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I. RESEN İNCELEMENİN KONUSU 

1. Resen incelemenin konusunu; disleksi (özel/özgül öğrenme güçlüğü), dikkat eksikliği hiperaktivite 

bozukluğu (DEHB) gibi rahatsızlıklara sahip okuyucu yardımı alan engelli bireylerin, sınav esnasında 

okunan soruları duyarken eş zamanlı olarak sınav sorularını görerek takip edebilmesi için okuyucuya ve 

adaya birer adet olmak üzere iki kitapçık temin edilecek şekilde 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 

(YKS) Kılavuzu'nun güncellenmesi ve yeni uygulamanın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 

(ÖSYM)’nin yetki alanındaki bütün sınavlarda kalıcı ve yerleşik hale getirilmesi talebi oluşturmaktadır. 

II. RESEN İNCELEME SÜRECİ 

2. Kurumumuza konu ile ilgili olarak ilk başvuru 11.03.2021 tarihinde yapılmıştır. Başvuran özetle; 

disleksi, DEHB gibi rahatsızlığı olan bireylere ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda okuyucu yardımı 

hakkı tanındığını, bu hak kapsamında Covid-19 dönemine kadar okuyucu ile engelli adayın yan yana 

oturarak tek kitapçık üzerinden sınava girmesi şeklinde bir uygulamanın yapıldığını; ancak 2021 YKS 

Kılavuzu uyarınca Covid-19 mesafe tedbiri gereği okuyucu ile engelli adayın mesafeli oturması şeklinde 

bir uygulamaya geçildiğini; disleksi, DEHB gibi rahatsızlıklara sahip engelli bireylerin sınav esnasında 

okunan soruları duyarken eş zamanlı olarak sınav sorularını görerek takip etmesinin gerekli olduğunu ileri 

sürerek 2021 YKS için okuyucuya ve adaya birer adet olmak üzere iki kitapçık temin edilecek şekilde 

2021 YKS Kılavuzu'nun güncellenmesi ve yeni uygulamanın gelecek sınavlar için de geçerli kılınmasını 

talep etmiştir. 

  3. Başvuruya ilişkin olarak ÖSYM Başkanlığı ile yazışmalar yapılmıştır. 28.05.2021 tarihinde 

ÖSYM tarafından Kurumumuza iletilen yazıda, YKS sırasında okuyucu yardımı talep eden ve soru 

kitapçığını okuma hakkı bulunan engelli adaylara yönelik olarak yürütülen çalışmaların tamamlanmış 

olduğu belirtilerek 2021 yılında sınava girecek aday ve okuyuculara ayrı ayrı kitapçık verilmesi 

uygulamasının yapılacağı ifade edilmiştir. 

4. Bu esnada başvuran, 25.05.2021 tarihinde Kurumumuza e-posta yoluyla ikinci başvurusunda 

bulunarak aynı düzenlemenin ÖSYM’nin yetki alanındaki bütün sınavlarda (DGS, ALES, TUS, EKPSS 

vb.) kalıcı ve yerleşik uygulama haline getirilmesi için Kurumumuzdan resen inceleme başlatılması 

talebinde bulunmuştur. 

5. 6701 sayılı Kanun'un 17’nci maddesinin 1'inci fıkrasında “Ayrımcılık yasağı ihlalinden zarar 

gördüğü iddiasında bulunan her gerçek ve tüzel kişi Kuruma başvurabilir.” hükmü yer almaktadır. 

Başvuranın işbu karara konu ikinci başvurusunda, ayrımcılık yasağı ihlalinden zarar görmemesi sebebi ile 

başvuru şartı gerçekleşmemiş olmakla birlikte başvuruda iddia edilen hususların birçok kişiyi etkileme 

ihtimali olması sebebi ile başvurunun önem taşıdığı kanaati hasıl olmuştur. 
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6. Başkanlık makamının 28.05.2021 tarih ve 2478 sayılı Olurları ile ihlal iddiasında bulunan H. K. 

K. başvurusunun engellilik temelinde ayrımcılık iddiasının ayrımcılık yasağı kapsamında 6701 sayılı 

Kanun’un 9’uncu maddesinin (g) bendi uyarınca resen incelenmesine karar verilmiştir. 

7. 6701 sayılı Kanun’un 18’inci maddesinin 2'inci fıkrası uyarınca; 28.07.2021 tarih ve 3057 sayılı 

yazı ile ayrımcılık iddiasına muhatap olan ÖSYM Başkanlığından başvuranın iddialarıyla ilgili olarak yazılı 

görüş talep edilmiştir. Muhatap ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığından gelen yazılı görüşte; 

başvurucunun talep ettiği uygulamanın ÖSYM Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği sınavlarda uygulanmakta 

olduğu, ilgili sınav kılavuzlarında “Covid-19 pandemisi süresince, okuyucu yardımı alan ve aynı 

zamanda kendisi de soru kitapçığını okuma-kullanma hakkı bulunan aday ile okuyucu görevinde 

bulunan salon görevlisi için; soruları, cevap seçenekleri, soruların ve cevap seçeneklerinin 

sıralanışı birbirinin tamamen aynı olan bir çift (2 adet) soru kitapçığı uygulaması yapılacaktır. 

Çift soru kitapçıklarından bir tanesi yalnızca aday tarafından diğeri ise yalnızca okuyucu 

tarafından kullanılacaktır. Sınav süresince aday sorulardan birinin, bir kısmının veya tümünün 

okunmasını talep ettiğinde sorular okuyucu tarafından okunacaktır. Adaylar kendilerine ait soru 

kitapçığı üzerinde işlem yapabileceklerdir.” şeklinde adaylara tebliğ edilmekte olduğu ifade edilmiştir. 

8. 6701 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesi uyarınca; ihlal iddiasına muhatap ÖSYM’ye tekrar yazı 

yazılarak başvuru konusunda yerine getirilmesi talep edilen uygulamaya ilişkin ayrıntılı bilgi talep 

edilmiştir. 30.09.2021 tarih ve 4357 sayılı yazıda, adaylara sınav kılavuzu içeriğinde tebliğ edilen çift 

kitapçık uygulamasının 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavından sonraki diğer 

ÖSYM sınavlarında uygulanıp uygulanmadığı, bundan sonraki ÖSYM sınavlarında bu uygulamanın 

süreklilik arz edip etmeyeceği, ilgili uygulamaya ilişkin bir kılavuz güncellemesinin yapılıp yapılmadığı ve 

düzenlemenin “Sınava İlişkin Genel Bilgiler Temel İlke ve Kurallar” kılavuzunda yer alıp almadığı 

hakkında yazılı görüşü ile ÖSYM sınavlarına ilişkin “Sınava İlişkin Genel Bilgiler Temel İlke ve Kurallar” 

kılavuzunun tarafımızla paylaşılması istenmiştir. 

9. ÖSYM'nin 12.10.2021 tarih ve 68466 sayılı cevabi yazısında; 

a. Covid-19 pandemi döneminde, okuyucu yardımı alan adayların sınava katıldığı engelli 

salonlarında çift soru kitapçığı uygulanmasına karar verildiği, 

b. Alınan karara yönelik izleme, ölçme ve değerlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından 

çift soru kitapçığı uygulamasının 2021 ALES/1 ve 2021 YKS’de uygulandığı, 

c. Çift soru kitapçığı ile sınav uygulamasının basılı soru kitapçığı bulunmayan elektronik sınavlar 

haricinde ÖSYM sınav takvimi içinde yer alan ve başvuru süreci devam eden sınav kılavuzlarında 

“Engelli/Sağlık Sorunu Olan Adaylar ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunun Doldurulması başlığı 

altında uygulanmaya devam ettiği, 

d. “Sınava İlişkin Genel Bilgiler Temel İlke ve Kurallar”ın başvuru kılavuzlarının giriş bölümünde yer 

almakla birlikte protokol gereği kılavuz hazırlanmayan sınav/sınavlar için ÖSYM’nin resmi internet 

sitesinde paylaşılarak adaylara ve kamuoyuna duyurulduğu 

   belirtilmiştir. 

  Ayrıca görüş yazısı ekinde 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 

Kılavuzundan bir adet Kurumumuza gönderilmiştir. 

10. İlgili kılavuz incelendiğinde; 

a. 2. sayfada yer alan 1.11 No'lu maddesinde “Engelli/sağlık sorunu olan adayların başvuru 

yapmadan önce kılavuzun ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK 

DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI maddesini dikkatle okumaları ve 

kendilerine uygun olan seçeneği işaretlemeleri gerekmekte” olduğu ve bu durumun adaylara tebliğ hükmü 

yerine geçtiği, 

b. Kılavuzun “4.5. Engelli/Sağlık Sorunu Olan Adaylar ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunun 

Doldurulması” başlıklı bölümünün altında engelli/sağlık sorunu olan adayların engelli salonlarında sınava 
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girebilmesi için bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları “Engelli Sağlık Kurulu Raporu/ 

Çocuklar için Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)/Sağlık Kurulu Raporlarının onaylı bir örneğini, 

doldurulmuş haliyle Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu, sağlık/engel durumunu belirten dilekçelerini, 

aday başvuru kayıt bilgilerinin bir fotokopisini” başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırması gerekmekte 

olduğu, 

c. Engelli/sağlık sorunu olan adayların 2014 yılından itibaren başvurdukları ÖSYM sınavlarında (e- 

KPSS, e-YDS hariç) alınan engel/sağlık durumu bilgilerinin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmış 

olduğu, adayların sınavlara başvuru yapmadan önce bilgilerini kontrol etmeleri gerektiği, bilgilerinde 

değişiklik olanların yeni durumlarını belirtir Engelli Sağlık Kurulu raporlarını belirtilen diğer belgelerle 

birlikte ÖSYM’ye ulaştırılması gerektiği, bu doğrultuda, sağlık kurulu raporları ÖSYM tarafından kabul 

edilen adayların, engel/sağlık durumlarına uygun bir şekilde engelli salonunda sınava alınacağı ve gerekli 

ise kendilerine okuyucu/işaretleyici yardımı verileceği, bu adayların sınav giriş belgelerinde “Engelli 

Salonu” ibaresinin yazılı olacağı, Covid-19 pandemi süresince okuyucu yardımı alan ve aynı zamanda 

kendisi de soru kitapçığını okuma-kullanma hakkı bulunan aday ile okuyucu görevinde bulunan salon 

görevlisi için; sorularının ve cevap seçeneklerinin sıralanışı birbirinin tamamen aynı olan bir çift (2 adet) 

soru kitapçığı uygulamasının yapılacağı, çift soru kitapçıklarından bir tanesinin yalnızca aday tarafından 

diğerinin ise yalnızca okuyucu tarafından kullanılacağı, sınav süresince sorulardan birinin, bir kısmının 

veya tümünün okunması talep edildiğinde soruların okuyucu tarafından adaya okunacağı düzenlemesinin 

ilgili kılavuzun 24. ve 25. sayfalarında yer aldığı görülmüştür. 

d. Ayrıca yine kılavuzun 27.sayfasında ÇÖZGER/Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu 

Raporunda zihinsel MR (mental retardasyon) ile sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel 

bozukluk (otizm spektrum bozuklukları, asberger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluk 

vb.), disleksi, DEHB vb. olduğu belirtilen adaylara talepleri doğrultusunda okuyucu ve/veya işaretleyici 

yardımı verileceği, okuyucu yardımı alan adayların istedikleri takdirde sınav esnasında soruları 

kendilerinin de okumalarına izin verileceği, okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı talep etmeyenlerin 

istedikleri takdirde tekli salonlarda sınava alınacağı, bu durumdaki adaylardan ÇÖZGER/Engelli Sağlık 

Kurulu Raporu olan adaylara ise ek süre verileceği düzenlenmiştir. 

III. İLGİLİ MEVZUAT 

11. Anayasa'nın "Kanun önünde eşitlik" başlıklı 10’uncu maddesi, "Herkes, dil, ırk, renk, 

cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin 

kanun önünde eşittir. (…)” hükmünü içermektedir. 

12. Anayasa'nın "Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi" başlıklı 42'inci maddesi, "Kimse, eğitim 

ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve 

düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve 

eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve 

öğretim yerleri açılamaz. Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan 

kaldırmaz. (...) Devlet, maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini 

sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları 

sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. (...) " hükmünü 

haizdir. 

13. 6701 sayılı Kanun’un “Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı” başlıklı 3’üncü maddesi ise 

şöyledir: 

“(1) Herkes, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada eşittir. 

(2) Bu Kanun kapsamında cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, 

etnik köken, servet, doğum, medeni hâl, sağlık durumu, engellilik ve yaş temellerine dayalı 

ayrımcılık yasaktır. 

(3) Ayrımcılık yasağının ihlali hâlinde, konuya ilişkin görev ve yetkisi bulunan kamu kurum 
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ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ihlalin sona erdirilmesi, 

sonuçlarının giderilmesi, tekrarlanmasının önlenmesi, adli ve idari yoldan takibinin sağlanması 

amacıyla gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. 

(4) Ayrımcılık yasağı bakımından sorumluluk altında olan gerçek ve özel hukuk tüzel 

kişileri, yetki alanları içerisinde bulunan konular bakımından ayrımcılığın tespiti, ortadan 

kaldırılması ve eşitliğin sağlanması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.” 

14. Kanun'un “Ayrımcılık türleri” başlıklı 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrasında, ayrımcılık 

türleri “a) Ayrı tutma. b) Ayrımcılık talimatı verme ve bu talimatları uygulama. c) Çoklu 

ayrımcılık. ç) Doğrudan ayrımcılık. d) Dolaylı ayrımcılık. e) İşyerinde yıldırma. f) Makul 

düzenleme yapmama. g) Taciz. ğ) Varsayılan temele dayalı ayrımcılık.” olarak sıralanmıştır. 

15. Kanun'un “Ayrımcılık yasağının kapsamı” başlıklı 5’inci maddesinin 1’inci 

fıkrasında: “Eğitim ve öğretim, yargı, kolluk, sağlık, ulaşım, iletişim, sosyal güvenlik, sosyal 

hizmetler, sosyal yardım, spor, konaklama, kültür, turizm ve benzeri hizmetleri sunan kamu kurum 

ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel 

kişileri, yürüttükleri faaliyetler bakımından bu hizmetlerden yararlanmakta olan veya 

yararlanmak üzere başvurmuş olan ya da bu hizmetler hakkında bilgi almak isteyen kişi aleyhine 

ayrımcılık yapamaz. Bu hüküm kamuya açık hizmetlerin sunulduğu alanlar ve binalara erişimi de 

kapsar.” hükümleri yer almaktadır. 

16. 6701 sayılı Kanun’un “Kurulun görev ve yetkileri” başlıklı 11'inci maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendi şöyledir: “Ayrımcılık yasağı ihlallerine ilişkin başvurular ile insan hakları veya 

ayrımcılık yasağı ihlallerine ilişkin resen yapılan incelemeleri karara bağlamak, bu başvuru ve 

incelemelere ilişkin gerekli hâllerde uzlaşma sürecini sonuçlandırmak, ayrımcılık yasağı ihlallerine 

ilişkin bu Kanunda öngörülen idari yaptırımlara karar vermek.” 

17. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik’in “Karar türleri” başlıklı 65'inci maddesi şöyledir: “Kurum, yapılan başvuru 

veya resen inceleme kapsamında yaptığı inceleme ve araştırma sonucunda incelenemezlik kararı, 

gerekçeli kabul edilmezlik kararı, gönderme kararı, ihlal kararı, idari yaptırım kararı, uzlaşma 

kararı, ret kararı ve karar verilmesine yer olmadığına dair karar verir.” 

IV. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE 

18. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 2. maddesinde “Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, 

siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir 

ayrım gözetmeksizin bu Bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden 

yararlanabilir.” hükmünü haizdir. Aynı Belgenin 7. maddesinde “Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım 

gözetilmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir.” hükmü yer 

almaktadır. 

1 9. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. maddesine göre ise “Ayrımcılık yasağı Bu 

Sözleşme’de tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya 

diğer kanaatler, ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, servet, doğum başta 

olmak üzere herhangi başka bir duruma dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin sağlanmalıdır.” 

20. Aynı şekilde BM Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesi'nin ayrımcılığa ilişkin 

2. maddesinde de şu hüküm yer almaktadır: "Bu Sözleşme'ye Taraf her Devlet kendi ülkesinde 

yaşayan ve yetkisi altında bulunan bütün bireylere ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka 

fikir, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğum ya da başka bir statü bakımından hiçbir 

ayırım gözetmeksizin bu Sözleşme'de tanınan hakları sağlamak ve bu haklara saygı göstermekle 

yükümlüdür.” 

  Resen inceleme konusu olan olayda, disleksi, DEHB gibi rahatsızlıklara sahip okuyucu yardımı alan 

engelli bireyler, Anayasa'da ve ilgili uluslararası belgelerde teminat altına alındığı üzere eğitim ve öğrenim 
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hakkından diğer bireylerle eşit koşullarda, herhangi bir ayrımcı muameleye maruz kalmaksızın 

yararlanmalıdır. 

21. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun 28.05.2021 tarih ve 2478 sayılı Başkanlık Oluru 

ile başlatılan resen inceleme ile ilgili olarak 6701 sayılı Kanun’un 18’inci maddesinin 2'inci fıkrası 

uyarınca ayrımcılık iddiasına muhatap ÖSYM Başkanlığı'ndan talep edilen yazılı görüşlerde; disleksi, 

DEHB gibi rahatsızlıklara sahip okuyucu yardımı alan engelli bireyler için engelli salonlarında Covid-19 

pandemi döneminde çift soru kitapçığı uygulanmasına karar verildiği, bu uygulamanın 2021 ALES/1 ve 

2021 YKS’de uygulandığı, çift soru kitapçığı ile sınav uygulamasının basılı soru kitapçığı bulunmayan 

elektronik sınavlar haricinde ÖSYM sınav takvimi içinde yer alan ve başvuru süreci devam eden sınav 

kılavuzlarında “Engelli/Sağlık Sorunu Olan Adaylar ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunun 

Doldurulması” başlığı altında uygulanmaya devam ettiği belirtilmiştir. 

22. Çift soru kitapçığı uygulamasının 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve 

Öğretmenlik Başvuru Kılavuzu'nun 31. ve 32. sayfalarında, 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 

Kılavuzunun 26. sayfasında, 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Kılavuzunun 21. 

sayfasında, 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. Dönem Başvuru Kılavuzunun 31. 

sayfasında, 2021 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) Kılavuzunun 22. sayfasında, 

2021 Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) Başvuru Kılavuzunun 29. sayfasında, 2021 

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) Başvuru Kılavuzunun 26. sayfasında, 2021 Tıpta Yan 

Dal Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı (YDUS) Başvuru Kılavuzunun 28. sayfasında, Kaymakamlık sınavı 

başvuru kılavuzunun 15. sayfasında yer almakta olduğu tespit edilmiştir. Başvuru konusu olan çift soru 

kitapçığı uygulamasının kılavuz güncellemesi ile yerleşik bir uygulama haline geldiği, ÖSYM’nin yetkisi 

altında düzenlenen diğer sınavlarda da uygulandığı ve başvuru kılavuzlarının ÖSYM’nin resmi internet 

sayfasında paylaşıldığı görülmüştür. 

23. H. K. K.’in 2021 YKS’nin kılavuz güncellemesi için başvuruda bulunduğu tarihten sonra 

gerçekleşen ÖSYM’nin yetkisi dahilindeki sınavlar içerisinde 10.07.2021 tarihli İçişleri Bakanlığı 

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı, 11.07.2021 tarihli DGS, 01.08.2021 tarihli KPSS, 

29.08.2021 tarihli YÖKDİL/2, 05.09.2021 tarihli TUS, 19.09.2021 tarihli ALES/2, 26.09.2021 tarihli 

EUS, 03.10.2021 tarihli DUS, 10.10.2021 tarihli YDS/2 sınavlarında söz konusu uygulamanın 

yürütüldüğü tespit edilmiştir. 

24. Somut olayda engellilik temelinde ayrımcılık iddiasına muhatap ÖSYM tarafından başvuru 

konusu talebin yerine getirildiği, disleksi, DEHB gibi rahatsızlıklara sahip engelli bireyler için makul 

düzenlemeler yapılarak sınavların icra edileceği, ilgili düzenlemenin aday başvuru kılavuzuna işlenerek 

hüküm altına alındığı anlaşılmıştır. 

V. KARAR 

1.Başvuru konusuz kaldığından KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 

2. Kararın taraflara tebliğine ve KAMUOYUNA DUYURULMASINA, 

  3.Karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemesine 

başvurulabileceğine, 

04.01.2022 tarihinde, OY BİRLİĞİYLE, karar verildi. 
 

 
 

 

Av. Alişan TİRYAKİ 

II. Başkan 

Prof. Dr. Muharrem KILIÇ 

Başkan 

(Raporlu) 
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Dr. Burhan ERKUŞ 

Kurul Üyesi 

Dilek ERTÜRK 

Kurul Üyesi 

Av. Harun MERTOĞLU 

Kurul Üyesi 
 

İsmail AYAZ 

Kurul Üyesi 

(Görevli) 

 

 
Mehmet Emin GENÇ 

Kurul Üyesi 

 

 
Muhammet Ecevit CARTİ 

Kurul Üyesi 
 

 

 

Saffet BALIN 

Kurul Üyesi 

Ünal SADE 

Kurul Üyesi 

Av. Zennure BER 

Kurul Üyesi 
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