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SUNUŞ
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, OHAL kapsamında doğrudan kanun hükmünde
kararnameler ile tesis edilen, kamu görevinden çıkarma, yurtdışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, emekli personelin
rütbelerinin alınması ile kurum ve kuruluşların kapatılması işlemlerine ilişkin başvuruları değerlendirip karara
bağlamak üzere 23 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
kurulmuş olup, 22 Mayıs 2017 tarihinde göreve başlamıştır.
Komisyonun görev süresi 26.12.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2019/443 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı ile 7075 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca 23 Ocak 2020 tarihinden itibaren bir 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.
Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam
490.000 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.
31/12/2019 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 126.300’dür. 22 Aralık 2017 tarihinden
itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 31/12/2019 tarihi itibariyle verilen karar sayısı
(9.600 kabul, 88.700 ret olmak üzere toplam 98.300) dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı
28.000’dir.
Buna göre, Komisyon iki yıl içerisinde toplam başvuruların yaklaşık %78’i hakkında karar vermiş
bulunmaktadır. Ayrıca Komisyon görev kapsamına girmeyen 3.500 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 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, göreve başladığı günden bu yana çalışmaları hakkında bilgi paylaşmak amacıyla, 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 başvurular
hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir. Bu kapsamda incelemesi devam eden tüm başvuru
dosyalarının 1 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. maddesi uyarınca 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.
•

Yurtdışı 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.
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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
 Abdullah ÇİFTÇİ
Komisyon Üyesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müşaviri
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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 azalma olmuştur.
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 etkili 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.
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.
Bu hususlar Anayasa Mahkemesi 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.
http://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.
31.12.2019 tarihi itibariyle, 126.300 gerçek ve tüzel kişinin başvurusu sistem üzerinden
alınmıştır.
http://ohalkomisyonu.tccb.gov.tr/
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OHAL SÜRECİ VE YAPILAN İŞLEMLER
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DERNEKLER
FEDERASYON
KONFEDERASYON
VAKIFLAR
SENDİKALAR
HABER AJANSLARI
TELEVİZYONLAR
RADYOLAR
GAZETELER
DERGİLER
YAYINEVLERİ VE DAĞITIM KANALLARI
EĞİTİM KURUMLARI
ÖĞRENCİ YURTLARI
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
ÖZEL ÜNİVERSİTELER
BAŞVURU HAKKI OLANLAR

TÜZEL KURUMLAR

EGM-RÜTBESİ ALINANLAR
JANDARMA-RÜTBESİ ALINANLAR
TSK-RÜTBESİ ALINANLAR
MEB-ÖĞRECİLİKLE İLİŞİĞİ KESİLEN
MADALYASI ALINANLAR
BAŞVURU HAKKI OLANLAR

RÜTBE /ÖĞRENCİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
SAĞLIK BAKANLIĞI
YÖK / ÜNİVERSİTELER
ADALET BAKANLIĞI
BAŞBAKANLIK
MALİYE BAKANLIĞI
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAK.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
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BAŞVURU HAKKI OLANLAR
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796
34.393
677
13.682
272
7.755
456
7.508
185
7.220
226
4.735
351
2.669
178
1.404
100
1.177
112
1.115
79
985
90
605
19
594
33
537
19
512
39
488
15
481
2
431
22
1.247
62
129.411
3.733

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER İLE TESİS EDİLEN İŞLEMLERE İLİŞKİN TABLO

131.922

1.410
19
4
109
19
6
19
22
53
20
29
881
108
47
15
2.761

NET

2.549
35
627
270
2
3.483

NET

41.077
33.716
13.410
7.299
7.323
6.994
4.384
2.491
1.304
1.065
1.036
895
586
561
518
473
473
479
409
1.185
125.678

NET

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.

ohalkom syonu.tccb.gov.tr
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EVRAK KAYIT, TASNİF VE ARŞİVLEME SÜRECİ

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.
RAPORTÖR EKRANLARI VE İŞLEMLERİ

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.
Ayrıca raportörlerin, başvurucuların adli yargılama sürecine ilişkin dosyalarına UYAP ile
sağlanan web servis bağlantısı ile ulaşabilmeleri ve dosya içeriklerini görüntüleyebilmeleri
sağlanmıştır.
9
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HİZMET BİNASI, İNSAN KAYNAKLARI
VE BİLGİ İŞLEM ALTYAPISI
Komisyon tarafından eski Askeri Yargıtay binası gerekli bilgi işlem altyapısı 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 ve
bir koordinatör ile 80 raportör (Hakim, Cumhuriyet Savcısı, Müfettiş, Uzman) olmak üzere toplam
250 personelin görevlendirilmesi yapılmıştır.
EVRAK KAYIT BÜROSU

BAŞVURU KAYIT SİSTEMİ

ohalkom syonu.tccb.gov.tr
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KURUMLARA GÖRE DOSYA

BAŞVURU KAYIT BARKOD

GRUPLANDIRMASI

ÇIKTISI

ARŞİV

Komisyon arşivi güvenlikli bir ortamda 3 ayrı bölümden ve 250 raylı çelik dolap sisteminden
oluşmaktadır.

11
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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.
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.

ohalkom syonu.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 63 ayrı başlıkta sorgulama yapılarak gösterildiği özel bir bilgi işlem yazılımıdır

Listeler genişletilerek ilgili kayda ait detay bilgileri görüntülenebilmektedir.



Başvuru veri inceleme sisteminde bilgiler 63 ana başlık halinde sisteme yansıtılmaktadır.
13
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BANK ASYA VERİLERİ İNCELEME SİSTEMİ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 28.05.2015 tarihli raporunda, Bank Asya’nın
kurumsal yapısıyla örtüşmeyen şekilde Fetullah Gülen’in yönlendirmesiyle yönetildiği ve bu örgüte
maddi kaynak sağlamak üzere muhtelif işlemlerin gerçekleştirildiği hususlarına yer verilmiştir. Ayrıca,
aynı raporda mezkûr bankanın içinde bulunduğu finansal krizi aşabilmesi için Fetullah Gülen tarafından
25.12.2013 tarihinde Bank Asya’ya para yatırılması yönünde talimat verildiği, söz konusu talimatın
banka yönetimi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda tekzip edilmediği, talimat kapsamında
ekonomik veya rasyonel saike dayanmayan bir şekilde hesabı olmayan kişilerin bankada hesap
açtıkları, hesabı olan kişilerin ise cari ve katılım hesaplarında bulunan mevduatlarında artışa gittikleri
veya muhtelif bankacılık işlemleriyle bankaya likidite sağladıkları belirtilmektedir.
Bu durumda, başvurucuların FETÖ/PDY ile iltisaklı finans kuruluşu olan Bank Asya’da
bulunan hesaplarına örgüt liderinin talimatı doğrultusunda, finansal destek mahiyetinde para yatırıp
yatırmadıklarının tespiti açısından, TMSF’den ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nden (Kredi
Kayıt Bürosu A.Ş.) temin edilen verilerin analizine dayanan özel bir inceleme yazılımı oluşturulmuştur.

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.

ohalkom syonu.tccb.gov.tr
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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.

Net giriş tablosunda yer alan veriler, Bank Asya’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.
15
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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 Bank Asya’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.

ohalkom syonu.tccb.gov.tr

16

BANK ASYA PARA YATIRMA İŞLEMLERİNE DAİR AÇIKLAMALAR

17
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OHAL KOMİSYONU BAŞVURU DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
Komisyon başvuruları inceleme ve değerlendirme çalışmasını, 7075 sayılı Kanun ile ilgili Tebliğde
belirlenen usul ve esaslara göre yürütmektedir. Komisyonun değerlendirmesindeki temel yaklaşım örgütün emir
ve talimatına göre hareket edilip edilmediğinin tespit edilmesine yöneliktir. Komisyon incelemeye aldığı her bir
dosyada kişinin başvuru dilekçesindeki beyanlarından yola çıkarak, kurum ihraç sebepleri ile birlikte tespit
edilen veriler titizlikle ele alındı. Bu inceleme sırasında kullanılan bilgi ve belgeler esas veri kaynağından temin
edilip analiz edilmesi sonucunda karara yansıtılmaktadır.
FETÖ/PDY mensuplarının örgüt içi iletişimde kullandıkları "bylock" programı kullanıcılığı, örgüt liderinin
talimatı sonrası Bank Asya'daki destek mahiyetindeki hesap hareketleri, FETÖ ile iltisaklı sendikaya örgütsel
talimatla üyelik ve yöneticilik, FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle kapatılan dernek,
vakıflar ve basın yayın kuruluşlarıyla irtibatına ilişkin bilgiler, bu kurumlara yapılan mali yardımlar, idari veya
adli soruşturma ve kovuşturma bilgileri bu veriler arasında yer aldı.
Bunun yanı sıra bir dosyanın üst amir kanaati esas alınarak hazırlandığı görüldüğünde bu kanaat, örgütle
iltisaklı gazeteye abonelik ödemesi ya da kapatılan iltisaklı derneğe üyelik tek başına ret gerekçesi olarak
görülmedi. Esas itibariyle FETÖ örgütü tarafından mağdur edilenler, ortak kullanılan ADSL hatları ve
yakınlarına verilen GSM hatları üzerinden bylock kullanılması vb. gibi örgütün tuzağına düşen kişilerin
haklarının iadesi yönünde çalışılmaktadır.
Bank Asya veri inceleme sistemi; Komisyon tarafından oluşturulan veri analiz sistemi sayesinde
başvurucuların her türlü Bank Asya işlemine ilişkin bilgiler veri havuzunda toplandı. 25 Aralık 2013 tarihinde
Bank Asya'ya ilk destek talimatının ardından 2014 Ocak ayından itibaren hesap açma ve para yatırma
işlemlerinin yoğunlaştığı görüldü. Yine Bank Asya ile ilgili bir kısım tedbirlerin alındığı 2014 Eylül ve 2015
Şubat ayında da bu tür işlemlerin arttığı bilinmektedir. Ocak 2014 - Mayıs 2015 tarihleri arasında sadece ihraç
edilen kamu görevlileri, eş ve çocuklarına ait 465 bin yeni hesap açıldığı ve örgüte destek için yatırılan para
tutarının da 2 milyar 369 milyon lira olduğu tespit edildi. Komisyonda başvurusu bulunan 27.298 kişinin başka
bir bankadan kredi kullandığı ve bunlardan 11.516 kişinin de söz konusu parayı Bank Asya'daki hesabına
destek mahiyetinde yatırdığı belirlendi. Komisyon, kişinin yapmış olduğu işlem hareketlerinin olağan bankacılık
faaliyetleri içerisinde mi yoksa örgüt liderinin talimatına istinaden mi olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır.
Gerekçeli karar ve şahsilik ilkesi; Komisyon tarafından her bir dosya ayrı ele alınarak bireyselleştirilmiş
ve gerekçeli karar verilmektedir. Başvurucunun eşi veya aile bireyleri hakkında FETÖ üyeliği, irtibatı, iltisakı
bilgisi olmasına rağmen yapılan gerekli inceleme neticesinde başvurucunun kendisinde herhangi bir irtibat tespit
edilmediğinde başvuru dosyası hakkında kabul kararı verildi. Bu bağlamda Komisyonun yaptığı inceleme
sonucunda terör örgütüyle irtibatı nedeniyle ret kararı verilen eşinden bağımsız olarak 620 diğer eşin başvurusu
kabul edildi.
Beraat ve takipsizlik kararları; Komisyonca, yargı mercileri tarafından verilen kararlar UYAP sistemi
üzerinden takip edilmekte, haklarında takipsizlik ve beraat kararı verilen başvurular öncelikli olarak
incelenmektedir. Yargı mercileri tarafından haklarında adli soruşturma ve kovuşturma yapılan başvurucular
bakımından örgüt üyeliği yönünde suç işleyip işlemedikleri veya örgüte yardım edip etmedikleri değerlendirilen
cezai bir soruşturma yürütülmektedir. Komisyon tarafından yapılan inceleme ise öncelikle idari bir incelemedir.
Bu kapsamda başvurucuların örgüt üyeliği ve mensubiyetinin yanında örgütle iltisak ve irtibatının olup olmadığı
değerlendirilmektedir. Bu bağlamda yapılan değerlendirmede, cezai sorumluluğun bulunup bulunmadığından
bağımsız olarak karar verilmektedir. Anayasa Mahkemesi ve Bölge İdare mahkemesinin kararı da bu yöndedir.

19
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BAŞVURU DOSYASI İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KRİTER BİLGİLERİ
Komisyona başvurusu bulunan gerçek kişi sayısı 125.360’tır.
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi UYAP’tan temin edilen verilere göre; başvurucuların 108.747 kişi
hakkında örgüt yöneticiliği, üyeliği ve örgüte yardım etme suçları, Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine
Karşı Suçlardan devam eden veya tamamlanmış soruşturma bilgisi ile 80.115 kişi hakkında devam eden veya
tamamlanmış kovuşturma bilgisi bulunmaktadır. Bu kapsamda Komisyona başvurusu bulunan 125.360 gerçek
kişinin % 86’sı hakkında adli işlem süreci bulunmaktadır.
Yapılan incelemede ve değerlendirmede;


Yukarıda belirtilen suçlardan ceza yargılamaları sonucunda verilen mahkumiyet bilgisi,



Adli soruşturma ve kovuşturma dosyalarındaki tespit ve bilgiler,



FETÖ/PDY örgüt içi iletişim programı kullanımına dair bylock, eagle vb. kullanıcılığı bilgisi,



FETÖ/PDY örgüt liderinin talimatı sonrası Bank Asya'da yeni hesap açan ve destek mahiyetinde doğrudan
veya başka bir bankadan kredi çekmek suretiyle para yatırma bilgisi,



FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı ve irtibatı olduğu gerekçesi ile kapatılan sendika, dernek, vakıf ve
federasyon üyelik, yöneticilik bilgisi,



Bir kısım güvenlik güçleri personelinin ayrıca fiili darbe davalarında yargılanma bilgisi,



Darbe girişimi sürecinde Sıkıyönetim Atama Listesi, Bölge Komutanları Listesi ve Konsey Listesi içerisinde
yer alan güvenlik personeli bilgisi,



FETÖ örgütü mahrem imamlarının güvenlik personeli ile örgütsel irtibat sağlama kapsamında
Ankesör/Ardışık aramalar tespit bilgisi,



Emniyet genel müdürlüğü teşkilatı içerisinde örgütün mahrem yapılanmasına ilişkin FETÖ örgütüne bağlılık
kodlama bilgisi,



Güvenlik personelinin ve FETÖ mahrem yapılanmasındaki kişilerin örgütsel bağlılığının sağlanması
yönünden FETÖ örgütü içinde mahrem sorumlu (çoğunluğu öğretmen) olan kişiler bilgisi,



Kamu Personeli Seçme Sınavı, Kamu Kurumları Giriş Sınavları, Komiser Yardımcılığı vb. kamu giriş
sınavlarında yapılan örgütsel usulsüzlüklere ilişkin olarak soruşturma bilgisi,



FETÖ örgütü mensuplarını kamu kurumlarına yerleştirme sürecinde örgütsel amaçlı operasyonel GSM hattı
kullanan kişiler bilgisi,



FETÖ örgüt içi evlilik ve işe yerleştirme hususlarında adli soruşturması bulunan kişiler bilgisi,



İltisaklı kuruluşlardaki çalışma kayıtlarına dair bilgiler,



Müzahir kuruluşlara yapılan mali destek, şüpheli para transferleri ve diğer mali bilgiler,



Örgütle iltisaklı basın yayın kuruluşlarıyla ilişkisine dair bilgiler,



Kurumları tarafından yapılan inceleme, araştırma ve idari soruşturmalarda tespit edilen bilgiler,

Komisyonun inceleme usul ve esasları kapsamında analiz edilmekte ve yapılan değerlendirme sonucunda
başvuru karara bağlanmaktadır.
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FETÖ/PDY MAHREM YAPILANMASINA İLİŞKİN ÖRNEK OLAY
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü çatı iddianamesinde
belirtildiği üzere; Mahrem hizmet, Devletin en kritik ve operasyonel birimlerine sızarak örgüt hesabına yürütülen
gizli faaliyetleri ifade eder. Bu kurumlarda örgüt adına kadrolaşma, abinin veya imamın emrine göre organize
hareket etme ve örgüt amacına yönelik verilen görevleri ifa etmektir. Örgüt açısından mahrem yerler, yargı, emniyet,
mülkiye, TSK, MİT ve bazı özel kurumlar (TİB, ÖSYM, TÜBİTAK) olarak kabul edilmektedir. Bu birimlerden;
Emniyet, TSK ve MİT gibi kurumlarda yer alan örgüt mensupları genellikle kurum dışından sivil imamlara bağlı
faaliyet göstermektedir. Bu hizmet birimleri hücresel bir yapılanmaya sahiptir. Bir örgüt mensubu en fazla bir üst
sorumlusunu ve bir altında bulunan örgüt mensubunu tanımaktadır. Bu birim içerisinde faaliyet gösteren tüm örgüt
mensupları kod isim kullanarak, gerçek kimliklerini saklamaktadır. Mahrem hizmetlerde, Fetullah Gülen veya
örgütün üst yönetim katından gelen talimatlara, doğruluğunu veya akla uygunluğunu, dini, hukuki, ahlakiliğini
sorgulamadan yerine getirecek, mutlak itaat ve teslimiyet gösteren özel seçilmiş örgüt mensupları kullanılmaktadır.
Bu birimde istihdam edilecek örgüt mensuplarının bulunması, örgüte kazandırılması, yetiştirilmesi, mahrem
hizmetlere yönlendirilmesi ve yerleştirilmesi örgüt için hayati önem arz etmektedir.
Örneğin, (N.P.) isimli kişi (K) ilinde (A) Lisesi Matematik öğretmeni verdiği ifadede özetle; FETÖ/PDY terör
örgütüyle 2002 yılında tanıştığını, mahrem olarak adlandırılan yapıda ilk olarak 2004 yılında (S) ilinde Emniyet
İmamı (İ) tarafından 5 polis memuruna sorumlu olarak görevlendirildiğini ve daha sonra atamasının MEB tarafından
(H) ilçesine yapıldığını burada (V) kod isimli örgüt mensubunu emrine girdiğini; farklı yerlerde örgüt içerisinde
görevler aldığını, daha sonra (K) ilindeki örgüt sorumlusu olduğunu (F) kod adını kullandığını, bu ildeki örgüte
mensup polis memurlarının kendisine bağlı olduğunu, örgüt içi haberleşmede 05
GSM numarası üzerinden
Bylock ve Eagle programlarını kullandığını, Eagle programında kullanıcı adı olarak (H) ismini kullandığını, eşinin de
aynı örgüt içerinde faaliyet yürüttüğünü Eagle programı kullanıcısı olduğunu beyan etmiştir
Örneğin, Örgütün Genelkurmay imamı M. U. Milli Eğitim Bakanlığı’nda önce öğretmen daha sonra milli
eğitim uzman yardımcısı olarak çalışmakta iken Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğünde görevlendirilmiştir. Adli
soruşturma kapsamında vermiş olduğu ifadede özetle; örgüt sorumlusunun talimatıyla ‘Murat’ kod adını kullandığını,
bazı askerler ile düzenli olarak bir araya geldiğini, Genelkurmay Başkanının emir subayı ‘Ahmet’ kod adlı L. T.,
Genelkurmay 2. Başkanının emir subayı ‘Ramazan’ kod adlı M. A. ve Genelkurmay da görevli ‘Salih’ kod adlı G. E.
ile düzenli görüştüğünü, bu kişilerin Genelkurmay Başkanı ve Genelkurmay 2. Başkanının odalarına örgütün
talimatıyla “radyo” diye tabir edilen ses kayıt cihazını yerleştirdiklerini, yerleştirilen dolu cihazları kendisine
getirdiğini ve kendisinin de onlara boş cihazlar verdiğini, almış olduğu ses kaydı içeren dolu cihazları örgüt
sorumlusuna teslim ettiğini, daha sonra örgüt sorumlusunun özel program yüklü bir bilgisayar getirdiğini bundan
sonra ses kayıtlarının başkası tarafından açılmaması amacıyla yine şifreleme programı ile şifrelediği flash belleğe
aktararak getirmesini istediğini, bu şekilde uzun süre Genelkurmay Başkanı ve Genelkurmay 2. Başkanını örgüt
adına dinlediklerini, Flash belleği teslim ettiği bir sırada örgüt sorumlusuna dinlemenin sebebini sorduğunda “biz
değerlendirip ilgili arkadaşlara veriyoruz, onlarda ne yapacaklarına, nasıl davranacaklarına karar veriyorlar” dediğini
ifade etmiştir. Nitekim Genelkurmay Başkanı emir subayı savcılıkta verdiği ifadesinde Genelkurmay Başkanının
makamına koydukları bir cihazla dinlediklerini itiraf etmiştir.

BUGÜN size Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın yaveri Yarbay L.T.nin savcılık ifadesinde, “Abi” dediği M.U.’yu
anlatacağım.
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KAMU KURUMLARI GİRİŞ SINAVLARINDA
FETÖ/PDY’NİN USULSÜZLÜKLERİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü elebaşısı Fetullah Gülen’in “devletin tüm kılcallarına sızmak”
hedefi ve talimatları doğrultusunda önce tüm kamu kurumlarını sonra Devleti ele geçirmeyi esas
almıştır.
Örgüt bu hedefi doğrultusunda kamu kurumlarına giriş için yapılan sınavlara ait soruları
mensuplarına temin etmeyi en kestirme yol ve yöntem olarak benimsemiştir. Örgütün kamu kurum ve
kuruluşları dahil olmak üzere devletin çoğu alanına sızıp kontrolü sağlamasıyla birlikte sınav sorularını
usulsüz yollarla ele geçirip örgüt mensuplarına verdiği adli işlemler sonucunda elde edilen bilgilerden
anlaşılmaktadır. Kamu kurumlarına ait giriş sınav soruları FETÖ/PDY Terör Örgütüne ait olan ve
“KPSS/Kurum Sınavlarına Hazırlık Evi” olarak adlandırılan ve çoğunluğu Ankara’da olan evlerde
örgüt mensuplarına verildiği görülmektedir.
Yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında kamu kurumları giriş sınavlarıyla ilgili devam
etmekte olan soruşturmalar kapsamında örgüt tarafından gerçekleştirilen sınav usulsüzlüklerine dair
şüpheli ve tanıklara ilişkin beyanlara aşağıda örnek olarak yer verilmiştir.
Adli soruşturma kapsamında ifade veren Y.Ş., örgüt ile ilk tanışmasının lise yıllarına
dayandığını, örgüte ait evlere gittiğini, üniversite döneminde de bu örgüte ait evlerde kaldığını,
üniversite sonrasında lise döneminde tanıdığı örgüt mensubu şahsın kendisine örgüte ait KPSS çalışma
evlerinden bahsettiğini ve kendisinin de talebiyle Ankara’nın (B) semtinde yer alan ve örgüte ait KPSS
çalışma evine yönlendirildiği, kaldıkları bu eve örgüt mensubu olan O.A. isimli şahsın 2010 KPSS
sınavından 1 hafta önce geldiğini, kendilerine ait cep telefonlarına ait kartları ve bataryalarını
söktürerek başka bir odaya aldırdığını, sonrasında evde kalanlara burada olanların burada kalacağı,
kendilerine vermiş olduğu soruların sınav öncesi ve sonrasında internet ortamında dahi
araştırılmayacağına yemin ettirdiğini, daha sonra 2010 KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür sorularını
evde kalanlara verdiğini, kendilerine verilen soruların tamamının 2010 KPSS sınavında çıktığını, KPSS
sınavını kazandıktan sonra örgüte ait olan ve örgüt mensuplarını (D) Bakanlığı tarafından düzenlenen
sınavlara hazırlamak amacıyla oluşturulan eve gittiğini, örgüte ait olan bu evde de (D) Bakanlığı Aday
Meslek Memurluğu 2010 yılı giriş sınav sorularının örgüt tarafından kendilerine verildiğini, bu şekilde
sınavı kazandığını, mesleğe başladıktan sonra da kendisi ile birlikte sınav soruları verilerek mesleğe
başlayan örgüt mensuplarından oluşan bir grupla örgüt ile temasının devam ettiğini beyan etmiştir.
Örgüt ait bu evlerde kalan ressam kod adlı gizli tanık da ifadesinde; (D) Bakanlığında Meslek
Memuru olan H.A. isimli şahsın örgüte ait evden sorumlu kişi olduğunu, bu evde kaldığı süre
içerisinde Bakanlığın sınavıyla ilgili tüm dokümanların H.A. tarafından bu eve getirildiğini, bu
dokümanlar üzerinden sınavlara hazırlandıklarını, ayrıca sınavdan bir gün önce aynı şahsın test sınav
sorularının büyük bir kısmını, yazılı sınavdan önce 5’er soruyu kendilerine verdiğini beyan etmiştir.
Hakkında devam etmekte olan davada H.A. isimli şahıs da vermiş olduğu ifadesinde, Bakanlığa giriş
sınavına ait test ve yazılı sınav soru havuzunun örgüt tarafından kendilerine sınavdan önce verildiğini,
ayrıca klasik sınav için soru kağıtlarının arkasına nokta ile işaret bırakmalarının istendiğini, böylece
örgüt ile irtibatlı oldukları bilinerek daha yüksek not verileceğini beyan etmiştir.
ohalkom syonu.tccb.gov.tr
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Yukarıda anlatıldığı şekilde örgüte ait evlerde sınavlara hazırlandığı ve (D) Bakanlığında Aday
Meslek Memuru olarak göreve başladığı belirtilen şahıslar hakkında yürütülen adli işlemler sonucunda;
bu şahısların çoğunun örgüt içi gizli iletişim programı Bylock kullanıcısı olduğu, haklarında örgüt üyesi
olduklarına dair tanık beyanları, örgüt mensupları ile ankesörlü hatlar aracılığıyla iletişim kurdukları ve
girmiş oldukları 2010 KPSS ve (D) Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu yazılı sınavlarında kopya şüphesi
bulunduğuna dair bilirkişi raporlarının bulunduğu, bir kısmının ise Bakanlık tarafından merkez görevine
atanmalarına karşın bu talimatın aksine yurda dönmedikleri ve firar ettiklerine dair tespitler
bulunmaktadır.
Yine adli soruşturma kapsamında şüpheli F.Ş. ifadesinde; örgüt ile lise son sınıfta irtibatının
başladığını, örgüte ait evlere gittiğini ve yurtlarda kaldığını, sonrasında Ankara’ya örgüte ait evlerde
KPSS ve kurum sınavlarına hazırlanmak amacıyla geldiğini, örgüte ait bu evde 2012 KPSS sınavından iki
gün önce ismi H. olan ve kamu görevlisi olduğunu bildiği şahsın kendilerine yemin ettirip 2012 KPSS
sınavına ait şıkları karartılmış sınav sorularını verdiğini, sınavdaki sorular ile örgüte ait evde kalanlara
verilen soruların büyük çoğunluğunun benzer ya da aynı sorular olduğunu, bununla birlikte birçok kamu
kurumu tarafından gerçekleştirilen sınavlara ait soruların da sınavdan önce örgüt mensuplarına
verildiğini; bu sınavların 2012 ve 2013 yılında gerçekleştirilen birçok kamu kurumuna ait müfettişlik,
uzmanlık, denetçilik gibi kariyer mesleklere ait özel yarışma sınavları olduğunu beyan etmiştir.
Adli soruşturma kapsamında ifade veren şüpheli G.E. ifadesinde; Ankara da örgüt tarafından
kamu kurumlarına ait sınavlara hazırlık amacıyla oluşturulan evde kalmaya başladığını, örgüte ait bu
evde 2012 KPSS’den hemen önce S.Ç. isimli şahsın sınav sorularını evde kalanlara getirdiğini, sınavdan
önce getirilen bu soruların sınavda benzerleri ya da cevap şıkları değiştirilmiş şekilde 2012 KPSS’ de
çıktığını belirttiği, ayrıca S.Ç. isimli şahsın 2012 yılında düzenlenecek olan kamu kurumlarına ait özel
yarışma sınav sorularını da getirdiğini, bunlara ek olarak 2012 yılında yapılan sınavdan 10-15 gün kadar
önce Keçiören’de bulunan bir okula ait yurda kendi grubunda bulunan kişiler ile birlikte sınava
hazırlanmak amacıyla gittiklerini, burada kendilerine Kaymakamlık sınavından iki gün önce bu sınava ait
soruların da aynı şahıs tarafından verildiğini, bu grupta yer alan herkesin sınavı kazandığını ve kendisinin
de 2013 yılında göreve başladığını beyan etmiştir.
Yine adli soruşturma kapsamında ifade veren şüpheli Y.A.K. ifadesinde; 2013 KPSS sınavından
birkaç gün önce örgüte ait çalışma evinde toplandıklarını, Y. isimli şahsın evdekilerin cep telefonlarını
topladığını, evde bulunanlara yemin ettirdiğini, ne olduğu anlayamadığını, herkes yemin ettikten sonra Y.
isimli şahsın elinde 2013 KPSS’ye ait sorular olduğunu söylediğini, kendisinin bu soruları almak
istemediğini ve odadan çıkmak istediğini, bu hareketi sonrasında Y. isimli şahsın bu ülkede yaşamak ve
çalışmak istiyorsan bizimle devam etmek zorundasın şeklinde kendisini tehdit ettiğini, bu olaydan sonra
girdiği sınavları kazandığını beyan etmiştir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU
KARARLARI HAKKINDA DUYURU (31.12.2019)
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun
hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, yurtdışı öğrencilikle ilişiğin
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 490.000 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
31/12/2019 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 126.300’dür. Komisyon tarafından
verilen karar sayısı (98.300) dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 28.000’dir.
22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından,
31/12/2019 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (9.600 kabul, 88.700 ret olmak üzere) toplam
98.300’dür. Kabul kararlarından 50’si kapatılan (dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı, gazete)
kuruluşların açılmasına ilişkindir. Buna göre, Komisyonun karar vermeye başladığı tarihten itibaren 2
(iki) yıllık süre içerisinde toplam başvuruların yaklaşık yüzde 78’i hakkında karar verilmiş
bulunmaktadır. Komisyon ayrıca, 3.500 dosya için 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 başvurular hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar
vermektedir.
Komisyonun görev süresi 26.12.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2019/443 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile 7075 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca bir yıl süreyle uzatılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
ohalkom syonu.tccb.gov.tr
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İŞLEM
BİLGİSİ

KHK İŞLEM TÜRÜ
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(4)
2.761

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 kullanımına dair;
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 yapılan mali destek/para gönderme bilgilerine 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
ohalkom syonu.tccb.gov.tr
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KABUL KARAR ÖRNEĞİ
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BEŞİNCİ BÖLÜM

ZİYARETLER VE MEDYA YANSIMALARI


Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı - 9 Ocak 2019



Hâkim ve Savcılar Kurulu I. Daire Başkanı Halil Koç - 16 Ocak 2019



Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş - 23 Ocak 2019



Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere - 1 Mart 2019



İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce - 7 Mart 2019



Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Didem Özel Tümer - 13 Mart 2019



Danıştay Başsavcısı Abdülkadir Atalık ve Başkanvekili Mahmut Vural - 3 Nisan 2019



Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyon Başkanı Akif Çağatay Kılıç - 30
Nisan 2019
Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan ve Üye Yusuf Şevki Hakyemez -



14 Haziran 2019


Star Gazetesi Yazarları Yakup Köse ve Kemal Gümüş - 25 Temmuz 2019



Ankara Valisi Vasip Şahin - 2 Ağustos 2019



Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Engin Yıldırım - 10 Eylül 2019



Daily Sabah Ankara Temsilcisi Nur Özkan Erbay - 22 Ekim 2019



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - 1 Kasım 2019



Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel - 12 Kasım 2019
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Haber Global Ankara Temsilicisi Faruk Demirel - 21 Kasım 2019



Kanal D Ankara Temsilcisi Ercan Gürses - 21 Kasım 2019



Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Yusuf Tekin ve Araştırmacı Yazar Mustafa Şen 21 Kasım 2019



Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu - 17 Aralık 2019



Hâkim ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz - 18 Aralık 2019
Haber Ajansları ve Haber Televizyonları Ankara Temsilcileri - 25 Aralık 2019



Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu



Demirören Haber Ajansı Ankara Temsilcisi Tuba Atav



TRT Haber Koordinatörü Yahya Bostan



CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova



Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir



Ülke TV Ankara Temsilcisi Mehmet Acet



Akit TV Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı



A Haber Haber Müdürü Fatih Atik



Haber Global Haber Müdürü Ali Obuz



NTV İstihbarat Şefi Ahmet Ergen



TGRT Haber Müdürü Ahmet Sözcan
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YABANCI HEYETLER


BM ve AGİT Çalışma Ziyareti – 3 - 4 Temmuz 2019 Viyana



Avrupa Konseyi Heyeti İle Görüşme – 9 Aralık 2019 İstanbul
17 Temmuz 2019 Büyükelçiler Ziyareti



Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals ve Politika
Danışmanı Didem Bulutlar Ulusoy



Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçilik Başkatibi, Siyasi Bölüm Şefi Amy Lillis



Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann ve Başkâtibi Paul Amman



Belçika Büyükelçisi Michel Malherbe



Danimarka Büyükelçilik Müsteşarı Anders Peder Boetker Siegumfeldt



Fransa Büyükelçilik Başkâtibi Virginie Hervo



Hollanda Büyükelçilik Maslahatgüzarı Erik Weststrate



İngiltere Büyükelçilik Müsteşarı Mel Lawrance



İspanya Büyükelçilik Müsteşarı Lucía García Rico



İsveç Büyükelçisi Annika Molin Hellgren



İsviçre Büyükelçilik Müsteşarı Tiziano Balmelli



İtalya Büyükelçilik Siyasi Bölüm Şefi Luca Carpintieri



Kanada Büyükelçisi Chris Cooter ve Müsteşarı Stephanie Duhaime



Kuzey Makedonya Büyükelçilik Müsteşarı Daim İljazi



Moldova Büyükelçilik Konsolosu Sorin Pleșca



Norveç Büyükelçisi Vegard Ellefsen



Romanya Büyükelçilik Müsteşarı Laura Dumbraveanu Onat



Ukrayna Büyükelçilik Müsteşarları Natalia Lopatina ve Olha Bokhonska
Dışişleri Bakanlığı Büyükelçi, Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Kıvılcım Kılıç
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ZİYARETLER

Yirmiden fazla büyükelçilik temsilcisinin katıldığı çalışma ziyaretinde Komisyon çalışmaları
hakkında brifing verildi. 17 Temmuz 2019

Yirmiden fazla büyükelçilik temsilcisinin katıldığı çalışma ziyaretinde Komisyon çalışmaları
hakkında brifing verildi. 17 Temmuz 2019
ohalkom syonu.tccb.gov.tr
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, OHAL Komisyonu’nu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi
aldı. 1 Kasım 2019

Hâkim ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz’ın Komisyon ziyareti. 18 Aralık 2019
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Komisyon tarafından gerçekleştirilen toplantıda haber ajansları ve televizyonları Ankara
Temsilcilerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. 25 Aralık 2019

ohalkom syonu.tccb.gov.tr
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MEDYA YANSIMALARI
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Olağanüstü Hal Komisyonu iki yıldır son derece titiz bir çalışma yürütüyor. Komisyona yaptığımız ziyarette
edindiğimiz izlenim, her bir başvuru sahibi için son derece dikkatli, hakkaniyete uygun kararlar çıkarma
anlamında ciddi bir çabanın sergilenmekte olduğu yönünde. Komisyonun yetki ve bilgiye erişim kanalları
sonuna kadar açık. Mahkemelerden, devlet kurumlarından arzu edilen her türlü bilgiye ulaşılabiliyor. Bu
anlamda kimin FETÖ’cü, kimin olmadığı sorusuna cevap verebilecek kapasite anlamında OHAL
Komisyonu’nda ciddi bir müktesebatın oluştuğunu gözlemledik. Bu bağlamda; Haklarında ‘ret’ kararı
verilenlerle ilgili üç temel kriter gözetiliyor. ByLock kullanıcısı olmak. Üç ayrı tarihte örgütün Bank Asya’ya
destek vermek için başlattığı kampanyaya destek vermek. Kişilerle ilgili mahkemelerden gelen mahkûmiyet
kararları. Ancak iş bununla sınırlı değil. Bir kişiyle ilgili karar oluşturulurken 63 ayrı kriterden yararlanılıyor.
‘Kabul’ kararlarıyla ilgili temel kriterlerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz: Bank Asya’ya para yatırdığı halde
bunu örgüt talimatı ya da destek amaçlı olarak değil, faizsiz bankacılık imkânlarından yararlananmak, ticari
alışveriş aracı olarak kullanmak, aidat yatırmak vs. Şöyle de diyebiliriz: FETÖ’nün bankaya destek amacıyla
belli tarihlerde yaptığı kampanyaya katılmayanlar için o tür işlemlerin tamamı ‘masuniyet karinesi’ olarak
değerlendiriliyor. Zaten, sırf destek amacıyla para yatıranların bir bölümünün havale işlemlerinin gerekçesini
not ederken açıkça “Var ol Bank Asya” “Diren Bank Asya” gibi açıklamalarla kendi durumlarını açıkça ortaya
koydukları tespit edilmiş. Bunun dışında sadece sendika üyeliği nedeniyle bir kişi hakkında bile ‘ret’ kararının
verilmediğini öğrendik. Diğer 63 kriterden biri ya da birden fazlasının sendika üyeliği ile kesiştiği hallerde ‘ret’
kararı veriliyor. Ayrıca geçmişte çocuğunu FETÖ’nün okullarına, dershanelerine gönderenler için de bu durum
söz konusu. Yani, bu tür durumlar da örgüt üyeliği için başlı başına bir gerekçe olarak görülmüyor. **

Yakup Köse 25 Şubat 2019
Fetö'nün Büşra'sı

** İstihbarat birimleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, terör örgütünün propagandasını yapmak
ve halkı kışkırtmak amaçlı FETÖ tarafından 50 bin sahte hesap açıldığı tespit edilmiş. Bu sahte hesaplar
üzerinden hususiyetle, OHAL Komisyonu’nun çalışmaları ve kararları manipüle ediliyor. FETÖ’cüler
sahte hesaplar üzerinden Komisyon kararları hakkında internetten yalan bilgiler yayarak mağduriyetlerin
ortadan kalkmasına da engel oluyorlar. İstihbarat bu tür manipülasyon yapanları tespit etmeye başladı.
Meselâ bunlarda biri Şanlıurfa’da öğretmenlik yaparken FETÖ mensubu olduğu gerekçesiyle KHK ile
atılan Serkan T. KHK ile kapatılan terör örgütünü kurduğu AKTİF-SEN üyesi de olan şahıs Twitter’da
açtığı “BiLahmacunDeğilsin” (@SrknBjk63), “Büşra-pHD” (@Busra672phD) hesaplarıyla kendini KHK’lı
kadın akademisyen olarak tanıtan Serkan T.’nin yazdığı tweetlerden biri şu: “#ÇağıAydınlatanKadınlar
kesinlikle masum KHK’lı kadınlardır. Sadede gelirsek, İnternette her okuduğumuzu, gördüğümüzü kaale
alıp da galeyana gelmeyelim. Bakıyorsunuz tweeti yazan Büşoş gözüküyor ama maskeyi kaldırınca
Serkoş çıkıyor! Bunlardan her türlü melanet beklenir aman dikkat; henüz jiletle kazınmadılar!..
28 Kasım 2019

OHAL Komisyonu, FETÖ'nün mağduriyet algısını çökertti: Yüzde 75'i tamamlandı
KHK ile kamu görevinden ihraç edilenler arasında oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi için kurulan OHAL
Kararlarını İnceleme Komisyonu, başvuruların yüzde 75’ini karara bağladı. OHAL Komisyonunun verdiği
kararlarla FETÖ’nün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra başlattığı mağduriyet algısı da tamamen
çöktü. 94 700 başvuruyu neticelendiren OHAL Komisyonu, geriye kalan 31 bin 500 dosyanın da
incelemelerini tamamlayarak son noktayı koyacak. FETÖ’nün oluşturduğu kumpaslar ve iftiralar sonucu
mağdur olabilecek kişi ve kurumların haklarını arayabilmesi/iadesi için 22 Mayıs 2017’de göreve başlayan
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu toplam başvuruların yüzde 75’ini karara bağlayarak büyük bir
başarıya imza attı. OHAL Komisyonu, verdiği kararlar ile FETÖ’nün oluşturduğu mağduriyet algısına da
büyük bir darbe vurarak terör örgütünün kirli operasyonunu da boşa çıkardı. **
ohalkom syonu.tccb.gov.tr
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ALTINCI BÖLÜM

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU
KURULMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN
DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN
Kanun Numarası
: 7075
Kabul Tarihi
: 1/2/2018
Yayımlandığı Resmî Gazete
: Tarih : 8/3/2018
(Mükerrer)Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5

Sayı : 30354
Cilt : 59

Komisyonun Oluşumu
MADDE 1- (1) Anayasanın 120 nci maddesi kapsamında ilan edilen ve 21/7/2016 tarihli ve 1116
sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla onaylanan olağanüstü hal kapsamında, terör
örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna
karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı
olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname
hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur.
(2) 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 Yargıtayda ve Danıştayda görev
yapan tetkik hâkimleri arasından Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenir. Komisyon,
kendi üyeleri arasından yapacağı seçimle bir başkan ve bir başkanvekili seçer. (1)
(3) Komisyonun toplantı ve karar yeter sayısı dörttür. Oylamalarda çekimser oy
kullanılamaz.
Komisyonun görevleri
MADDE 2- (1) Komisyon, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile
tesis edilen aşağıdaki işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verir.
a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da
ilişiğin kesilmesi.
b) Öğrencilikle ilişiğin kesilmesi.
c) 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.
ç) Emekli personelin rütbelerinin alınması.
(2) Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde
kararnamelerle gerçek veya tüzel kişilerin hukuki statülerine ilişkin olarak doğrudan düzenlenen ve
birinci fıkra kapsamına girmeyen işlemler de Komisyonun görev alanındadır.
(3) Bu maddede 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 görev süresi
MADDE 3(1) Komisyon, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle görev
yapar. Cumhurbaşkanı, gerek görmesi halinde bu süreyi bitiminden itibaren birer yıllık sürelerle
uzatabilir. (1)
(2) Komisyonun ilk seçilen üyeleri, iki yıllık sürenin sonuna kadar görev yapar.
Sürenin uzatılmasına karar verilmesi halinde 1 inci maddenin ikinci fıkrasındaki usule göre yeni
üyeler belirlenir. Daha önce görev yapan üyeler de yeniden görev alabilir.
––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 37 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Başbakan”
ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
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Üyelerin güvenceleri ve hakları (2)
MADDE 4(1) Üyelerin süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez.
Ancak üyenin;
a) Komisyon tarafından kabul edilebilir mazereti olmaksızın bir takvim yılı içinde
toplam beş Komisyon toplantısına katılmaması,
b) Ağır hastalık veya engellilik nedeniyle iş göremeyeceğinin sağlık kurulu
raporuyla belgelenmesi,
c) Görevi ile ilgili olarak işlediği suçlardan dolayı hakkında verilen mahkûmiyet
kararının kesinleşmesi,
ç) Geçici iş göremezlik halinin üç aydan fazla sürmesi,
d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 302 nci, 309 uncu, 310
uncu, 311 inci, 312 nci, 313 üncü, 314 üncü ve 315 inci maddelerinde yazılı suçlar nedeniyle
hakkında soruşturma veya kovuşturma başlatılması,
e) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya
bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle hakkında Cumhurbaşkanlığınca idari soruşturma başlatılması
veya soruşturma izni verilmesi,
hallerinin tespit edilmesi üzerine Komisyon tarafından üyeliğine son verilir. Ölüm, istifa veya
herhangi bir diğer nedenle boşalan üyelikler için en geç iki ay içinde 1 inci maddenin ikinci
fıkrasındaki usule göre yeni üyeler belirlenir.
(2) Komisyon üyeleri hakkında birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen suçlardan
soruşturma açılması Cumhurbaşkanının iznine tabidir.
(3) Üyeler, Komisyondaki görevleri süresince kurumlarından aylıklı izinli sayılır.
Üyeler, mali ve sosyal haklarını kurumlarından almaya devam ederler. Üyelerin görevli oldukları
süreler yükselme ve emekliliklerinde de hesaba katılır ve yükselmeleri başkaca bir işleme gerek
duyulmadan süresinde yapılır. Hâkim ve savcılar dahil üyelerin görevli oldukları süreler, kendi
kurumlarında veya mesleklerinde fiilen geçirilmiş sayılır. Üyelere, kurumlarınca mali haklar
kapsamında bir ayda yapılan toplam ödeme tutarı ile (142.000) gösterge rakamının memur aylık
katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutar arasındaki fark, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve
kesintiye tabi tutulmaksızın ve görev yaptıkları süreyle orantılı olmak üzere Cumhurbaşkanlığınca
ayrıca her ay ilave ücret olarak ödenir.
(4) Komisyon üyelerinin üyelik görevleri kapsamındaki karar, görev ve fiillerine
ilişkin hukuki, idari, mali ve cezai sorumlulukları hakkında 8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı
Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair
Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine
Dair Kanunun 37 nci maddesi uygulanır.
Bilgi ve belge talep etme yetkisi
MADDE 5(1) Komisyon, görev alanı ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi ilgililerden talep
edebilir.
(2) Soruşturmanın gizliliğine ve Devlet sırlarına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri
saklı kalmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercileri, Komisyonun görevi
kapsamında ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi ve belgeyi gecikmeksizin Komisyona göndermek veya
yerinde incelenmesine imkân sağlamak zorundadır.
Gizlilik
MADDE 6(1) Üyeler ve Komisyon çalışmalarında görevlendirilenler, görevlerini yerine
getirmeleri sırasında edindikleri, kamuya, ilgililere ve üçüncü kişilere ait gizlilik taşıyan bilgileri,
kişisel verileri, ticari sırları ve bunlara ait belgeleri, bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden
başkasına açıklayamaz, kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamaz. Bu yükümlülük
görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.
––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 37 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar
Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 37 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (e)
bendinde yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde, ikinci fıkrasında
yer alan “Başbakanın” ibaresi, “Cumhurbaşkanının” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan
“Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
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Başvurularda usul ve süre
MADDE 7(1) Komisyona başvurular valilikler aracılığıyla yapılır. Kamu görevinden,
meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler, en son görev yaptıkları
kuruma da başvurabilir. Başvuru tarihi, valiliklere veya ilgili kurumlara başvurunun yapıldığı tarih
olarak kabul edilir. Valilikler ve ilgili kurumlar kendilerine yapılan başvuruları gecikmeksizin
Komisyona iletir. Mükerrer başvurular işleme alınmaz.
(2) Bu Kanun kapsamında yapılan başvurular hakkında 6/1/1982 tarihli ve 2577
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.
(3) Komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten önce yürürlüğe konulan kanun
hükmünde kararnamelerle ilgili olarak başvuru alma tarihinden itibaren altmış gün içinde; bu tarihten
sonra yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak ise Resmi Gazetede
yayımlanma tarihinden itibaren altmış gün içinde yapılmayan başvurular işleme alınmaz.
Ön inceleme
MADDE 8(1) Komisyona yapılan başvurular, aranan şartlara uygunluk bakımından ön
incelemeye tabi tutulur. Ön inceleme sonucunda süresi içinde yapılmadığı, başvuru sahibinin
konuyla ilgili hukuki menfaatinin bulunmadığı, bu Kanun kapsamına girmediği veya diğer şekil
şartlarını taşımadığı tespit edilen başvurular reddedilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve
esaslar Komisyon tarafından belirlenir.
İnceleme ve karar
MADDE 9(1) Komisyon incelemelerini dosya üzerinden yapar. Komisyon, inceleme
sonucunda başvurunun reddine veya kabulüne karar verebilir.
Kararların uygulanması
MADDE 10- (1) (Değişik: 25/7/2018-7145/22 md.) Kamu görevinden, meslekten veya görev
yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü hâlinde karar, kadro
veya pozisyonunun bulunduğu kuruma, yükseköğretim kurumlarında kamu görevinden çıkarılan
öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Kamu görevine iade
edilmesine karar verilenlerin eski kadro veya pozisyonuna atanması esastır. Ancak müdür yardımcısı
veya daha üstü ile bunlara eşdeğer yöneticilik görevinde bulunmakta iken kamu görevinden
çıkarılmış olanların atamalarında, söz konusu yöneticilik görevlerinden önce bulundukları kadro ve
pozisyon unvanları dikkate alınır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilenlerin atama
teklifleri; Ankara, İstanbul, İzmir illeri dışında ve 2006 yılından sonra kurulan yükseköğretim
kurumlarına öncelik verilmek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kamu
görevinden çıkarıldığı yükseköğretim kurumu haricinde tespit edilecek yükseköğretim
kurumlarından birine önceki kadro unvanlarına uygun olarak on beş gün içinde yapılır. 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 onaylarının alındığı
tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın
ilgili mevzuatı uyarınca ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. Söz konusu kadro ve pozisyonlar,
herhangi bir şekilde boşalmaları hâlinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
Atama emri, ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat
Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilir. Tebliğ tarihini takip eden on gün içerisinde göreve
başlamayanların bu maddeden doğan atanma hakkı ile mali hakları düşer. Kamu kurum ve
kuruluşları atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu, işlemlerin tamamlanmasını takip eden
on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirirler. İlgililerin kamu görevinden çıkarılmasına
ilişkin kanun hükmünde kararname hükümleri, bu fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm
ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmış sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden
çıkarılma tarihlerini takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül
eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi
bir tazminat talebinde bulunamaz.
(2) Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurunun kabulü halinde ilgili kanun
hükmünde kararname hükümleri, söz konusu kurum ve kuruluş bakımından tüm hüküm ve
sonuçlarıyla birlikte söz konusu kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak
üzere ortadan kalkmış sayılır. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.
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(3) Komisyonun karara bağladığı dosyaya ilişkin olarak Komisyonda bulunan tüm
evrak, birinci fıkra kapsamına giren dosyalarda ilgilinin son görev yaptığı kurum veya kuruluşa,
ikinci fıkra kapsamına giren dosyalarda ilgili kurum veya kuruluşa, diğer dosyalarda ise ek 1 inci
maddeye göre husumetin yöneltileceği kurum veya kuruluşa devredilir.
Türk Silahlı Kuvvetleri ile genel kolluk kuvvetleri personeli ve Dışişleri Bakanlığı diplomatik
kariyer memurlarına ilişkin kararların uygulanması
MADDE 10/A- (Ek: 25/7/2018-7145/23 md.)
(1) Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine
karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya
iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilmesi sebebiyle kamu görevinden, meslekten veya
görevden çıkarılan ya da ilişiği kesilen subay, astsubay, uzman jandarmalar ile Emniyet Genel
Müdürlüğünde emniyet hizmetleri sınıfına tabi olanlar ve Dışişleri Bakanlığı diplomatik kariyer
memurlarından; haklarında mahkemeler tarafından göreve iade mahiyetinde karar verilenler ile
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından başvurunun kabulü kararı verilenlerden,
eski kadro, rütbe veya unvanına atanması ilgili bakan onayı ile uygun görülmeyenler ilgisine göre
Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyelerinde kurulan araştırma
merkezlerinde bu madde esaslarına göre istihdam edilir.
(2) Birinci fıkra kapsamında bulunanlardan binbaşı ve üstü rütbelerde olanlar ile
emniyet hizmetleri sınıfında bulunan her sınıftaki emniyet müdürlerinin atamaları araştırma
merkezlerindeki araştırmacı unvanlı kadrolara, diğerlerinin atamaları ise Devlet Personel
Başkanlığının görüşü üzerine ilgisine göre İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma
Bakanlığı tarafından tespit edilen araştırma merkezlerindeki diğer kadrolara, kararların bildirimini
takip eden otuz gün içinde ilgili bakan onayıyla yapılır. Bunlara ilişkin kadrolar başka bir işleme
gerek kalmaksızın ilgili mevzuatı uyarınca atama onayının alındığı tarih itibarıyla ihdas, tahsis ve
vize edilmiş sayılır. Söz konusu kadrolar herhangi bir sebeple boşalmaları hâlinde iptal edilmiş
sayılır.
(3) Atama emri, ilgili bakanlık tarafından 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre
ilgililere tebliğ edilir. Tebliğ tarihini takip eden on gün içerisinde göreve başlamayanların atanma
hakkı düşer. İlgili bakanlık atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu, işlemlerin
tamamlanmasını takip eden on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirir.
(4) Bu madde kapsamında araştırma merkezlerinde göreve başlayanlara, kamu
görevinden çıkarıldıkları tarihi takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye
tekabül eden mali ve sosyal hakları eski kurumları tarafından ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden
çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Mahkeme kararları saklı kalmak
üzere, ilgililerin kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin kanun hükmünde kararname hükümleri, bu
madde kapsamında yer alanlar bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmış
sayılır.
(5) Bu madde uyarınca atananlara, eski kadro, rütbe veya unvanlarına ilişkin atama
onayının tebliği tarihi itibarıyla almaya hak kazandıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve
tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları, ek ödeme ile diğer mali hakları (ilgili mevzuatı
uyarınca fiilî çalışmaya bağlı yapılan ödemeler, tayın bedeli, fazla mesai ücreti ile fiilen yapılan ders
karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplamının net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas
alınır), atandıkları yeni kadroları için öngörülen aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar,
makam, görev ve temsil tazminatları, ek ödeme ile diğer mali hakları (ilgili mevzuatı uyarınca fiilî
çalışmaya bağlı yapılan ödemeler, tayın bedeli, fazla mesai ücreti ile fiilen yapılan ders karşılığı
ödenen ek ders ücreti hariç) toplamının net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, farklılık
giderilinceye kadar herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir

(6) Bu madde kapsamına giren personel, önceki statülerinden kaynaklanan rütbe,
unvan, kimlik ve sosyal haklarını kullanamaz, emniyet hizmetleri sınıfındakiler ile Dışişleri
Bakanlığı diplomatik kariyer memurları hariç olmak üzere muvazzaf askerlik hizmetini yerine
getirmiş sayılır ve bunların 21/4/2004 tarihli ve 5143 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp
İstihkakına İlişkin Kanun kapsamında verilen silahları irat kaydedilir. Talepte bulunanların Ordu
Yardımlaşma Kurumu üyelikleri devam eder.
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(7) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Komisyon tarafından başvurunun
kabulü kararı verilenler hakkında da bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde
bu maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde yeniden işlem tesis edilebilir.
(8) Araştırma merkezlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, kurulacağı iller, çalışma
usul ve esasları ve diğer hususlar ilgili bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle
düzenlenir. Bakan onayı ile Ankara dışında araştırma merkezlerine bağlı çalışma grupları
oluşturulabilir.
(9) Bu madde kapsamında araştırma merkezlerine atananlar hakkında 10 uncu ve
geçici 3 üncü madde hükümleri uygulanmaz.
(10) Bu madde hükümlerine göre araştırma merkezlerine atanan personelden ilgili
mevzuat uyarınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadro veya pozisyonlara atananlara, beşinci
fıkraya göre ödenen fark tazminatının aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenmesine devam olunur.
(11) Bu madde kapsamındaki personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin konularda
ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, uygulamayı yönlendirmeye ve gerekli düzenlemeleri
yapmaya Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.
(12) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili bakanlıkça belirlenir.
Yargı denetimi
MADDE 11- (1) Komisyon kararlarına karşı Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenecek Ankara
idare mahkemelerinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası
açılabilir. Bu davalarda ayrıca Cumhurbaşkanlığına ve Komisyona husumet yöneltilemez. (1)
(2) 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere
İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 18/10/2016 tarihli ve
6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında
meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilenler, kararın
kesinleşmesinden itibaren altmış gün içinde ilk derece mahkemesi olarak Danıştaya dava açabilir.
Sekretarya (1)
MADDE 12- (1) Komisyonun sekretarya hizmetleri Cumhurbaşkanlığı tarafından yerine getirilir.
Bu hizmetler için yeteri kadar personel Komisyona tahsis edilir. Bu şekilde görevlendirilen
personelin görevli oldukları süreler yükselme ve emekliliklerinde de hesaba katılır ve yükselmeleri
başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. Hâkim ve savcılar dâhil görevlendirilen
personelin Komisyonda geçirdikleri süreler, kendi kurumlarında veya mesleklerinde fiilen geçirilmiş
sayılır.
(2) Komisyon çalışmaları kapsamında sekretaryada görevlendirilenlere her ay
(11.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek
kaydıyla Cumhurbaşkanlığınca ilave ücret ödenir. İlave ücret ödemesi damga vergisi hariç herhangi
bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. İlave ücret ödemesi; görevlendirilen personelin sınıfı, kadro
unvanı, atanma biçimi, yapmış olduğu görevin önem ve güçlüğü ve çalışma süresi gibi kriterler
dikkate alınmak suretiyle Komisyon Başkanı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde
yapılır. Bu personele ayrıca herhangi bir ad altında fazla mesai ücreti ödenmez.
Usul ve esaslar (2)
MADDE 13- (1) Başvurulara ve Komisyonun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, Komisyonun
teklifi üzerine Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenir ve ilan edilir.
––––––––––––––––

(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 37 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Başbakanlığa”
ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.
––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 37 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer
alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” ve ikinci fıkrasında yer alan “Başbakanlıkça”
ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 37 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “Başbakanlık”
ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
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Açılacak davalarda husumet
EK MADDE 1- (1) Komisyon kararlarına karşı açılacak iptal davaları;
a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği
kesilenlerce en son görev yapılan kurum veya kuruluş,
b) Devlet memurları ve işçiler dahil Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlarca Millî
Savunma Bakanlığı,
c) Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı teşkilatlarından çıkarılanlarca İçişleri Bakanlığı,
ç) Öğrencilikle ilişiği kesilen öğrencilerce Milli Eğitim Bakanlığı,
d) Kapatılan derneklerce İçişleri Bakanlığı,
e) Kapatılan vakıflarca Vakıflar Genel Müdürlüğü,
f) Kapatılan sendika, federasyon ve konfederasyonlarca Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı,
g) Kapatılan özel sağlık kuruluşlarınca Sağlık Bakanlığı,
ğ) Kapatılan özel öğretim kurumları, özel öğrenci yurt ve pansiyonlarınca Millî
Eğitim Bakanlığı,

Kurulu,

h) Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarınca Millî Eğitim Bakanlığı,
ı) Kapatılan özel radyo ve televizyon kuruluşlarınca Radyo ve Televizyon Üst

i) Kapatılan gazete, dergi, yayınevi, dağıtım kanalı ve haber ajanslarınca BasınYayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü,
j) Resen emekliye sevk edilmiş, kendi isteğiyle emekli olmuş, Emniyet Teşkilatı
Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılmış ya da müstafi
sayılmış olup rütbeleri alınan Emniyet Teşkilatı personelince İçişleri Bakanlığı,
k) Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan,
6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümlerine göre Silahlı Kuvvetlerden ayırma
cezası alan, Devlet memurluğundan çıkarılan, sözleşmeleri fesih edilen, müstafi sayılan veya istifa
eden subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, Devlet memuru, işçi, uzman erbaş,
sözleşmeli erbaş ve erler ile 926 sayılı Kanunun geçici 32 nci maddesi kapsamında haklarında işlem
tesis edilmiş olup rütbesi alınan ve emekli kimlikleri iptal edilen Türk Silahlı Kuvvetleri personelince
Milli Savunma Bakanlığı, bu fıkra kapsamına giren Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı personelince İçişleri Bakanlığı,
aleyhine açılır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Komisyonun ilk üyeleri, bu maddenin yayımından itibaren bir ay içinde
seçilir.
(2) Bu Kanun kapsamında Komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı
tarih, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren altı ayı geçmemek üzere Başbakanlık tarafından
ilan edilir.
(3) Komisyonun görev alanına giren konularda daha önce herhangi bir yargı
merciine başvurmuş veya dava açmış olanlar için de 7 nci maddedeki usul ve süreler uygulanır. Bu
dosyalar hakkında yargı mercilerince karar verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları
masrafların üzerlerinde bırakılmasına dosya üzerinden kesin olarak karar verilir, vekâlet ücretine
hükmedilmez. Bu dosyalar, yeni bir başvuru şartı aranmaksızın incelenmek üzere Komisyona
gönderilir.
(4) Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce 667 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 6749 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci
fıkrası kapsamında meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar
verilenler, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren altmış gün içinde 11 inci maddenin ikinci
fıkrasında yer alan hükümlere göre dava açabilir. Bu kapsamda idare mahkemelerinde derdest olan
davalar Danıştaya gönderilir. Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce açılmış olup da karar verilen
dosyalarda da bu fıkra hükümleri uygulanır.
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Komisyona intikal ettirilecek başvurular
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanun kapsamına giren konularda bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten önce yapılmış olan başvurular, süre şartı hariç 7 nci maddedeki şartlara uygun olması halinde
ilgili kurumlarca işleme alınmak üzere Komisyona intikal ettirilir.
Komisyonun iade kararlarının uygulanması
GEÇİCİ MADDE 3- (Ek: 25/7/2018-7145/24 md.)
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Komisyon tarafından Devlet Personel
Başkanlığına bildirilenlerden atama teklifi yapılmamış olan kişiler 10 uncu madde hükümleri
çerçevesinde işlem tesis edilmek üzere Devlet Personel Başkanlığınca kurumlarına bildirilir.
Bunların atama işlemleri bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde kurumlarınca gerçekleştirilir.
(2) Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte
kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurumdan başka bir kuruma atama teklifi yapılanlar hakkında
teklif işlemi 10 uncu madde esas alınarak yeniden yapılır.
(3) Bu Kanun uyarınca Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı tarafından atama teklifi yapılan ve göreve başlayanlar hakkında da 10 uncu maddenin
birinci fıkrası hükümleri uygulanır. Mali haklarının hesaplanmasında göreve başladıkları tarihi takip
eden hizmetleri karşılığında ilgiliye yapılan ödemeler, kurumlarınca yapılacak toplu ödeme
tutarından mahsup edilir. Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamındakilere atama teklifinin yapıldığı
kurumlar tarafından ödeme yapılır.
(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye ve uygulamaya yön
vermeye ilgisine göre Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 14- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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12 Temmuz 2017
ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30122 (Mükerrer)

TEBLİĞ
Başbakanlıktan:
OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNUN
ÇALIŞMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme
Komisyonuna yapılan başvurulara ve Komisyonun çalışmalarına ilişkin hususları düzenlemektir.
(2) Bu Usul ve Esaslar, 2/1/2017 tarihli ve 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme
Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Komisyona yapılan
başvuruların incelenmesi ve Komisyonun çalışmasına ilişkin hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Komisyonun görevleri
MADDE 3 – (1) Komisyon, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde
kararnameler ile tesis edilen aşağıdaki işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verir.
a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin
kesilmesi.
b) Öğrencilikle ilişiğin kesilmesi.
c) 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.
ç) Emekli personelin rütbelerinin alınması.
(2) Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle gerçek
veya tüzel kişilerin hukuki statülerine ilişkin olarak doğrudan düzenlenen ve birinci fıkra kapsamına
girmeyen işlemler de Komisyonun görev alanındadır.
(3) Bu maddede 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.
Başvuru sahipleri
MADDE 4 – (1) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya
da ilişiği kesilenler ile öğrencilikle ilişiği kesilenler ve rütbesi alınan emekli personel şahsen, kanuni
temsilcisi veya vekili aracılığıyla başvuru yapabilir.
(2) Kapatılan kurum veya kuruluşlar adına başvuru yapma yetkisi, kapatılma tarihi itibarıyla
kurum veya kuruluşu temsile kanunen yetkili olanlara aittir. Yetkili olmayanlar, üyelik veya başka
sebeplere dayanarak başvuru yapamaz.
(3) Kanuni temsilci veya vekil aracılığıyla yapılan başvurularda temsil belgesi veya
vekâletnamenin inceleme sürecinde geçersiz hale gelmesi, başvurunun incelenerek karara
bağlanmasını engellemez.
(4) Başvuru hakkındaki inceleme devam ederken başvurucunun ölmesi halinde ilgilinin
kanuni mirasçılarından yeni başvuru alınmasına gerek olmaksızın mevcut başvuru incelenerek
karara bağlanır.
(5) Başvuru hakkı olan kişinin, başvuru süresi başlamadan veya başvuru süresi sona ermeden
önce ölmesi halinde kanuni mirasçılardan biri mirasçılık belgesi ibraz etmek kaydıyla ölüm
tarihinden itibaren altmış gün içinde başvuruda bulunabilir.
Başvuru süresi
MADDE 5 – (1) Komisyona başvuru süresi;
a) Komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarihten önce yürürlüğe konulan
kanun hükmünde kararnamelerle tesis edilen işlemler hakkında, başvuruların alınmaya başlanacağı
tarihten itibaren,
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b) Komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarihten sonra yürürlüğe konulacak
kanun hükmünde kararnamelerle tesis edilen işlemler hakkında ise ilgili kanun hükmünde
kararnamenin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren,
altmış gündür.
(2) Başvuru tarihi, valiliklere veya kurumlara başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilir.
Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde tutuklu veya hükümlü bulunan kişiler bakımından başvuru
tarihi, kurum müdürlüğüne başvurunun yapıldığı tarihtir.
Başvuru usulü
MADDE
6
–
(1)
Başvurular,
Komisyon
tarafından
oluşturulan
https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ve bu Usul ve Esasların 1 ve
2 numaralı ekinde yer alan ilgili başvuru formu doldurulup alınan çıktı imzalanmak suretiyle
valiliklere veya en son görev yapılan kuruma varsa ekleriyle birlikte yazılı olarak yapılır.
(2) Komisyona doğrudan başvuru yapılamaz. Bu şekilde yapılan başvurular hakkında herhangi
bir işlem veya inceleme yapılmaz.
(3) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan tutuklu veya hükümlüler, bu Usul ve
Esaslara ekli formu fiziki olarak doldurup bulundukları kurumda görevli memura teslim eder. İlgili
memur, doldurulan formu esas alarak internet sitesinde yayınlanan formu doldurup alınan çıktıyı
başvurucuya imzalatarak kurum müdürlüğüne teslim eder. Kurum müdürlüğü, gerekli işlemleri
tamamlayarak başvurucuya alındı belgesi verir ve bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla
başvuru formunu varsa dilekçe ve ekleriyle birlikte Komisyona gönderir.
(4) Valilikler ve ilgili kurumlar, başvuru evrakını gecikmeksizin Komisyona gönderir.
(5) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılan başvurular hakkında 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı
İdari Yargılama Usulü Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.
(6) Başvurulara ilişkin diğer hususlar Komisyonca belirlenir ve ilan edilir.
Başvuru formu
MADDE 7 – (1) Başvuru formu elektronik ortamda doldurulur. Formun çıktısı alınır,
başvurucu, kanuni temsilcisi veya vekili tarafından imzalanır ve ilgili valilik veya kuruma ekleriyle
birlikte teslim edilir.
(2) Gerçek kişilere ilişkin başvuru formunda aşağıdaki hususlar yer alır.
a) Başvurucunun adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, doğum tarihi ve yeri,
adresi ile varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi.
b) Kanuni temsilci veya vekil tarafından yapılan başvurularda, kanuni temsilcinin veya vekilin
adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, doğum tarihi ve yeri, adresi ile varsa telefon
numarası ve elektronik posta adresi.
c) Başvurucunun en son görev yaptığı kurumu, sicil numarası ve unvanı.
ç) Öğrencilikle ilişiği kesilenler bakımından başvurucunun en son öğrencilik yaptığı okulu ile
öğrenci numarası veya sicil numarası.
d) Başvurucu hakkında işlem tesis edilen kanun hükmünde kararnamenin sayısı ve tarihi ile
başvurucunun bulunduğu liste ve sırası.
e) Başvurucunun veya kanuni temsilcisinin ya da vekilinin başvuru hakkındaki beyanları.
f) Başvurucunun veya kanuni temsilcisinin ya da vekilinin imzaları.
(3) Kurum veya kuruluşlara ilişkin başvuru formunda aşağıdaki hususlar yer alır.
a) Kurum veya kuruluşun adı, unvanı, MERSİS numarası, vergi numarası, sicil numarası, özel
öğretim kurumları için kurum kodu, dernekler için kütük numarası, vakıflar için merkezi sicil
numarası, adresi ile varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi.
b) Kanuni temsilci veya vekil tarafından yapılan başvurularda, kanuni temsilcinin veya vekilin
adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, doğum tarihi ve yeri, adresi ile varsa telefon
numarası ve elektronik posta adresi.
c) Kapatılan kurum veya kuruluşun sahibinin gerçek kişi olması halinde, bu kişinin adı,
soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile bu kurum veya kuruluşun varsa bağlı olduğu tüzel
kişinin unvanı, vergi kimlik numarası, MERSİS numarası veya sicil numarası.
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ç) Kurum veya kuruluşlar hakkında işlem tesis edilen kanun hükmünde kararnamenin sayısı ve
tarihi ile ilgili kurum ve kuruluşun bulunduğu liste ve sırası.
d) Kurum veya kuruluş adına başvuran kanuni temsilcinin veya vekilin başvuru hakkındaki
beyanları.
e) Kurum veya kuruluş adına başvuran kanuni temsilcinin veya vekilin imzaları.
(4) Başvuru formunda, varsa daha önce adli mercilere veya idari makamlara yapılan başka
başvurular da belirtilir.
Başvuruda gerekli bilgi ve belgeler
MADDE 8 – (1) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da
ilişiği kesilenler ile öğrencilikle ilişiği kesilenler ve rütbesi alınan emekli personele ilişkin işlemler
hakkında yapılan başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.
a) Gerçek kişiler için başvuru formu. (Ek-1)
b) Başvurucuya ait nüfus cüzdanı fotokopisi.
c) Başvuru kanuni temsilci veya vekil aracılığıyla yapılıyorsa temsil belgesi ya da vekâletname
örneği.
ç) Varsa başvuruya esas belgelerin aslı veya noter ya da ilgili kamu kurumu veya kuruluşu
tarafından tasdikli sureti.
(2) Kapatılan kurum veya kuruluşlara ilişkin işlemler hakkında yapılan başvurularda aşağıdaki
bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi zorunludur:
a) Kurum veya kuruluşlar için başvuru formu. (Ek-2)
b) Kurum veya kuruluş adına başvuruyu yapana ait nüfus cüzdanı fotokopisi.
c) Kurum veya kuruluş adına başvuruyu yapanın kapatılma tarihi itibarıyla kurum veya
kuruluşu temsile kanunen yetkili olduğuna dair karar, imza sirküleri, vekâletname ya da diğer resmi
belgelerin onaylı sureti.
ç) Varsa başvuruya esas belgelerin aslı veya noter ya da ilgili kamu kurumu veya kuruluşu
tarafından tasdikli sureti.
(3) Başvuru formundaki “Başvurucunun Dilekçesi” bölümüne yazılan beyanlar, okunaklı ve
başvurunun esasına yönelik özlü bilgileri içerir şekilde hazırlanır. Forma yazılan beyanların on sayfayı
geçmesi hâlinde başvurucunun, başvuru formuna olayların özetini içerir ayrı bir dilekçe eklemesi
gerekir.
(4) Başvuru formlarının eksiksiz olarak doldurulup doldurulmadığı ve gerekli belgelerin eklenip
eklenmediği başvuruyu alan valilik veya kurum tarafından 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 alındığını gösteren alındı belgesi verilir. (Ek-3)
Kayıt ve dosyalama
MADDE 9 – (1) Komisyona yapılan her başvuruya bir tarih ve sayı verilir.
(2) Her başvuru, kendisine ait dosya numarası üzerinden kayıt altına alınır. İlgili kurumlar
tarafından Komisyona iletilen bilgi ve belgeler ile başvurunun incelenmesine dair diğer belgeler, ait
olduğu dosyada kayıt altına alınır.
(3) Komisyona intikal eden dosyalarla ilgili olarak daha önce kurumlara yapılan başvurular
birleştirilir.
Ön inceleme
MADDE 10 – (1) Başvurular, bu Usul ve Esaslar ile 685 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede aranan şartlara uygunluk bakımından ön incelemeye tabi tutulur.
(2) Ön inceleme Başkan tarafından raportör olarak görevlendirilen personelce yapılır.
(3) Ön inceleme sonucunda aşağıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde başvuru
Komisyonca reddedilir.
a) Başvurunun Komisyonun görev alanına girmemesi.
b) Başvurunun süresi içinde yapılmaması.
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c) Başvurunun yazılı olarak, şahsen veya kanuni temsilci ya da vekil aracılığıyla yapılmamış
olması.
ç) Başvurunun kurum veya kuruluşları kanunen temsile yetkili olanlar dışında kalanlar
tarafından üyelik veya diğer sebeplerle yapılması.
d) Başvuru sahibinin hukuki menfaatinin bulunmaması.
e) Başvurunun olağanüstü hal döneminde yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle
doğrudan tesis edilmeyen işlemler hakkında olması.
f) Başvurunun olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerde
yer alan ilgili kişinin silah ruhsatlarının alınması, pasaportunun iptal edilmesi, kamu konutlarından
veya vakıf lojmanlarından tahliye edilmesi gibi ilave tedbirler hakkında olması.
g) Başvuru konusunun kanun yollarının açık olduğu işlemler hakkında olması.
ğ) Başvurunun aranılan diğer şartlara uygun olarak yapılmaması.
(4) Üçüncü fıkrada sayılan hususların ön inceleme safhasından 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 yapılan ilk başvuru, başvuru tarihi olarak kabul edilir.
Bilgi ve belge talep etme yetkisi
MADDE 12 – (1) Komisyon, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan
çıkarma 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 yaptığı Bakanlıktan
veya kurumdan talep edebilir.
(2) Kapatılan kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi, belge, bulgu, olgu ve kanaatler;
a) Kapatılan dernekler açısından İçişleri Bakanlığından,
b) Vakıflar açısından Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlıktan,
c) Vakıf yükseköğretim kurumları ile özel öğretim kurumları, özel öğrenci yurtları ve
pansiyonları açısından Millî Eğitim Bakanlığından,
ç) Sendika, federasyon ve konfederasyonlar açısından Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığından,
d) Özel sağlık kuruluşları açısından Sağlık Bakanlığından,
e) Radyo ve televizyon kuruluşları açısından Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun ilişkili
olduğu Bakanlıktan,
f) Kapatılan gazete, dergi, yayınevi, dağıtım kanalı ve haber ajansları açısından Basın-Yayın ve
Enformasyon Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlıktan,
talep edilebilir.
(3) Soruşturmanın gizliliğine ve Devlet sırlarına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak
kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercileri, Komisyonun görevi kapsamında ihtiyaç
duyduğu her türlü bilgi ve belgeyi verilen süre içinde Komisyona göndermek veya Komisyon kararı
üzerine yerinde incelenmesine imkân sağlamak zorundadır.
(4) Bu madde kapsamındaki kurum ve merciler, başvurucuların terör örgütlerine veya Milli
Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,
oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu kanaatinin
oluşmasına dayanak oluşturan, istihbari nitelikte olanlar dahil tüm bilgi ve belgeleri talep üzerine
resmi yazıyla birlikte verilen süre içinde Komisyona iletir.
Görüşme usulü ve oylama
MADDE 13 – (1) Komisyon toplantısında işler, gündemdeki sıraya göre incelenir ve karara
bağlanır.
(2) Komisyon Başkanı, söz almak isteyen üyelere söz verir. Görüşmeler tamamlandıktan sonra
açık oylama yapılır.
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(3) Komisyonun toplantı ve karar yeter sayısı dörttür. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz.
(4) Komisyon Başkanı, toplantının bir düzen ve disiplin içinde yürütülerek sonuçlandırılmasını
sağlayacak gerekli tedbirleri alır.
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 karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,
mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı yönünden yapar.
(3) Sözlü ifade verme veya tanık dinletme talepleri dikkate alınmaz.
Kararların bildirilmesi ve dosyaların devri
MADDE 15 – (1) Komisyon kararlarının bildirilmesinde ve dosyaların devrinde aşağıdaki usul
ve esaslar uygulanır.
a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere
ilişkin başvurunun kabulü kararları Devlet Personel Başkanlığına,
b) Öğrencilikle ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü kararları Milli Eğitim Bakanlığına,
c) Rütbeleri alınan emekli personele ilişkin başvurunun kabulü kararları ilgilinin son görev
yaptığı kuruma,
ç) Kapatılan kurum veya kuruluşlara ilişkin başvurunun kabulü kararları, ilgili bakanlık veya
kuruma,
Komisyon tarafından bildirilir.
(2) Komisyon, sonuçlandırdığı başvurulara ilişkin dosyaları aşağıda sayılan kurum ve
kuruluşlara devreder.
a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilen ve
rütbesi alınan emekli personel açısından en son görev yapılan kurum veya kuruluş.
b) Devlet memurları ve işçiler dâhil Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlar açısından Millî
Savunma Bakanlığı.
c) Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
teşkilatlarından çıkarılanlar açısından İçişleri Bakanlığı.
ç) Öğrencilikle ilişiği kesilen öğrenciler açısından Millî Eğitim Bakanlığı.
d) Kapatılan dernekler açısından İçişleri Bakanlığı.
e) Kapatılan vakıflar açısından Vakıflar Genel Müdürlüğü.
f) Kapatılan sendika, federasyon ve konfederasyonlar açısından Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı.
g) Kapatılan özel sağlık kuruluşları açısından Sağlık Bakanlığı.
ğ) Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumları, özel öğretim kurumları, özel öğrenci yurt ve
pansiyonları açısından Millî Eğitim Bakanlığı.
h) Kapatılan özel radyo ve televizyon kuruluşları açısından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu.
ı) Kapatılan gazete, dergi, yayınevi, dağıtım kanalı ve haber ajansları açısından Basın-Yayın
ve Enformasyon Genel Müdürlüğü.
i) Resen emekliye sevk edilmiş, kendi isteğiyle emekli olmuş, Emniyet Teşkilatı Disiplin
Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılmış ya da müstafi sayılmış
olup rütbeleri alınan Emniyet Teşkilatı personeli açısından İçişleri Bakanlığı.
(3) Başvurunun kabulüne veya reddine ilişkin Komisyon kararları, başvurucu tarafından
bildirilen adrese, dosyanın devredildiği kurumlarca 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu
hükümlerine göre tebliğ edilir.
Kanun yoluna başvuru
MADDE 16 – (1) Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde
685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 ve ek 1 inci maddesinde belirtilen kurum veya
kuruluşlar aleyhine Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenecek Ankara idare mahkemeleri
nezdinde iptal davası açılabilir. Bu davalarda ayrıca Başbakanlığa ve Komisyona husumet
yöneltilemez.
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Personel görevlendirme, sekretarya ve bürolar
MADDE 17 – (1) Komisyon çalışmaları için yeteri kadar personel Başbakanlık tarafından
görevlendirilir. Bu personel Komisyon Başkanının gözetim ve denetimi altında çalışır.
(2) Raportörler ile sekretarya hizmetini görecek kişiler, personel arasından Komisyon Başkanı
tarafından görevlendirilir.
(3) İhtiyaç duyulan bürolar Komisyon Başkanı tarafından oluşturulur.
(4) Bürolar ile personelin iş bölümü ve görev dağılımı Komisyon Başkanı tarafından
belirlenir.
Bilişim sistemlerinin kullanılması
MADDE 18 – (1) Komisyonun görev alanına giren işlerde her türlü veri, bilgi ve belge akışı
ile dokümantasyon işlemleri ve bu işlemlere ilişkin her türlü kayıt, dosyalama ve saklama işlemleri
ile uyum ve işbirliği sağlanmış dış birimlerle yapılacak her türlü işlemler elektronik ortamda
yapılabilir.
Kurumlarca Komisyona intikal ettirilecek başvurular
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların yayımlandığı tarihten önce yapılan
başvurularla ilgili olarak; Komisyona yapılan başvuruların alınması süresinin tamamlanmasından
sonra, daha önce kendilerine başvuru yapılmış olan kurumlarca önceki başvuruya ait dilekçe ve
ekleri ile en son görev yapılan kurum adı, başvuru sahibinin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik
numarası ve işlem yapılan kanun hükmünde kararnamenin sayısını içeren liste Komisyona intikal
ettirilir.
(2) Aynı kişi tarafından 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına giren
konularda bu Usul ve Esaslara göre Başbakanlık tarafından ilan edilen altmış günlük başvuru
süresinde yeni başvuru yapılması halinde, kurumlar tarafından Komisyona gönderilen başvuru
dilekçe ve ekleri bu başvuru ile birleştirilerek incelenir. Yeni başvuru yapılmaması halinde
kurumlara daha önce yapılmış başvuru Komisyon tarafından işleme alınır.
(3) Bu Usul ve Esasların 4 üncü maddesinde sayılan başvuru hakkı olmayanlar tarafından
kurumlara verilen dilekçeler Komisyona gönderilmez.
(4) Bu Usul ve Esasların yayımlandığı tarihten önce kurumlara yapılan başvurular da 10 uncu
maddede belirtilen şartlar bakımından ön incelemeye tabi tutulur.
(5) Komisyonun başvuruları almaya başlayacağı tarih, Başbakanlık tarafından ilan edilir.
Yargı mercilerince Komisyona intikal ettirilecek başvurular
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Komisyonun görev alanına giren konularda daha önce herhangi bir
yargı merciine başvurulmuş veya dava açılmış olması halinde, bu dosyalar hakkında yargı
mercilerince karar verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde
bırakılmasına dosya üzerinden kesin olarak karar verilir, vekâlet ücretine hükmedilmez. Bu dosyalar
yargı mercilerince bu Usul ve Esaslara göre başvuruların alınması süresinin tamamlanmasından
sonra Komisyona gönderilir. Aynı kişi tarafından yeni başvuru yapılması halinde, gönderilen dosya
bu başvuru ile birleştirilir.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Usul ve Esasları Başbakan yürütür.
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