Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 22/06/2021 tarihli ve 196 sayılı
Kararı
Yargıtay Kanunu’nun 10. maddesi gereğince toplanan Kurulumuzca:
Yargıtay’ın yapısal değişiminin tamamlanması amacıyla;
01.07.2016 tarih ve 6723 sayılı Kanunun 15. maddesi ile Yargıtay Kanununun 5.
maddesinde yapılan değişiklik ve Yargıtay Kanununa eklenen geçici 15. maddesinin 12.
fıkrasıyla Yasanın yürürlüğe girdiği 23.07.2016 tarihi itibariyle altı yıl içerisinde
23’erden 46 olan daire sayısının 12 hukuk 12 ceza olmak üzere 24’e aynı Kanunun 22.
maddesi ile de Yargıtay Kanununa eklenen geçici 15. maddenin son fıkrası gereğince üye
sayısının boşalan üye sayısının yarısı oranında seçim yapılmak suretiyle kademeli olarak
200’e indirileceği öngörülmüştür.
Bu düzenlemelere uygun olarak 12 Hukuk ve 12 Ceza Dairesi esas alınarak
Yargıtay yeni hizmet binası inşaatı kesintisiz devam etmekte olup, Temmuz 2021 tarihi
itibariyle Başkanlığımıza teslim edilecek olup, hazırlıklar da buna göre yapılmaktadır.
Dairelerin mevcut iş yükü ile birlikte üye ve tetkik hâkimi sayılarındaki farklılıklar
emek ve performans kaybına neden olduğu gibi kaynakların etkin bir şekilde
kullanılmasına da engel teşkil etmektedir.
Aynı işe farklı dairelerin bakması sebebiyle kararlar arasında farklılıklar
olabilmekte, bu sebeple sık sık içtihadı birleştirme yoluna gidilmesi gerektiği gibi ayrıca
Anayasa Mahkemesince hak ihlali kararları da verilebilmektedir.
Bu hususlar ve ihtiyaçlara binaen Birinci Başkanlık Kurulunun 07.07.2020 tarih ve
173 sayılı kararı ile 13, 19, 20, 21 ve 22. Hukuk, 17, 18 ve 20. Ceza Daireleri, 03.11.2020
tarih ve 245 sayılı kararı ile 17 ve 23. Hukuk, 3 ve 13. Ceza Dairelerinin kapatılmasına
karar verilmiştir.
Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerinin sayısının 12’şerden 24 Daireye indirilmesi
yönünde yasal ve fiziki zorunluluklar sebebiyle 23.07.2016 tarihli ve 29779-2. mükerrer
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 2797 sayılı Yargıtay Kanununa
eklenen Geçici 15. maddesi ile 08.03.2018 tarihli ve 30354 mükerrer sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7079 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı
Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabul Edilmesine Dair Kanunla 2797 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinin 12. fıkrası
uyarınca kapanacak ve birleştirilecek dairelerin saptanması ve Daireler arasındaki iş
bölümünün yeniden belirlemesi amacıyla toplanıldı.
Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerinin mevcut iş durumları ile kadro durumları
incelendi.
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Gereği Görüşüldü:
I) 6723 Sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Daire
Kanunla 2797 sayılı Yargıtay Kanununa eklenen geçici 15. maddesinin 13. fıkrası ile
aynı maddenin 20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı KHK’nın 44. maddesi ve 01.02.2018
tarihli ve 7079 sayılı Kanunun 39. maddesiyle değiştirilen 12. fıkrası gereğince;
A) 16. Hukuk Dairesinin 01.07.2021 tarihinden geçerli olmak üzere
KAPATILMASINA, 28.01.2020 tarih ve 31022 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 23.01.2020 tarih, 2020/1 sayılı işbölümü kararı ve
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 07.07.2020 tarih, 173 sayılı kararı ile, 16. Hukuk
Dairesine verilen ve bu dairenin arşivinde bulunan işlerden;
1) Aşağıda belirtilenlerin inceleme görevinin 01.07.2021 tarihi itibariyle,
Yargıtay 1. Hukuk Dairesine UYAP bilişim sistemi üzerinden devrine;
a) Kadastro öncesi nedenlere (zilyetlik, kamu orta malı iddiası dâhil)
dayanılarak genel mahkemelerde açılan (3402 Kadastro Kanunu m. 12) tapu iptal ve
tescil davaları,
b) Kadastro sırasında tespit harici bırakılan ve hakkında kadastro
tutanağı düzenlenmeyen taşınmazlar hakkında açılan tescil ile bu nitelikteki taşınmazların
daha sonra her ne suretle olursa olsun tapuya kaydedilmesi nedeniyle (imar mevzuatına
göre oluşturulan tapu kayıtlarına karşı açılan tapu iptali ve tescil davaları hariç) bu
taşınmazlar hakkında açılan tapu iptali ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve
kararlar,
c) Hazine tarafından, kadastro sırasında tespit harici bırakılan
taşınmazlar hakkında, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 18. maddesi uyarınca, Hazine
adına tescil istemiyle açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlara ait dava
dosyalarının,
2) Aşağıda belirtilenlerin inceleme görevinin 01.07.2021 tarihi itibariyle,
Yargıtay 8. Hukuk Dairesine UYAP bilişim sistemi üzerinden devrine;
a) 2613, 5602 ve 766 sayılı kanunlar ile 3402 sayılı Kadastro Kanunu
uyarınca yapılan ilk tesis kadastrosundan kaynaklanan davalar sonucu kadastro
mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,
b) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 18. maddesi uyarınca yapılan "Afet
Kadastrosu"ndan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
c) Kadastro sonucu tescil edilen taşınmazlar hakkında sınır ve
yüzölçümünün düzeltilmesi istemiyle açılan davalar (KK. m. 41) sonucu verilen hüküm
ve kararlar,
d) Tarafların sıfatına ve iddianın mahiyetine bakılmaksızın, 2859 sayılı
Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkındaki Kanun uyarınca yapılan
yenileme kadastrosu ile 3402 sayılı Kanun’un 22/2-a maddesi uyarınca yapılan uygulama
kadastrosundan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
e) Tarafların sıfatına ve talebin mahiyetine bakılmaksızın 2924 sayılı
kanun ya da 3402 sayılı Kadastro Kanununun (5831 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile
eklenen) Ek 4. maddesi uyarınca 2/B alanlarında yapılan kullanım kadastrosundan veya
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kesinleşmiş 2/B alanları hakkında zilyetlik ve muhdesat şerhi verilmesi isteminden
kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
f) 2981 sayılı Kanunun 10/b maddesi ve ilgili diğer imar mevzuatı
uyarınca yapılan kadastro çalışmalarından kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları
sonucu verilen hüküm ve kararlar,
g) Mükerrer kadastrodan kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları.
h) Orman Kadastro Komisyonlarınca yapılan orman kadastrosu, 2/B
(orman rejimi dışına çıkarma) uygulaması, aplikasyon ve maddi hataların düzeltilmesi
(6831sayılı Kanun’un 4999 sayılı yasanın 4. maddesi ile değişik 9/son maddesi uyarınca)
işlemlerinden kaynaklanan davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,
ı) Orman İdaresi ya da Hazinenin taraf olup orman iddiasında
bulunmaları nedeniyle orman yönünden araştırması yapılması gerekli olan kadastro
tespitine itiraz, tapu iptal, tescil ve el atmanın önlenmesi istemiyle açılan davalar sonucu
verilen hüküm ve kararlar,
i) Orman idaresi ya da Hazine taraf olmasa dahi, 3402 sayılı Kanun’un
30/2.maddesi uyarınca re'sen araştırma yapılması zorunlu olup sınırlarında orman
bulunması veya taşınmazın orman niteliği göstermesi nedeniyle orman tahdit, 2/B ve
aplikasyon haritaları ile bu haritalardaki maddi hataların düzeltilmesine ilişkin haritaların
uygulanması gereken ya da 6831 sayılı yasanın 1. maddesi uyarınca orman sayılıp
sayılmadığı yönünden inceleme yapılması gerekli bulunan davalar sonucu kadastro
mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlar,
B) 28.01.2020 tarih ve 31022 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yargıtay
Büyük Genel Kurulunun 23.01.2020 tarih, 2020/1 sayılı işbölümü kararı uyarınca
temyizen inceleme görevi Yargıtay 1. Hukuk Dairesine ait olan;
Aşağıda belirtilenlerin inceleme görevinin 01.07.2021 tarihi itibariyle,
Yargıtay 14. Hukuk Dairesine UYAP bilişim sistemi üzerinden devrine;
a) 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 560. maddesine hükmüne
dayanılarak açılmış tenkis davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
b) Hazine tarafından açılan, TMK'nın 588. maddesine dayalı gaiplik ve
buna bağlı tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
c) Ölünceye kadar bakma ve gözetme sözleşmesine bağlanarak yapılan
temliki tasarruflar hakkında "sözleşmeye aykırılık" ya da "geçersizlik" iddiasıyla (TBK
m. 611 vd.) açılan tapu iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlara ait dava
dosyalarının;
C) 28.01.2020 tarih ve 31022 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yargıtay
Büyük Genel Kurulunun 23.01.2020 tarih, 2020/1 ve 07.07.2020 tarih ve 173 sayılı
işbölümü kararları uyarınca temyizen inceleme görevi Yargıtay 3. Hukuk Dairesine
ait olan;
1) Nişan bozma nedeniyle hediyelerin geri alınması ve tazminat istemli
davalar sonucu verilen hüküm ve kararlara ait dava dosyalarının inceleme görevinin
01.07.2021 tarihi itibariyle, Yargıtay 2. Hukuk Dairesine UYAP bilişim sistemi
üzerinden devrine,
2) 4721 sayılı TMK'nın "Miras Hukuku" başlıklı 3. Kitabında yer alan
"Vasiyetname" hükümlerinden (TMK m. 520-526, 542-544, 550-556, 557-559,
600-604 ve 595-597) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlara
ait dava dosyalarının inceleme görevinin 01.07.2021 tarihi itibariyle,
Yargıtay 14. Hukuk Dairesine UYAP bilişim sistemi üzerinden devrine,
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D) 28.01.2020 tarih ve 31022 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yargıtay
Büyük Genel Kurulunun 23.01.2020 tarih, 2020/1 sayılı işbölümü kararı uyarınca
temyizen inceleme görevi Yargıtay 8. Hukuk Dairesine ait olan;
1) Aşağıda belirtilenlerin inceleme görevinin 01.07.2021 tarihi itibariyle,
Yargıtay 1. Hukuk Dairesine UYAP bilişim sistemi üzerinden devrine,
a) Hazine tarafından, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki
taşınmazlardan olduğu iddiası ile açılan tapu iptal, tescil, meni müdahale, ecrimisil ve kal
davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar;
b) Toprak Komisyonlarınca yapılan belirtmeye dayanılarak kesinleşmiş
sicillere karşı açılan (TMK m.713/1, 3402 sayılı Kanun m. 14) tapu iptal ve tescil istekli
davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
2) Aşağıda belirtilenlerin inceleme görevinin 01.07.2021 tarihi itibariyle,
Yargıtay 2. Hukuk Dairesine UYAP bilişim sistemi üzerinden devrine,
a) Eşler arasında mal rejimlerinden kaynaklanan (TMK m.202-281)
davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
b) 4721 sayılı TMK'nın Kişiler Hukuku başlıklı 1. Kitabının "Gerçek
Kişiler" başlıklı 1. Kısmında yer alan maddelerden (TMK m. 8-46) kaynaklanan davalar
sonucu verilen hüküm ve kararlar,
c) 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca nüfus kayıtlarının
düzeltilmesine ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar ile vatandaşlığın tespitine
ilişkin hüküm ve kararlar,
d) 4721 sayılı TMK'nın 2. Kitabının, "Hısımlık" başlıklı 2. Kısmında yer
alan "Soy Bağının Kurulması" başlıklı 1. Bölümünün 1, 2, 3 ve 4. ayrımlarında yer alan
maddelerden (TMK m.282 ila 320: Soy bağı, tanıma, babalık, evlat edinme vb)
kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
e) 4721 sayılı TMK'nın 2. Kitabının, "Vesayet" başlıklı 3. Kısmında yer
alan maddelerden (TMK m. 396-494) kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve
kararlar,
f) 3561 sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanuna
göre verilen kayyım atanması ile ilgili davalar ile kayyımlık kararlarının kaldırılmasına
ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlara ait dava dosyalarının,
3) Aşağıda belirtilenlerin inceleme görevinin 01.07.2021 tarihi itibariyle,
Yargıtay 12. Hukuk Dairesine UYAP bilişim sistemi üzerinden devrine,
a) İİK'nın 96 vd. maddeleri uyarınca açılan istihkak davaları ile icra
müdürlüğünün haczin uygulanması işlemlerine yönelik şikâyetler üzerine (İİK 96, 97, 99)
verilen hüküm ve kararlar,
b) İcra mahkemeleri tarafından genel hükümler çerçevesinde görülen
istihkak davaları sonucu verilen hüküm ve kararlara ait dava dosyalarının,
4) Aşağıda belirtilenlerin inceleme görevinin 01.07.2021 tarihi itibariyle,
Yargıtay 14. Hukuk Dairesine UYAP bilişim sistemi üzerinden devrine,
a) Tapuya kayıtlı taşınmazlarda, haricen satın alma ve zilyetliğe dayalı
tapu iptali ve tescil davası ile birlikte terditli olarak açılan alacak isteklerine ilişkin
davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar.
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b) Kadastro çalışması yapılmayan alanlarda, tapusuz taşınmazlar
hakkında kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak (TMK m. 713/1; 3402 sayılı
Yasa m.4, 17) açılan tescil davaları ile mülkiyetinin ve zilyetliğin tespiti davaları sonucu
verilen hüküm ve kararlar,
c) Tapulu taşınmazlar hakkında, TMK'nın 713/2. maddesine dayanılarak
açılan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
d) Taşınmaz üzerinde bulunan yapı, ağaç ve benzeri muhtesatın
aidiyetinin tespiti istemiyle açılan her türlü davalar sonucunda genel mahkemelerce
verilen hüküm ve kararlar,
e) 4721 sayılı TMK'nın 676, 677 ve 678 maddelerinden kaynaklanan
miras taksim sözleşmesi ve miras payının devri sözleşmesine dayanan tapu iptal ve tescil
davaları ile aynı yasanın 527 ve 528. maddelerinde yer alan miras sözleşmesinden
kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
f) Taşınmaz mallara ilişkin, tapu kaydına ve mülkiyet hakkına dayalı el
atmanın önlenmesi, yıkım (kal) istemli davalar ile haksız işgal tazminatı (ecrimisil)
istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
g) TMK'nın 981 vd maddelerinde düzenlenen, yalnızca zilyetliğin
korunmasına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlara ait dava dosyalarının;
E) 28.01.2020 tarih ve 31022 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yargıtay
Büyük Genel Kurulunun 23.01.2020 tarih, 2020/1 sayılı işbölümü kararı uyarınca
temyizen inceleme görevi Yargıtay 14. Hukuk Dairesine ait olan;
Aşağıda belirtilenlerin inceleme görevinin 01.07.2021 tarihi itibariyle,
Yargıtay 1. Hukuk Dairesine UYAP bilişim sistemi üzerinden devrine,
a) 5520 sayılı Kanunla değişik Tapu Kanununun 31. maddesi uyarınca
açılan tapuda sınır ve yüzölçümü düzeltilmesine ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve
kararlar,
b) Arazi toplulaştırmasından kaynaklanan ayni hak istemine ilişkin
davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlara ait dava dosyalarının,
F) 19. Ceza Dairesinin 01.07.2021 tarihinden geçerli olmak üzere
KAPATILMASINA, 28.01.2020 tarih ve 31022 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 23.01.2020 tarih ve 2020/1 sayılı işbölümü kararı ile
19. Ceza Dairesine verilen ve bu dairenin arşivinde bulunan işlerin, 01.07.2021 tarihi
itibariyle 7. Ceza Dairesine UYAP bilişim sistemi üzerinden devrine,
G) 15. Ceza Dairesinin 01.07.2021 tarihinden geçerli olmak üzere
KAPATILMASINA, 28.01.2020 tarih ve 31022 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 23.01.2020 tarih ve 2020/1 sayılı işbölümü kararı ile
15. Ceza Dairesine verilen ve bu dairenin arşivinde bulunan işlerin, 01.07.2021 tarihi
itibariyle 11. Ceza Dairesine UYAP bilişim sistemi üzerinden devrine,
H) 14. Ceza Dairesinin 01.07.2021 tarihinden geçerli olmak üzere
KAPATILMASINA, 28.01.2020 tarih ve 31022 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 23.01.2020 tarih ve 2020/1 sayılı işbölümü kararı ile
14. Ceza Dairesine verilen ve bu dairenin arşivinde bulunan işlerin, 01.07.2021 tarihi
itibariyle 9. Ceza Dairesine UYAP bilişim sistemi üzerinden devrine,
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I) 28.01.2020 tarih ve 31022 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yargıtay
Büyük Genel Kurulunun 23.01.2020 tarih, 2020/1 sayılı işbölümü kararı uyarınca
inceleme ve yargılama görevi 9. Ceza Dairesine ait olan;
1) Temyiz inceleme görevi 9. Ceza Dairesine ait olan TCK’nın 241
(tefecilik) ve TCK’nın 257 (görevi kötüye kullanma) suçlarına ilişkin bu dairenin
arşivinde bulunan işlerin inceleme görevinin 01.07.2021 tarihi itibariyle 5. Ceza
Dairesine UYAP bilişim sistemi üzerinden devrine,
2) 28.01.2020 tarih ve 31022 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yargıtay
Büyük Genel Kurulunun 23.01.2020 tarih, 2020/1 sayılı kararıyla 9. Ceza Dairesine
bırakılan ve hâlihazırda dairede yargılaması devam eden ilk derece dosyalarına
9. Ceza Dairesinde bakılmasına devam edilmesine,
3) 28.01.2020 tarih ve 31022 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yargıtay
Büyük Genel Kurulunun 23.01.2020 tarih, 2020/1 sayılı kararıyla ilk derece yargılama
görevi 9. Ceza Dairesine verilen “Yargıtay 16. Ceza Dairesinin görev alanına giren ve
ilk derece mahkemesi sıfatıyla bakılması gereken işler”e 01.07.2021 tarihi itibariyle
16. Ceza Dairesi tarafından bakılmasına,
NOT: Daha önce 9. Ceza Dairesince ilk derece yargılaması olarak bakılmış
dosyalardan kanun yolu incelemesinden dönenlere de 16. Ceza Dairesi tarafından
bakılacaktır.
İ) 3713 sayılı Kanunun 4. maddesinde sayılan ve terör amacı ile işlenen suçlara
ilişkin işlerin temyiz incelemesi ve ilk derece yargılamalarının suç tiplerine göre ilgili
Dairelerince yapılmasına,
II- Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca yapılan daire kapatma ve birleştirme
işlemleri sonucu bazı numaraların açığa çıkmış olması nedeniyle mevcut dairelerin
birbirini takip eden bir sıra halinde tertibi amacıyla;
1) Daire numaralarının aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesine;
a) 16. Ceza Dairesi numarasının 3. Ceza Dairesi olarak değiştirilmesine,
b) 15. Hukuk Dairesi numarasının 6. Hukuk Dairesi olarak değiştirilmesine,
c) 14. Hukuk Dairesi numarasının 7. Hukuk Dairesi olarak değiştirilmesine,
2) Bu Dairelerin arşivlerinde bulunan dosyalarının, yeni Daire numaralandırma
işlemlerinin UYAP bilişim sistemi üzerinden yapılmasına,
III- 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunla 2797 sayılı Yargıtay Kanununa eklenen Geçici 15. maddesinin 13. fıkrası ile
7079 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunla 2797 sayılı
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Kanunun geçici 15. maddesinin 12. fıkrası uyarınca Yargıtay Birinci Başkanlık
Kurulunca kabul edilen işbölümüne ilişkin iş bu kararın;
1) 01.07.2021 tarihinde uygulanmak üzere derhal Resmi Gazetede
yayımlanmasına,
2) Yargıtay Hukuk ve Ceza Genel Kurulları Başkanlıklarına, Daire
Başkanlıklarına ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile Yargıtay kararları dergisinde
yayınlanmak üzere Yayın İşleri Müdürlüğüne;
3) Barolara ve avukatlara duyurulmasını sağlamak üzere Türkiye Barolar Birliği
Başkanlığına;
4) Elektronik ortamda hazırlanan bir örneğinin, UYAP dosya gönderme formu
ekranında yapılacak düzenlemelerde esas alınmak üzere Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem
Genel Müdürlüğüne,
5) Mahkemelere duyurulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilmesine;
IV- İşbölümü kararının Yargıtay, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ile Adalet Bakanlığı
internet sitelerinde yayımlanmak suretiyle uygulayıcıların zamanında bilgi edinmelerinin
sağlanmasına,
22.06.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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