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İşletme izni ve haber verme 
yükümlülüğü: 

Madde 11 - Gerçekleştirilmesi 
planlanan kurum, kuruluş ve işletmeler 
mevzuatta öngörülen arıtma tesis veya 
sistemlerini müstakil veya ortak olarak 
kurmakla yükümlüdürler. Arıtma tesis veya 
sistemleri kurulup işletmeye hazır hale 
getirilmedikçe, kurum, kuruluş ve işletmelere 
işletme ve kullanım izni verilmez. 

İşletme izni alarak faaliyete geçen 
herhangi bir kurum, kuruluş ve işletme, 
faaliyetlerinde değişiklikler yapmayı ve 
tesisini büyütmeyi planladığında girişimlerini 
önceden mahallin en büyük mülkî amirine 
haber vermekle yükümlüdür. Mülki amir 
durumu derhal Başbakanlık Çevre 
Müsteşarlığına ve ilgili bakanlığa bildirir. 

Her türlü atık ve artıkların arıtılması, 
uzaklaştırılması veya zararsız hale ge-
tirilmesi ile yükümlü kuruluşlar da bu 
işlemlerin yerine getirilmesinde çevreye za-
rar vermeyecek önlemleri alırlar. 

Atık ve artıkların doğrudan veya 
dolaylı şekilde alıcı ortama verilmesinde 
uygulanması gereken teknik usuller alıcı 
ortamın özelliği ve o ortamdan yararlanma 
imkânları göz önünde tutularak yönetmelikle 
belirlenir. 
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Faaliyetlerin durdurulması: 

Madde 15 - Bu Kanunda yazılı 
yasaklara aykırı hareket eden veya kanunla 
belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen 
kurum, kuruluş ve işletmelere mahallin en 
büyük mülkî amiri, bu yasaklara aykırı 
faaliyeti düzeltmek ve kanunda belirtilen 
yükümlülükleri yerine getirmek üzere 
esasları yönetmelikle belirlenen yeteri kadar 
bir süre verir. 

Bu süre içinde yasaklara aykırı 
hareket ve yükümlülüğü yerine getirmemek-
ten dolayı ayrıca ceza verilmez. 

Bu süre sonunda bunları yapmayan 
kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyeti, 
yasağın veya yerine getirilmeyen 
yükümlülüğün çeşit ve niteliğine göre 
kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz 
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olarak durdurulur. 
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Tehlikeli hallerde faaliyetin 
durdurulması: 

Madde 16 - Çevre kirliliğinin toplum 
sağlığı yönünden tehlike yarattığı hallerde 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
kendiliğinden veya Başbakanlık Çevre 
Müsteşarlığının talebi üzerine, bu 
kirlenmeye yol açan faaliyetlerin geçici bir 
süre için kısmen veya tamamen 
durdurulmasına karar verir ve kararın 
uygulanmasını mahallin en büyük mülki 
amirinden ister. 

Söz konusu faaliyetler bu gibi 
hallerde, mahallin en büyük mülkî amirinin, 
vereceği kararla da durdurulabilir. Bu karar 
derhal Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile 
Başbakanlık Çevre Müsteşarlığına bildirilir. 
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Fonun gelirleri: 

Madde 18 - (Değişik: 3/3/1988 -
3416/6.md.) 

Çevre Kirliliğini Önleme Fonunun 
gelirleri; 

a) Motorlu taşıt araçlarının her fenni 
muayenesi sırasında fenni muayene 
ücretinin beşte biri oranında, bir defaya 
mahsus olmak üzere motorlu taşıt alım 
vergisi tutarının dörtte biri oranında ayrıca 
tahsil edilen bedellerden, 

b) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine 
göre gemi siciline tescil edilen ve 18 (dahil) 
gros tonun üzerinde olan her türlü deniz 
aracından gros ton başına her yıl alınacak 
yüz liradan (yüzelli lira), (1) 

c) Hava taşıt araçlarından yurt içi 
taşımaları için ayrıca alınacak yolcu başına 
bilet bedelinin binde beşinden ve taşınan 
yük için ton başına yılda alınacak beşyüz 
liradan (yedi yüzelli lira), (1) 

d) Çevre Genel Müdürlüğünün 
bütçesine bu amaçla her yıl konan 
ödeneklerden, 

e) Fon'dan verilecek kredilerin faizleri 
ile banka faizlerinden, 

f) Bağış ve yardımlardan, 

g) Bu Kanunla alınması hükme 
bağlanan iştirak payları, tazminat ve diğer 
gelirlerden, 
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h) Fon'a ait tesis ve işletmelerce 
üretilen araç ve gerecin satışından elde 
edilen gelirlerden, 

ı)   Merkez çevre kurulunca, çevre 
kirliliğine yol açtığı belirlenen işletmelerden, 
aşağıdaki tarifeye göre alınacak iştirak 
paylarından, 
 
Çevre  
Kirliliğine         Alınacak Aylık İştirak Payı 
Tutarı 
Yol Açan  
İşletmeler    I. Derece            II. Derece         
III.Derece 
 
1. Grup 
 

600 000 TL. 
 

400 000 TL. 
 

200 000 TL. 
 2. Grup 400 000 TL. 200 000 TL. 100 000 TL. 

3. Grup 200 000 TL. 100 000 TL.   50 000 TL. 
4. Grup 100 000 TL.   50 000 TL.   25 000 TL. 
5. Grup 
 

  50 000 TL. 
 

  25 000 TL. 
 

  12 500 TL. 
  

j) Bu Kanuna göre verilecek para 
cezalarından,  

Oluşur. 

Bakanlar Kurulu bu tarifede yer alan 
aylık iştirak payları tutarlarını her grup 
ve/veya her derece itibariyle ayrı ayrı veya 
topluca 10 katına kadar artırmaya veya 
Kanunda yazılı miktarlara kadar indirmeye, 
ayrıca bu maddenin (ı) bendi dışındaki 
maktu ve nispi hadleri ayrı ayrı veya topluca 
sıfır (0)'a kadar indirmeye veya %50'sine 
kadar artırmaya yetkilidir. 

Fonun gelirleri bir Devlet bankasında 
açılacak hesapta toplanır. 

Bu maddenin (a), (b), (c) bentleri 
gereğince toplanan paraların ilgililerce en 
geç ertesi ayın onbeşine kadar Fonun 
Devlet Bankasındaki hesabına yatırılması 
zorunludur. Tahsil edilen gelirleri ve 
ödenecek iştirak paylarını zamanında 
yatırmayanlar hakkında Fon idaresi, 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanarak 
gelirlerinin tahsil edilmesi için Fon 
mükellefinin bağlı olduğu vergi dairesinden 
talepte bulunur. Vergi dairesinde 
mükellefiyeti olmayanların fona ödemeleri 
gereken meblağın hangi dairece tahsil 
edileceğine Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
karar verir. 

Vergi Dairesi, tahsil ettiği Fona ait 
meblağı Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
belirleyeceği esaslara göre Fon'un Devlet 
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Bankasındaki hesabına aktarır. 

Bu maddenin (ı) bendi gereğince 
alınacak iştirak payları büyükşehir belediye 
hudutları içinde büyükşehir belediyeleri 
tarafından makbuz karşılığı tahsil edilerek 
mahallin en büyük mal memurluğuna 
yatırılır. Diğer yerlerde bu iştirak paylarını 
almaya mahallin en büyük mülkî amiri 
yetkilidir. Bu iştirak payları, 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümlerine göre mal memurluğunca 
tahsil edilir. 

Mahallin en büyük mülkî amiri veya 
büyükşehir belediye başkanlıklarınca tahsil 
edilen iştirak paylarının %30'u tahsil ile ilgili 
işlemler ve bölgenin çevre kirliliğini önleme 
projelerinde kullanılmak üzere tahsilatın 
yapıldığı yer il özel idaresi veya tahsil eden 
büyükşehir belediyesine, %70'i ise iştirak 
paylarının toplandığı ayı takip eden ayın 
onbeşine kadar Çevre Kirliliğini Önleme 
Fonuna aktarılır. 

Zamanında bu işlemi yerine 
getirmeyen ilgili kuruluşlar fon için toplanan 
meblağı % 10 fazlasıyla öderler. Gecikmeye 
sebep olanlar hakkında kanunî işlem yapılır. 

Fon İaresi ile bu idarenin emrinde 
kurulan Fon; kurumlar vergisinden, 
yapılacak bağış ve yardımlar nedeniyle 
veraset ve intikal vergisinden, yapacakları 
her türlü muameleler dolayısıyla damga 
vergisinden, açtıkları krediler dolayısıyla 
lehte tahakkuk edecek faizler banka ve 
sigorta muameleleri vergisinden muaftır. 

 
(1)    Bu bentlere Kanunla getirilmiş olan 
miktarlar aynen bırakılmış; 8/1/1992 tarih ve 
92/2628 sayılı Kararname ile tespit edilen 
miktarlar ise metne parantez içinde siyah 
puntolar ile işlenmiştir. 
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Madde 24 - (Değişik: 4/6/1986 - 
3301/5 md.) 

Yukarıdaki maddelerde gösterilen 
cezalar doğrudan doğruya mahallin en bü-
yük mülki amiri tarafından verilir. Bu cezalar 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre 
mal memurluğunca tahsil edilir. Ancak 22 nci 
maddede gösterilen cezalar: 

a) Büyükşehir Belediye hudutları 
içinde kalan sahillerimiz, boğazlarımız ile 
liman ve körfezlerimizde; göl ve 
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akarsularımızda cezalar Büyükşehir 
Belediye Başkanlıkları tarafından verilir. 
Cezayı derhal ve defaten ödemeyen ve bu 
hususta teminat ve kefalet göstermeyen 
gemiler, diğer deniz vasıtaları seyrüsefer ve 
faaliyetten men olunur. 

Ceza ödenmediği takdirde, bu ceza 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince 
tahsil edilir. 

Büyükşehir Belediyeleri tarafından 
verilen para cezaları makbuz karşılığında 
tahsil edilerek mahallin en büyük mal 
memurluğuna yatırılır. Mal memurluğuna 
yatırılan cezanın %20'si Büyükşehir 
Belediyesine, %80'i Çevre Kirliliğini Önleme 
Fonuna aktarılır. Çevre Kirliliğini Önleme 
Fonuna aktarılan miktarın %50'sine kadar 
olan kısmı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının önerisi ile çevre sağlığını ıslah 
işlerinde kullanılır. 

b) Büyükşehir Belediyelerinin 
hudutları dışında kalan denizlerimizde ceza-
lar doğrudan doğruya Sahil Güvenlik bot 
komutanlarınca verilir. Cezayı derhal ve 
defaten ödemeyen gemiler ve götürülebilen 
diğer deniz vasıtaları en yakın ve uygun 
limana götürülerek savcılığa teslim edilir ve 
bu gemiler hakkında (a) fıkrasında belirtilen 
hususlar uygulanır. 

Kendi makineleri ile tahrik edilemeyen 
deniz vasıtaları hakkında gerekli zabıt 
tutularak, durum en yakın sahildar il veya 
ilçe merkezindeki savcılığa intikal ettirilir. 

c) Büyükşehir Belediye hudutları 
dışında kalan yerlerde yapılan kirletmeler ile 
deniz, liman, bütün göl ve akarsulara yapılan 
kirletmeler için mülki amirlerin ceza verme 
yetkileri saklıdır. Gerekli denetimi yukarıdaki 
esaslara uygun olarak yaparlar. 

Makbuz karşılığında tahsil edilen para 
cezaları, mahallin en büyük mal 
memurluklarına yatırılır. 

Gemi ve deniz araçlarına verilecek 
cezalarda suçun tespiti, cezanın kesilmesi 
usulleri ile ceza uygulamasında kullanılacak 
makbuzların şekli, dağıtımı ve kontrolü 
hususundaki esaslar yönetmeliklerle 
belirlenir. 

 
 
ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ 
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MEVZUAT ADI 
 

SAYISI TARİHİ 
MADDE METNİ 

Çıraklık ve 
Meslek Eğitimi 
Kanunu 

3308 05.06.198
6 

Kurul: 

Madde 6 - İllerde çıraklık, kalfalık ve 
ustalık eğitimi ile okullarda ve işletmelerde 
yapılacak meslekî eğitimin planlanması, 
geliştirilmesi ve değerlendirilmesi 
konularında valiliğe görüş ve tavsiyeler 
bildirmek üzere «İl Çıraklık ve Meslekî 
Eğitim Kurulu» kurulur. 

İl Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulu; 

a) İl Milli Eğitim Gençlik ve Spor 
Müdürü; 

b) İl İş ve İşçi Bulma Kurumu �ube 
Müdürü; 

c)  İl Sanayi ve Ticaret Müdürü; 

d) İl Esnaf ve Küçük Sanatkârları 
Dernekleri Birliği Başkanı ve Çıraklık ve 
Meslekî Eğitimin yapıldığı mesleklerle ilgili 
olarak Esnaf ve Sanatkârlar Dernekleri 
Birliği Başkanlığınca seçilecek 3 üye; 

e) l Ticaret Odası Başkanı; 

f) İl Sanayi Odası Başkanı; 

g) İlin çıraklık ve meslekî teknik 
eğitimden sorumlu Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Müdür Yardımcısı; 

h) Çıraklık Eğitimi Merkezi Müdürü; 

i) Valilikçe görevlendirilecek, 
yönetmelikte belirlenecek büyük illerde 2, 
diğer illerde l meslek lisesi müdürü; 

j) En fazla işçiyi temsil eden 
konfederasyonun o il için göstereceği işçi 
sendikası temsilcisinden; 

Teşekkül eder. 

Gerekirse kurul toplantılarına 
başkanın isteği üzerine müşavir üyeler de 
alınabilir. 

İl Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulu 
toplantı ve çalışma esasları yönetmelikle 
belirlenir. 

 Kurulun Başkanı İl Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Müdürüdür.  

Kurulun kararları valinin onayı ile 
uygulanır. Vali gerekli gördüğü hallerde 
kurula başkanlık eder. 

 

Çıraklık ve 3308 05.06.198 Görevleri: 
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Meslek Eğitimi 
Kanunu 

6 Madde 7 - İl Çıraklık ve Meslekî 
Eğitim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Muhtelif sektör ve branşdaki 
çıraklık ve meslekî eğitim ihtiyacını il sevi-
yesinde tespit etmek ve Bakanlığa sunmak. 

b) Bakanlıkça gönderilen çıraklık ve 
mesleki eğitim çerçeve programlarının il 
ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi için 
Bakanlığa görüş bildirmek. 

c) Çıraklık ve meslekî eğitim 
uygulamalarında ortaya çıkan uyuşmazlıkla-
rın çözümüne yardımcı olmak. 

d) Bu Kanun hükümlerinin il 
seviyesinde eksiksiz yerine getirilmesi için 
gerekli tedbirleri almak. 

e) Çıraklık ve Meslekî Eğitim 
konularında valilikçe gönderilecek konuları 
incelemek ve sonuçlandırmak. 

f) İldeki çıraklık ve mesleki eğitim 
uygulamalarını takip etmek ve 
değerlendirmek. Bu konu ile ilgili yıllık 
çalışma raporunu hazırlamak ve Bakanlığa 
sunmak. 

 

Çıraklık ve 
Meslek Eğitimi 
Kanunu 

3308 05.06.198
6 

Kapsama alma: 

Madde 8 - İlin Bakanlıkça Kanun 
kapsamına alınma kararının yayımı 
tarihinden itibaren üç ay içinde «İl Çıraklık 
ve Meslekî Eğitim Kurulu» kurulur. 

 

Çıraklık ve 
Meslek Eğitimi 
Kanunu 

3308 05.06.198
6 

Denetleme ve ceza: 

Madde 41 - Bu Kanun hükümlerine 
göre Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının 
dışında kamu ve özel kurum ve 
kuruluşlarında yapılan aday çırak, çırak ve 
kalfaların eğitimi ile işletmelerde yapılan 
mesleki eğitim Bakanlık ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca denetlenir. 

Denetlemenin esas ve usulleri bu 
bakanlıklarca müştereken çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir. 

Bu Kanunun; 9, 10, 12, 13, 14, 15, 
17, 20, 22, 25, 26, 28 ve 30 uncu 
maddelerindeki yükümlülükleri yerine 
getirmeyenlere ihtar cezası verilir. İhtarın 
tebliğinden itibaren 10 gün içinde 
yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerden; 

Kanunun; 

a) 9, 10, 25, 26 ve 28 inci 
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maddelerine aykırı davrananlara asgari 
ücretin bir aylık tutarının yarısı kadar, 

b) 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22 ve 30 
uncu maddelerine aykırı davrananlara asgari 
ücretin bir aylık tutarının üçte ikisi kadar, 

Para cezası verilir. 

Bu maddenin (a) ve (b) fıkralarında 
belirtilen asgari ücret 1475 sayılı İş 
Kanununun 33 üncü maddesine göre tespit 
edilen fiil tarihindeki asgari ücrettir. 

Fiilin tekrarı halinde bu cezalar iki 
katına çıkarılır. 

Fiilin sürmesi halinde ise meslekten 
geçici men cezası verilir. 

Cezalar mahallin mülkî amirince 
uygulanır. 

Verilen para cezalarına karşı cezanın 
tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde 
yetkili Sulh Ceza Mahkemesinde itiraz 
edilebilir. 

İtiraz edilmeyen cezalar kesinleşir. 

İtiraz, verilen cezanın yerine 
getirilmesini durdurmaz. 

Para cezaları 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre tahsil edilir. 

Bu kanunun 30 uncu maddesine 
aykırı olarak açılan işyerleri durumun 
öğrenilmesinden itibaren İl Çıraklık ve 
Mesleki Eğitim Kurulu ile ilgili mercilerin 
müracaatı üzerine mahallin mülki amirince 
yedi gün içinde kapatılır. 

 
DEVLET MEMURLARININ BASINA BİLGİ VEYA DEMEÇ VERMESİ 

 
MEVZUAT ADI 

 

 
SAYISI 

 
TARİHİ 

 

MADDE METNİ 

Devlet 
Memurları 
Kanunu 

657 14.07.1965 Basına bilgi veya demeç verme: 

Madde 15 - (Değişik : 12/5/1982 - 
2670/7 md.) 

Devlet Memurları, kamu görevleri 
hakkında basına, haber ajanslarına veya 
radyo ve televizyon kurumlarına bilgi 
veya demeç veremezler. Bu konuda 
gerekli bilgi ancak bakanın yetkili kılacağı 
görevli; illerde valiler veya yetkili kılacağı 
görevli tarafından verilebilir. 

Askeri hizmet ile ilgili bilgiler özel 
kanunların yetkili kıldığı personel dışında 
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hiç bir kimse tarafından açıklanamaz.         
_______________________ 

 

DEVLET MEMURLARININ İSNAT VE İFTİRALARA KAR�I KORUNMASI 
 

MEVZUAT ADI 
 

 
SAYISI 

 
TARİHİ 

 

MADDE METNİ 

Devlet 
Memurları 
Kanunu 

657 14.07.196
5 

İsnat ve iftiralara karşı koruma: 

Madde 25 - Devlet memurları 
hakkındaki ihbar ve şikâyetler, garaz veya 
mücerret hakaret için, uydurma bir suç 
isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya 
yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem 
sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, 
merkezde bu memurun en büyük âmiri, 
illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında 
kamu dâvası açılmasını Cumhuriyet 
Savcılığından isterler. 

 

DEVLET MEMURLARININ İKİNCİ GÖREV YASAĞI 
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SAYISI 

 
TARİHİ 

 

MADDE METNİ 

Devlet 
Memurları 
Kanunu 

657 14.07.1965 İkinci görev yasağı: 

Madde 87 - (Değişik: 30/5/1974 - 
KHK/12; değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 
1897/1 md.) 

Memurlara; 

a)    Bu Kanuna tabi kurumlarda,  

b) Sermayesinin tamamı Devlet 
tarafından verilmek suretiyle kurulan ik-
tisadî kurumlar ile sermayesinin yarısından 
fazlası Devlete ait bankalarda, 

c) Özel kanunlarla veya özel 
kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ku-
rulan banka ve kuruluşlarda, 

ç) Yukarıdaki bentlerde yazılı idare, 
kuruluş ve bankalar tarafından serma-
yelerinin yarısından fazlasına katılmak 
suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların aynı 
oranda katılmaları ile vücut bulan 
kurumlarda, 

İkinci görev verilemez; bu 
kurumlardan her ne ad ile olursa olsun 
para ödenemez ve yarar sağlanamaz. 

Ancak, bu Kanunun memurlara 
ikinci görev verilmesini öngören hükümleri 
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ile hakem, tasfiye memuru ve bilirkişilere 
takdir olunan İl Genel Meclisi ve İl Daimî 
Encümeni başkanları, özel kanunlarla 
kurulan ve aslî görevlerinin devamı 
niteliğinde olmayan çeşitli kurul, komisyon, 
heyet ve jüri çalışmalarına, Üniversiteler, 
Akademiler, Türkiye ve Orta Doğu Amme 
İdaresi Enstitüsü ve özel Kanunlarla 
kurulan araştırma kurumları tarafından 
idareyle ilgili olarak yapılan inceleme ve 
araştırma çalışmalarına katılanlar için özel 
kanunlarınca gösterilen veya bu kanunlara 
dayanılarak tespit edilen ücretlerin 
ödenmesine ilişkin hükümler saklıdır. 

 

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI 
 

MEVZUAT ADI 
 

 
SAYISI 

 
TARİHİ 

 

MADDE METNİ 

Memurlar ve 
Diğer Kamu 
Görevlilerinin 
Yargılanması 
Hakkında 
Kanun 

4483 02.12.1999 İzin vermeye yetkili merciler 

Madde 3 - Soruşturma izni yetkisi; 

a) İlçede görevli memurlar ve diğer 
kamu görevlileri hakkında kaymakam, 

b) İlde ve merkez ilçede görevli 
memurlar ve diğer kamu görevlileri 
hakkında vali, 

c) Bölge düzeyinde teşkilâtlanan 
kurum ve kuruluşlarda görev yapan 
memurlar ve diğer kamu görevlileri 
hakkında görev yaptıkları ilin valisi, 

d) Başbakanlık ve bakanlıkların 
merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında 
görev yapan diğer memur ve kamu 
görevlileri hakkında o kuruluşun en üst 
idari amiri, 

e) Bakanlar Kurulu kararıyla veya 
bakanlıkların merkez teşkilâtında görevli 
olup ortak kararla atanan memurlar ve 
diğer kamu görevlileri hakkında ilgili 
bakan, Başbakanlık merkez teşkilâtının 
aynı durumdaki personeli hakkında 
Başbakan, 

f) Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Sekreteri ve yardımcıları 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı, 

g) Cumhurbaşkanlığında görevli 
memurlar ve diğer kamu görevlileri 
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hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreteri hakkında Cumhurbaşkanı, 

h) Büyükşehir belediye başkanları, il 
ve ilçe belediye başkanları; büyükşehir, il 
ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel 
meclisi üyeleri hakkında İçişleri Bakanı, 

i) İlçelerdeki belde belediye 
başkanları ve belde belediye meclisi 
üyeleri hakkında kaymakam, merkez 
ilçelerdeki belde belediye başkanları ve 
belde belediye meclisi üyeleri hakkında 
bulundukları ilin valisi, 

j) Köy ve mahalle muhtarları ile bu 
Kanun kapsamına giren diğer memurlar ve 
kamu görevlileri hakkında ilçelerde 
kaymakam, merkez ilçede vali, 

Yokluklarında ise vekilleri tarafından 
bizzat kullanılır. 

Yetkili mercilerin saptanmasında, 
memur veya kamu görevlisinin suç 
tarihindeki görevi esas alınır. 

Ast memur ile üst memurun aynı 
fiile iştiraki halinde izin, üst memurun bağlı 
olduğu merciden istenir. 

 

Memurlar ve 
Diğer Kamu 
Görevlilerinin 
Yargılanması 
Hakkında 
Kanun 

4483 02.12.1999 Olayın yetkili mercie iletilmesi, 
işleme konulmayacak ihbar ve şikâyetler 

Madde 4 - Cumhuriyet başsavcıları, 
memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bu 
Kanun kapsamına giren suçlarına ilişkin 
herhangi bir ihbar veya şikâyet aldıklarında 
veya böyle bir durumu öğrendiklerinde 
ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma 
ihtimali bulunan delilleri tespitten başka 
hiçbir işlem yapmayarak ve hakkında ihbar 
veya şikayette bulunulan memur veya 
diğer kamu görevlisinin ifadesine 
başvurmaksızın evrakın bir örneğini ilgili 
makama göndererek soruşturma izni 
isterler. 

Diğer makam ve memurlarla kamu 
görevlileri de, bu Kanun kapsamına giren 
bir suç işlendiğini ihbar, şikâyet, bilgi, 
belge veya bulgulara dayanarak 
öğrendiklerinde durumu izin vermeye 
yetkili mercie iletirler. 

Bu Kanuna göre memurlar ve diğer 
kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar 
ve şikâyetlerin soyut ve genel nitelikte 
olmaması, ihbar veya şikâyetlerde kişi 
ve/veya olay belirtilmesi zorunludur. 
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Yukarıdaki fıkraya aykırı bulunan 
ihbar ve şikâyetler, Cumhuriyet 
başsavcıları ve izin vermeye yetkili 
merciler tarafından işleme konulmaz ve 
durum, ihbar veya şikâyette bulunana 
bildirilir. 

 

Memurlar ve 
Diğer Kamu 
Görevlilerinin 
Yargılanması 
Hakkında 
Kanun 

4483 02.12.1999 Ön inceleme 

Madde 5 - İzin vermeye yetkili 
merci, bu Kanun kapsamına giren bir suç 
işlendiğini bizzat veya yukarıdaki maddede 
yazılı şekilde öğrendiğinde bir ön inceleme 
başlatır. 

Ön inceleme, izin vermeye yetkili 
merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi, 
görevlendireceği bir veya birkaç denetim 
elemanı veya hakkında inceleme yapılanın 
üstü konumundaki memur ve kamu 
görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de 
yaptırılabilir. İnceleme yapacakların, izin 
vermeye yetkili merciin bulunduğu kamu 
kurum veya kuruluşunun içerisinden 
belirlenmesi esastır. İşin özelliğine göre bu 
merci, anılan incelemenin başka bir kamu 
kurum veya kuruluşunun elemanlarıyla 
yaptırılmasını da ilgili kuruluştan isteyebilir. 
Bu isteğin yerine getirilmesi, ilgili kuruluşun 
takdirine bağlıdır. 

Yargı mensupları ile yargı 
kuruluşlarında çalışanlar ve askerler, 
başka mercilerin ön incelemelerinde 
görevlendirilemez. 

Ön inceleme ile görevlendirilen 
kişiler birden fazla ise içlerinden biri 
başkan olarak belirlenir. 

 

Memurlar ve 
Diğer Kamu 
Görevlilerinin 
Yargılanması 
Hakkında 
Kanun 

4483 02.12.1999 Süre 

Madde 7 - Yetkili merci, soruşturma 
izni konusundaki kararını suçun 5 inci 
maddenin birinci fıkrasına göre 
öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil 
en geç otuz gün içinde verir. Bu süre, 
zorunlu hallerde onbeş günü geçmemek 
üzere bir defa uzatılabilir. 

Yetkili merci, herhalde yukarıdaki 
fıkrada belirtilen süreler içinde memur 
veya diğer kamu görevlisi hakkında 
soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi 
konusunda karar vermek zorundadır. 
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DİN İ�LERİ 
 

MEVZUAT ADI 
 

 
SAYISI 

 
TARİHİ 

 

MADDE METNİ 

Diyanet İşleri 
Başkanlığı 
Kuruluş ve 
Görevleri 
Hakkında 
Kanun 

633 22.06.1965 İl ve ilçe müftülüklerinin görevleri: 

Madde 16 - İl ve ilçe kuruluşlarının 
başında birer müftü bulunur. Bunlar 
bölgelerinde Diyanet İşleri Başkanlığını 
temsil ederler. İl müftüleri doğrudan 
doğruya 
Diyanet İşleri Başkanlığına, ilçe müftüleri 
ise il müftülüklerine bağlıdır İl ve ilçe 
müftüleri  bölgelerindeki din hizmetlerini, 
dinî müesseseleri yönetir ve din 
görevlilerinin hizmetlerini düzenleyip 
kontrol eder. 

İller İdaresi Kanunu hükümleri 
saklıdır. 

 
 
DİSİPLİN 

 
MEVZUAT ADI 

 

 
SAYISI 

 
TARİHİ 

 

MADDE METNİ 

Devlet 
Memurları 
Kanunu 

657 14.07.1965 Disiplin cezası vermeye yetkili 
amir ve kurullar: 

Madde 126 - (Değişik birinci fıkra: 
29/11/1984 - KHK 243/27 md.) Uyarma, 
kınama ve aylıktan kesme cezaları 
disiplin amirleri tarafından; kademe 
ilerlemesinin durdurulması cezası, 
memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin 
kurulunun kararı alındıktan sonra, 
atamaya yetkili amirler il disiplin 
kurullarının kararlarına dayanan hallerde 
Valiler tarafından verilir. 

(Değişik fıkralar : 12/5/1982-
2670/32 md): 

Devlet memurluğundan çıkarma 
cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, 
memurun bağlı bulunduğu kurumun 
yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir. 

Disiplin kurulu ve yüksek disiplin 
kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi 
yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret 
halinde atamaya yetkili amirler 15 gün 
içinde başka bir disiplin cezası vermekte 
serbesttirler. 

Özel kanunların disiplin cezası 
vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hü-
kümleri saklıdır. 
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Devlet 
Memurları 
Kanunu 

657 14.07.1965 
 

Cezai kovuşturma ile disiplin 
kovuşturmasının bir arada yürütülmesi: 

Madde 131 - Aynı olaydan dolayı 
memur hakkında ceza mahkemesinde 
kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin 
kovuşturmasını geciktiremez. 

Memurun ceza kanununa göre 
mahkûm olması veya olmaması halleri, 
ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına 
engel olamaz. 

(Ek: 6/10/1983 - 2910/1 md.) 160 
sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması 
Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde 
sayılan kuruluşlarda çalışan personel 
hakkında; görevden doğan veya görevi 
sırasında işledikleri suçlarla kişisel 
suçları sebebiyle Cumhuriyet savcıları 
veya askeri savcılar veya sorgu 
hâkimlikleri veya Memurin Muhakematı 
Hakkında Kanun uyarınca yetkili 
kurullarca yapılan soruşturma sonunda 
düzenlenen takipsizlik, meni muhakeme, 
iddianame, talepname veya lüzumu 
muhakeme karar suretleri ile ilgili 
mahkemelerce verilen kesinleşmiş karar 
suretleri bu personelin bağlı olduğu 
bakanlık veya kurum veya kuruluşa 
gönderilir. (1) 

 
(1)   29/11/1984 tarih ve 243 sayılı 
K.H.K.'nin 55nci maddesi uyarınca 
13/12/1960 tarih ve 160 sayılı kanunun 4 
üncü maddesine yapılan atıflar, 8/6/1984 
gün ve 217 sayılı K.H.K.'nin ilgili 
maddesine yapılmış sayılmaktadır. Bu 
bakımdan bu maddede zikredilen 4 üncü 
madde, 217 sayılı K.H.K.'nin 2 nci 
maddesi olarak dikkate alınmalıdır. 

 

Devlet 
Memurları 
Kanunu 

657 14.07.1965 Disiplin kurulları ve disiplin amirleri 
: 

Madde 134 - (Değişik : 2/2/1981 - 
2381/2 md.) 

Disiplin ve soruşturma işlerinde 
kanunlarla verilen görevleri yapmak 
üzere Kurum merkezinde bir Yüksek 
Disiplin Kurulu ile her ilde, bölge esasına 
göre çalışan kuruluşlarda bölge 
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merkezinde ve kurum merkezinde ayrıca 
Millî Eğitim müdürlüklerinde birer Disiplin 
Kurulu bulunur. (1) 

(Değişik: 12/2/1982 - 2670/38 
md.) Bu kurulların kuruluş, üyelerinin 
görev süresi, görüşme ve karar usulü, 
hangi memurlar hakkında karar 
verebilecekleri ve disiplin amirlerinin 
tayin ve tespitinde uygulanacak esaslar 
ile bunların yetki ve sorumlulukları gibi 
hususlar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir. 
 
(1) Bu fıkra için bu kanun sonunda yer 
alan işlenemiyen hükümler kısmındaki 
2/2/1981 tarih ve 2381 sayılı Kanunun 
geçici maddesine bakınız. 

 

 
Dİ� HEKİMLERİ 

 
MEVZUAT ADI 

 

 
SAYISI 

 
TARİHİ 

 

MADDE METNİ 

Türk Diş 
Hekimleri Birliği 
Kanunu 

3224 07.06.1985 Geçici Madde l - Bu Kanuna göre 
seçilmeye engel bir hali olmayan diş 
hekimleri, oda kurucusu olmak istedikleri 
takdirde, Kanunun yürürlük tarihinden iti-
baren üç ay içinde, mesleklerini icra 
etmekte oldukları illerin valiliklerine başvu-
rarak birer kuruculuk belgesi alırlar. Üç 
ayın bitiminde valilikler kuruculuk belgesi 
verdikleri diş hekimlerinin listesini 
Bakanlığa gönderirler. Listelerin 
gönderilmesini takip eden bir ay içinde 
kurucu üyeler Bakanlığın tespit edeceği il 
merkezlerinde valilerin başkanlığında 
toplanarak beş diş hekiminden oluşan birer 
geçici yönetim kurulu seçerler. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrası kapsamına giren illerdeki ge-
çici yönetim kurulları, geçici yönetim 
kuruluna seçildikleri tarihi takip eden bir ay 
içinde üye kayıt işlemlerini tamamlayarak 
bu Kanunun 8 inci maddesinin iki, dört ve 
müteakip fıkralarına uygun olarak odaların 
ilk genel kurullarını toplantıya çağırarak 
oda organlarının seçimini gerçekleştirirler. 
Bu madde kapsamındaki odalar, seçim 
sonuçlarını Bakanlığa bildirmekle 
tüzelkişilik kazanırlar. 

Üç oda tüzelkişilik kazandıktan 
sonra Bakanlık odalarca seçilen Birlik 
Genel Kurulu delegelerini, Birlik organlarını 
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seçmek üzere Ankara'da toplantıya çağırır. 
Birlik, organ seçimlerinin kesinleşmesiyle 
tüzelkişilik kazanır. 

Bu madde kapsamına giren odalar 
tüzelkişilik kazanıncaya kadar, oda kurmak 
için gerekli olan ve bu Kanunda öngörülen 
hazırlık çalışmalarında ve temaslarda 
bulunabilir. 

 
 
İSTEKLE EMEKLİLİK 

 
MEVZUAT ADI 

 

 
SAYISI 

 
TARİHİ 

 

MADDE METNİ 

Türkiye 
Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı 
Kanunu 

5434 08.06.1949  Genel olarak 08.09.1999 tarihine 
kadar Sandığımız iştirakçilerinden kadın 
ise 20, erkek ise 25 fiili hizmet yılını 
dolduranlar istedikleri tarihte yaş kaydı 
aranmaksızın emekliliğe hak 
kazanabilmekte iken “Sosyal Güvenlik 
Reformu” olarak bilinen ve 5434 sayılı 
Kanunda bir kısım değişiklikler öngören 
4447 sayılı Kanunla; Kanunun yürürlüğe 
girdiği 08.09.1999 tarihinden sonra 
memuriyete başlayan kadınların 58, 
erkeklerin 60 yaşını ve Kadın-Erkek 25 
fiili hizmet sürelerini doldurdukları 
takdirde bu haktan yararlanabilecekleri, 
anılan tarihte 20 hizmet yılını doldurmuş 
kadın iştirakçiler ile 25 hizmet yılını 
doldurmuş erkek iştirakçilerin yaş kaydı 
aranmaksızın istedikleri tarihte, henüz 
hizmet süresini (20 veya 25 hizmet 
süresini) tamamlamamış olanların ise 
hizmet sürelerine karşılık geçiş sürecinde 
tabi oldukları yaşlarını doldurmaları 
şartıyla emekliliğe hak kazanacakları 
hükmü getirilmiştir.  
 
    Ancak 4447 sayılı Kanunla 5434 sayılı 
Sandığımız Kanununa eklenen Geçici 
205 inci maddenin bir bölümü (emekli 
aylığına hak kazanma koşulları için geçiş 
sürecine ilişkin hükümler) ile Geçici 206 
ıncı maddenin Anayasa Mahkemesinin 
23.11.2001 tarih ve 24592 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan 23.02.2001 tarih 
ve E.No: 1999-42, K.No: 2001-41 sayılı 
kararı ile iptal edilmesi ve söz konusu 
mahkeme kararının 23.05.2002 tarihinde 
yürürlüğe girmesi nedeniyle 01.06.2002 
tarih ve 24772 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe 
giren 23.05.2002 tarih ve 4759 sayılı 
Kanun ile 5434 sayılı Kanunun Geçici 
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205 inci maddesi yeniden düzenlenmiş 
ve bu düzenleme sonucunda emeklilikte 
kademeli geçiş süreci aşağıya alındığı 
şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
 
    Buna göre 5434 sayılı Kanunun Geçici 
205 inci maddesi; 
    Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ; 
(4447 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 
08.09.1999 tarihinde) 
    Kadın iştirakçilerden 20, erkek 
iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını 
dolduranların istekleri üzerine emekli 
aylığı bağlanır. 
        a ) Emeklilik hizmet sürelerini 
doldurmaya, 2 yıldan az kalan 
iştirakçilerden kadın ise 38, erkek ise 43 
yaşını, 
23.05.2002 tarihinde; 
        b ) Emeklilik hizmet sürelerini 
dolduranlar ile doldurmaya 2 tam yıl veya 
daha az kalan iştirakçilerden kadın ise 
40, erkek ise 44 yaşını, 
        c ) Emeklilik hizmet sürelerini 
doldurmaya, 2 tam yıldan fazla, 3 tam yıl 
veya daha az kalan kadın iştirakçiler 41, 
2 tam yıldan fazla, 3 yıl 6 ay veya daha 
az kalan erkek iştirakçiler 45 yaşını, 
        d ) Emeklilik hizmet sürelerini 
doldurmaya, 3 tam yıldan fazla, 4 tam yıl 
veya daha az kalan kadın iştirakçiler 42, 
3 yıl 6 aydan fazla, 5 tam yıl veya daha 
az kalan erkek iştirakçiler 46 yaşını, 
        e ) Emeklilik hizmet sürelerini 
doldurmaya, 4 tam yıldan fazla, 5 tam yıl 
veya daha az kalan kadın iştirakçiler 43, 
5 yıldan fazla, 6 yıl 6 ay veya daha az 
kalan erkek iştirakçiler 47 yaşını, 
        f ) Emeklilik hizmet sürelerini 
doldurmaya, 5 tam yıldan fazla, 6 tam yıl 
veya daha az kalan kadın iştirakçiler 44, 
6 yıl 6 aydan fazla, 8 tam yıl veya daha 
az kalan erkek iştirakçiler 48 yaşını, 
        g ) Emeklilik hizmet sürelerini 
doldurmaya, 6 tam yıldan fazla, 7 tam yıl 
veya daha az kalan kadın iştirakçiler 45, 
8 yıldan fazla, 9 yıl 6 ay veya daha az 
kalan erkek iştirakçiler 49 yaşını, 
        h ) Emeklilik hizmet sürelerini 
doldurmaya, 7 tam yıldan fazla, 8 tam yıl 
veya daha az kalan kadın iştirakçiler 46, 
9 yıl 6 aydan fazla , 11 tam yıl veya daha 
az kalan erkek iştirakçiler 50 yaşını, 
        i ) Emeklilik hizmet sürelerini 
doldurmaya, 8 tam yıldan fazla, 9 tam yıl 
veya daha az kalan kadın iştirakçiler 47, 
11 yıldan fazla, 12 yıl 6 ay veya daha az 
kalan erkek iştirakçiler 51 yaşını, 



BELEDİYE BA�KANININ EL KİTABI 
 

        j ) Emeklilik hizmet sürelerini 
doldurmaya, 9 tam yıldan fazla, 10 tam 
yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 
48, 12 yıl 6 aydan fazla, 14 tam yıl ve 
daha az kalan erkek iştirakçiler 52 yaşını, 
        k ) Emeklilik hizmet sürelerini 
doldurmaya, 10 tam yıldan fazla, 11 tam 
yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 
49, 14 yıldan fazla, 15 yıl 6 ay ve daha 
az kalan erkek iştirakçiler 53 yaşını, 
        l ) Emeklilik hizmet sürelerini 
doldurmaya, 11 tam yıldan fazla, 12 tam 
yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 
50, 15 yıl 6 aydan fazla, 17 tam yıl veya 
daha az kalan erkek iştirakçiler 54 yaşını, 
        m ) Emeklilik hizmet sürelerini 
doldurmaya, 12 tam yıldan fazla, 13 tam 
yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 
51, 17 yıldan fazla, 18 yıl 6 ay veya daha 
az kalan erkek iştirakçiler 55 yaşını, 
        n ) Emeklilik hizmet sürelerini 
doldurmaya, 13 tam yıldan fazla, 14 tam 
yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 
52, 18 yıl 6 aydan fazla, 20 tam yıl ve 
daha az kalan erkek iştirakçiler 56 yaşını, 
        o ) Emeklilik hizmet sürelerini 
doldurmaya, 14 tam yıldan fazla, 15 tam 
yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 
53, 20 yıldan fazla, 21 yıl 6 ay ve daha 
az kalan erkek iştirakçiler 57 yaşını, 
        p ) Emeklilik hizmet sürelerini 
doldurmaya, 15 tam yıldan fazla, 16 tam 
yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 
54, 21 yıl 6 aydan fazla, 22 tam yıl kalan 
erkek iştirakçiler 58 yaşını, 
        r ) Emeklilik hizmet sürelerini 
doldurmaya, 16 tam yıldan fazla, 17 tam 
yıl kadın iştirakçiler 55 yaşını, 
    Doldurmaları ve kadın iştirakçinin 20, 
erkek iştirakçinin 25 fiili hizmet süresini 
tamamlamaları halinde istekleri üzerine 
emekli aylığı bağlanır. 
    39 uncu maddenin (e) ve (f) fıkraları 
kapsamına girenlere 25 fiili hizmet yılını 
ve yukarıdaki yaşları doldurmaları 
halinde emekli aylığı bağlanır. 
    32 inci madde gereğince fiili hizmet 
sürelerine zam yapılanların bu maddede 
belirtilen yaş hadlerinden, hizmetlerine 
eklenen fiili hizmet süresi zammı kadar 
indirim yapılır. 
 
�eklini almıştır. 
 
    Bu durumda, iştirakçilerin istekleri 
üzerine emekliliğe sevk edilebilmeleri için 
kadın iştirakçilerin 20, erkek iştirakçilerin 
25 fiili hizmet yılını ve 23.05.2002 



BELEDİYE BA�KANININ EL KİTABI 
 

tarihindeki hizmet sürelerine göre tabi 
oldukları yaşlarını doldurmaları halinde 
söz konusu olabilecektir. 
 
    Diğer taraftan, Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra 20-25 fiili hizmet 
yılını tamamlayıp, geçiş sürecinde 
belirtilen yaşlarını doldurmadan istifa 
ederek görevlerinden ayrılanlar, diğer 
sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi 
çalışmamış olmak şartıyla açıkta iken 
emeklilik hakkını kazanabilmek için 
geçerli olan yaşı doldurmaları halinde 
emekliliklerini de isteyebilmektedirler. 
Ancak, hizmetini doldurduktan sonra 
görevlerinden ayrılıp, diğer sosyal 
güvenlik kuruluşlarına tabi çalışanlar 
hakkında ise 2829 sayılı Kanuna göre 
işlem yapılmaktadır. 
 
    4447 sayılı Kanun ile Sandığımız 
Kanununa eklenen ve 4759 sayılı 
Kanunla değişikliğe uğrayan Geçici 206. 
madde hükmü uyarınca, 8.9.1999 
tarihinde Sandık iştirakçisi olanlardan 50 
ve daha yukarı yaşlarda bulunanların 61 
yaşını Sandık iştirakçi iken doldurmaları 
halinde istekleri üzerine veya 
kurumlarınca yaş haddinden re’sen 
emekliye ayrıldıklarında fiili hizmet 
süreleri en az 10 yılı doldurmuş olmak 
şartıyla emekli aylığı bağlanmaktadır. 
    Göreve girişlerinde, Özürlülere 
Verilecek Sağlık Kurulu Raporları 
Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak 
alınmış ve raporda sakatlık oranı en az 
% 40 olanlardan fiili hizmeti 15 yıl 
olanların yaş kaydı aranmaksızın istekle 
emeklilikleri mümkündür. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


