun görülmeyenler ilgisine göre Milli Savunma Bakanlğ, Dşişleri Bakanlğ ve İçişleri Bakanlğ
bünyelerinde kurulan araştrma merkezlerinde bu madde esaslarna göre istihdam edilir.
(2) Birinci fkra kapsamnda bulunanlardan binbaş ve üstü rütbelerde olanlar ile emniyet hizmetleri
snfnda bulunan her snftaki emniyet müdürlerinin atamalar araştrma merkezlerindeki araştrmac unvanl
kadrolara, diğerlerinin atamalar ise Devlet Personel Başkanlğnn görüşü üzerine ilgisine göre İçişleri
Bakanlğ, Dşişleri Bakanlğ ve Milli Savunma Bakanlğ tarafndan tespit edilen araştrma merkezlerindeki
diğer kadrolara, kararlarn bildirimini takip eden otuz gün içinde ilgili bakan onayyla yaplr. Bunlara ilişkin
kadrolar başka bir işleme gerek kalmakszn ilgili mevzuat uyarnca atama onaynn alndğ tarih itibaryla
ihdas, tahsis ve vize edilmiş saylr. Söz konusu kadrolar herhangi bir sebeple boşalmalar hâlinde iptal
edilmiş saylr.
(3) Atama emri, ilgili bakanlk tarafndan 7201 sayl Kanun hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilir.
Tebliğ tarihini takip eden on gün içerisinde göreve başlamayanlarn atanma hakk düşer. İlgili bakanlk
atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu, işlemlerin tamamlanmasn takip eden on beş gün içinde
Devlet Personel Başkanlğna bildirir.
(4) Bu madde kapsamnda araştrma merkezlerinde göreve başlayanlara, kamu görevinden
çkarldklar tarihi takip eden aybaşndan göreve başladklar tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali
ve sosyal haklar eski kurumlar tarafndan ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çkarlmalarndan dolay
herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Mahkeme kararlar sakl kalmak üzere, ilgililerin kamu
görevinden çkarlmasna ilişkin kanun hükmünde kararname hükümleri, bu madde kapsamnda yer alanlar
bakmndan tüm hüküm ve sonuçlaryla birlikte ortadan kalkmş saylr.
(5) Bu madde uyarnca atananlara, eski kadro, rütbe veya unvanlarna ilişkin atama onaynn tebliği
tarihi itibaryla almaya hak kazandklar aylk, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve
temsil tazminatlar, ek ödeme ile diğer mali haklar (ilgili mevzuat uyarnca fiilî çalşmaya bağl yaplan
ödemeler, tayn bedeli, fazla mesai ücreti ile fiilen yaplan ders karşlğ ödenen ek ders ücreti hariç)
toplamnn net tutarnn (bu tutar sabit bir değer olarak esas alnr), atandklar yeni kadrolar için öngörülen
aylk, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatlar, ek ödeme ile diğer
mali haklar (ilgili mevzuat uyarnca fiilî çalşmaya bağl yaplan ödemeler, tayn bedeli, fazla mesai ücreti
ile fiilen yaplan ders karşlğ ödenen ek ders ücreti hariç) toplamnn net tutarndan fazla olmas hâlinde
aradaki fark tutar, farkllk giderilinceye kadar herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmakszn tazminat
olarak ödenir.
(6) Bu madde kapsamna giren personel, önceki statülerinden kaynaklanan rütbe, unvan, kimlik ve
sosyal haklarn kullanamaz, emniyet hizmetleri snfndakiler ile Dşişleri Bakanlğ diplomatik kariyer
memurlar hariç olmak üzere muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş saylr ve bunlarn 21/4/2004 tarihli
ve 5143 sayl Türk Silahl Kuvvetlerinde İlk Nasp İstihkakna İlişkin Kanun kapsamnda verilen silahlar irat
kaydedilir. Talepte bulunanlarn Ordu Yardmlaşma Kurumu üyelikleri devam eder.
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(7) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Komisyon tarafndan başvurunun kabulü karar
verilenler hakknda da bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde bu maddedeki usul
ve esaslar çerçevesinde yeniden işlem tesis edilebilir.
(8) Araştrma merkezlerinin görev, yetki ve sorumluluklar, kurulacağ iller, çalşma usul ve esaslar ve
diğer hususlar ilgili bakanlk tarafndan yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir. Bakan onay ile Ankara
dşnda araştrma merkezlerine bağl çalşma gruplar oluşturulabilir.
(9) Bu madde kapsamnda araştrma merkezlerine atananlar hakknda 10 uncu ve geçici 3 üncü
madde hükümleri uygulanmaz.
(10) Bu madde hükümlerine göre araştrma merkezlerine atanan personelden ilgili mevzuat uyarnca
diğer kamu kurum ve kuruluşlarndaki kadro veya pozisyonlara atananlara, beşinci fkraya göre ödenen
fark tazminatnn ayn usul ve esaslar çerçevesinde ödenmesine devam olunur.
(11) Bu madde kapsamndaki personelin mali ve sosyal haklarna ilişkin konularda ortaya çkabilecek
tereddütleri gidermeye, uygulamay yönlendirmeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Hazine ve Maliye
Bakanlğ yetkilidir.
(12) Bu maddenin uygulanmasna ilişkin usul ve esaslar ilgili bakanlkça belirlenir.
Yarg denetimi
MADDE 11- (1) Komisyon kararlarna karş Hâkimler ve Savclar Kurulunca belirlenecek Ankara idare
mahkemelerinde ilgilinin en son görev yaptğ kurum veya kuruluş aleyhine iptal davas açlabilir. Bu
davalarda ayrca Cumhurbaşkanlğna ve Komisyona husumet yöneltilemez. (1)
(2) 22/7/2016 tarihli ve 667 sayl Olağanüstü Hal Kapsamnda Alnan Tedbirlere İlişkin Kanun
Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fkras ile 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayl Olağanüstü
Hal Kapsamnda Alnan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine
Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fkras kapsamnda meslekte kalmalarnn uygun olmadğna ve
meslekten çkarlmalarna karar verilenler, kararn kesinleşmesinden itibaren altmş gün içinde ilk derece
mahkemesi olarak Danştaya dava açabilir.
Sekretarya (1)
MADDE 12- (1) Komisyonun sekretarya hizmetleri Cumhurbaşkanlğ tarafndan yerine getirilir. Bu
hizmetler için yeteri kadar personel Komisyona tahsis edilir. Bu şekilde görevlendirilen personelin görevli
olduklar süreler yükselme ve emekliliklerinde de hesaba katlr ve yükselmeleri başkaca bir işleme gerek
duyulmadan süresinde yaplr. Hâkim ve savclar dâhil görevlendirilen personelin Komisyonda geçirdikleri
süreler, kendi kurumlarnda veya mesleklerinde fiilen geçirilmiş saylr.
(2) Komisyon çalşmalar kapsamnda sekretaryada görevlendirilenlere her ay (11.000) gösterge
rakamnn memur aylk katsaysyla çarpm sonucu bulunan tutar geçmemek kaydyla
Cumhurbaşkanlğnca ilave ücret ödenir. İlave ücret ödemesi damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve
kesintiye tabi tutulmaz. İlave ücret ödemesi; görevlendirilen personelin snf, kadro unvan, atanma biçimi,
yapmş olduğu görevin önem ve güçlüğü ve çalşma süresi gibi kriterler dikkate alnmak suretiyle
Komisyon Başkan tarafndan belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yaplr. Bu personele ayrca herhangi
bir ad altnda fazla mesai ücreti ödenmez.
Usul ve esaslar (2)
MADDE 13- (1) Başvurulara ve Komisyonun çalşmasna ilişkin usul ve esaslar, Komisyonun teklifi
üzerine Cumhurbaşkanlğ tarafndan belirlenir ve ilan edilir.

––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayl KHK’nin 37 nci maddesiyle, bu fkrada yer alan “Başbakanlğa” ibaresi
“Cumhurbaşkanlğna” şeklinde değiştirilmiştir.
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Açlacak davalarda husumet
EK MADDE 1- (1) Komisyon kararlarna karş açlacak iptal davalar;
a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yaplan teşkilattan çkarlan ya da ilişiği kesilenlerce en
son görev yaplan kurum veya kuruluş,
b) Devlet memurlar ve işçiler dahil Türk Silahl Kuvvetlerinden çkarlanlarca Millî Savunma Bakanlğ,
c) Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlğ ve Sahil Güvenlik Komutanlğ
teşkilatlarndan çkarlanlarca İçişleri Bakanlğ,
ç) Öğrencilikle ilişiği kesilen öğrencilerce Milli Eğitim Bakanlğ,
d) Kapatlan derneklerce İçişleri Bakanlğ,
e) Kapatlan vakflarca Vakflar Genel Müdürlüğü,
f) Kapatlan sendika, federasyon ve konfederasyonlarca Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ,
g) Kapatlan özel sağlk kuruluşlarnca Sağlk Bakanlğ,
ğ) Kapatlan özel öğretim kurumlar, özel öğrenci yurt ve pansiyonlarnca Millî Eğitim Bakanlğ,
h) Kapatlan vakf yükseköğretim kurumlarnca Millî Eğitim Bakanlğ,
) Kapatlan özel radyo ve televizyon kuruluşlarnca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu,
i) Kapatlan gazete, dergi, yaynevi, dağtm kanal ve haber ajanslarnca Basn-Yayn ve Enformasyon
Genel Müdürlüğü,
j) Resen emekliye sevk edilmiş, kendi isteğiyle emekli olmuş, Emniyet Teşkilat Disiplin Tüzüğü
hükümlerine göre meslekten veya Devlet memurluğundan çkarlmş ya da müstafi saylmş olup rütbeleri
alnan Emniyet Teşkilat personelince İçişleri Bakanlğ,
k) Türk Silahl Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, 6413 sayl Türk
Silahl Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümlerine göre Silahl Kuvvetlerden ayrma cezas alan, Devlet
memurluğundan çkarlan, sözleşmeleri fesih edilen, müstafi saylan veya istifa eden subay, sözleşmeli
subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, Devlet memuru, işçi, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile 926
sayl Kanunun geçici 32 nci maddesi kapsamnda haklarnda işlem tesis edilmiş olup rütbesi alnan ve
emekli kimlikleri iptal edilen Türk Silahl Kuvvetleri personelince Milli Savunma Bakanlğ, bu fkra
kapsamna giren Jandarma Genel Komutanlğ ve Sahil Güvenlik Komutanlğ personelince İçişleri
Bakanlğ,
aleyhine açlr.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Komisyonun ilk üyeleri, bu maddenin yaymndan itibaren bir ay içinde seçilir.
(2) Bu Kanun kapsamnda Komisyon tarafndan başvurularn alnmaya başlanacağ tarih, bu
maddenin yaymlandğ tarihten itibaren alt ay geçmemek üzere Başbakanlk tarafndan ilan edilir.
(3) Komisyonun görev alanna giren konularda daha önce herhangi bir yarg merciine başvurmuş
veya dava açmş olanlar için de 7 nci maddedeki usul ve süreler uygulanr. Bu dosyalar hakknda yarg
mercilerince karar verilmesine yer olmadğna ve taraflarn yaptklar masraflarn üzerlerinde braklmasna
dosya üzerinden kesin olarak karar verilir, vekâlet ücretine hükmedilmez. Bu dosyalar, yeni bir başvuru
şart aranmakszn incelenmek üzere Komisyona gönderilir.
(4) Bu Kanunun yaymlandğ tarihten önce 667 sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü
maddesinin birinci fkras ile 6749 sayl Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fkras kapsamnda meslekte
kalmalarnn uygun olmadğna ve meslekten çkarlmalarna karar verilenler, bu Kanunun yaymlandğ
tarihten itibaren altmş gün içinde 11 inci maddenin ikinci fkrasnda yer alan hükümlere göre dava açabilir.
Bu kapsamda idare mahkemelerinde derdest olan davalar Danştaya gönderilir. Bu Kanunun yaymlandğ
tarihten önce açlmş olup da karar verilen dosyalarda da bu fkra hükümleri uygulanr.
––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayl KHK’nin 37 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fkrasnda yer alan
“Başbakanlk” ibaresi “Cumhurbaşkanlğ” ve ikinci fkrasnda yer alan “Başbakanlkça” ibaresi
“Cumhurbaşkanlğnca” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayl KHK’nin 37 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “Başbakanlk” ibaresi
“Cumhurbaşkanlğ” şeklinde değiştirilmiştir.
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Komisyona intikal ettirilecek başvurular
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanun kapsamna giren konularda bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
önce yaplmş olan başvurular, süre şart hariç 7 nci maddedeki şartlara uygun olmas halinde ilgili
kurumlarca işleme alnmak üzere Komisyona intikal ettirilir.
Komisyonun iade kararlarnn uygulanmas
GEÇİCİ MADDE 3- (Ek: 25/7/2018-7145/24 md.)
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Komisyon tarafndan Devlet Personel Başkanlğna
bildirilenlerden atama teklifi yaplmamş olan kişiler 10 uncu madde hükümleri çerçevesinde işlem tesis
edilmek üzere Devlet Personel Başkanlğnca kurumlarna bildirilir. Bunlarn atama işlemleri bildirim
tarihinden itibaren otuz gün içinde kurumlarnca gerçekleştirilir.
(2) Devlet Personel Başkanlğ tarafndan kamu görevinden çkarldklar tarihte kadro veya
pozisyonunun bulunduğu kurumdan başka bir kuruma atama teklifi yaplanlar hakknda teklif işlemi 10
uncu madde esas alnarak yeniden yaplr.
(3) Bu Kanun uyarnca Devlet Personel Başkanlğ ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlğ tarafndan
atama teklifi yaplan ve göreve başlayanlar hakknda da 10 uncu maddenin birinci fkras hükümleri
uygulanr. Mali haklarnn hesaplanmasnda göreve başladklar tarihi takip eden hizmetleri karşlğnda
ilgiliye yaplan ödemeler, kurumlarnca yaplacak toplu ödeme tutarndan mahsup edilir. Bu maddenin
ikinci fkras kapsamndakilere atama teklifinin yapldğ kurumlar tarafndan ödeme yaplr.
(4) Bu maddenin uygulanmasna ilişkin tereddütleri gidermeye ve uygulamaya yön vermeye ilgisine
göre Devlet Personel Başkanlğ ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlğ yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 14- (1) Bu Kanun yaym tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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12 Temmuz 2017
ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Say : 30122 (Mükerrer)

TEBLİĞ
Başbakanlktan:
OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNUN
ÇALIŞMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esaslarn amac, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme
Komisyonuna yaplan başvurulara ve Komisyonun çalşmalarna ilişkin hususlar düzenlemektir.
(2) Bu Usul ve Esaslar, 2/1/2017 tarihli ve 685 sayl Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme
Komisyonu Kurulmas Hakknda Kanun Hükmünde Kararname uyarnca Komisyona yaplan
başvurularn incelenmesi ve Komisyonun çalşmasna ilişkin hususlar kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 685 sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü
maddesine dayanlarak hazrlanmştr.
Komisyonun görevleri
MADDE 3 – (1) Komisyon, olağanüstü hal kapsamnda doğrudan kanun hükmünde
kararnameler ile tesis edilen aşağdaki işlemler hakkndaki başvurular değerlendirip karar verir.
a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yaplan teşkilattan çkarma ya da ilişiğin
kesilmesi.
b) Öğrencilikle ilişiğin kesilmesi.
c) Dernekler, vakflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlk kuruluşlar,
özel öğretim kurumlar, vakf yükseköğretim kurumlar, özel radyo ve televizyon kuruluşlar,
gazete ve dergiler, haber ajanslar, yaynevleri ve dağtm kanallarnn kapatlmas.
ç) Emekli personelin rütbelerinin alnmas.
(2) Olağanüstü hal kapsamnda yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle
gerçek veya tüzel kişilerin hukuki statülerine ilişkin olarak doğrudan düzenlenen ve birinci fkra
kapsamna girmeyen işlemler de Komisyonun görev alanndadr.
(3) Bu maddede belirtilen işlemlere bağl olarak olağanüstü hal kapsamnda yürürlüğe
konulan kanun hükmünde kararnamelerde yer alan ilave tedbirler ile kanun yollarnn açk
olduğu işlemler hakknda ayrca başvuru yaplamaz.
Başvuru sahipleri
MADDE 4 – (1) Kamu görevinden, meslekten veya görev yaplan teşkilattan çkarlanlar ya
da ilişiği kesilenler ile öğrencilikle ilişiği kesilenler ve rütbesi alnan emekli personel şahsen,
kanuni temsilcisi veya vekili araclğyla başvuru yapabilir.
(2) Kapatlan kurum veya kuruluşlar adna başvuru yapma yetkisi, kapatlma tarihi itibaryla
kurum veya kuruluşu temsile kanunen yetkili olanlara aittir. Yetkili olmayanlar, üyelik veya başka
sebeplere dayanarak başvuru yapamaz.
(3) Kanuni temsilci veya vekil araclğyla yaplan başvurularda temsil belgesi veya
vekâletnamenin inceleme sürecinde geçersiz hale gelmesi, başvurunun incelenerek karara
bağlanmasn engellemez.
(4) Başvuru hakkndaki inceleme devam ederken başvurucunun ölmesi halinde ilgilinin
kanuni mirasçlarndan yeni başvuru alnmasna gerek olmakszn mevcut başvuru incelenerek
karara bağlanr.
(5) Başvuru hakk olan kişinin, başvuru süresi başlamadan veya başvuru süresi sona
ermeden önce ölmesi halinde kanuni mirasçlardan biri mirasçlk belgesi ibraz etmek kaydyla
ölüm tarihinden itibaren altmş gün içinde başvuruda bulunabilir.
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Başvuru süresi
MADDE 5 – (1) Komisyona başvuru süresi;
a) Komisyon tarafndan başvurularn alnmaya başlanacağ tarihten önce yürürlüğe
konulan kanun hükmünde kararnamelerle tesis edilen işlemler hakknda, başvurularn alnmaya
başlanacağ tarihten itibaren,
b) Komisyon tarafndan başvurularn alnmaya başlanacağ tarihten sonra yürürlüğe
konulacak kanun hükmünde kararnamelerle tesis edilen işlemler hakknda ise ilgili kanun
hükmünde kararnamenin Resmî Gazete’de yaymlandğ tarihten itibaren,
altmş gündür.
(2) Başvuru tarihi, valiliklere veya kurumlara başvurunun yapldğ tarih olarak kabul edilir.
Ceza infaz kurumlar ve tutukevlerinde tutuklu veya hükümlü bulunan kişiler bakmndan başvuru
tarihi, kurum müdürlüğüne başvurunun yapldğ tarihtir.
Başvuru usulü
MADDE
6
– (1)
Başvurular,
Komisyon
tarafndan
oluşturulan
https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet sitesinde yaymlanan ve bu Usul ve Esaslarn
1 ve 2 numaral ekinde yer alan ilgili başvuru formu doldurulup alnan çkt imzalanmak suretiyle
valiliklere veya en son görev yaplan kuruma varsa ekleriyle birlikte yazl olarak yaplr.
(2) Komisyona doğrudan başvuru yaplamaz. Bu şekilde yaplan başvurular hakknda
herhangi bir işlem veya inceleme yaplmaz.
(3) Ceza infaz kurumlar ve tutukevlerinde bulunan tutuklu veya hükümlüler, bu Usul ve
Esaslara ekli formu fiziki olarak doldurup bulunduklar kurumda görevli memura teslim eder. İlgili
memur, doldurulan formu esas alarak internet sitesinde yaynlanan formu doldurup alnan çkty
başvurucuya imzalatarak kurum müdürlüğüne teslim eder. Kurum müdürlüğü, gerekli işlemleri
tamamlayarak başvurucuya alnd belgesi verir ve bağl olduğu Cumhuriyet başsavclğ
araclğyla başvuru formunu varsa dilekçe ve ekleriyle birlikte Komisyona gönderir.
(4) Valilikler ve ilgili kurumlar, başvuru evrakn gecikmeksizin Komisyona gönderir.
(5) Bu Usul ve Esaslar kapsamnda yaplan başvurular hakknda 6/1/1982 tarihli ve 2577
sayl İdari Yarglama Usulü Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fkras hükümleri
uygulanmaz.
(6) Başvurulara ilişkin diğer hususlar Komisyonca belirlenir ve ilan edilir.
Başvuru formu
MADDE 7 – (1) Başvuru formu elektronik ortamda doldurulur. Formun çkts alnr,
başvurucu, kanuni temsilcisi veya vekili tarafndan imzalanr ve ilgili valilik veya kuruma ekleriyle
birlikte teslim edilir.
(2) Gerçek kişilere ilişkin başvuru formunda aşağdaki hususlar yer alr.
a) Başvurucunun ad, soyad, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras, doğum tarihi ve yeri,
adresi ile varsa telefon numaras ve elektronik posta adresi.
b) Kanuni temsilci veya vekil tarafndan yaplan başvurularda, kanuni temsilcinin veya
vekilin ad, soyad, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras, doğum tarihi ve yeri, adresi ile varsa
telefon numaras ve elektronik posta adresi.
c) Başvurucunun en son görev yaptğ kurumu, sicil numaras ve unvan.
ç) Öğrencilikle ilişiği kesilenler bakmndan başvurucunun en son öğrencilik yaptğ okulu
ile öğrenci numaras veya sicil numaras.
d) Başvurucu hakknda işlem tesis edilen kanun hükmünde kararnamenin says ve tarihi
ile başvurucunun bulunduğu liste ve sras.
e) Başvurucunun veya kanuni temsilcisinin ya da vekilinin başvuru hakkndaki beyanlar.
f) Başvurucunun veya kanuni temsilcisinin ya da vekilinin imzalar.
(3) Kurum veya kuruluşlara ilişkin başvuru formunda aşağdaki hususlar yer alr.
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a) Kurum veya kuruluşun ad, unvan, MERSİS numaras, vergi numaras, sicil
numaras, özel öğretim kurumlar için kurum kodu, dernekler için kütük numaras, vakflar için
merkezi sicil numaras, adresi ile varsa telefon numaras ve elektronik posta adresi.
b) Kanuni temsilci veya vekil tarafndan yaplan başvurularda, kanuni temsilcinin veya
vekilin ad, soyad, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras, doğum tarihi ve yeri, adresi ile varsa
telefon numaras ve elektronik posta adresi.
c) Kapatlan kurum veya kuruluşun sahibinin gerçek kişi olmas halinde, bu kişinin ad,
soyad, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras ile bu kurum veya kuruluşun varsa bağl olduğu
tüzel kişinin unvan, vergi kimlik numaras, MERSİS numaras veya sicil numaras.
ç) Kurum veya kuruluşlar hakknda işlem tesis edilen kanun hükmünde kararnamenin
says ve tarihi ile ilgili kurum ve kuruluşun bulunduğu liste ve sras.
d) Kurum veya kuruluş adna başvuran kanuni temsilcinin veya vekilin başvuru hakkndaki
beyanlar.
e) Kurum veya kuruluş adna başvuran kanuni temsilcinin veya vekilin imzalar.
(4) Başvuru formunda, varsa daha önce adli mercilere veya idari makamlara yaplan başka
başvurular da belirtilir.
Başvuruda gerekli bilgi ve belgeler
MADDE 8 – (1) Kamu görevinden, meslekten veya görev yaplan teşkilattan çkarlanlar ya
da ilişiği kesilenler ile öğrencilikle ilişiği kesilenler ve rütbesi alnan emekli personele ilişkin
işlemler hakknda yaplan başvurularda aşağdaki bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.
a) Gerçek kişiler için başvuru formu. (Ek-1)
b) Başvurucuya ait nüfus cüzdan fotokopisi.
c) Başvuru kanuni temsilci veya vekil araclğyla yaplyorsa temsil belgesi ya da
vekâletname örneği.
ç) Varsa başvuruya esas belgelerin asl veya noter ya da ilgili kamu kurumu veya kuruluşu
tarafndan tasdikli sureti.
(2) Kapatlan kurum veya kuruluşlara ilişkin işlemler hakknda yaplan başvurularda
aşağdaki bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi zorunludur:
a) Kurum veya kuruluşlar için başvuru formu. (Ek-2)
b) Kurum veya kuruluş adna başvuruyu yapana ait nüfus cüzdan fotokopisi.
c) Kurum veya kuruluş adna başvuruyu yapann kapatlma tarihi itibaryla kurum veya
kuruluşu temsile kanunen yetkili olduğuna dair karar, imza sirküleri, vekâletname ya da diğer
resmi belgelerin onayl sureti.
ç) Varsa başvuruya esas belgelerin asl veya noter ya da ilgili kamu kurumu veya kuruluşu
tarafndan tasdikli sureti.
(3) Başvuru formundaki “Başvurucunun Dilekçesi” bölümüne yazlan beyanlar, okunakl ve
başvurunun esasna yönelik özlü bilgileri içerir şekilde hazrlanr. Forma yazlan beyanlarn on
sayfay geçmesi hâlinde başvurucunun, başvuru formuna olaylarn özetini içerir ayr bir dilekçe
eklemesi gerekir.
(4) Başvuru formlarnn eksiksiz olarak doldurulup doldurulmadğ ve gerekli belgelerin
eklenip eklenmediği başvuruyu alan valilik veya kurum tarafndan kontrol edilir. Başvuru formu
ile başvuruda sunulan belgelerde eksiklik tespit edilmesi halinde, ilgili valilik veya kurum
eksikliğin giderilmesi için başvurucuya on beş günlük kesin süre verir. Eksiklik giderildikten
sonra belgeler Komisyona gönderilir.
(5) Başvurana, başvurunun kayda alndğn gösteren alnd belgesi verilir. (Ek-3)
Kayt ve dosyalama
MADDE 9 – (1) Komisyona yaplan her başvuruya bir tarih ve say verilir.
(2) Her başvuru, kendisine ait dosya numaras üzerinden kayt altna alnr. İlgili kurumlar
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tarafndan Komisyona iletilen bilgi ve belgeler ile başvurunun incelenmesine dair diğer belgeler,
ait olduğu dosyada kayt altna alnr.
(3) Komisyona intikal eden dosyalarla ilgili olarak daha önce kurumlara yaplan başvurular
birleştirilir.
Ön inceleme
MADDE 10 – (1) Başvurular, bu Usul ve Esaslar ile 685 sayl Kanun Hükmünde
Kararnamede aranan şartlara uygunluk bakmndan ön incelemeye tabi tutulur.
(2) Ön inceleme Başkan tarafndan raportör olarak görevlendirilen personelce yaplr.
(3) Ön inceleme sonucunda aşağda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde başvuru
Komisyonca reddedilir.
a) Başvurunun Komisyonun görev alanna girmemesi.
b) Başvurunun süresi içinde yaplmamas.
c) Başvurunun yazl olarak, şahsen veya kanuni temsilci ya da vekil araclğyla
yaplmamş olmas.
ç) Başvurunun kurum veya kuruluşlar kanunen temsile yetkili olanlar dşnda kalanlar
tarafndan üyelik veya diğer sebeplerle yaplmas.
d) Başvuru sahibinin hukuki menfaatinin bulunmamas.
e) Başvurunun olağanüstü hal döneminde yürürlüğe konulan kanun hükmünde
kararnamelerle doğrudan tesis edilmeyen işlemler hakknda olmas.
f) Başvurunun olağanüstü hal kapsamnda yürürlüğe konulan kanun hükmünde
kararnamelerde yer alan ilgili kişinin silah ruhsatlarnn alnmas, pasaportunun iptal edilmesi,
kamu konutlarndan veya vakf lojmanlarndan tahliye edilmesi gibi ilave tedbirler hakknda
olmas.
g) Başvuru konusunun kanun yollarnn açk olduğu işlemler hakknda olmas.
ğ) Başvurunun aranlan diğer şartlara uygun olarak yaplmamas.
(4) Üçüncü fkrada saylan hususlarn ön inceleme safhasndan sonra tespit edilmesi
halinde de başvurunun reddine karar verilir.
Eksikliklerin giderilmesi
MADDE 11 – (1) Başvuru formu ile başvuruda sunulan belgelerde eksiklik tespit edilmesi
halinde, durum başvuruyu alan valiliğe veya kuruma bildirilir. İlgili valilik veya kurum eksikliğin
giderilmesi için başvurucuya on beş günlük kesin süre verir. Eksiklik giderildikten sonra belgeler
Komisyona gönderilir. Verilen süre içinde eksilik giderilmemesi halinde, durum Komisyona
bildirilir. Valiliğe veya kuruma yaplan ilk başvuru, başvuru tarihi olarak kabul edilir.
Bilgi ve belge talep etme yetkisi
MADDE 12 – (1) Komisyon, kamu görevinden, meslekten veya görev yaplan teşkilattan
çkarma ya da ilişik kesme ile öğrencilikle ilişik kesme ve emekli personelin rütbesini alma
işlemleriyle ilgili bilgi, belge, bulgu, olgu ve kanaatlerini ilgilinin en son görev yaptğ Bakanlktan
veya kurumdan talep edebilir.
(2) Kapatlan kurum ve kuruluşlar hakknda bilgi, belge, bulgu, olgu ve kanaatler;
a) Kapatlan dernekler açsndan İçişleri Bakanlğndan,
b) Vakflar açsndan Vakflar Genel Müdürlüğünün bağl olduğu Bakanlktan,
c) Vakf yükseköğretim kurumlar ile özel öğretim kurumlar, özel öğrenci yurtlar ve
pansiyonlar açsndan Millî Eğitim Bakanlğndan,
ç) Sendika, federasyon ve konfederasyonlar açsndan Çalşma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlğndan,
d) Özel sağlk kuruluşlar açsndan Sağlk Bakanlğndan,
e) Radyo ve televizyon kuruluşlar açsndan Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun ilişkili
olduğu Bakanlktan,
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f) Kapatlan gazete, dergi, yaynevi, dağtm kanal ve haber ajanslar açsndan Basn-Yayn
ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bağl olduğu Bakanlktan,
talep edilebilir.
(3) Soruşturmann gizliliğine ve Devlet srlarna ilişkin ilgili mevzuat hükümleri sakl kalmak
kaydyla, kamu kurum ve kuruluşlar ile yarg mercileri, Komisyonun görevi kapsamnda ihtiyaç
duyduğu her türlü bilgi ve belgeyi verilen süre içinde Komisyona göndermek veya Komisyon
karar üzerine yerinde incelenmesine imkân sağlamak zorundadr.
(4) Bu madde kapsamndaki kurum ve merciler, başvurucularn terör örgütlerine veya Milli
Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karş faaliyette bulunduğuna karar verilen yap,
oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisak veya bunlarla irtibat olduğu
kanaatinin oluşmasna dayanak oluşturan, istihbari nitelikte olanlar dahil tüm bilgi ve belgeleri
talep üzerine resmi yazyla birlikte verilen süre içinde Komisyona iletir.
Görüşme usulü ve oylama
MADDE 13 – (1) Komisyon toplantsnda işler, gündemdeki sraya göre incelenir ve karara
bağlanr.
(2) Komisyon Başkan, söz almak isteyen üyelere söz verir. Görüşmeler tamamlandktan
sonra açk oylama yaplr.
(3) Komisyonun toplant ve karar yeter says dörttür. Oylamalarda çekimser oy
kullanlamaz.
(4) Komisyon Başkan, toplantnn bir düzen ve disiplin içinde yürütülerek
sonuçlandrlmasn sağlayacak gerekli tedbirleri alr.
Esastan inceleme ve karar
MADDE 14 – (1) Komisyon incelemelerini dosya üzerinden yaparak başvurunun reddine
veya kabulüne karar verir.
(2) Komisyon, incelemelerini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli
güvenliğine karş faaliyette bulunduğuna karar verilen yap, oluşum veya gruplara üyeliği,
mensubiyeti, aidiyeti, iltisak veya bunlarla irtibat yönünden yapar.
(3) Sözlü ifade verme veya tank dinletme talepleri dikkate alnmaz.
Kararlarn bildirilmesi ve dosyalarn devri
MADDE 15 – (1) Komisyon kararlarnn bildirilmesinde ve dosyalarn devrinde aşağdaki
usul ve esaslar uygulanr.
a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yaplan teşkilattan çkarlan ya da ilişiği
kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü kararlar Devlet Personel Başkanlğna,
b) Öğrencilikle ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü kararlar Milli Eğitim
Bakanlğna,
c) Rütbeleri alnan emekli personele ilişkin başvurunun kabulü kararlar ilgilinin son görev
yaptğ kuruma,
ç) Kapatlan kurum veya kuruluşlara ilişkin başvurunun kabulü kararlar, ilgili bakanlk veya
kuruma,
Komisyon tarafndan bildirilir.
(2) Komisyon, sonuçlandrdğ başvurulara ilişkin dosyalar aşağda saylan kurum ve
kuruluşlara devreder.
a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yaplan teşkilattan çkarlan ya da ilişiği kesilen
ve rütbesi alnan emekli personel açsndan en son görev yaplan kurum veya kuruluş.
b) Devlet memurlar ve işçiler dâhil Türk Silahl Kuvvetlerinden çkarlanlar açsndan Millî
Savunma Bakanlğ.
c) Jandarma Genel Komutanlğ, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlğ
teşkilatlarndan çkarlanlar açsndan İçişleri Bakanlğ.
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ç) Öğrencilikle ilişiği kesilen öğrenciler açsndan Millî Eğitim Bakanlğ.
d) Kapatlan dernekler açsndan İçişleri Bakanlğ.
e) Kapatlan vakflar açsndan Vakflar Genel Müdürlüğü.
f) Kapatlan sendika, federasyon ve konfederasyonlar açsndan Çalşma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlğ.
g) Kapatlan özel sağlk kuruluşlar açsndan Sağlk Bakanlğ.
ğ) Kapatlan vakf yükseköğretim kurumlar, özel öğretim kurumlar, özel öğrenci yurt ve
pansiyonlar açsndan Millî Eğitim Bakanlğ.
h) Kapatlan özel radyo ve televizyon kuruluşlar açsndan Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu.
) Kapatlan gazete, dergi, yaynevi, dağtm kanal ve haber ajanslar açsndan Basn-Yayn
ve Enformasyon Genel Müdürlüğü.
i) Resen emekliye sevk edilmiş, kendi isteğiyle emekli olmuş, Emniyet Teşkilat Disiplin
Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya Devlet memurluğundan çkarlmş ya da müstafi
saylmş olup rütbeleri alnan Emniyet Teşkilat personeli açsndan İçişleri Bakanlğ.
(3) Başvurunun kabulüne veya reddine ilişkin Komisyon kararlar, başvurucu tarafndan
bildirilen adrese, dosyann devredildiği kurumlarca 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayl Tebligat
Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir.
Kanun yoluna başvuru
MADDE 16 – (1) Komisyon kararlarna karş, kararn tebliğinden itibaren altmş gün içinde
685 sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 ve ek 1 inci maddesinde belirtilen kurum veya
kuruluşlar aleyhine Hâkimler ve Savclar Kurulunca belirlenecek Ankara idare mahkemeleri
nezdinde iptal davas açlabilir. Bu davalarda ayrca Başbakanlğa ve Komisyona husumet
yöneltilemez.
Personel görevlendirme, sekretarya ve bürolar
MADDE 17 – (1) Komisyon çalşmalar için yeteri kadar personel Başbakanlk tarafndan
görevlendirilir. Bu personel Komisyon Başkannn gözetim ve denetimi altnda çalşr.
(2) Raportörler ile sekretarya hizmetini görecek kişiler, personel arasndan Komisyon
Başkan tarafndan görevlendirilir.
(3) İhtiyaç duyulan bürolar Komisyon Başkan tarafndan oluşturulur.
(4) Bürolar ile personelin iş bölümü ve görev dağlm Komisyon Başkan tarafndan
belirlenir.
Bilişim sistemlerinin kullanlmas
MADDE 18 – (1) Komisyonun görev alanna giren işlerde her türlü veri, bilgi ve belge akş
ile dokümantasyon işlemleri ve bu işlemlere ilişkin her türlü kayt, dosyalama ve saklama
işlemleri ile uyum ve işbirliği sağlanmş dş birimlerle yaplacak her türlü işlemler elektronik
ortamda yaplabilir.
Kurumlarca Komisyona intikal ettirilecek başvurular
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esaslarn yaymlandğ tarihten önce yaplan
başvurularla ilgili olarak; Komisyona yaplan başvurularn alnmas süresinin tamamlanmasndan
sonra, daha önce kendilerine başvuru yaplmş olan kurumlarca önceki başvuruya ait dilekçe ve
ekleri ile en son görev yaplan kurum ad, başvuru sahibinin ad, soyad, Türkiye Cumhuriyeti
kimlik numaras ve işlem yaplan kanun hükmünde kararnamenin saysn içeren liste Komisyona
intikal ettirilir.
(2) Ayn kişi tarafndan 685 sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamna giren
konularda bu Usul ve Esaslara göre Başbakanlk tarafndan ilan edilen altmş günlük başvuru
süresinde yeni başvuru yaplmas halinde, kurumlar tarafndan Komisyona gönderilen başvuru
dilekçe ve ekleri bu başvuru ile birleştirilerek incelenir. Yeni başvuru yaplmamas halinde
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kurumlara daha önce yaplmş başvuru Komisyon tarafndan işleme alnr.
(3) Bu Usul ve Esaslarn 4 üncü maddesinde saylan başvuru hakk olmayanlar tarafndan
kurumlara verilen dilekçeler Komisyona gönderilmez.
(4) Bu Usul ve Esaslarn yaymlandğ tarihten önce kurumlara yaplan başvurular da 10
uncu maddede belirtilen şartlar bakmndan ön incelemeye tabi tutulur.
(5) Komisyonun başvurular almaya başlayacağ tarih, Başbakanlk tarafndan ilan edilir.
Yarg mercilerince Komisyona intikal ettirilecek başvurular
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Komisyonun görev alanna giren konularda daha önce herhangi
bir yarg merciine başvurulmuş veya dava açlmş olmas halinde, bu dosyalar hakknda yarg
mercilerince karar verilmesine yer olmadğna ve taraflarn yaptklar masraflarn üzerlerinde
braklmasna dosya üzerinden kesin olarak karar verilir, vekâlet ücretine hükmedilmez. Bu
dosyalar yarg mercilerince bu Usul ve Esaslara göre başvurularn alnmas süresinin
tamamlanmasndan sonra Komisyona gönderilir. Ayn kişi tarafndan yeni başvuru yaplmas
halinde, gönderilen dosya bu başvuru ile birleştirilir.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Usul ve Esaslar yaym tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Usul ve Esaslar Başbakan yürütür.
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