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Önsöz
Kanunlar Bibliyografisi çalışmasında, 24 üncü Dönem 4 üncü Yasama
Yılı 74 üncü Birleşiminden (17 Nisan 2014) başlayarak 27 nci Dönem
2 nci Yasama Yılının sonlandığı 19 Temmuz 2019 tarihine kadar beş
yıl üç aylık süreçte toplam 860 kanun incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
Bunun yanısıra;
•

10 Temmuz 2014 Terörün sona erdirilmesine ilişkin yasal
düzenleme,

•

15 Temmuz 2016 FETÖ/PYD Darbe teşebbüsü,

•

21 Temmuz 2016 Olağanüstü hal ilanı,

•

21 Ocak 2017 tarihli 6771 sayılı T.C. Anayasasında Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun 16 Nisan 2017 tarihinde halk oyuna
sunulması ve kabulüyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine
geçilmesi gibi Cumhuriyet tarihimizin önemli gelişmelerine sahne
olan sürecin ayrıntılı bir analizi yapılarak parlamento hukukuyla
ilgilenen avukat meslektaşlarımızın istifade edebileceği başvuru
dokümanı hazırlanmıştır.

İncelemesi yapılan 860 yasama faaliyeti çerçevesinde;
•

26 çerçeve kanun;

•

18 kod kanun;

•

61 torba kanun;

•

159 TBMM kararı;

•

500 uluslararası metin;

•

11 bütçe kanunu;

•

8 OHAL kararı;

•

32 OHAL kanun hükmünde kararnamesi;

•

32 OHAL kanunu;

•

2 Anayasa değişikliği kararı;
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•

5 Anayasa değişikliği kanun hükmünde kararnamesi;

•

6 Anayasa değişikliği kanunu ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve
her bölümün sonunda akademik değerlendirme sunulmuştur.

TBMM Genel Kurulu 860 yasama faaliyetiyle ele aldığı 966 kanun
ve 80 kanun hükmünde kararnamede 12.217 düzenleme yapmıştır.
Bu çerçevede;
•

9.233 yasa maddesi değiştirilmiş;

•

2.984 kanun maddesi yürürlükten kaldırılmış;

•

32 kanun ve 18 kanun hükmünde kararname yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yasa koyucu konumdaki TBMM’nin anılan dönemdeki yasalaştırdığı
860 kanunun;
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•

%3’ünün çerçeve kanun (26 kanun);

•

%2’sinin kod kanun (18 kanun);

•

%19’unun TBMM kararı (159 karar);

•

%58’inin uluslararası metin (500 metin);

•

%7’sinin torba kanun (61 kanun);

•

%0,2’nin bütçe kanunu (11 kanun);

•

%8’inin OHAL mevzuatı (toplam 72 karar, KHK, kanun);

•

%1,3’ünün Anayasa değişikliği mevzuatı (toplam 13 karar,
KHK, kanun) olduğu görülmektedir.

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Benim en büyük eserim” dediği
TBMM’nin; demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye
Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşamasında anayasal bir dayanak
olacağına inancımızla bu kitabın 23 Nisan 2020 tarihinde açılışının
100. yılına erişen Gazi Meclisimize yakışır bir eser olduğuna yürekten
inanıyorum.
Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü Ön İzleme Dairesi
koordinatörlüğünde hazırlanan ve konuyla ilgilenen avukat
meslektaşlarımız ve akademisyenlerimizin takdirlerine sunulan bu

çalışma, istifade edenlerin sayısı artıkça değer kazanacak ve sarf edilen
emekler hak ettiği yeri bulacaktır.
Son olarak, bu değerli çalışmanın ortaya çıkmasında öncü olan Ankara
Barosu Yasa İzleme Enstitüsü Başkanı Av. Murat ÇEKİÇ ile titiz ve yoğun
emek sarf eden Ön İzleme Dairesi Başkanı Av. Bülent DAĞSALI’ya
teşekkür ederim.
Av. R. Erinç SAĞKAN
Ankara Barosu Başkanı
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Sunuş

Ankara Barosu nezdinde 01.06.2011 tarihinde kurulan Yasa İzleme
Enstitüsü bünyesinde yer alan alt birimlerden biri olan Ön İzleme ve
Uygulama Takip Dairesi’nin görevleri arasında;
•

Yasama organında beklemekte ve görüşülmekte olan tasarı ve
teklifleri, uluslararası anlaşmaları incelemek ve bunlara ilişkin
değerlendirme ve öneriler hazırlamak,

•

Yürürlükteki yasaların; toplumsal gerekliliklere cevap verip vermediği, uygulamasının yeterli olup olmadığı, Anayasa’ya uygunlukları ve değişiklik ihtiyacı olup olmadığı konularında araştırma
ve incelemeler yapmak bulunmaktadır. Bu bağlamda Ön İzleme
Dairesi tarafından “Kanunlar Bibliyografisi ” hazırlanmakta ve
yayımlanmaktadır.

Kanunlar Bibliyografisi adı altında hazırlanan birinci çalışma raporunda, 13.12.2002 tarih 4774 sayılı kanun ile 02.03.2014 tarih 6529
sayılı kanun aralığında yer alan 1756 adet kanun incelenmiş ve sonuçları
Ankara Barosu Başkanı tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Kanunlar Bibliyografisi’nin devamı niteliğindeki elinizdeki bu kitap
ise; TBMM 24 üncü Dönem 4 üncü Yasama Yılı’nın 17.04.2014 tarihli
birleşiminden başlayarak 27 nci Dönem 2 nci Yasama Yılı’nın sonlandığı 19.07.2019 tarihine kadar olan dönemdeki yasama faaliyetlerini
kapsamaktadır.
Bu cümleden olarak; TBMM İçtüzüğü’nden istifadeyle yasama organı
ve faaliyetlerine ilişkin bazı hukuki terimlerin açıklanmasında fayda
mütalaa edilmektedir.
TBMM İçtüzüğü’ne göre, “Yasama Dönemi”, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin iki milletvekili genel seçimi arasındaki süre olup, bu süre,
Anayasa uyarınca uzatılmadığı veya seçimler yenilenmediği takdirde,
beş yılını kapsamaktadır.
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“Yasama Yılı” ise, 1 Ekim’de başlayıp 30 Eylül’de sona eren süredir. Bir
yasama yılı içinde belirli günlerde gerçekleştirilen Meclis toplantılarına
“Birleşim” adı verilmektedir. Resmi tatile rastlamadığı takdirde TBMM
Genel Kurulu Salı günü saat 15.00’ten 21.00’e, Çarşamba ve Perşembe
günleri ise saat 14.00’ten 21.00’e kadar toplanmaktadır.
Kanunlar Bibliyografisinde inceleme yöntemi olarak yasama dönemleri
ve her bir dönem içinde yasama yıllarının alt başlığı altında önce yasama
faaliyetlerinin tipine göre sayısal bilgiler verilmekte sonra kanun türlerine
göre yayımlanma tarihini esas alan bir sıra dahilinde açıklamalara yer
verilmektedir.
Bu noktada kanun türlerini açıklamak faydalı olacaktır. “Kod kanun”,
belirli bir alanı yeni baştan tümüyle düzenleyen kanunu ifade etmektedir.
“Çerçeve kanun”, kod kanunlarda değişiklik yapan kanundur. Genel
yasama yöntemine göre,her birisi ayrı bir kanun teklifi yolunu izlemesi
gereken ve konu yönünden bütünlük sergilemediği halde tek bir teklif
veya tasarı şeklinde yasalaştırılan kanunlar, “Torba kanun” şeklinde
adlandırılmaktadır.
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İnceleme yöntemi çerçevesinde;
•

Çerçeve kanunlar bölümünde, önce en fazla değişiklik yapılan
kanunlar ismen belirtilmiş sonra çerçeve kanunlar hakkında bilgi
verilerek ve her bir kanunun açıklandığı bölümün sonunda değişiklik yapılan kanun ve madde sayısı vurgulanmıştır.

•

Kod kanunlar bölümünde, düzenleme yapılan alana ilişkin kanunun içeriği açıklanmış ve değişiklik yapılan kanun ve maddeleri
belirtilmiştir.

•

Uluslararası metinlerin incelendiği bölümde ise önce onaylanan
metinlerin tiplerine ve konularına göre (anlaşma, işbirliği zaptı,
sözleşme, protokol, mutabakat zaptı, tavsiye kararı vb.) dağılımına ilişkin sayısal bilgiler verilmekte; sonra uluslararası metinler
kapsamında işbirliği yapılan ülke/kıta/kurum dağılımı verilmekte
ve metinlerin içeriği açıklanmaktadır.

•

Torba kanunlar bölümünde; değişiklik yapılan kanunların künye
bilgilerinin yanı sıra değiştirilen madde sayısı vurgulanmakta ve
kanun içeriği hakkında ayrıntılara yer verilmektedir.

•

Her bir yasama yılına ayrılan bölüm “Değerlendirme” ile sonlanmaktadır. Değerlendirmede, incelenen sürece ilişkin yasama
faaliyetlerinin karakteristiğini ortaya koyan analizler yapılmıştır.

Bilindiği üzere, Bakanlar Kurulunun 2016/9064 sayılı kararıyla
21.07.2016 saat 01.00 itibarıyla ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL)
ilan edilmiştir. “Olağanüstü Hal İlanı ve Yasama Faaliyetlerinin Değerlendirmesi” adı verilen bölüm, çalışmamızın özel bir bölümünü teşkil
etmektedir.
Anayasa’nın 120’nci maddesi ile 2935 sayılı OHAL Kanununun
3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, ülke genelinde
devam etmekte olan olağanüstü halin üç ay süre ile uzatılması hakkında Bakanlar Kurulunca alınan kararlar, TBMM Genel Kurulu’nda
görüşülerek onaylanmış ve neticede OHAL, yedi kez uzatılmış ve iki
yılın ardından uzatılmayınca 19.07.2018 gecesi saat 00.01 itibarıyla
sona ermiştir.
26 ncı ve 27 nci Yasama Dönemine ait dört yasama yılını kapsayan
bu bölümde, OHAL kronolojisi çerçevesinde 32 kanun hükmünde
kararname (KHK) ve bu dönemde yayımlanan 32 KHK’ların kabul
edilmesine dair kanunlar ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Anılan yasama
dokümanlarında düzenleme yapılan kanun ve KHK’ların maddelerine
yer verilmiştir.
“T.C. Anayasa Değişikliği Yasama Faaliyetlerinin Değerlendirmesi”
başlığı altında;
•

Anayasa değişikliklerinin kronolojisi,

•

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş yolunda altı kanun
ve beş KHK ile iki Cumhurbaşkanlığı kararının ayrıntıları
incelenmiştir.

“OHAL Süreci ve T.C. Anayasa Değişikliği Yasama Faaliyetlerinin
Değerlendirmesi” bölümünde, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun
faaliyetlerine yer verilmiş ve OHAL sürecinde KHK’larla kişiler ve
kurumlar hakkında tesis edilen işlemlerin ayrıntılı analizi yapılmıştır.
“Sonuç” bölümünde de ifade edildiği şekilde bu kitap, beş yıl üç
aylık süre içinde 860 yasama faaliyetini inceleyen, değişiklik yapılan ve
yürürlükten kaldırılan 966 kanun ve 80 kanun hükmünde kararnamenin
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toplam 12.217 maddesini açıklayan bir başvuru dokümanıdır. Bu
yönüyle meslektaşlarımıza ve akademisyenlere çalışmalarında önemli
katkı sağlaması en büyük temennimizdir.
Bu kitabın ortaya çıkarılmasında anlamlı ve değerli desteklerini gördüğüm ve bu nedenle teşekkür borçlandığım aşağıda isimleri zikredilen
dostlara ve yakınlarıma sahip olmaktan dolayı sonsuz gurur duyuyorum.
İsmini anacaklarımın başında Yasa İzleme Enstitüsü Başkanı Avukat
Murat ÇEKİÇ geliyor. Eserin ortaya çıkmasında teşvik ve desteğini
benden esirgemeyen, varlığıyla rahatlatan, dostluğuyla besleyen değerli
Avukat Murat ÇEKİÇ’e ve Genel Kurul üyelerine ayrı ayrı teşekkür
ediyorum.
Sağlık Bakanlığınca 11 Mart 2020 tarihinde “Evde Kal ” çağrısı ile
başlayan COVID-19 Pandemi Süreci kitabımızın basıma hazırlanmasını
önemli ölçüde etkiledi. Zorunlu hale gelen uzaktan çalışma koşullarına
rağmen bu kitabın basıma hazırlanmasında zaman mefhumu tanımadan
büyük emek harcayan Ankara Barosu Dtp Uzmanı Ali Kemal ÇERŞİL’e
teşekkür ediyorum.
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Son olarak; Ankara Barosu’nun mesleğin icrasına yönelik olumlu
örnekler sunmasında olağanüstü gayret gösteren Ankara Barosu Başkanı
Avukat R. Erinç SAĞKAN’a ve Yönetim Kurulunun değerli üyelerine
teşekkürü bir borç biliyorum.
Aralık 2020, Ankara
Av. Bülent DAĞSALI
Ankara Barosu
Yasa İzleme Enstitüsü
Ön İzleme Dairesi Başkanı

TBMM 24. Dönem

Yasama Faaliyeti
(17 Nisan 2014 – 07 Haziran 2015)
24. Dönem

4. Yasama Yılı
5. Yasama Yılı

(01.10.2013 – 30.09.2014)
(01.10.2014 – 07.06.2015)

TBMM 24. DÖNEM 4. ve 5. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

1. TBMM 24 üncü Dönem 4 üncü (74 üncü Birleşimden İtibaren) ve 5 inci
Yasama Yılı Yasama Faaliyeti (17 Nisan 2014 – 07 Haziran 2015):
24 ncü Dönem 4 ncü Yasama Yılı, 01.10.2013 – 30.09.2014 tarihlerini kapsayan dönemi;
5 nci Yasama Yılı ise, 01.10.2014 – 07.06.2015 tarihleri arasındaki
yasama faaliyetlerini ihtiva etmektedir. Bu kitap, önceki çalışmanın
sonlandırıldığı 74 üncü Birleşim başlangıç alınarak hazırlanmıştır.
a. 24 üncü Dönem 4 üncü ve 5 inci Yasama Yılı Yasama Faaliyeti Sayısal
Bilgiler:
(1). 24 üncü Dönem 4 üncü Yasama Yılı 74 üncü Birleşimden İtibaren (17
Nisan 2014 – 30 Eylül 2014) Yasalaşan Kanunlar:
Çerçeve Kanun
Kod Kanun
Torba Kanun
Uluslararası Metin
TBMM Kararı
TOPLAM

4
2
2
16
12
36

(2). 24 üncü Dönem 5 inci Yasama Yılı (01 Ekim 2014 – 07 Haziran 2015)
Yasalaşan Kanunlar:
Bütçe
Çerçeve kanun
Kod kanun
Torba Kanun
Uluslararası metin
TBMM Kararı
TOPLAM

2
9
3
8
76
22
120
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b. 24 üncü Dönem 4 üncü ve 5 inci Yasama Yılı Çerçeve Kanunlar:
(1). Çerçeve Kanunlarla Değiştirilen Kanun Maddeleri:
•

04.6.1985 tarihli 3213 sayılı Maden Yasasına ilişkin 34 maddede
değişiklik, 2 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

03.7.2005 tarihli 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı
Kanununa İlişkin 21 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten
kaldırılmıştır.

•

28.3.1983 tarihli 2809 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı
Kanununa ilişkin 13 maddede değişiklik,

•

22.11.2001 tarihli 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa ilişkin
10 maddede değişiklik,

•

11.6.2010 tarihli 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,
Gıda ve Yem Kanununa ilişkin 8 maddede değişiklik, 1 madde
yürürlükten kaldırılmıştır.

•

01.11.1983 tarihli 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kanununa ilişkin 12 maddede
değişiklik,

•

13.12.1983 tarihli 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’ya ilişkin 5 maddede
değişiklik,

•

02.9.1983 tarihli 78 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Öğretim
Elemanlarının Kadroları Hakkında KHK’ya ilişkin 3 maddede
değişiklik,

•

10.12.2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununa ilişkin 3 maddede değişiklik,

•

11.10.1983 tarihli 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa ilişkin 3 maddede değişiklik,

•

10.3.2011 tarihli 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununa
ilişkin 3 maddede değişiklik,

•

07.11.1985 tarihli 3238 sayılı Savunma Sanayi Müsteşarlığı
Kurulması Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik,
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•

11.7.1939 tarihli 3670 sayılı Milli Piyango Teşkiline dair Kanuna
ilişkin 2 maddede değişiklik,

•

18.12.1953 tarihli 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında
Kanuna İlişkin 2 maddede değişiklik,

•

19.02.1985 tarihli 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede
değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

04.02.1983 tarihli 2797 sayılı Yargıtay Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

12.01.2011 tarihli 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa
ilişkin 2 maddede değişiklik,

•

23.10.1984 tarihli 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

22.11.1984 tarihli 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununa ilişkin 1 maddede
değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

04.01.1961 tarihli 209 sayılı Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık
Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek
Döner Sermaye Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

27.6.1989 tarihli 375 sayılı KHK’ya ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

01.7.2005 tarihli 5378 sayılı Engelliler Hakkındaki Kanuna
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

25.11.2010 tarihli 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede
değişiklik,

•

02.7.1964 tarihli 492 sayılı Harçlar Kanununa ilişkin 1 maddede
değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

21.6.1927 tarihli 1111 sayılı Askerlik Kanununa ilişkin 1 maddede
değişiklik yapıldığı görülmektedir.

•

17.02.2000 tarihli 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli
Parkı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
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(2). 17.04.2014 tarihli 6532 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve
MİT Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun:
Özeti
2937 sayılı kanunun yeni güvenlik ve dış politika ihtiyaçlarına cevap
verememesi, istihbarat hizmetlerine katkıda bulunan kişilerin kanunla
tanınan koruma tedbirlerinden yararlandırılması, insan istihbaratı ve
teknik istihbarat yöntem ve kapasitesini artırmak gerekçesiyle anılan
kanunda değişiklikler yapılmıştır.
İçeriği
MADDE 1 – 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat
Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanununun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiş ve ikinci fıkrasının birinci
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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h) Dış güvenlik, terörle mücadele ve millî güvenliğe ilişkin konularda
Bakanlar Kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.
i) Dış istihbarat, millî savunma, terörle mücadele ve uluslararası
suçlar ile siber güvenlik konularında her türlü teknik istihbarat ve insan
istihbaratı usul, araç ve sistemlerini kullanmak suretiyle bilgi, belge,
haber ve veri toplamak, kaydetmek, analiz etmek ve üretilen istihbaratı
gerekli kuruluşlara ulaştırmak.
j) İstihbarat kapasitesini, niteliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla
çağdaş istihbarat usul ve yöntemlerini araştırmak, teknolojik gelişmeleri
takip etmek ve uygun görülenleri temin etmek.
“Millî İstihbarat Teşkilatına bu görevler dışında görev verilemez.”
MADDE 3 – 2937 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin onuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
Millî İstihbarat Teşkilatı bu Kanun kapsamındaki görevlerini yerine
getirirken aşağıdaki yetkileri kullanır:
a) Yerli ve yabancı her türlü kurum ve kuruluş, tüm örgüt veya
oluşumlar ve kişilerle doğrudan ilişki kurabilir, uygun koordinasyon
yöntemlerini uygulayabilir.
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b) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
kapsamındaki kurum ve kuruluşlar ile diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği
bulunmayan kuruluşlardan bilgi, belge, veri ve kayıtları alabilir, bunlara ait arşivlerden, elektronik bilgi işlem merkezlerinden ve iletişim alt
yapısından yararlanabilir ve bunlarla irtibat kurabilir. Bu kapsamda
talepte bulunulanlar, kendi mevzuatlarındaki hükümleri gerekçe göstermek suretiyle talebin yerine getirilmesinden kaçınamazlar.
c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci
Kitap Dördüncü Kısım Dört, Beş, Altı ve Yedinci bölümlerinde yer alan
suçlara (318, 319, 324, 325 ve 332 nci maddeleri hariç olmak üzere)
ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda ifade tutanaklarına, her türlü
bilgi ve belgeye erişebilir, bunlardan örnek alabilir.
d) Görevlerini yerine getirirken gizli çalışma usul, prensip ve tekniklerini kullanabilir.
e) İstihbari faaliyetler için görevlendirilenlerin kimliklerini değiştirebilir, kimliğin gizlenmesi için her türlü önlemi alabilir, tüzel kişilikler
kurabilir. Kimliğin oluşturulması veya tüzel kişiliğin kurulması ve devam
ettirilmesi için zorunlu olması durumunda gerekli belge, kayıt ve dokümanlar ile araç ve gereçler hazırlayabilir, değiştirebilir ve kullanabilir.
f ) Yabancıların ülkeye giriş ve çıkış ile vize, ikamet, çalışma izni ve
sınır dışı edilmesi gibi konularda, ilgili kurum ve kuruluşlardan talepte
bulunabilir.
g) Telekomünikasyon kanallarından geçen dış istihbarat, millî
savunma, terörizm ve uluslararası suçlar ile siber güvenlikle ilgili verileri toplayabilir.
h) Yabancı unsurların ülkenin ve vatandaşların iletişim güvenliğini
tehdit eden faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar yapabilir,
ilgili kurum ve kuruluşlardan talepte bulunabilir.
i) MİT’te görev alan veya alacak kişilerin güvenilirliklerini ve uygunluklarını belirlemek için yalan makinası uygulaması dâhil test teknik
ve yöntemlerini kullanabilir.
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j) MİT mensupları görevlerini yerine getirirken ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerle önceden bilgi vermek suretiyle görüşebilir, görüşmeler yaptırabilir, görevinin gereği terör örgütleri dâhil olmak
üzere millî güvenliği tehdit eden bütün yapılarla irtibat kurabilir.”
“Yetkili ve görevli hâkim, Ankara ağır ceza mahkemesinin üyesidir.”
Önleyici istihbarat elde etmek ve analiz yapabilmek amacıyla yukarıdaki hükümlere ve diğer kanunlardaki düzenlemelere bağlı kalmaksızın;
MİT Müsteşarı veya yardımcısının onayıyla yurt dışında veya yabancılar
tarafından gerçekleştirilen iletişim ile ankesörlü telefonlarla gerçekleştirilen iletişim ve MİT mensuplarının, MİT’te görev almış olanların veya
görev almak üzere başvuranların iletişimi tespit edilebilir, dinlenebilir,
sinyal bilgileri değerlendirilebilir, kayda alınabilir.
Bu Kanundaki görevlerin ifası ve yetkilerin kullanılmasına ilişkin
usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
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MADDE 4 – 2937 sayılı Kanuna mülga 16 ncı maddesinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki 16/A maddesi eklenmiştir.
Madalya
MADDE 16/A – Yurt içinde veya yurt dışında olağanüstü gayret ve
fedakârlıkla yaptığı çalışmalar sonucunda; ülkenin ve milletin bölünmez
bütünlüğünün korunmasında, Devletin yücelmesinde, millî menfaatlere
katkıda ve hizmette üstün başarı ve yararlılık gösteren MİT personeline
madalya verilebilir.
Birinci fıkra uyarınca verilecek madalyaların ebat, biçim ve özellikleri, kimlere ve nasıl verileceği ile bunların kaydına, muhafazasına ve
taşınmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 5 – 2937 sayılı Kanunun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 25 – MİT mensupları ile emeklileri, demirbaş silahları
ve zatî silahlarını MİT Müsteşarlığı kayıtlarına geçirilmek ve MİT
Müsteşarlığınca verilen belgelere işlenmek kaydıyla, meskûn mahaller
dâhil her yerde taşıyabilirler. Bu suretle düzenlenen belgeler taşıma izni
belgesi yerine geçer.
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MADDE 6 – 2937 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin başlığı “Soruşturma izni ve yargılama” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir.
Cumhuriyet savcıları, MİT görev ve faaliyetleri ile mensuplarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikâyet aldıklarında veya böyle bir durumu
öğrendiklerinde MİT Müsteşarlığına bildirirler. MİT Müsteşarlığının,
konunun görev ve faaliyetlerine ilişkin olduğunu belirtmesi veya belgelendirmesi hâlinde adli yönden başkaca bir işlem yapılmaz ve herhangi
bir koruma tedbiri uygulanmaz. Ancak birinci fıkra hükümlerine göre
işlem yapılabilir.
İsimsiz, imzasız, adressiz yahut takma adla yapıldığı anlaşılan ya da
belli bir olayı ve nedeni içermeyen, delilleri ve dayanakları gösterilmeyen
ihbar ve şikâyetler, Cumhuriyet savcılarınca işleme konulmaz.
MİT Müsteşarı hakkındaki soruşturmalarda 25/10/1963 tarihli ve
353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 15/A maddesinin üçüncü fıkrasının son iki cümlesi ile beş, altı ve
yedinci fıkralarında yer alan usul ve hükümler uygulanır. MİT Müsteşarı
hakkındaki yargılama Yargıtay ilgili dairesince yapılır.
Aynı konuya ilişkin yeni ve somut bir delil ortaya çıkmadan yeniden
soruşturma yapılamaz.
MİT mensupları ile istihbarat hizmetlerine yardımları tevsik edilenler
ve bunların eş, çocuk, ana, baba ve kardeşleri MİT Müsteşarının onayıyla
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan
koruma tedbirlerinden yararlandırılabilir.
MİT mensuplarının görevlerini yerine getirirken, görevin niteliği gereği
veya görevin ifası sebebiyle diğer kişilere vermiş oldukları zararlar idare
tarafından tazmin edilir. Tazmin, zararın göreve ilişkin bir husustan
doğması ve ilgili personelin kasıt veya ağır kusurunun bulunmaması
hâlinde rücu işlemine konu edilmez.
Türk vatandaşları hariç olmak üzere, tutuklu veya hükümlü bulunanlar, millî güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği hâllerde
Dışişleri Bakanının talebi üzerine, Adalet Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile başka bir ülkeye iade edilebilir veya başka bir ülkede
tutuklu ve hükümlü bulunanlar ile takas edilebilir.
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MADDE 7 – 2937 sayılı Kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 27 – Millî İstihbarat Teşkilatının görev ve faaliyetlerine
ilişkin bilgi ve belgeleri, yetkisiz olarak alan, temin eden, çalan, sahte
olarak üreten, bunlar üzerinde sahtecilik yapan ve bunları yok eden
kişiye dört yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.
MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini herhangi bir yolla ifşa
edenler ile MİT mensuplarının kimliklerini sahte olarak düzenleyen
veya değiştiren ya da bu sahte belgeleri kullananlara üç yıldan yedi yıla
kadar hapis cezası verilir.
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Birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki bilgi ve belgelerin; radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya
araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim
araçları vasıtasıyla yayımlanması, yayılması veya açıklanması hâlinde;
9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununun 11 inci maddesi ile
4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddeleri hükümlerine göre
sorumlulukları belirlenenler ile bunları yayanlar hakkında üç yıldan
dokuz yıla kadar hapis cezası verilir.
Bu Kanun kapsamındaki görev ve yetkilerin kullanılmasını engelleyenlere üç yıldan beş yıla kadar, ihmal veya suistimal suretiyle önleyenlerle
yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere iki yıldan dört yıla kadar hapis
cezası verilir.
Söz konusu fiillerin MİT mensuplarınca işlenmesi hâlinde verilecek
ceza üçte biri oranına kadar artırılır.
MADDE 8 – 2937 sayılı Kanunun 28 inci maddesi başlığıyla birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Taleplerin Karşılanması
MADDE 28 – Bu Kanunda MİT’e verilen görev ve yetkiler çerçevesinde yapılan her türlü talep öncelikli olarak yerine getirilir, bu talepleri
yerine getirenlerin hukuki ve cezai sorumluluğu doğmaz.
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Bu Kanun ile diğer kanunlarda aynı konuyu düzenleyen farklı hükümler bulunması hâlinde bu Kanun hükümleri uygulanır.
MADDE 9 – 2937 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 29 – MİT mensupları ile MİT’te görev yapmış olanlar,
MİT’in görev ve faaliyetlerine ilişkin hususlarda tanıklık yapamaz.
Ancak, Devletin çıkarlarının zorunlu kıldığı hâllerde MİT mensuplarının tanıklığı MİT Müsteşarının, MİT Müsteşarının tanıklığı ise
Başbakanın iznine bağlıdır.
MADDE 10 – 2937 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar, bu
Kanunda yazılı görevlerin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan
hâllerde, kullanımlarında bulunan her türlü malzeme, ekipman, teçhizat
ve cihazı, diğer kanunların bu konudaki düzenlemelerine bakılmaksızın
MİT’e geçici olarak tahsis edebilir veya bedelsiz devredebilirler.
MADDE 11 – 2937 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 1 – Millî İstihbarat Teşkilatı uhdesindeki istihbari
nitelikteki bilgi, belge, veri ve kayıtlar ile yapılan analizler, Türk Ceza
Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Yedinci Bölümünde yer alan
suçlar hariç olmak üzere, adli mercilerce istenemez.
6 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendine göre kimlikleri değiştirilenler, MİT’in görev ve faaliyetlerine yardımcı olanlar veya istihbarat
hizmetlerinde istifade edilenler, kamu görevlisi olup olmadıklarına
bakılmaksızın; görev, faaliyet ve yardımları sebebiyle sorumlu tutulamaz.
Teşkilat uhdesindeki bilgi ve belgelerin gizlilik derecelerinin ve sürelerinin tespit edilmesine, birim ve kısımlara ayrılmasına, kullanıma veya
paylaşıma açılmasına ve bunların akademik çalışmalar ile her türlü
yayın ve edebî eserde kullanılmasına Müsteşar tarafından oluşturulacak
bir Komisyonca karar verilir.
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MADDE 12 – 2937 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 2 – Bu maddede belirtilen görevleri yerine getirmek
üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde Güvenlik ve İstihbarat
Komisyonu kurulmuştur.
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MİT Müsteşarlığı tarafından yürütülen Devlet istihbarat hizmetleri
ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali
Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından görevleri gereği yürütülen güvenlik faaliyetlerine ve istihbari nitelikteki faaliyetlere ilişkin
olarak İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve MİT Müsteşarlığınca
hazırlanacak yıllık raporlar Başbakanlığa gönderilir. Başbakanlıkça
bu raporlar üzerine hazırlanacak yıllık rapor mart ayı içinde Güvenlik
ve İstihbarat Komisyonuna sunulur. Komisyon, incelemelerini ve görüşmelerini raporun kendisine intikalinden itibaren doksan gün içinde
tamamlar ve hazırlayacağı raporu bu süre içinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığına sunar.
Komisyonun üye sayısı on yedidir. Üye dağılımı siyasi parti gruplarının parti grupları toplam sayısı içindeki yüzde oranlarına göre yapılır.
Komisyonun görevleri şunlardır:
a) Millî güvenliğe ilişkin konularda görüş ve öneriler sunmak
b) Güvenlik ve istihbarat konularında uluslararası alanda kabul
gören gelişmeleri izlemek
c) Kendi faaliyetlerine ilişkin rapor hazırlamak
d) Güvenlik ve istihbarat hizmetleri sırasında elde edilen kişisel
verilerin güvenliğini ve bireyin hak ve özgürlüklerini koruyucu öneriler
geliştirmek
Komisyon görüşmeleri kapalı oturumla yapılır. Kapalı oturumda
Komisyon üyeleri, ilgili bakanlar, görevli hükümet temsilcileri ve
Komisyonda görev yapan yasama uzmanları ile stenograflardan başkası
bulunamaz.
Komisyon çalışmalarına ilişkin bilgi ve belgelerin saklanmasında ve
korunmasında gizlilik esastır. Komisyon görüşmelerine katılanlar ile bu
görüşmelere herhangi bir suretle vâkıf olanlar, Komisyon çalışmaları ve
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görüşülen konular hakkında hiçbir açıklama yapamaz ve bunları sır
olarak saklamakla yükümlüdür.
Komisyon tarafından hazırlanan raporları ve bunların eklerini taşıyan, çoğaltan, teslim alanlar da dâhil olmak üzere tüm görevliler, bu
raporların ve eklerinin korunması için gereken dikkat ve özeni göstermek
zorundadır.
İlgili kurumlar ve Başbakanlıkça hazırlanacak raporlarda, Komisyon
raporlarında ve bunların ekleri ile Komisyon tutanaklarında, Devlet
sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelere yer verilmez.
Komisyonun çalışma usul ve esaslarına ilişkin olarak bu maddede
hüküm bulunmayan hâllerde Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
hükümleri uygulanır.
İlgili kurumlar ve Başbakanlıkça hazırlanacak raporların hazırlanmasına ve kapsamına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu kararıyla
yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.
MADDE 13 – 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Savunma Sanayii
Müsteşarlığının Kurulması ve 11 Temmuz 1939 Tarih ve 3670 Sayılı
Millî Piyango Teşkiline Dair Kanunun İki Maddesi ile 23 Ekim 1984
Tarih ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Bir Maddesinde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci
fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
Ancak, doğrudan Millî İstihbarat Teşkilatınca tedarik edilmesi uygun
görülen istihbarat ve güvenlik amaçlı ihtiyaçlar için gereken kaynak,
MİT Müsteşarının teklifi, Millî Savunma Bakanının uygun görüşü ve
Başbakanın onayıyla, Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Millî
İstihbarat Teşkilatı adına açılmış olan hesaplara aktarılır. Aktarılan bu
tutarlar, Millî İstihbarat Teşkilatının tabi olduğu mevzuat hükümlerine
göre harcanır.
Bu kanun ile 4 kanunun toplam 17 maddesi değiştirilmiştir.
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(3). 30.04.2014 tarihli 6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun:
Özeti
22.11.2001 tarihli 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda tarım arazilerinin parçalanmasının önlenmesi ve korunması ile ilgili yeterli düzenleme
bulunmadığı gerekçesiyle; tarım arazilerinin parçalanmasının önlenmesi
ve korunması amacıyla 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı
Kanununda düzenlemeler yapılmaktadır.
İçeriği
MADDE 1 – 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi
Kullanımı Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 1 – Bu Kanunun amacı; toprağın korunması, geliştirilmesi,
tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi ve yeter gelirli
tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi,
tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı kullanımını sağlayacak
usul ve esasları belirlemektir.
MADDE 2 – 5403 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Kanun; arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel
esaslara uygun olarak sınıflandırılması, tarımsal arazi ve yeter gelirli
tarımsal arazilerin asgari büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, arazi kullanım planlarının hazırlanması, koruma ve
geliştirme sürecinde toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle değerlendirilmesi, amaç dışı ve yanlış kullanımların
önlenmesi, korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulması ile görev,
yetki ve sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsar.
MADDE 4 – 5403 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin başlığı “Tarım
arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi büyüklüklerinin
belirlenmesi” şeklinde, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
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Asgari tarımsal arazi büyüklüğü, bölge ve yörelerin toplumsal, ekonomik, ekolojik ve teknik özellikleri gözetilerek Bakanlık tarafından
belirlenir. Belirlenen asgari büyüklüğe erişmiş tarımsal araziler, bölünemez eşya niteliği kazanmış olur.
Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal
tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardan
küçük belirlenemez. Bakanlık asgari tarımsal arazi büyüklüklerini
günün koşullarına göre artırabilir. Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez, Hazine
taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adedi
artırılamaz. Ancak, tarım dışı kullanım izni verilen alanlar veya çay,
fındık, zeytin gibi özel iklim ve toprak ihtiyaçları olan bitkilerin yetiştiği
alanlarda arazi özellikleri nedeniyle belirlenen asgari tarımsal arazi
büyüklüğünden daha küçük parsellerin oluşması gerekli olduğu takdirde,
Bakanlığın uygun görüşü ile daha küçük parseller oluşturulabilir.
MADDE 5 – 5403 sayılı Kanuna 8 inci maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki 8/A ila 8/K maddeleri ve 8/A maddesine bağlı ek (1)
sayılı liste eklenmiştir.
Yeter Gelirli Tarımsal Arazi Büyüklüğü
MADDE 8/A – İl ve ilçelerin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri
bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak bu Kanuna ekli (1) sayılı
listede belirlenmiştir. Tarımsal araziler bu Kanuna ekli (1) sayılı listede
belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz
edilemez, bölünemez. Tarımsal arazilerin bu niteliği şerh konulmak
üzere Bakanlık tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Yeter
gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin hesaplanmasında, aynı kişiye ait
ve Bakanlıkça aralarında ekonomik bütünlük bulunduğu tespit edilen
tarım arazileri birlikte değerlendirilir. Yeter gelirli tarımsal arazilerin
ekonomik bütünlüğe sahip olmayan kısımları Bakanlığın izni ile satılabilir. Bilimsel gelişmeler ve günün koşullarına göre bu Kanuna ekli
(1) sayılı listede Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile
değişiklik yapılabilir.
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Mirasa Konu Tarımsal Araziler ile Yeter Gelirli Tarımsal Arazilerin Devri
MADDE 8/B – Mirasa konu tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal
arazilerde mülkiyetin devri esastır.
Mirasçılar arasında anlaşma sağlanması hâlinde, mülkiyeti devir
işlemleri mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde tamamlanır. Devir
işlemlerinin bir yıl içinde tamamlanmaması ve 8/C maddesinin ikinci
fıkrasına göre dava açılmaması hâlinde, bu Kanunun 8/Ç maddesi
hükümleri uygulanır.
Devrin Yapılacağı Mirasçı
MADDE 8/C – Mirasçılar, terekede bulunan tarımsal arazi ve yeter
gelirli tarımsal arazinin mülkiyeti hakkında;
a) Bir mirasçıya veya yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini karşılaması durumunda birden fazla mirasçıya devrini,
16

b) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 373
üncü ve devamı maddelerine göre kuracakları aile malları ortaklığına
veya kazanç paylı aile malları ortaklığına devrini,
c) Mirasçıların tamamının miras payı oranında hissedarı oldukları
13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
göre kuracakları limited şirkete devrini,
ç) Mülkiyetin üçüncü kişilere devrini kararlaştırabilirler.
Mirasçılar arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde, mirasçılardan
her biri yetkili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilir. Bu
durumda sulh hukuk hâkimi tarımsal arazi veya yeter gelirli tarımsal
arazi mülkiyetinin;
a) Kişisel yetenek ve durumları göz önünde tutulmak suretiyle tespit
edilen ehil mirasçıya tarımsal gelir değeri üzerinden devrine, birden çok
ehil mirasçının bulunması hâlinde, öncelikle asgari geçimini bu yeter
gelirli tarımsal arazilerden sağlayan mirasçıya, bunun bulunmaması
hâlinde bu mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya
devrine, ehil mirasçı olmaması hâlinde, mirasçılar arasından en yüksek
bedeli teklif eden mirasçıya devrine karar verir.
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b) Birden fazla ehil mirasçı olması ve bu mirasçıların miras dışı tarımsal arazilere sahip olması durumunda, bu mirasçıların mevcut arazilerini
yeter gelirli büyüklüğe ulaştırmak veya bu arazilerin ekonomik olarak
işletilmesine katkı sağlamak amacıyla hâkim, tarım arazilerinin yeter
gelir büyüklüğünü aramaksızın bu mirasçılara devrine karar verebilir.
c) Mirasa konu yeter gelirli tarımsal arazinin kendisine devrini
talep eden mirasçı bulunmadığı takdirde, hâkim satışına karar verir.
Bu suretle yapılacak satış sonucu elde edilen gelir, mirasçılara payları
oranında paylaştırılır.
Yeter gelirli tarımsal araziler birden çok yeter geliri sağlayan tarımsal
arazi büyüklüğüne bölünebiliyorsa, sulh hukuk hâkimi bunlardan her
birinin mülkiyetinin, yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde mirasçılara ayrı ayrı devrine karar verebilir.
Ehil mirasçıya ait nitelikler, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin mirasçılardan birine devredilmesinden itibaren yirmi yıl içinde bu arazilerden tamamının veya
bir kısmının tarım dışı kullanım nedeniyle değerinde artış meydana
gelmesi durumunda; devir tarihindeki arazinin parasal değeri tarım dışı
kullanım izni verilen tarihe göre yeniden hesaplanır. Bulunan değer ile
arazinin yeni değeri arasındaki fark, diğer mirasçılara payları oranında
arazinin mülkiyetini devralan mirasçı tarafından ödenir.
İhbar Yükümlülüğü ve Mahkeme Tarafından Devir Yapılması
MADDE 8/Ç – Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin 8/B maddesinde belirtilen sürede devredilmediğinin kamu kurum veya kuruluşları
ile finans kurumları tarafından öğrenilmesi hâlinde, durum, bu kurum
veya kuruluşlar tarafından derhâl Bakanlığa bildirilir. Bakanlık bu
Kanun hükümlerinin uygulanması için mirasçılara üç ay süre verir.
Verilen süre sonunda devir olmaması hâlinde, Bakanlık resen veya bildirim üzerine bu yerlerin istemde bulunan ehil mirasçıya, ehil mirasçı
olmaması durumunda en fazla teklifi veren istekli mirasçıya devri,
aksi hâlde üçüncü kişilere satılması için ilgili sulh hukuk mahkemesi
nezdinde dava açabilir.
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Sulh hukuk mahkemeleri nezdinde mirasçılar veya Bakanlıkça bu
Kanun kapsamında açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.
Diğer Mirasçıların Paylarının Ödenmesi
MADDE 8/D – Sulh hukuk hâkimi, mülkiyetin devrini uygun bulduğu mirasçıya, diğer mirasçıların miras paylarının bedelini mahkeme
veznesine depo etmek üzere altı aya kadar süre verir. Mirasçı tarafından talep edilmesi hâlinde altı ay ek süre verilebilir. Belirlenen süreler
içinde bedelin depo edilmemesi ve devir hususunda istekli başka mirasçı
bulunmaması durumunda sulh hukuk hâkimi, tarımsal arazinin veya
yeter gelirli tarımsal arazinin açık artırmayla satılmasına karar verir.
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Kendisine yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyeti devredilen mirasçılardan, diğer mirasçıların paylarının karşılığını öz kaynakları ile
ödeyemeyecek durumda olanların bu ödemeleri gerçekleştirmek için
bankalardan kullanacakları kredilere Bakanlığın ilgili yıl bütçesine bu
amaçla konulacak ödenekten karşılanmak üzere faiz desteği verilebilir. Verilecek kredi miktarı diğer mirasçıların payları karşılığı tutarın
toplamından fazla olamaz. Bu fıkra uyarınca verilecek kredilere ve
yapılacak faiz desteğine ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığının
bağlı olduğu Bakanın ve Bakanlığın müşterek teklifi üzerine Bakanlar
Kurulu tarafından belirlenir.
Taşınırların Devri
MADDE 8/E – Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyeti kendisine devredilen kişi, bu araziler için zorunlu olan araç, gereç ve hayvanların mülkiyetinin gerçek değerleri üzerinden kendisine devredilmesini isteyebilir.
8/C maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü gereğince mirasçılar arasında limited şirket kurulması hâlinde yeter gelirli tarımsal
araziler için gerekli olan taşınırlar da şirket mal varlığına dâhil edilir.
Ölüme Bağlı Tasarruf ile Düzenleme
MADDE 8/F – Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyen ve buna ehil tek mirasçı olduğu anlaşılan mirasçının
bu konudaki istem hakkı, ölüme bağlı tasarrufla ortadan kaldırılamaz.
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Mirastan çıkarma, mirastan yoksunluk ve mirastan feragat hâlleri
saklıdır.
Birden çok mirasçıda devir koşullarının bulunması hâlinde, kendisine
devir yapılacak mirasçı ölüme bağlı tasarrufla belirlenebilir. Belirlenen
bu mirasçıya itiraz edilmesi durumunda, ehil mirasçı sulh hukuk hâkimi
tarafından belirlenir.
Yeter Gelirli Tarımsal Arazi Yönetiminin Tedbiren Verilmesi
MADDE 8/G – Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçük mirasçı
bulunması hâlinde hâkim, yeter gelirli tarımsal arazilerin yönetimini
dava sonuçlanana kadar ehil gördüğü mirasçılardan birine veya üçüncü
bir kişiye tedbiren verebilir. Bu takdirde, elde edilen tarımsal gelir,
işletme masrafları düşüldükten sonra mirasçılar arasında payları oranında dağıtılır.
Denkleştirme
MADDE 8/Ğ – Kendisine yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyeti
devredilen mirasçının, devir sebebiyle diğer mirasçılara payları karşılığı
ödemesi gereken bedel ile miras bırakanın borcu dolayısıyla daha önce
yeter gelirli tarımsal arazi üzerinde kurulmuş bulunan rehin konusu
alacaklar birbiriyle denkleştirilir. Bakiye bir tutar kalırsa diğer mirasçılara payları oranında ödenir.
Yan Sınai İşletme
MADDE 8/H – Yeter gelirli tarımsal arazilere sıkı şekilde bağlı bir
yan sınai işletme mevcut ise yan sınai işletme ile yeter gelirli tarımsal
arazilerin mülkiyeti bir bütün olarak istemde bulunan ve ehil görülen
mirasçıya gerçek değeri üzerinden devredilir.
Mirasçılardan birinin itiraz etmesi veya birden çok mirasçının kendilerine devir istemesi hâlinde sulh hukuk hâkimi yeter gelirli tarımsal
arazi ve yan sınai işletmenin ekonomik gelir ve bütünlüğünü sürdürme
imkânını ve mirasçıların kişisel durumlarını göz önünde bulundurarak
yan sınai işletmenin birlikte veya ayrı olarak devrine ya da satışına
karar verir.
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8/C maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince mirasçılar arasında limited şirket kurulması hâlinde yeter gelirli tarımsal arazilere sıkı
şekilde bağlı olan yan sınai işletme de şirketin mal varlığına dâhil edilir.
İstisnalar ve Muafiyetler
MADDE 8/I – 8/C maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince kurulacak limited şirketlerin tescil işlemi tamamlanıncaya kadar
yapılacak işlemler harçlardan, bu işlemlerle ilgili düzenlenecek kâğıtlar
damga vergisinden müstesnadır.
Türk Ticaret Kanununda yer alan limited şirket kurulmasına ilişkin
sermaye ve diğer şartlar, 8/C maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
gereğince kurulacak limited şirketler için aranmaz.
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Yeter gelirli tarımsal arazilerin mülkiyetinin devri konusunda anlaşmaları durumunda mirasçılar, bu taşınmazların devri ile ilgili yapılacak
işlemlere ilişkin harçlardan ve bu işlemlerle ilgili düzenlenecek kâğıtlara
ilişkin damga vergisinden muaftır.
Önalım Hakkı
MADDE 8/İ – 8/C maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca
aile malları ortaklığı veya kazanç paylı aile malları ortaklığı kurulduğu
takdirde, ortaklardan birinin payını üçüncü bir kişiye satması hâlinde,
diğer ortaklar önalım hakkına sahiptir.
Tarımsal arazilerin satılması hâlinde sınırdaş tarımsal arazi malikleri
de önalım hakkına sahiptir. Tarımsal arazi, sınırdaş maliklerden birine
satıldığı takdirde, diğer sınırdaş malikler önalım haklarını kullanamaz.
Önalım hakkına sahip birden fazla sınırdaş tarımsal arazi malikinin
bulunması hâlinde hâkim, tarımsal bütünlük arz eden sınırdaş arazi
malikine önalıma konu tarımsal arazinin mülkiyetinin devrine karar
verir.
Önalım hakkının kullanılmasında Türk Medenî Kanunu hükümleri
uygulanır.
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Sona Erme ve Tasfiye
MADDE 8/J – 8/C maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan aile
malları ortaklığının, kazanç paylı aile malları ortaklığının veya limited
şirketin; herhangi bir nedenle sona ermesi ve tasfiye olması hâlinde, bu
ortaklıklara veya limited şirketlere ait tarımsal araziler, yeter gelirli
tarımsal arazi büyüklüklerinin altında kalacak şekilde bölünemez.
Tarımsal Arazi Edindirme İş ve İşlemleri
MADDE 8/K – Bakanlık, yeter gelirli tarımsal arazileri ekonomik,
ekolojik ve sosyal açıdan azami oranda verimli kılmak ve yeter gelirli
tarımsal arazi büyüklüğünü artırmak için gerekli tedbirleri alır. Ayrıca;
tarım arazilerinin değerinin tespiti, kredi temini, ortakçılık, yarıcılık,
kiracılık işlerinin düzenlenmesi, kira bedellerinin tespiti ve üretime
yönlendirilmesi, arz talep listelerinin oluşturulması, alıcı, satıcı ve kiracıların anlaşmaları konusunda doğrudan aracılık yapılması, bu alanda
ilgili kamu idareleri ile yürütülecek politikalar konusunda iş birliği
yapılması ve kredi işlemlerine teknik destek sağlanması gibi iş ve işlemleri
yapar veya yaptırır. Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak, ihtiyaç
duyulması hâlinde, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki
tarımsal arazileri yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne çıkarmak veya
mülkiyetten kaynaklanan ihtilafları gidermek amacıyla kamulaştırma,
alım ile satım işlemleri Bakanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığınca
ilgili mevzuatına göre yerine getirilir. Kamulaştırma ve alım işlemleri
gerektiğinde Hazineye ait taşınmazların trampası suretiyle de yapılabilir.
MADDE 7 – 5403 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı ve
dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bakanlık, gerekli hâllerde asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki tarımsal arazileri toplulaştırabilir veya bu Kanun kapsamında
değerlendirmek üzere kamulaştırabilir. Toplulaştırma uygulamalarında,
tahsisli araziler asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki araziler ile
birleştirilerek asgari büyüklükte yeni tarımsal araziler oluşturulabilir. Bu
suretle oluşturulan araziler; öncelikle toplulaştırma veya kamulaştırma
konusu olan arazi maliklerine, bu kişiler satın almadığı takdirde, yeter
gelirli tarımsal arazi büyüklüğünde tarım arazisi bulunmayan yöre
çiftçilerine rayiç bedeli üzerinden Bakanlığın talebi üzerine Maliye
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Bakanlığınca ilgili mevzuatına göre doğrudan satılır. Bu amaçla yapılan
kamulaştırma ve satımlara konu olan işlemler harçlardan, bu işlemlerle
ilgili olarak düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.
“Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”
MADDE 8 – 5403 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 5 – Bu maddenin yayımı tarihinde mirasçılar
arasında henüz paylaşımı yapılmamış tarımsal arazilerin devir işlemleri, bu maddeyi ihdas eden Kanundan önceki kanun hükümlerine göre
tamamlanır.
Bu maddenin yayımı tarihinden önce tarımsal arazilerin paylaşımına
ilişkin olarak açılmış ve hâlen devam etmekte olan davalarda, bu maddeyi
ihdas eden Kanundan önceki kanun hükümleri uygulanır.
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Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde birinci fıkraya
göre yapılacak devir işlemleri harçlardan müstesnadır. Bu süre Bakanlar
Kurulu tarafından iki yıl uzatılabilir.
Bu kanun ile 3 kanunun toplam 31 maddesi değiştirilmiş,
2 maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
(4). 03.06.2014 tarihli 6544 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun:
Özeti
25.11.2010 tarihli 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun “Döner sermaye işletmesi”
başlıklı 8. madde 5. fıkrasının Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi
üzerine iptal gerekçesi gözönüne alınarak yeniden düzenlenmiştir.
İçeriği
MADDE 1 – 25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesine
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
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(6) Birinci fıkra uyarınca elde edilecek gelirler bu Kanuna ekli (III)
sayılı tarife cetvelinde gösterilmiştir. Tarife cetvelindeki yöresel katsayılar;
il ve ilçelerin coğrafi ve ekonomik durumu, nüfusu, gelişmişlik seviyesi,
işlem hacmi ve taşınmazların değeri dikkate alınmak suretiyle Bakanlıkça
0,30 – 3,00 arasında belirlenir. Tarife cetvelinde belirlenen döner sermaye
hizmet bedeli tutarlarını veya oranlarını yarısına kadar indirmeye veya
en fazla üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Döner
sermaye hizmet bedelleri, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere
o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca
tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.
(7) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, köy tüzel kişileri ve
kalkınma ajanslarının kanunlarla sayılan görevleriyle ilgili yapılacak
tapu işlemlerinden ve veri paylaşımından döner sermaye hizmet bedeli
tahsil edilmez. Ayrıca, tapu müdürlüklerince gerçekleştirilen her türlü
terkin ve bedelsiz yol ve yeşil alan gibi yerlere terk işlemlerinden, Genel
Müdürlük birimlerince sebebiyet verilmiş hataların düzeltilmesi işlemlerinden, tapu müdürlüklerince resen yapılan işlemlerden, aile konutu
şerhi işlemlerinden ve kat irtifakından resen kat mülkiyetine geçiş işlemlerinden döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilmez. Veri paylaşımına
ilişkin protokol veya sözleşmelerde, döner sermaye hizmet bedellerinin
ödenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenebilir.
Bu kanun ile 4 kanunun toplam 38 maddesi değiştirilmiş,
5 maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
(5). 19.06.2014 tarihli 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan
Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun:
Özeti
Çanakkale savaşları Gelibolu tarihi alanının tarihi, kültürel, manevi
değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi,
tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla yeni düzenleme
getirilmiştir.
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İçeriği
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; Çanakkale deniz ve kara savaşlarının meydana geldiği Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanının
tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması,
yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve
yönetimini sağlamak üzere Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan
Başkanlığının kurulması ile görev ve yetkilerini düzenlemektir.
Genel Esaslar
MADDE 3 – (1) Bu Kanuna göre Tarihi Alanın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde uyulacak esaslar şunlardır:
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a) Tarihi Alanın doğal, tarihi ve kültürel değerleri, harp tarihi esaslarına
ve çevreye uyumlu olarak korunur ve geliştirilir. Tarihi Alanda, tarihi alan
planlarında öngörülenler dışında, yeni yapı ve tesis yapılamaz.
b) Tarihi Alandaki 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanununda belirtilen korunması gerekli taşınmaz
kültür ve tabiat varlıklarına yönelik yapılacak plan, proje, uygulama, iş
ve işlemler, doğal sitlerin yeniden değerlendirilmesi hariç, Bakanlıkça
kurulacak “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu” kararları
uyarınca ve bu kararlar doğrultusunda hazırlanacak tarihi alan planları
esaslarına göre yürütülür. Tarihi alan planları yürürlüğe konulana kadar
uyulacak esaslar Bakanlıkça belirlenir.
c) Tarihi Alandaki kıyılarda; tarihi alan planlarında belirlenmiş düzenlemeler ve müzeler dışında yapı ve tesis yapılamaz, belediyelerce mücavir
alan tesis edilemez, kömür ve akaryakıt depoları, tersane, sanayi ve benzeri tesisler kurulamaz, her türlü maden, taş, kum, çakıl, mermer, kireç
ocakları ve benzerleri açılamaz, entegre tesislere yer verilemez.
ç) 26/5/1973 tarihli ve 7/6477 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile milli
park olarak tefrik edilen ve bu Kanunla Tarihi Alan olarak belirlenen
alanın milli park vasfı kaldırılmıştır. Bu Alanın korunması ve yönetilmesi
bu Kanun hükümlerine tabidir. Tarihi Alan sınırları içindeki köy yerleşim
alanları ve belediye sınırları dışındaki Hazinenin özel mülkiyetindeki veya

TBMM 24. DÖNEM 4. ve 5. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar, ormanlık alanlar dâhil
tahsisli olanların tahsisleri kaldırılarak bu Kanunda belirtilen amaçlara
uygun olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak Başkanlığa tahsis edilmiş
sayılır. Tarihi Alanda zilyetlik, imar veya ihya yoluyla toprak kazanılamaz.
Tarihi Alanda 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2
nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi uygulanmaz. Tarihi Alanın
sınırları her ne sebeple olursa olsun daraltılamaz.
d) Tarihi Alandaki ormanların bakımı, korunması, yangın, hastalık ve
zararlılarla mücadelesi 6831 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Orman ve
Su İşleri Bakanlığınca yürütülür. Tarihi Alandaki yabani ağaçlık alanların bakımı ve korunması ile yangın, hastalık ve zararlılarla mücadelede
6831 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Orman ve Su İşleri Bakanlığınca
destek ve iş birliği sağlanır. Tarihi Alan için özel yangın söndürme planı
yapılır ve uygulanır.
e) Tarihi Alan içinde birinci derece arkeolojik sit dışındaki özel mülkiyete konu olan tarım alanlarında, tarım ve hayvancılık konularında,
geliştirilmiş tekniklerin uygulanması ve özel ağaçlandırmalar teşvik edilir.
Bu amaçların gerçekleştirilmesinde ve Tarihi Alanda Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığının görevleri kapsamında yapılacak benzer uygulamalarda adı geçen Bakanlıkça destek ve iş birliği sağlanır. Bu alanlarda
yapı ve tesis kurma esasları, tarihi alan planında belirtilir.
f ) Köy yerleşim alanlarının imar planları, tarihi alan planı esas alınmak
kaydıyla imar mevzuatına göre, Başkanlığın uygun görüşü alınarak yapılır.
g) İmar mevzuatına göre, Eceabat’ın belediye sınırları ile mücavir
alanlara ilişkin imar planının hazırlanması ve revizyonu, bu Kanun ve
tarihi alan planına aykırı olmamak üzere Başkanlığın uygun görüşü
alınarak yapılır.
ğ) Tarihi Alanın her tür ve ölçekte planlarının hazırlanması, yenilenmesi ve değiştirilmesi işlemleri Başkanlıkça yürütülür ve Bakanlığın
onayı ile yürürlüğe girer.
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İKİNCİ BÖLÜM – Başkanlık Teşkilatı
Başkanlık ve Görevleri
MADDE 4 – (1) Bu Kanunla verilen görevleri yürütmek üzere, kamu
tüzel kişiliğini haiz, Bakanlık ile ilgili ve merkezi Çanakkale’de bulunan
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı kurulmuştur.
(2) Başkanlık, Koordinasyon Kurulu ve hizmet birimlerinden oluşur.
(3) Başkan, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan, mesleki
açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip, mesleği ile ilgili olarak kamuda
veya özel sektörde en az beş yıl çalışmış olanlar arasından müşterek
kararname ile atanır.
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(4) Başkanlık, bu Kanun ve diğer mevzuatta kendisine verilen yetki
ve görevleri Bakana karşı sorumlu olarak kullanır ve yerine getirir.
(5) Başkanlık, kendisine tahsis edilen mali kaynakları görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, mevzuatında belirlenen usul ve esaslara
göre kullanır.
(6) Başkanlık hizmet birimlerinin çalışma usul ve esasları Bakanlık
tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
(7) Tarihi Alanda yapılacak jeolojik, jeofizik, jeoteknik, deniz bilimleri ve diğer bilimsel araştırmaları ve etütleri yapmaya ve bunlara ilişkin
raporları onaylamaya Başkanlık yetkilidir.
(8) Başkanlığın görev ve yetkileri şunlardır:
a) Tarihi Alanda yapılacak Çanakkale Savaşları ile 18 Mart Şehitleri
Anma Günü ve Çanakkale Zaferi etkinliklerini düzenlemek ve bu amaçla
kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,
b) Tarihi Alanda restorasyon, konservasyon, rekonstrüksiyon, restitüsyon ve renovasyon yapmak, yaptırmak,
c) Tarihi Alanın doğal, tarihi ve kültürel değerlerini, harp tarihi esaslarına uygun ve çevreye uyumlu olarak korumak, geliştirmek ve alanı
yönetmek,
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ç) Tarihi Alanın her tür ve ölçekte planlarını hazırlamak, hazırlatmak
ve uygulamak,
d) Tarihi Alanda anıtsal ve mekânsal düzenlemeler yapılmasını
sağlamak,
e) Tarihi Alanın tanıtımına yönelik her türlü görsel ve işitsel eserleri
yapmak, yaptırmak ve hizmete sunmak,
f ) Bu Kanun kapsamında ihtiyaç duyulan altyapı, bina ve diğer yapıları
inşa etmek veya ettirmek,
g) Tarihi Alan içinde birinci derece arkeolojik sit dışındaki özel mülkiyete konu olan tarım alanlarında, tarım ve hayvancılık konularında,
geliştirilmiş tekniklerin uygulanması ve özel ağaçlandırmalar teşvikini
sağlamak,
ğ) Tarihi Alan sınırları içinde yer alan gazi köyler halkının kalkındırılmasına yönelik faaliyetleri teşvik etmek,
h) Tarihi Alanda bulunan yerleri işletmek ve gerektiğinde işlettirmek.
Koordinasyon Kurulu
MADDE 6 – (1) Koordinasyon Kurulu; Bakanın başkanlığında,
Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı,
Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri
Bakanlığı müsteşarları ile Çanakkale Valisi, Çanakkale İl Genel Meclisi
Başkanı ve Çanakkale Belediye Başkanı olmak üzere on üç üyeden oluşur.
Bakanın olmadığı toplantılarda Koordinasyon Kuruluna Başbakanlık
Müsteşarı başkanlık eder.
(2) Koordinasyon Kurulu Başkanı, Kurul gündeminde görüşülecek
konularla ilgili olarak diğer bakanlıkların müsteşarlarını ve kurumların
temsilcilerini toplantıya çağırabilir.
(3) Koordinasyon Kurulu, her yıl en az iki kez olağan ve gerektiğinde
Bakanın çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.
(4) Koordinasyon Kurulu, Başkanlığın faaliyetlerine yönelik plan ve
programları müzakere ederek öneri ve görüşlerini Başkanlığa bildirir.
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(5) Kurulun sekretarya hizmetleri Başkanlıkça yerine getirilir.
Yapıların Denetimi, Yıkılması, İzin ve İrtifak
MADDE 8 – (1) Tarihi Alanda, Eceabat ve köyler dışında her türlü
yapılaşmanın ve yapıların kullanımının denetimi Başkanlıkça yapılır. Denetimle ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle
belirlenir.
(2) Tarihi Alanda bulunan ve aşağıda belirtilen yapı ve tesisler, ilgili
mevzuat uyarınca Başkanlıkça yıkılır veya yıktırılır:
a) Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak yapılmış her türlü yapı ve
tesisler,
b) Köy yerleşim alanları dışındaki inşaat ruhsatı olmayan yapı ve
tesisler,
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c) Yapı ve tesisin, inşaat yapım ruhsatı ve eklerine ve yapı esaslarına
aykırı yapılmış bölümleri,
ç) Yapı ve tesislerde, kullanma izni verildikten sonra, yapı ve tesis
esaslarına aykırı olarak yapılan değişiklikler ve ilave kısımlar,
d) 2863 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak yapılmış her türlü
yapı ve tesisler,
(3) Tarihi Alanda, bu Kanunun hükümlerine uygun olarak yapılacak
planlarda belirtilen yapı ve tesislerin dışında kalan altyapı ve üstyapı
tesislerine izin ve irtifak hakkı verilmez. Tarihi Alan içinde ferdi veya
kooperatifleşme yolu ile yapı yapılamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – Mali ve Cezai Hükümler
Başkanlık Bütçesi
MADDE 10 – (1) Başkanlıkça yıllık program ve faaliyetler dikkate
alınarak hazırlanan bütçe her yıl ağustos ayı sonuna kadar Bakanlığa
sunulur ve incelendikten sonra Bakan onayı ile yürürlüğe girer. Bütçe
yılı takvim yılıdır, bütçe dışı harcama yapılamaz. Başkanlık yıllara sari
harcama yapmaya yetkilidir.
(2) Başkanlığın gelirleri şunlardır:
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a) Genel bütçeden aktarılan tutarlar,
b) Tarihi Alanda sunulacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler ile
Tarihi Alanda bulunan yerlerin işletilmesi ve işlettirilmesinden elde
edilen gelirler,
c) Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü bütçesinden
aktarılacak tutarlar,
ç) Çanakkale İl Özel İdaresi, Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale Ticaret
ve Sanayi Odasının bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinden en az
yüzde bir oranında ayrılacak paylar,
d) Tarihi Alan işletme ve faaliyet gelirleri,
e) Her türlü tanıtım, basım ve yayın gelirleri,
f ) Yurt içinden ve yurt dışından sağlanacak yardım, bağışlar ile sponsorluk gelirleri,
g) Başkanlık gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler,
ğ) Diğer gelirler,
(3) Başkanlığın giderleri şunlardır:
a) Tarihi Alanda etüt, envanter, planlama, proje çalışmaları, müşavirlik
hizmetleri, Tarihi Alanın topografik özellik ve genel karakteri bozulmadan
korunması, yangın ve zararlılarla mücadele edilmesi, tabii kaynakların
geliştirilmesi, düzenlenmesi, restorasyonu, imar, ıslah ve çevre tanzimi,
özel plan ve projelere göre yapılacak her türlü faaliyetlerin gerektirdiği
harcamalar,
b) Tarihi Alanda, planları gereğince taşınmazların kamulaştırılması,
üzerlerinde sınırlı ayni hak tesisi ve kiralanmasına ilişkin harcamalar,
c) Tarihi Alanda yer alan işletme, tanıtma, altyapı, üstyapı, idare binası,
sosyal binalar, müze, ziyaretçi merkezi, tanıtma merkezi, anıt, şehitlik,
saha sergileri ve bu tür faaliyetlerle ilgili her türlü harcamalar,
ç) Tarihi Alan hizmetlerinin gerektirdiği, her türlü araç, gereç, ekipman
ve benzeri taşınırların satın alınması, kiralanması, bakımı, onarımı ve
işletilmesi ile ilgili harcamalar,
d) Personel, istihdam, temsil ve ağırlama ile ilgili giderler,
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e) Demirbaş ve tüketim malzemeleri ile ilgili harcamalar,
f ) Başkanlığın görevleriyle ilgili diğer giderler,
(4) Başkanlık bütçesinin hazırlanması, uygulanması, harcamaların
yapılması, muhasebeleştirilmesi ve iç denetime ilişkin usul ve esaslar ile
temsil ve ağırlama giderlerinin üst sınırları Maliye Bakanlığının uygun
görüşü çerçevesinde Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikte düzenlenir.
(5) Başkanlık bütçesinde cari yıl içinde harcanmayan tutarlar bir
sonraki yıl bütçesine devredilir.
Muafiyet ve İndirimler
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MADDE 11 – (1) Başkanlık, bu Kanunda sayılan faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar
Kanunu ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
gereğince alınan harçlardan ve katılım payından, düzenlenen kâğıtlar
yönünden damga vergisinden, kendisine yapılan bağış ve yardımlar
nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden muaftır. Ancak, yargı harçlarının Başkanlığın
haklılığı nispetinde karşı taraftan tahsiline ilgili merciince karar verilir.
(2) Başkanlığa yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımlar ile
sponsorluk harcamalarının tamamı 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanunu ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahının
tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilir.
(3) Başkanlığın bu Kanunda sayılan görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmaz.
(4) Başkanlığın, bu Kanunun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasının
(a) ila (f ) bentlerinde sayılan görevlerine ilişkin mal, hizmet, danışmanlık
hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklama
hükümleri hariç olmak üzere 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununa tabi değildir. Bu istisna Başkanlığın Tarihi Alana ilişkin faaliyetleri içinde olmayan, Başkanlığın idari ihtiyaçları ile ilgili mal, hizmet
alımları ve yapım işlerini kapsamaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin
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usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılan
yönetmelikle düzenlenir.
(5) Başkanlık, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi
ve Kontrol Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
ve 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümlerine tabi değildir.
(6) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendi
kapsamında yapılacak mevzi ve siperlerin restorasyonuna ilişkin işlerde
6831 sayılı Kanundaki izinler aranmaz.
Yasaklar ve Cezalar
MADDE 12 – (1) Tarihi Alan sınırları içinde;
a) Belirlenen yerlerden başka yerde gecelemek, mevzuat gereği izin
verilen yerler haricinde alkollü içki tüketmek,
b) Belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde
yakılan ateşi söndürmeden mahallini terk etmek,
c) Sönmemiş sigara veya her türlü yakıcı madde atmak,
ç) Tarihi Alan sınırları içinde ve bu sınırlara beş kilometre mesafede
anız veya benzeri bitki örtüsünü yakmak yasaktır.
(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirlenen fiilleri işleyenler
beş bin Türk lirası idari para cezası, (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen fiilleri
işleyenler iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Tarihi Alan sınırları içinde tedbirsizlik ve dikkatsizlik ile orman
yangınına sebebiyet verenler beş yıldan on yıla kadar hapis ve yüz günden iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Kasten orman
yakanlar ise on iki yıldan az olmamak üzere hapis ve iki yüz günden, beş
bin güne kadar adli para cezasına mahkum edilir.
(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen suçların işlenmesi nedeniyle
yanan orman alanı üç hektardan fazla olduğu takdirde verilecek cezalar
yarı oranında artırılır.
(5) Tarihi Alan sınırları içinde bir örgüte mensup olsun olmasın terör
amacı ile ormanları yakanlar yirmi dört yıldan, otuz yıla kadar hapis,
beş yüz bin Türk lirasından, bir milyon Türk lirasına kadar para cezasına
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mahkum edilir. Yanan orman alanı bir hektardan fazla olduğu takdirde
ceza yarı oranında artırılır.
(6) Tarihi Alan sınırları içinde;
a) Bu maddede sayılan fiiller dışında kalan ve 6831 sayılı Kanun,
1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 22/3/1971 tarihli
ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda yasaklanan fiillerin işlenmesi
hâlinde cezalar iki misli artırılır. Tarihi Alan içinde 2863 sayılı Kanunun
74 üncü maddesinde belirtilen cezalar yarı oranında artırılarak uygulanır.
b) 6831 sayılı Kanunun 112 nci, 113 üncü ve 114 üncü maddelerine
göre istenecek tazminat ve ağaçlandırma gideri bir misli artırılır.
(7) Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçların işlenmesi sebebiyle, ölüm
veya yaralanmanın meydana gelmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı
cezaya hükmolunur.
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(8) Yukarıdaki fıkralara göre verilecek idari para cezaları Başkan tarafından uygulanır.
(9) Tarihi Alan sınırları içinde vukua gelecek yangınları söndürmek
için yetkili memurlar ve Başkanlık tarafından yangın mahalline gitmeleri
emrolunmasına veya mahalli mutad vasıtalarla ilan edilmesine rağmen
6831 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen mükelleflerden
orman yangınını söndürmeye gitmekten imtina eden, gidip de çalışmayanlar ve verilen işi yapmayanlar hakkında mülki idare amirleri tarafından
on bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.
(10) Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.
(11) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket
edenlerle bu fiillere izin verenlere iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası
verilir.
Bu kanun ile 1 kanun (4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi
Milli Parkı Kanunu) yürürlükten kaldırılmıştır.
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(6). 21.10.2014 tarihli 6562 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun:
Özeti
28.03.1983 tarihli 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı
Kanununun ek 19. maddesi değiştirilerek Gebze Teknik Üniversitesi
adıyla yeni bir üniversite kurulması ve kadro ihdas edilmesi amacıyla
düzenleme yapılmıştır.
İçeriği
MADDE 1 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Gebze Teknik Üniversitesi
EK MADDE 19 – Kocaeli’nde Gebze Teknik Üniversitesi adıyla yeni
bir üniversite kurulmuştur.
Bu üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Temel Bilimler Fakültesinden,
b) Mühendislik Fakültesinden,
c) Mimarlık Fakültesinden,
ç) İşletme Fakültesinden,
d) Enerji Teknolojileri Enstitüsünden,
e) Biyoteknoloji Enstitüsünden,
f ) Nanoteknoloji Enstitüsünden,
g) Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsünden,
ğ) Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünden,
h) Savunma Teknolojileri Enstitüsünden,
ı) Bilişim Teknolojileri Enstitüsünden,
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i) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
j) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
oluşur.
Bu kanun ile 2 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamenin
toplam 6 maddesi değiştirilmiştir.
(7). 05.11.2014 tarihli 6564 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun:
Özeti
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2014 yılı Ekim ayı itibarıyla 104’ü devlet ve 73’ü vakıf olmak üzere
üniversite sayısı 177’e ulaşmıştır. Akademisyenliğin cazibesinin artırılması
ve öğretim elemanlarının mali haklarının önemli ölçüde iyileştirilmesi
amacıyla 2914 sayılı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kanununda düzenleme yapılmıştır.
İçeriği
MADDE 1 – 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel
Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
Yükseköğretim Tazminatı
EK MADDE 3 – Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet
memuru brüt aylık (ek gösterge dâhil) tutarının;
a) Profesör kadrosunda bulunanlara %100’ü,
b) Doçent kadrosunda bulunanlara %100’ü,
c) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlara %100’ü,
d) Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlara %115’i,
e) Öğretim Görevlisi ve Okutman kadrosunda bulunanlara %115’i,
f ) Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadrosunda
bulunanlara %115’i, oranında her ay yükseköğretim tazminatı ödenir.
Bu tazminata hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin
hükümler uygulanır. Bu maddeye göre ödenecek tazminat, damga vergisi
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hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca
ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin
hesabında dikkate alınmaz.
MADDE 2 – 2914 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
Akademik Teşvik Ödeneği
EK MADDE 4 – Her bir takvim yılı için, bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurt içinde veya yurt dışında
sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki
toplantılarda tebliğ sunma ve almış olduğu akademik ödüller esas alınarak öğretim elemanları için yüz puan üzerinden yıllık akademik teşvik
puanı hesaplanır.
Akademik teşvik puanı otuz ve üzerinde olanlara, Devlet Memurları
Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dâhil)
tutarının;
a) Profesör kadrosunda bulunanlar için %100’üne,
b) Doçent kadrosunda bulunanlar için %90’ına,
c) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar için %80’ine,
d) Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar için %70’ine,
e) Öğretim Görevlisi ve Okutman kadrosunda bulunanlar için
%70’ine,
f ) Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadrosunda
bulunanlar için %70’ine, aldıkları akademik teşvik puanının yüze
bölünmesi suretiyle bulunacak oranın uygulanması suretiyle hesaplanan
tutarda akademik teşvik ödeneği verilir.
Bu madde uyarınca yapılacak ödeme; bu Kanun uyarınca aylık
ödendiği sürece ve kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumları
tarafından şubat ayının on beşinden itibaren on iki ay süreyle her ayın on
beşinde yapılır, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.
İlgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner
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sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun
yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.
Bilim alanlarının özellikleri ve öğretim elemanlarının unvanlarına göre akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında esas alınacak
faaliyetlerin ayrıntılı özellikleri ve bu faaliyetlerin puan karşılıkları,
akademik teşvik toplam puanının %30’unu geçmemek üzere her bir
akademik faaliyet türünün toplam puanın hesaplanmasındaki ağırlıkları, akademik teşvik puanının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar
ile bu hesaplamaları yapacak komisyonun oluşumu ile diğer hususlar;
Yükseköğretim Kurulunun önerisi, Maliye Bakanlığının görüşü ve Millî
Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.
Bu madde hükümleri, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan
öğretim elemanları hakkında da uygulanır.
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MADDE 3 – 2914 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 10 – Ek 4 üncü maddede belirtilen yönetmelik
dört ay içinde yürürlüğe konur. Ek 4 üncü maddenin birinci fıkrasına
göre ilk defa akademik teşvik puanı hesaplanması, 2015 yılında yapılan
faaliyetler esas alınmak suretiyle 2016 yılı için yapılır.
Bu kanun ile 1 kanunda (2914 sayılı Yükseköğretim Personel
Kanunu) toplam 3 değişiklik yapılmıştır.
(8). 18.11.2014 tarihli 6567 sayılı Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun:
Özeti
01.07.2005 tarihli 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici
3. maddesinin 3. fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkralar ile
yürürlük tarihinden sonra üretilen servis ve turizm taşımacılığı yapanlar
dışında şehiriçi yolcu taşıma hizmeti yapan araçlardan erişilebilir olmayanlara yolcu taşıma hizmeti için yetki belgesi, izin veya ruhsat verilmemesi,
şehirlerarası yolcu taşıma hizmeti yapan araçlar ile şehir içi servis ve turizm
taşımacılığı hizmeti veren araçların erişilebilir hale getirilmesi için usul
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ve esaslarını belirlemeyi, erişim hakkını yerine getirmeyenlere idari para
cezası verilmesini amaçlayan düzenleme yapılmıştır.
İçeriği
MADDE 1 – 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında
Kanunun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde
geçen “toplu taşıma araçları, yolcu gemileri ile özel ve kamu şehirler
arası toplu taşıma araçları ile turizm taşımacılığı yapılan araçlar” ibaresi
“araçlarla verilen toplu taşıma hizmetleri, turizm taşımacılığı yapılan
araçlarla sağlanan taşıma hizmetleri ve özel ve kamu şehirler arası toplu
taşıma hizmetleri ile yolcu gemileri” olarak değiştirilmiş, mülga dördüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, bu fıkradan sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar teselsül ettirilmiş, mevcut
altıncı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “kişilerine” ibaresi “kişileri
ve ikinci, üçüncü fıkralar ile beşinci fıkra kapsamında yürürlüğe konulan
yönetmelikle öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmediği denetim
komisyonlarınca tespit edilen gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine”,
aynı fıkranın üçüncü cümlesinde yer alan “Sürenin bitiminden” ibaresi
“İkinci ve üçüncü fıkrada öngörülen yükümlülüklerini veya geçici 2 ve 3
üncü maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden” olarak değiştirilmiştir.
Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra üretilen şehirler arası
ve uluslararası yolcu taşımacılığı ile servis ve turizm taşımacılığı yapan
araçlar dışında şehir içi yolcu taşıma hizmeti yapan araçlardan erişilebilir olmayanlara yolcu taşıma hizmeti için yetki belgesi, izin ve çalışma
ruhsatı verilmez.
Şehirler arası yolcu taşıma hizmeti ile şehir içi servis ve turizm taşımacılığı hizmetinin erişilebilir hâle getirilmesi için usul ve esaslar Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığının görüşleri alınmak suretiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca bu fıkranın yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde çıkarılacak
yönetmelikle düzenlenir.
Bu kanun ile 1 kanunun (5378 sayılı Engelliler Hakkında
Kanun) 1 maddesi değiştirilmiştir.
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(9). 10.12.2014 tarihli 6582 sayılı Askerlik Kanunu ile Sözleşmeli Erbaş ve
Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun:
Özeti
28 yaşından gün almış olan yükümlülerin bedel ödemek ve temel
askerlik eğitimine tabi tutulmamak suretiyle askerlik hizmetini yerine
getirmiş sayılmalarını amaçlayan düzenleme yapılmıştır.
İçeriği
MADDE 1 – 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
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GEÇİCİ MADDE 52 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her
ne sebeple olursa olsun henüz fiilî askerlik hizmetine başlamamış ve
1 Ocak 1988 tarihinden (bu tarih dâhil) önce doğan 1076 sayılı Yedek
Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik
Kanununa tabi yükümlüler; istekleri hâlinde, bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren iki ay içinde askerlik şubelerine veya yurt
dışı temsilciliklerine başvurmaları ve 18.000 Türk lirası veya Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını defaten ödemeleri
şartıyla temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini
yerine getirmiş sayılırlar.
Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik
hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar, istekleri
halinde birinci fıkra hükümlerinden yararlanırlar.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık sebebiyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı
askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da istekleri hâlinde yaş şartı
aranmaksızın birinci fıkra hükümlerinden yararlanırlar.
Bu uygulama kapsamında ödenecek paralar, Savunma Sanayii Destekleme Fonu adına T.C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası ve T. Vakıflar
Bankasında açılacak hesaba yatırılır.
Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma
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yapılmaz, başlatılmış olanlar sona erdirilir ve bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmez.
Bedelin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığınca belirlenir.
MADDE 2 – 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve
Er Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
(1) Sözleşmeli Er Kaynaklarını;
a) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup,
askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve düzeltilmemiş nüfus
kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla
yirmi beş yaşını bitirmemiş olanlar,
b) En az ortaöğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup,
askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış
olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın
ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi yaşından gün almış ve yirmi beş
yaşını bitirmemiş olanlar teşkil eder.
Ayrıca, (a) bendinde sayılanlardan askerlik hizmetine başlamamış
veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanların, (b) bendi kapsamında
sözleşmeli erliğe alınıp alınmayacakları kaynak ihtiyacı dikkate alınarak
Millî Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir.
MADDE 3 – 6191 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(5) Askerlik hizmetini tamamlayanlar ile tamamlamış sayılanlardan
sözleşmesi feshedilerek ilişiği kesilenler, yedekte erbaş ve er kaynağına
alınırlar.
MADDE 4 – 6191 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
Sevk Tehiri, Askerlik Yükümlülüğünün Yerine Getirilmiş Sayılması
EK MADDE 3 – (1) Askerlik hizmetine başlamadan sözleşmeli erliğe
kabul edilenlerin sevkleri; ilgili kuvvet komutanlığının, Jandarma
Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifine
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istinaden, sözleşmeli er oluncaya kadar Millî Savunma Bakanlığı tarafından tehir edilir.
(2) Sözleşmeli erbaş ve erlerden, askerlik yükümlülüğünü daha önce
tamamlamamış olanların, askerlik yükümlülüklerine ilişkin olarak
uygulanacak hükümler şunlardır:
a) Sözleşmeli erbaş ve erler ile sözleşmeli er adaylarından, ön sözleşme
ve sözleşme süreleri içinde bu Kanunun 6 ncı maddesinin (b) ve (c)
bentleri hariç olmak üzere birinci fıkrası ile (f) ve (g) bentleri hariç
dördüncü fıkrası gereğince ilişiği kesilenlerden; ön sözleşme ve sözleşme
döneminde ay olarak hizmette geçen sürelerinin üçte biri 1111 sayılı
Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenen süreyi
karşılayanlar, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır, bu süreyi karşılamayanların kalan süreleri tamamlattırılır.
40

b) Yukarıdaki bentte belirtilen hâller dışında herhangi bir nedenle
sözleşmesi sona eren sözleşmeli erbaş ve erler ile sözleşmeli er adaylarından, ön sözleşme ve sözleşme döneminde ay olarak hizmette geçen
sürelerinin üçte biri;
1) Sözleşmesinin sona erme tarihinde 1076 sayılı Kanuna tabi olanlardan, 1111 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre
belirlenen süreyi karşılayanlar,
2) Sözleşmesinin sona erme tarihinde 1111 sayılı Kanuna tabi olanlardan, söz konusu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına göre
belirlenen süreyi karşılayanlar, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır,
bu süreyi karşılamayanların kalan süreleri tamamlattırılır.
c) Askerlik hizmetine devam ederken sözleşmeli er olarak alınanların,
ön sözleşme imzaladıkları tarihe kadarki hizmet sürelerinin tamamı,
kalan yükümlülük süresinin hesabından mahsup edilir.
ç) Askerlik hizmetinin tamamlattırılması, ilgilinin ilişiği kesilmeden, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil
Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenecek birliklerde, erbaş veya
er olarak yerine getirilir.
Bu kanun ile 2 kanunun toplam 4 maddesi değiştirilmiştir.
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(10). 28.01.2015 tarihli 6589 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,
Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun:
Özeti
11.06.2010 tarihli 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda
ve Yem Kanununun madde 10/6. fıkrası ile gerçek veya tüzel kişilerin
ıslah amaçlı yetiştirici birlikler kurabileceği belirtilmiş, ancak birliklerin
kuruluşu, sona ermesi, temsili, yönetimi, fiil ehliyetini nasıl kullanacağı, tüzel kişiliğinin bulunup bulunmayacağı, haklara ve borçlara ehil
olup olmayacağı konularında kanunla temel kurallar belirlenmeden bu
hususların düzenlenmesi yürütmenin düzenleyici işlemine bırakılmıştır. Anayasa Mahkemesi 20.03.2013 T., E: 2012/76, K: 2013/44 sayılı
kararıyla anılan hükmü iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin iptal
gerekçeleri dikkate alınarak ıslah amaçlı yetiştirici birliklerin kuruluşu
ve tabi olacağı hükümler düzenlenmiştir.
İçeriği
MADDE 1 – 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa 10 uncu maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri
MADDE 10/A – (1) Hayvan gen kaynaklarının korunması, araştırılması, tespiti, ıslahı, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve pazarlanması
konularında faaliyet göstermek amacıyla gerçek veya tüzel kişi yetiştiriciler tarafından, tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi
ıslah amaçlı yetiştirici birliği kurulabilir.
(2) Islah amaçlı yetiştirici birliği, koyun ve keçi türlerinde müştereken,
diğer hayvan cinslerinde ise aynı türden hayvana veya arılı kovana sahip
en az yedi yetiştiricinin bir araya gelmesiyle kurulur. İl düzeyinde ıslah
amacına yönelik aynı türden yalnızca bir birlik kurulabilir. Kurucu
üyelerce hazırlanıp imzalanan ve Bakanlık tarafından yayımlanan tip
ana sözleşmeye aykırı hükümler içermeyen ana sözleşme Bakanlık il
müdürlüğüne verilir. Birliğin kuruluşuna izin verilmesi hâlinde ana
sözleşme, kurucu üyelerin başvurusu üzerine birliğin bulunduğu yer
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ticaret sicilinde tescil ve ilan olunur. Birlik, ticaret siciline tescil ile
tüzel kişilik kazanır ve tescilden itibaren üç ay içinde ilk genel kurul
toplantısını yapar. İlk toplantıda birlik asıl üye sayısının yönetim ve
denetleme kurullarını oluşturacak sayının altında olduğunun tespiti
hâlinde, toplantı tarihinden itibaren bir ay içinde ikinci genel kurul
toplantısı yapılır. Bu toplantıda da yeterli asıl üye sayısına ulaşılamaması
hâlinde birlik, Bakanlık il müdürlüğünün onayı ile dağılır. Birlikler,
ihtiyaç duyulan yerlerde Bakanlığın izniyle şube veya irtibat bürosu
açabilir; birliğin görevlerini yürütmek üzere ihtiyaç duyduğu sayıda
personel çalıştırabilir.
(3) Ana sözleşmede aşağıda belirtilen hususlara yer verilir:
a) Birliğin adı, amacı ve görevleri,
b) Üyeliğe ilişkin şartlar ve üyeliğin sonlandırılması,
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c) Gelir, gider ve diğer mali hükümler,
ç) Sorumluluklar,
d) Yönetim, sevk ve idare,
e) Temsil ve tescil,
f) Dağılma ve tasfiye,
g) Denetim,
ğ) Diğer konular.
(4) Birlikler, merkez birliği şeklinde örgütlenebilir ve faaliyet alanı
ile ilgili bir merkez birliği kurabilir. Merkez birliklerinin kuruluşu ve
dağılması birliklerde uygulanan esaslara tabi olmakla birlikte, kuruluş
ve dağılma onayı Bakanlık tarafından verilir. Merkez birliği en az yedi
il birliğinden oluşur. Merkez birliği genel kurulu, üye birliklerin asıl üye
sayısına göre yönetmelikle belirlenecek oranlarda seçilecek delegelerden
oluşur.
(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça
çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

TBMM 24. DÖNEM 4. ve 5. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

MADDE 3 – 5996 sayılı Kanuna 10 uncu maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Görevleri
MADDE 10/C – (1) Islah amaçlı yetiştirici birlikleri aşağıda belirtilen
görevleri yürütürler:
a) Üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak,
b) Üyelerin mesleki eğitimlerini sağlamak, bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla kurs, seminer ve benzeri organizasyonları düzenlemek,
eğitim çalışmaları ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak, her türlü
basılı yayım ve diğer yollarla üyeleri arasında iletişim ve haberleşmeyi
sağlamak,
c) Bakanlıkça merkez birliğine verilen yetkiler doğrultusunda, Bakanlığın kontrol ve denetiminde ön soy kütüğü, soy kütüğü, döl kontrolü
ve/veya ıslah programları faaliyetlerini yürütmek,
ç) Üyelerin hayvanlarına suni tohumlama hizmetleri vermek, suni
tohumlama ile ilgili sperma ve benzeri malzemeleri temin etmek, depolamak, dağıtmak ve pazarlamak,
d) Yetiştiricilerin damızlık materyal, alet ve ekipman, kaba yem,
kesif yem, yem bitkileri tohumlukları ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak,
depolamak, dağıtmak ve pazarlamak,
e) Yurt içinden veya gerekli hâllerde yurt dışından sağlanan erkek
ve dişi hayvan, sperma, yumurta, embriyo, larva, ana arı ya da diğer
biyolojik materyali kullanarak ıslah programları ile bütünleşen her türlü
faaliyet için gerekli kadro ve ekipleri oluşturmak, gerekli hâllerde sperma,
yumurta, embriyo, larva, ana arı ve benzeri ıslah materyallerini üretmek
için Bakanlık izniyle ya da Bakanlıktan ruhsatlı üretim merkezleri ve
laboratuvarlar kurmak ve araştırma kurumlarıyla iş birliği yapmak,
f) Hayvanların bakım ve beslenmesi ile ilgili her türlü girdi temini
ile teknik ve idari tedbirleri almak veya aldırmak,
g) Üyelerce yetiştirilen damızlık hayvanların satışını yapmak, satışlarını organize etmek, bunun için müzayede düzenlemek, fuar, sergi ve
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panayırlar kurmak ve kurulanlara katılmak, yarışmalar tertiplemek,
ödüller vermek ve yetiştirilen ırkları tanıtmak,
ğ) Yetiştiricilerin ürünlerinin değer fiyatına satışını sağlayacak her
türlü pazarlama organizasyonları ve ürün işleme tesislerini kurmak,
kiralamak ve işletmek,
h) Hayvanlar ve işletmeleri ile ilgili her türlü sigorta hizmetlerini
yapmak veya yaptırmak,
ı) Kredi temini konusunda çalışmalarda bulunmak,
i) Kuruluş amacı ile ilgili ihtiyaç duyulan araştırmaları yapmak veya
yaptırmak,
j) Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla gerekli tesisleri kurmak, ortak
olmak, işletmek, gerektiğinde bu işler için tüm hisseleri birliğe ait olmak
üzere şirket ve/veya iktisadi işletme kurmak,
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k) Merkez birliğinin birliğe tahsis etmiş olduğu sayıda genetik materyali temin etmek ve üye işletmelerde kullanmak veya kullandırmak,
1) Kayıt sistemi ve verim kayıtları için gerekli girdileri merkez birliği
aracılığı ile tedarik etmek, kullanmak ve/veya kullandırmak,
m) Faaliyet alanı ile ilgili olarak üyelerinin ihtiyaçlarına yönelik iş
ve işlemler ile danışmanlık ve projelendirme hizmetlerini vermek.
MADDE 5 – 5996 sayılı Kanuna 10 uncu maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Gelir ve Muafiyetleri
MADDE 10/D – (1) Birliğin gelirleri, üyelerin birliğe girerken ödemiş
oldukları giriş aidatları, yıllık aidatlar, hizmet bedelleri, bağış, yardım
ve diğer gelirlerden oluşur.
(2) Birlik, alacaklılarına karşı tüm mal varlığı ve aktifleriyle sorumludur. (3) Birlik, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa
göre kurulan kooperatiflere sağlanan her türlü vergi ve harç muafiyetinden
aynı koşullarla yararlanır.
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MADDE 6 – 5996 sayılı Kanuna 10 uncu maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Denetimi
MADDE 10/E – (1) Bakanlık, hayvan gen kaynaklarının korunması,
ıslahı, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ile pazarlanması faaliyetlerinde,
ön soy kütüğü, soy kütüğü gibi kayıt işlemlerinde ve belgelendirme konularında birliklerle iş birliği ve birliklere yetki devri yapabilir. Bakanlık,
birliklere teknik hizmetler ile sağlık ve eğitim hizmetleri konusunda
gerektiğinde personel ile ayni ve nakdî destek verebilir, bunların bu
Kanun kapsamındaki faaliyetlerini kontrol eder ve gerekli görmesi
hâlinde denetler. Bakanlık, birliklerin ve merkez birliklerinin genel
kurullarında temsilci bulundurur.
(2) Bakanlık, birlikleri ve merkez birliklerini idari, mali, hukuki
ve teknik yönler ile hayvan sağlığı yönünden Bakanlık müfettiş ve
kontrolörleri aracılığıyla denetler. Ayrıca, denetim sonuçları Bakanlığa
bildirilmek şartıyla merkez birlikleri de kendi denetleme kurulları
aracılığıyla üye birliklerini denetleyebilir. Merkez birlikleri ve birlikler,
denetim sonuçlarına göre bu Kanun hükümleri çerçevesinde Bakanlıkça
verilen talimatlara uymak zorundadırlar.
(3) Yapılan denetimler sonucunda, merkez birliklerinin, birliklerin
ve bunların iştiraklerinin yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerinin, Bakanlıkça verilen talimatlar ile hukuka açıkça aykırı eylem
ve işlemlerinin tespit edilmesi durumunda, Bakanlık, kamu yararı ve
hizmet gerekleri dikkate alınarak gecikmesinde sakınca görülen hâllerde
ileride telafisi güç veya imkânsız zararlara yol açılmasının engellenmesi
amacıyla bu kişileri belirli bir süre ile görevden uzaklaştırabilir veya
görevlerine tedbiren son verebilir. Bu durumda Bakanlık, bir yıl içinde
olağanüstü genel kurul toplantısının yapılması için gerekli tedbirleri alır.
(4) Birliklere kredi veren kurum ve kuruluşlar, verilen kredilerin
gayesine uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını, plan ve projesine
uygunluğu, teknik özellikleri ve kalite açısından denetleyebilir.
(5) Birliklerde görevli bulunanlar bu kuruluşlara ait mal, para ve
para hükmündeki kâğıtları ve gizli de olsa bunlarla ilgili defter ve belgeleri istenildiğinde müfettişlere, kontrolörlere, denetimle görevlendirilen
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personele ve kredi kuruluşlarının denetim görevlilerine göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımda bulunmak, istenilen bilgileri gerçeğe
uygun ve eksiksiz olarak vermek ve doğru beyanda bulunmakla yükümlü
oldukları gibi Bakanlıkça kendilerinden istenilen her türlü bilgi, belge
ve kayıtları, tanınan süre içinde tam olarak vermek zorundadır.
(6) Yönetim kurulu üyeleri ve birlik çalışanları, kendi kusurlarından
ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Bunlar, suç teşkil eden fiil ve
hareketleri ile birliğin para ve malları, bilanço, tutanak, rapor ve başka
evrak, defter ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı kamu
görevlisi gibi cezalandırılır.
(7) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça
çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
MADDE 7 – 5996 sayılı Kanuna 10 uncu maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
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Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Dağılması ve Tasfiyesi
MADDE 10/F – (1) Birlik; ana sözleşme gereğince, genel kurul
kararıyla, iflasın açılmasıyla, birlik asıl üye sayısının, yönetim ve denetim
kurullarını oluşturacak sayının altına düşmesi hâllerinde Bakanlık il
müdürlüğünün onayı ile dağılır. Kuruluş amacına ulaşma imkânının
kalmadığının Bakanlıkça tespiti hâlinde ise Bakanlık ilgili genel müdürlüğünün onayı ile dağılır.
(2) Birliklerin dağılması, Ticaret Siciline tescil ile ilan ettirilir.
(3) Islah amaçlı yetiştirici birliklerinin kuruluşu, organları, çalışma
usul ve esasları ile dağılma ve tasfiyesine ilişkin olarak bu Kanunda
hüküm bulunmayan hâllerde Kooperatifler Kanunu hükümleri uygulanır.
MADDE 9 – 5996 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
Mevcut Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Uyumu
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte
kurulu bulunan ıslah amaçlı hayvan yetiştirici birlikleri ile merkez birlikleri, faaliyetlerine devam eder. Ancak bu birlikler ve merkez birlikleri,
ana sözleşmelerini Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenen usul ve
esaslara uygun hâle getirmek zorundadırlar. Birlikler dokuz ay içinde,
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merkez birlikleri ise on iki ay içinde ana sözleşmelerini yönetmelikle
uyumlu hâle getirmedikleri takdirde kendiliğinden dağılmış sayılırlar.
Bu kanun ile 1 kanunun toplam 8 maddesi değiştirilmiş,
1 maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
(11). 04.02.2015 tarihli 6592 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun:
Özeti
3213 sayılı Maden Kanununda getirilen değişiklikle maden ruhsatları
için her yıl alınan harçlar ile ruhsat sahiplerinin üretilen maddeden dolayı
ödemek zorunda oldukları devlet haklarının yeniden belirlenmesi ve
ruhsat devirlerinden bedel alınması ihtiyacı ile düzenleme yapılmıştır.
İçeriği
MADDE 2 – 3213 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Görünür Rezerv”, “Proje”, “Ön Arama Faaliyet Raporu”,
“Genel Arama Faaliyet Raporu”, “Detay Arama Faaliyet Raporu” ve
“Kaynak” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki
tanımlar eklenmiş ve fıkrada yer alan “Ekonomik Cevher”, “Faaliyet
Raporu”, “Satış Bilgi Formu”, “Faaliyet Bilgi Formu” ve “Teminat”
tanımları madde metninden çıkarılmıştır.
Görünür Rezerv: Kaynağın üç boyutu ile belirlenmiş olan ve bu
boyutlar içerisinde sürekliliği konusunda en az risk taşıyan, jeolojik,
madencilik, metalürjik, ekonomik, pazarlama, hukuki, çevresel, sosyal,
mali etkenlerin altında ve günün şartlarında işletilebilir kısmı.
Proje: Yer kabuğundaki maden kaynaklarının değerlendirilmesi
amacına dönük seçilmiş bir teknoloji kullanarak mevcut bir potansiyel
talebini karşılamak üzere mal ve cevher üretmek için çalışmaları düzenleyen beyan niteliğinde rapor.
Ön Arama Faaliyet Raporu: Ön arama döneminde maden arama
projesinde belirtilen madene yönelik elde edilen veriler doğrultusunda
tenör/kalite tahminini içeren kaynak raporu.
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Genel Arama Faaliyet Raporu: Genel arama döneminde madene
yönelik maden arama projesinde belirtilen yöntem ve uygulamalar ile
detay arama dönemine ilişkin öngörülen sondaj, yarma, kuyu, galeri
gibi arama faaliyetlerine ait bilgileri içeren kaynak raporu.
Detay Arama Faaliyet Raporu: Detay arama döneminde madene
yönelik maden arama projesinde belirtilen yöntem ve uygulamalar ile
sondaj, yarma, kuyu, galeri gibi arama faaliyetlerine ilişkin bilgileri ve
diğer belgeleri kapsayan kaynak raporu.
Kaynak: Yerkabuğunda veya derinliklerinde; biçim, nitelik ve nicelik
olarak muhtemel ekonomik beklentileri karşılayacak katı, sıvı ve gaz
birikimleri.
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İşletme Faaliyet Raporu: Yıllık işletme faaliyetine ilişkin üretim,
satış tutarı ve miktarı, stok ve bunun gibi bilgiler ile toplam gelir ve
tahakkuk eden Devlet hakkı gibi mali durumu gösteren ve şekli yönetmelikle belirlenen belge.
Rezerv: Kaynağın, boyutları ve tenörü/kalitesi belirlenmiş ve günün
şartlarında ekonomik olarak üretilebilir ve işlenebilir kısmı.
Muhtemel Rezerv: Sürekliliği görünür rezervde olduğu kadar tarif
edilemeyen, ekonomik işletilebilirliği jeolojik, madencilik, metalürjik,
ekonomik, pazarlama, hukuki, çevresel, sosyal ve mali etkenler ile ilgili
belirsizlikler içeren cevher miktarı.
Ruhsat Bedeli: Taban bedelinin, maden grubu ve alan büyüklüklerine
göre belirlenen katsayılarla çarpılarak ekli (1) ve (2) sayılı tablolarda
gösterildiği şekilde hesaplanarak her yıl ocak ayının sonuna kadar;
arama ruhsatlarında tamamı genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere
ilgili muhasebe birimi hesabına, işletme ruhsatlarında ise %70’i genel
bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına, %30’u
çevre ile uyum planı çalışmalarını temin etmek üzere maden gruplarına
göre teminat olarak ruhsatı veren idarenin muhasebe birimi hesabına
yatırılması gereken tutarı.
Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler: Genel Müdürlükçe yetkilendirilen, bu
Kanun kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve
her türlü teknik belgeyi hazırlamaya yetkili, şirket hisselerinin yarısından fazlasının sahibinin mühendis olduğu ya da bünyesinde nitelik ve
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nicelikleri yönetmelikle belirlenen mühendisler çalıştıran maden arama
ruhsat sahibi veya işletmesi olan tüzel kişiler.
Fizibilite Dönemi: Detay arama faaliyetleri sonunda belirlenen maden
kaynağının ekonomik değer olarak işletilebilirliğini göstermek amacıyla
yapılacak çalışmaların gerçekleştiği dönemi.
Fizibilite Raporu: Bir cevher kaynağının ekonomik olarak işletilebilirliğini göstermek amacıyla jeolojik, madencilik, metalürjik, ekonomik,
pazarlama, yasal, çevresel, sosyal ve mali etkenlerin önerilen maden
projesinde yeterli ayrıntıda incelendiği kapsamlı raporu.
İşletme Projesi Uygulama Raporu: Üretim faaliyetine geçilinceye
kadar işletme projesinin uygulanmasına ilişkin olarak yönetmelikte
belirtilen süre ve esaslar kapsamında Genel Müdürlüğe sunulması gereken rapor.
Daimi Nezaretçi: İşletmede daimi olarak istihdam edilen maden
mühendisini.
MADDE 3 – 3213 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının son cümlesi madde
metninden çıkarılmış ve maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Maden ruhsatları ve buluculuk hakkı devredilebilir. Devir yapılmadan önce arama ve işletme ruhsatlarının devredildiği tarihteki ruhsat
bedelinin iki katı tutarında devir bedeli alınır. Devir Bakanlık onayı
ile gerçekleşir.
Devir ve intikal işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle
belirlenir.
MADDE 4 – 3213 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “harç ve teminatın” ibaresi “ruhsat bedeli” şeklinde
değiştirilmiş, on beşinci fıkrasına “kamu yararı niteliği taşıyan” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya gerçek/tüzel kişilere ait diğer” ibaresi
ve on altıncı fıkrasına “I. Grup” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve II.
Grup (a) bendi” ibaresi eklenmiş, on yedinci fıkrasında yer alan “Devlet
Planlama Teşkilatının bağlı olduğu bakanın” ibaresi “Kalkınma Bakanının”, “Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Bakanlığa” ibaresi
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“Kalkınma Bakanlığına”, “Sanayi ve Ticaret” ibaresi “Bilim, Sanayi ve
Teknoloji” şeklinde, on dokuzuncu ve yirmi birinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Kurul veya Genel Müdürlük tarafından gerekli görülmesi hâlinde
hazırlatılan rapor, danışmanlık ücretleri, yapılacak tetkik ve incelemeler
için gerekli yolluk, gündelik ve benzeri tüm harcamalar yatırımcı veya
ruhsat sahibi tarafından karşılanır. Ayrıca Kurul veya Genel Müdürlük
kararı ile faaliyeti kısıtlanan maden işletmecisinin veya yatırım sahibinin yatırım giderleri, lehine karar verilen tarafça tazmin edilir. Yatırım
giderlerinin tespiti ve tazmin esasları Genel Müdürlük tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

50

Çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili karar, işyeri açma ve çalışma
ruhsatı, mülkiyet izni olmadan veya on üçüncü fıkraya aykırı faaliyette
bulunulduğunun tespiti hâlinde 30.000 TL tutarında idari para cezası
uygulanarak bu alandaki işletme faaliyetleri durdurulur. Bu ihlallerin
üç yıl içinde üç kez veya daha fazla yapıldığının tespiti hâlinde ise
ruhsat iptal edilir.
MADDE 6 – 3213 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü
fıkrasında yer alan “teminat irad kaydedilir” ibaresi “20.000 TL idari
para cezası uygulanır” şeklinde, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde, yedinci
fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “ruhsat sahiplerinin teminatları
irad kaydedilerek iki katına çıkarılır” ibaresi “ruhsat sahiplerine 50.000
TL idari para cezası verilir” şeklinde, sekizinci fıkrasının (b) bendi
aşağıdaki şekilde ve (e) bendinde yer alan “üretimlerin” ibaresi “üretim
veya satışların” şeklinde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiş,
maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve maddenin yedinci
fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “teminat irad kaydedilerek” ibaresi
madde metninden çıkarılmıştır.
Daimi nezaretçinin, atandığı ruhsat sahasındaki faaliyetleri düzenli
bir şekilde denetleyerek tespit ve önerilerini daimi nezaretçi defterine
kaydetmesi zorunludur. Aksi takdirde daimi nezaretçi uyarılır. İkinci
kez aynı ruhsat ile ilgili olarak bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
durumunda daimi nezaretçi hakkında beşinci fıkra hükümleri uygulanır.
Daimi nezaretçi defterini, daimi nezaretçi ile ruhsat sahibi veya vekili
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imzalar. Defterin ibraz edilmemesi veya düzenli tutulmaması hâlinde,
ruhsat sahibine 20.000 TL idari para cezası verilir.
b) Arama ruhsat döneminde arama faaliyetleri yapılırken zorunlu
olarak maden çıkarılması veya numune alınması dışında izinsiz üretim
ve/veya satış yapılması,
Bu Kanun kapsamında tanımlanan işlemleri yapmak üzere kurulan
yetkilendirilmiş tüzel kişiler veya maden arama ya da işletmecileri, Genel
Müdürlükten yetki belgesi almakla yükümlüdür. Yetkilendirilmiş tüzel
kişiler ile maden arama ya da işletmecilerine yetki belgesinin verilmesi,
denetimi, uyarılması, yetki belgelerinin askıya alınması ve belgenin iptal
edilmesi ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
MADDE 7 – 3213 sayılı Kanunun 11 inci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Ruhsat sahibi veya vekilinin mahallinde yapılan tetkik ve incelemelere katılmaması veya ruhsat sahibince herhangi bir nedenle tetkik ve
incelemelerin engellenmesi hâlinde 20.000 TL, bu fiilin tekrarı hâlinde
ise iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.
MADDE 8 – 3213 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “on katı” ibaresi “beş katı” şeklinde, beşinci fıkrasında yer
alan “üç katı” ibaresi “iki katı” şeklinde, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde,
yedinci fıkrasında yer alan “teminat irad kaydedilir” ibaresi “20.000 TL
idari para cezası uygulanır” şeklinde ve sekizinci fıkrasında yer alan
“Harç” ibaresi “Ruhsat bedeli” şeklinde değiştirilmiştir.
Hammadde üretim izni olmadan üretim yapıldığının ve hammaddenin
kamuya ait projelerde kullanıldığının tespit edilmesi hâlinde faaliyetler
durdurulur. Bu alanda üretilen hammadde için faaliyeti gerçekleştirene
ocak başı satış bedeli kadar idari para cezası uygulanır. Herhangi bir
işleme tabi tutulmadan kullanılan hammaddeler için ocak başı satış
bedeli, tüvenan hammaddenin ocak başı fiyatına göre hesaplanır. Hammadde üretim izin alanından üretilen hammaddenin kamu kurum ve
kuruluşlarınca yapılan projeler dışında kullanıldığının, ticarete konu
edildiğinin veya satışının yapıldığının tespit edilmesi hâlinde, faaliyeti gerçekleştirene amaç dışı kullanılan hammaddenin ocak başı satış
bedelinin iki katı tutarında idari para cezası verilir. Yapılan üretimin
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projede belirtilen amaç dışında kullanımının ikinci kez tespiti hâlinde
hammaddenin ocak başı satış bedelinin iki katı tutarında idari para
cezası uygulanarak izin iptal edilir.
MADDE 9 – 3213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ruhsat Bedeli, Cezalar ve Diğer Yaptırımlar
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MADDE 13 – Yürürlükteki ruhsatlar için her yıl ocak ayının sonuna
kadar ruhsat bedelinin tamamının yatırılması zorunludur. İşletme ruhsat
bedelinin %70’i genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe
birimi hesabına, %30’u çevre ile uyum planı çalışmalarını gerçekleştirmek üzere ruhsatı veren idarenin muhasebe birimi hesabına aktarılmak
üzere Bakanlığın belirlediği bankada açılacak teminat hesabına yatırılır.
I. Grup (a) bendi madenlerin ruhsat bedelleri ise, büyükşehir belediyesi dışındaki illerde il özel idaresi hesabına yatırılır. Ruhsat bedelinin
yatırılmaması veya eksik yatırılması hâlinde 20.000 TL idari para cezası
verilir ve ruhsat bedelinin üç ay içinde tamamlanması istenir. Bu süre
içinde ruhsat bedelinin yatırılmaması durumunda ruhsat iptal edilir.
Verilen sürede yatırılmayan ruhsat bedelinin %70’ine tekabül eden tutar
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili
tahsil dairesine bildirilir. Kaynak tuzlalarından ruhsat bedeli alınmaz.
Faaliyet sonrası sahanın çevre ile uyumlu hâle getirilmesini müteakip,
çevre ile uyum bedeli iade edilir.
Arama ruhsatlarında ruhsat taban bedeli 1.000 TL, işletme ruhsatlarında ruhsat taban bedeli 10.000 TL olup, bu bedeller ile bu Kanun
gereğince uygulanan idari para cezaları her yıl 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı nispetinde artırılır.
Ruhsat bedeli, taban bedelinin maden grubu ve alan büyüklüklerine göre
belirlenen katsayılarla çarpılarak arama ruhsatlarında ekli (1) sayılı
tabloda, işletme ruhsatlarında ise ekli (2) sayılı tabloda gösterildiği
şekilde hesaplanır. Kuruşlar liraya iblağ edilir.
Bakanlık, mülki idare amirlikleri ve il özel idareleri tarafından bu
Kanuna göre verilen idari para cezaları hakkında 30/3/2005 tarihli
ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır. Bu Kanuna
göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.
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Tahakkuk eden ve ödenmeyen Devlet hakları 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir.
Ruhsat birleştirme, izin alanı değişikliği, ihale, küçük alanların ihalesi, devir talepleri, işletme ruhsatı ve süre uzatımı taleplerinde işletme
ruhsat taban bedelinin genel bütçeye yatırıldığına dair belge ve 6183
sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ile müracaat edilir. I. Grup (a) bendi madenlerde
ise büyükşehir belediyesi dışındaki illerde il özel idaresi hesabına gelir
kaydedilmek üzere yatırıldığına dair belge ve 6183 sayılı Kanunun 22/A
maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge
ile müracaat edilir.
MADDE 10 – 3213 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci,
dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, on yedinci
fıkrasında yer alan “kamu kurumunun” ibaresi “kamu yatırımının”
şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıda yer alan cümleler ve bu
fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Üretilen madenin hammadde olarak kullanılması veya satılması
hâlinde, aynı pazar ortamında madenin işletmelerdeki tüvenan olarak
ocak başı satışında uygulanan fiyat, ocak başı satış fiyatıdır. Madenlerden alınan Devlet hakkına esas olan emsal ocak başı satış fiyatı, bölgeler
de dikkate alınarak her madene ait ayrı ayrı ve uygulandığı yıl için
belirlenerek Genel Müdürlükçe ilan edilir. Ocak başı satış bedeli, ilan
edilen emsal fiyattan daha düşük olamaz. Bu fıkranın uygulanmasına
ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Devlet Hakkı;
a) I. Grup (a) bendi madenlerin valilik veya il özel idaresince belirlenen ve ilan edilen boyutlandırılmış ve/veya yıkanmış piyasa satış fiyatı
üzerinden %4 oranında,
b) I. Grup (b) bendi madenlerden %4 oranında,
c) II. Grup (a) ve (c) bendi madenlerden %4 (Kaba inşaat, baraj, gölet,
liman gibi yapılarda kullanılan tüvenan hammadde dışında bu maddedeki Devlet hakkı boyutlandırılmış fiyat üzerinden alınır.) oranında,
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ç) II. Grup (b) bendi madenlerde doğal taşın özelliklerine ve bulunduğu
bölgeye göre ocakta oluşan piyasa satış fiyatı üzerinden %4 oranında,
d) III. Grup kaynak tuzlarından %1 oranında, bu grubun diğer
madenlerinden %5 oranında,
e) IV. Grup madenlerden; altın, gümüş, platin, bakır, kurşun, çinko,
krom, alüminyum ve uranyum oksit madenlerinden ekli (3) sayılı tabloda belirtilen oranlarda, uranyum oksit dışındaki radyoaktif mineraller
ve diğer radyoaktif maddelerden %8 oranında, diğerlerinden ise %2
oranında,
f ) V. Grup madenlerden %4 oranında alınır.
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Ruhsat sahibi tarafından beyan edilen ocak başı satış fiyatı Bakanlık
tarafından denetlenir ve eksik beyanlar tamamlattırılır. İşletme izni olan
maden ruhsatlarından her yıl en az ruhsat taban bedeli kadar Devlet
hakkı alınır. Ancak, kaynak tuzlalarında alınacak Devlet hakkında
bu şart aranmaz.
8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında Yap-İşlet-Devret
modeli ile yapılan kamu yatırımları için, ihale sözleşmelerinde hammadde temin sorumluluğunun görevli şirket yükümlülüğüne bırakılması
hâlinde hammadde üretim izni sözleşme konusu işte kullanılmak ve
proje süresiyle sınırlı olmak üzere görevli şirkete de verilir. Bu durumda
kullanılan hammaddenin ocak başı satış fiyatı üzerinden ihaleyi alandan
her yıl haziran ayı sonuna kadar Devlet hakkı ile aynı grupta bulunan
işletme ruhsatlarından alınan ruhsat bedelinin %30’u oranında çevre ile
uyum planı çalışmalarını temin etmek üzere her yıl ocak ayının sonuna
kadar teminat alınır. Devlet hakkı ve teminatın eksik yatırılması veya
hiç yatırılmaması hâlinde 20.000 TL idari para cezası verilir ve üç ay
içinde tamamlanması istenir. Aksi hâlde üretim faaliyeti durdurulur.
Bu Kanun kapsamında ruhsat sahipleri için öngörülen idari para
cezaları hammadde üretim izin belgesi ile çalışılan sahalarda faaliyeti
yürüten gerçek ya da tüzel kişiler için geçerlidir.
MADDE 11 – 3213 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci,
üçüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına “ihale bedeli” ibaresinden sonra gelmek üzere
“büyükşehir belediyesi dışındaki illerde” ibaresi ve “izninin alınması
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hâlinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “büyükşehir belediyesi olan
illerde valiliklerce, diğer illerde” ibaresi eklenmiş, maddenin yedinci
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sekizinci
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
II. Grup (b) bendi ve IV. Grup madenler dışındaki ruhsatlar ihale
ile verilir. I. Grup, II. Grup (a) ve (c) bendi madenler için doğrudan
işletme ruhsatı verilir. II. Grup (b) bendi, III. Grup ve IV. Grup madenler
arama ruhsatı, V. Grup madenler arama sertifikası ile aranır. II. Grup
(b) bendi ve IV. Grup madenler için yapılan müracaatların işletme
ruhsat taban bedeli ödenerek yapılması zorunlu olup müracaatlarda
öncelik hakkı esastır.
Denizlerdeki kum ve çakıl, SiO2 oranına bakılmaksızın I. Grup (a)
bendi maden sayılır ve bu alanlarda 20 hektara kadar ruhsat verilir.
I. Grup (b) bendi madenlerde 50 hektarı, II. Grup (a) ve (c) bendi
madenlerde 100 hektarı geçmeyecek şekilde doğrudan işletme ruhsatı;
II. Grup (b) bendi madenlerde 100 hektarı, III. Grup madenlerde
500 hektarı, IV. Grup madenlerde 2.000 hektarı geçmeyecek şekilde ve
tamamı denizlerde verilen III. ve IV. Grup madenlerde 50.000 hektarı
geçmeyecek şekilde arama ruhsatı düzenlenir. V. Grup madenlerde 1.000
hektarı geçmeyecek şekilde arama sertifikası düzenlenir.
Ruhsatlar hak sahiplerinin işletme ruhsat taban bedeli ile müracaatta
bulunmaları hâlinde birleştirilebilir. Birleştirme sonucunda ortaya çıkan
alan, bu maddede belirtilen alan sınırlamasını geçemez. Ancak işletme
ruhsatı safhasında görünür maden rezervinin mücavir ruhsat alanlarında bir bütünlük teşkil etmesi, ortak işletme yapılmasının zorunlu
veya üretimin entegre tesisi beslemeye yönelik olması hâlinde bu alan
kısıtlaması aranmaz. Mevcut işletme ruhsat alanında uygun ve yeterli
yer bulunamaması hâlinde zorunlu tesis ve altyapı tesisleri için bitişik
alandaki ruhsat sahası ile safhasına bakılmaksızın ve alan sınırlaması
aranmaksızın birleştirme yapılarak işletme ruhsatı düzenlenir. I. ve
II. Grup ruhsatlar, birleştirme sonucunda alan sınırlamasını geçemez.
İhale yolu ile hak sağlanan sahaların ihâle bedelinin yatırılmasını
müteakip iki ay içinde ön inceleme raporu ile arama dönemi faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli olan mali yeterliliği de içeren
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maden arama projesinin verilmesi ve ruhsat bedelinin yatırılması hâlinde
arama ruhsatı verilir. Ruhsat bedelinin yatırılmaması ve bu belgelerin
tamamlanmaması durumunda bu alanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın ihalelik saha konumuna gelir.
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II. Grup (b) bendi ve IV. Grup madenler için müracaatlar, 1/25.000
ölçekli topoğrafik harita koordinatları esas alınarak tespit edilen noktalarla sınırlandırılmış alanlar için Genel Müdürlüğe doğrudan yapılır.
Talep edilen alanın müsait olan kısmı müracaat tarihinde müracaat
edene bildirilir ve iki ay içinde ön inceleme raporu, arama dönemi faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli olan mali yeterliliği de içeren
maden arama projesinin verilmesi, ruhsat bedelinin yatırılması hâlinde
arama ruhsatı verilir. Ruhsat bedelinin yatırılmaması ve bu belgelerin
tamamlanmaması durumunda bu alanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın müracaatlara açık hâle gelir. II. Grup (b) bendi ve IV. Grup
madenler için yapılan müracaatların değerlendirilmesi sonucunda hak
sağlanan alanların ayrı alanlar şeklinde oluşması durumunda, müracaat sahibinin talebi hâlinde bu alanlardan her birine ayrı ayrı ruhsat
verilir. Ruhsatı alınmayan alanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın
müracaatlara açık hâle gelir.
MADDE 12 – 3213 sayılı Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 17 – Arama ruhsatının düzenlenmesinden sonraki ilk bir
yıl ön arama dönemidir. Ön arama süresi sonuna kadar, asgari faaliyetlerin tamamlandığını ve bu faaliyetlere ilişkin yatırım harcamalarını
gösteren ön arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. Bu süre
içinde raporun verilmemesi hâlinde 20.000 TL idari para cezası verilir.
Genel Müdürlüğe verilen raporların veya yatırım harcama kalemlerine
ait belgelerin uygun bulunmaması hâlinde eksikliklerin bir ay içinde
giderilmesi ruhsat sahibine yazılı olarak bildirilir. Tebliğ tarihinden
itibaren eksikliklerin bu sürede tamamlanmaması veya verilen raporların
ya da yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması
hâlinde de 20.000 TL idari para cezası verilir. Arama ruhsatı, IV. Grup
madenlerde iki yıl, diğer gruplarda bir yıl olmak üzere genel arama
dönemine hak sağlar.
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Genel arama dönemi süresi sonuna kadar maden arama projesinde
belirtilen maden kaynağına ilişkin bilgilerin ve bu dönemde yapılan
arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını da gösteren genel
arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. Bu süre içinde raporun
verilmemesi hâlinde 20.000 TL idari para cezası verilir. Genel Müdürlüğe verilen raporların veya yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin
uygun bulunmaması hâlinde eksikliklerin bir ay içinde giderilmesi
ruhsat sahibine yazılı olarak bildirilir. Tebliğ tarihinden itibaren eksikliklerin verilen sürede tamamlanmaması veya verilen raporların ya da
yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması hâlinde
20.000 TL idari para cezası verilir. Arama ruhsatı, IV. Grup madenlerde
dört yıl detay arama dönemine hak sağlar. II. Grup (b) bendi, III. ve
V. Grup ruhsatlarda ise genel arama dönemi sonuna kadar işletme ruhsat
talebinde bulunulmaması hâlinde ruhsat iptal edilir.
Arama dönemlerinin süresinden önce tamamlanması hâlinde dönem
sonu beklenmeden sonraki aşamalara geçilebilir.
Arama dönemleri ile ilgili proje, arama faaliyet raporları ve diğer
belgeler yetkilendirilmiş tüzel kişilerce hazırlanır.
Detay arama dönemi sonuna kadar görünür maden kaynağına ilişkin
bilgilerin ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını gösteren detay arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur.
IV. Grup (a) bendi maden ruhsatlarında detay arama dönemi sonuna
kadar diğer grup maden ruhsatlarında ise genel arama dönemi sonuna
kadar Genel Müdürlüğe verilen raporların ve yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması hâlinde eksikliklerin bir ay
içinde giderilmesi ruhsat sahibine yazılı olarak bildirilir. Tebliğ tarihinden itibaren eksikliklerin verilen sürede tamamlanmaması veya
verilen raporların ve yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun
bulunmaması hâlinde ya da arama ruhsat süresi sonuna kadar işletme
ruhsat talebinde bulunulmaması durumunda ruhsat iptal edilir.
IV. Grup (b), (c) ve (ç) bendi maden arama ruhsatlarında detay
arama dönemini takiben fizibilite çalışmalarına ihtiyaç duyularak
gerekçesi ile birlikte Genel Müdürlüğe müracaatta bulunmaları ve talebin uygun bulunması hâlinde, detay arama dönemi sonrasında iki yıllık
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bir fizibilite dönemine hak sağlar. İki yıllık süre sonuna kadar fizibilite
raporunun verilmesi zorunludur. Fizibilite döneminin sonuna kadar
Genel Müdürlüğe verilen fizibilite raporunun uygun bulunmaması
hâlinde eksikliklerinin bir ay içinde giderilmesi ruhsat sahibine yazılı
olarak bildirilir. Tebliğ tarihinden sonra eksikliklerin verilen sürede
tamamlanmaması hâlinde ya da arama ruhsat süresi sonuna kadar
işletme ruhsat talebinde bulunulmaması durumunda ruhsat iptal edilir.
Bu dönemde detay arama dönemi ruhsat bedelinin iki katı tutarında
ruhsat bedeli alınır.
Arama döneminde teknolojik araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar
ve pazar araştırmaları yapmak üzere arama faaliyet raporu ile birlikte
müracaat eden ruhsat sahibine, arama ruhsat döneminde arama faaliyetleri yapılırken zorunlu olarak çıkan madenden numune alınmasına
ve sevk edilmesine izin verilebilir.
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MADDE 13 – 3213 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci,
ikinci ve üçüncü fıkraları, dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesi ile on
birinci ve on ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde, altıncı fıkrasında yer alan
“talep harcının” ibaresi “ruhsat taban bedelinin” şeklinde ve sekizinci
fıkrasında yer alan “en az bir maden mühendisi tarafından” ibaresi
“yetkilendirilmiş tüzel kişilerce” şeklinde değiştirilmiştir.
I. Grup (b) bendi ve II. Grup (a) ve (c) bendi madenler için ihale
bedelinin yatırılmasından itibaren iki ay içinde, diğer maden grupları
için arama ruhsat süresi sonuna kadar, yetkilendirilmiş tüzel kişilerce
maden mühendisinin sorumluluğunda hazırlanmış işletme projesi ruhsat
sahibi tarafından Genel Müdürlüğe verilir. Proje ile birlikte projenin
uygulanabilmesi için gerekli olan mali yeterliliğine ilişkin belgeler ve genel
bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına işletme
ruhsat taban bedelinin yatırıldığına dair belgenin Genel Müdürlüğe
verilmesi zorunludur. Aksi hâlde talep reddedilir.
Projedeki teknik eksiklikler, 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi
kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ve işletme
ruhsat bedeli yapılan bildirimden itibaren üç ay içinde tamamlanır.
Eksikliklerini verilen sürede tamamlamayanlara 20.000 TL idari para
cezası uygulanarak süre üç ay daha uzatılır. Bu süre sonunda eksikliklerini tamamlamayanların talepleri kabul edilmez ve yatırılan işletme
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ruhsat bedeli iade edilir. Taleplerin uygun görülmesi hâlinde bir ay içinde
işletme ruhsatı düzenlenir. Süre uzatım işlemlerinde birinci fıkra ve bu
fıkra hükümleri uygulanır.
I. Grup (a) bendi madenlerin işletme ruhsat süresi beş yıldır. Diğer
grup madenlerin işletme ruhsat süresi, on yıldan az olmamak üzere projesine göre belirlenir. I. Grup (a) bendi ve diğer gruplardaki maden işletme
ruhsatlarının süresi, sürenin bitiminden önce yeni bir projeyle uzatma
talebinin olması ve uygun bulunması hâlinde uzatılabilir. I. Grup
(a) bendi maden işletme ruhsat süresini uzatma taleplerinde, işletme
ruhsat bedelinin beş katından fazla olmamak üzere büyükşehir belediyesi
olan illerde valilik, diğer illerde ise il özel idaresi tarafından belirlenen
uzatma bedeli alınır. Toplam işletme ruhsat süresi I. Grup madenlerde
otuz yılı, II. Grup madenlerde kırk yılı, diğer grup madenlerde ise elli
yılı geçemez. I. Grup madenlerde otuz yıldan, II. Grup madenlerde kırk
yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Bakan, diğer grup madenlerde ise
elli yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Mümkün rezerv alanlarının IV. Grup maden işletme ruhsat sahalarında beş yıl, diğer grup maden işletme ruhsat sahalarında üç yıl içinde
görünür veya muhtemel rezerv haline getirilmeyen alanlar da taksir edilir.
7 nci maddeye göre gerekli izinlerin alınmasından itibaren işletme izni
verilir. Bu iznin verildiği tarihten itibaren Devlet hakkı alınır. Ruhsat
sahibince, işletme ruhsatı yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde 7 nci
maddeye göre alınması gerekli olan çevresel etki değerlendirme kararı,
mülkiyet izni, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile Genel Müdürlüğün
kayıtlarına işlenmiş alanlar ile ilgili izinlerin Genel Müdürlüğe verilmesini müteakip, işletme izni düzenlenir. Süresi içinde yükümlülükleri
yerine getirilmeyen ruhsatlar için her yıl 50.000 TL idari para cezası
verilir. İşletme ruhsat süresi sonuna kadar bu fıkrada belirtilen izinlerden
dolayı işletme izninin alınamaması hâlinde ruhsat süresi uzatılmaz.
Beş yıllık sürede mücbir sebepler ve beklenmeyen hâller dışında üç
yıldan fazla üretim yapmayan ruhsat sahiplerine 50.000 TL idari
para cezası verilir. Bu üç yıllık süre içinde yapılan toplam üretimin
projede beyan edilen bir yıllık üretim miktarının %10’undan az olması
hâlinde de bu hüküm uygulanır. İdari para cezasının uygulanmasından
başlamak üzere bu fıkraya aykırı fiilin tekrar tespit edilmesi hâlinde ise
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ruhsat iptal edilir. Ancak işletme projesinde, işletme izninin yürürlük
tarihinden itibaren üç yıl içinde madene ulaşmak amacıyla galeri, kuyu
ve dekapaj yapılacağı beyan edilmiş ve ruhsat sahasındaki faaliyetlerin
bu beyanlara uygun olarak gerçekleştirildiği tespit edilmiş ise idari para
cezası uygulanmaz ve ruhsat iptal edilmez.
MADDE 14 – 3213 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 29 – İşletme faaliyeti, projesine ve bu Kanunun ilgili hükümlerine göre yürütülür. İşletme projesine aykırı faaliyette bulunulduğunun
tespit edilmesi hâlinde, projeye uygun faaliyette bulunulması için ruhsat
sahibine altı aya kadar süre verilir. Bu süre sonunda projeye uygun faaliyette bulunulmaması hâlinde 50.000 TL idari para cezası verilerek
üretim faaliyeti durdurulur. Ancak, projeye aykırı faaliyetlerin işletme
açısından tehlikeli olduğunun tespit edilmesi hâlinde tehlikeli durum
giderilinceye kadar üretim faaliyetleri doğrudan durdurulur.
İşletme projeleri ve değişikliklerinin uygulamaya konulmadan önce
Genel Müdürlüğe sunulması zorunludur. Aksi takdirde üretim faaliyeti
durdurulur. İşletme projeleri ve değişiklikleri ile ilgili dokümanlar ve
işletmelerin faaliyetlerinin durdurulmasına dair işlemler Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bakanlık tarafından karşılıklı olarak
elektronik ortamda erişime açılır.
Yetkilendirilmiş tüzel kişiler tarafından hazırlanan rapor, proje ve
tüm teknik belgeler ruhsat sahibi tarafından Genel Müdürlüğe verilir.
Ruhsat sahibi, her yıl nisan ayı sonuna kadar bir önceki yıl içinde
gerçekleştirdiği işletme faaliyeti ile ilgili teknik belgeleri, işletme faaliyet
raporunu ve işletme sahasında arama yapmış ise arama ile ilgili bilgileri
Genel Müdürlüğe vermekle yükümlüdür. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde 30.000 TL idari para cezası uygulanır. Yükümlülük
yerine getirilinceye kadar üretim faaliyeti durdurulur.
I. Grup (a) bendi madenler için ruhsat sahibi, her yıl ocak ayı sonuna
kadar bir önceki yıl içinde gerçekleştirdiği işletme faaliyeti ile ilgili
işletme faaliyet raporunu, büyükşehir belediyesi olan illerde valiliklere,
diğer illerde il özel idaresine vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün
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yerine getirilmemesi hâlinde 30.000 TL idari para cezası uygulanır.
Yükümlülük yerine getirilinceye kadar üretim faaliyeti durdurulur.
Maden ruhsat sahaları ile hammadde üretim izin sahalarında rezervin
verimli bir şekilde değerlendirilmesi, can ve mal güvenliği tedbirlerinin
alınması amacıyla birden fazla ruhsatın birbirine mücavir olarak bulunduğu sahalarda faaliyetlerin ortak bir proje çerçevesinde yapılmasına
hak sahiplerinin rızasının olması hâlinde Genel Müdürlük kararı ile,
ruhsat sahiplerinin rızasının olmaması hâlinde Bakan onayı ile karar
verilebilir. Bu amaçla, ortak ruhsat alanları içinde belirlenecek termin
planları dikkate alınarak işletme izin alanları yeniden düzenlenebilir.
I. Grup madenler ve II. Grup (a) bendi madenler için valiliklerce
yapılan ildeki planlama çerçevesinde Genel Müdürlüğün uygun görüşü
alınarak maden bölgeleri oluşturulabilir. Oluşturulacak maden bölgelerinin altyapı hizmetleri valiliklerce yapılır. Kısıtlanan alandaki ruhsatlar
rezerv miktarları göz önünde bulundurularak maden bölgelerine taşınarak ruhsatlandırılır. Bu tür ruhsatlandırma işlemi ihalelik sahalar
üzerine de yapılabilir. Bu fıkrada belirtilen taşıma işlemleri, ruhsat
sahiplerinin de rızasının olması hâlinde Genel Müdürlük kararıyla;
ruhsat sahiplerinin rızasının olmaması hâlinde 7 nci maddede belirtilen
Kurul kararı ile yapılabilir. Taşıma işlemi yapılırken ruhsat sahiplerinin
kazanılmış hakları korunur. Ruhsat sahasında bulunan tesislerin sökülmesi, taşınması ve yeniden inşa edilmesine ilişkin masraflar Bakanlıkça
tespit ettirilir ve kısıtlama ve taşıma işlemini talep eden kamu kurum
ve kuruluşu tarafından ruhsat sahibine ödenir. Tespit edilen masraflar
dışında herhangi bir ödeme yapılmaz.
MADDE 15 – 3213 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 30 – Herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş
veya taksir edilmiş alanlar ile II. Grup (b) bendi ve IV. Grup madenler
dışındaki yeni alanlar ihale yolu ile ruhsatlandırılır. İhale ilanı Resmî
Gazete’de yayımlanır.
İhale bedeli işletme ruhsat taban bedelinden az olamaz.
Maden ruhsat sahasının cinsi, rezervi, bulunduğu bölge, tenörü,
istihdam, yatırım, ülke ihtiyaçları ve benzeri hususlar dikkate alınarak
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şartnamelerde açıkça belirtmek kaydıyla ara ve uç ürün üretme şartını
içeren ihaleler yapılabilir. Bu ihalelerde rezervin özellikleri dikkate
alınarak ihaleye katılma şartları, taban ihale bedeli, ihale bedelini
ödeme şekli ve süresi, üretim süreleri veya tesislerin yatırım süreleri ve
diğer hususlar şartnameler ile belirlenebilir.
Ruhsat sahaları arasında tek başına madencilik yapılamayacak büyüklükteki alanlara ruhsat verilmez. Bu alanlar bitişik ruhsat sahipleri
arasında ihale edilir. İhalelik durumda olan ve madencilik yapılabilmesi
için uygun büyüklükte olmayan sahalar, çevresindeki ruhsatsız alanlar
veya diğer ihalelik sahalarla birleştirilerek ihale edilir.
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Havza madenciliğini geliştirmek ve jeolojik yapıyı aydınlatmak
amacıyla yeni oluşturulan alanlar ile herhangi bir sebeple hükümden
düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş sahalar, alan sınırlamasına bakılmaksızın birleştirilerek ihale edilebilir. Bu şekilde ihale edilen sahaların
ruhsatlandırılmasında 16 ncı maddedeki alan sınırlaması aranmaz.
Mülga 6309 sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca verilmiş olan
ve bu Kanuna göre ruhsat hukuku devam eden çakışmalı işletme ruhsat
sahalarında yeni bir maden bulunması hâlinde, çakışmalı alandaki
maden hakkı bu ruhsat sahipleri arasında ihale edilerek ruhsatlandırılır.
Sahaların ihalesinden elde edilen gelirler genel bütçeye gelir kaydedilir.
Bu Kanun kapsamındaki iş ve işlemler için ihtiyaç duyulan ödenekler
Bakanlık bütçesinde öngörülür.
MADDE 16 – 3213 sayılı Kanunun 31 inci maddesi başlığı ile birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Daimi Nezaret ve Teknik Eleman
MADDE 31 – Kaynak tuzlaları hariç olmak üzere maden ruhsat
sahalarındaki işletme faaliyetleri, maden mühendisi nezaretinde yapılır.
Maden ruhsat sahalarındaki işletme faaliyetlerinde asgari bir maden
mühendisi daimi olmak üzere, işletme tekniği, büyüklüğü ve yapısal
durumu göz önüne alınarak diğer meslek disiplinlerinden mühendis
istihdam edilmesi zorunludur. Daimi nezaretçi ile vardiyalı çalışan
işletmelerde işletmenin büyüklüğü ve niteliği esas alınarak her vardiyada
zorunlu olarak istihdam edilecek maden mühendisi ve görevlendirilecek
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diğer mühendislerin görev, yetki ve sorumlulukları, atanma usul ve
esasları, eğitimi, çalışma usul ve esasları Bakanlıkça yürürlüğe konulan
yönetmelikle belirlenir.
Birinci fıkrada belirtilen istihdam şartlarını sağlamadan maden
işletme faaliyetinde bulunulması hâlinde 30.000 TL idari para cezası
uygulanarak maden işletme faaliyetleri durdurulur. İstihdam şartlarının
sağlanması hâlinde faaliyete izin verilir.
MADDE 17 – 3213 sayılı Kanunun 32 nci maddesi başlığı ile birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ruhsatın Hükümden Düşmesi ve Terk Edilen Alanlarda Alınacak Tedbirler
MADDE 32 – Ruhsat sahibi sahasında gerekli emniyet tedbirlerini
almak ve sahanın son durumunu gösterir imalat haritası ve maden jeoloji
haritasını Genel Müdürlüğe vermek suretiyle terk talebinde bulunabilir.
Herhangi bir nedenle hükümden düşmüş veya ruhsat hukuku yürürlükte olan sahalarda terk edilen alanlarda ruhsat sahibi gerekli emniyet
tedbirlerini almak ve sahanın son durumunu gösterir teknik belgeleri
Genel Müdürlüğe vermek zorundadır.
Ruhsat sahibi yukarıda belirtilen tedbirleri en geç bir yıl içinde almak
ve işletme faaliyetinde bulunulan alanı işletme projesi doğrultusunda
çevreye uyumlu hale getirmek zorundadır.
Verilen bu sürede çevre ile uyum planı çerçevesinde gerekli güvenlik
önlemlerinin ve çevresel önlemlerin alınmaması durumunda tedbir
alınana kadar sorumluluk ruhsat sahibinin olması şartıyla, bu durum
valiliğe bildirilir. Çevre ile uyum çalışması için gerekli tedbirler, çevreye uyum planına uygun olarak orman arazilerinde ilgili orman idaresi, diğer alanlarda il özel idareleri veya valilikler tarafından yerine
getirilir. Orman idaresi, il özel idaresi veya valilik tarafından çevre
ile uyum planına uygun olarak yapılan masraflar, ruhsat bedelinden
çevre ile uyum planı çalışmaları için emanete yatırılan tutarlardan
karşılanır. Teminatların yeterli olmaması durumunda çevre ile uyum
planı çerçevesinde eksik kalan masrafların ödenmesi için ruhsat sahibine
bir ay ödeme süresi verilir. Süresinde ödenmeyen ve Bakanlık tarafından ilgili vergi dairesine bildirilen tutarlar 6183 sayılı Kanuna göre
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ruhsat sahiplerinden tahsil edilir. İlgili idare tarafından çevreye uyum
planı dışında başkaca bir proje veya uygulama yapılması hâlinde buna
ilişkin masraflar, ilgili idare tarafından karşılanır ve ruhsat sahibinden
herhangi bir bedel talep edilmez.
Çevre ile uyum çalışmasının Hazinenin özel mülkiyetindeki yerler
ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde yapılması hâlinde
uygulamanın yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve Maliye
Bakanlığınca müştereken belirlenir.
MADDE 19 – 3213 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları
yürürlükten kaldırılmıştır.
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Mücbir sebep veya beklenmeyen hâller dolayısıyla işletme izni alınmış
işletme ruhsat sahalarında faaliyetin geçici olarak tatiline ruhsat sahibinin müracaatı üzerine Genel Müdürlükçe karar verilebilir. Ruhsat
sahibince müracaat tarihi, geçici tatilin başlama tarihi olarak kabul
edilir. Geçici tatili kabul edilen işletme ruhsatlarına 24 üncü maddenin
on ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz. Ruhsat hukukundan kaynaklanan diğer yükümlülükler devam eder.
MADDE 20 – 3213 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin üçüncü
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
İşletme ruhsat sahasında ve/veya mücavirinde kurulacak tesislerde
kullanılacak ve ruhsat sahası dışından getirilecek olan su, doğalgaz,
elektrik ve haberleşme hatları için ruhsat sahibi Bakanlığa müracaat
ederek irtifak ve/veya intifa hakkı tesisi isteyebilir.
MADDE 21 – 3213 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin dördüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ereğli Kömür Havzasındaki taşkömürü için kamu tarafından yürütülecek faaliyetler, bu Kanunun hak düşürücü ve mali hükümlerine tabi
değildir, ruhsat bedeli ve Devlet hakkından muaftır. Ancak taşkömüründen özel idare payı ve köylere hizmet götürme birliği payı alınır. Diğer
madenler için yürütülen faaliyetlerden de Devlet hakkı, özel idare payı
ve köylere hizmet götürme birliği payı alınır.

TBMM 24. DÖNEM 4. ve 5. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

MADDE 22 – 3213 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesine birinci fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
Ruhsat sahipleri ile üçüncü kişiler arasında rödövans sözleşmeleri
Bakanlığın iznine tabidir. İzin alınmaksızın yapılan rödövans sözleşmesi
ile yürütülen madencilik faaliyetleri durdurulur.
Kamu kurum ve kuruluşları ile iştirakleri hariç olmak üzere yer altı
kömür işletmelerinde maden ruhsat sahipleri, ruhsat sahalarının bir
kısmında veya tamamında üçüncü kişiler ile üretim faaliyetlerine yönelik
rödövans sözleşmeleri yapamaz. Aksi takdirde rödövans sözleşmesi ile
yapılan madencilik faaliyetleri durdurulur.
MADDE 24 – 3213 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler
eklenmiştir.
Ruhsat Bedelinin Tamamlattırılması
GEÇİCİ MADDE 21 – Mevcut ruhsatların ruhsat bedeli yatırma
yükümlülüğü 1/1/2016 tarihinde başlar. Ruhsat bedelinin süresinde
yatırılmaması hâlinde 13 üncü madde hükümleri uygulanır. Ruhsat
bedelleri yatırılan ruhsatların, ruhsat teminatları iade edilir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte teminat iradı yapılması gerekmesine rağmen yapılamayan veya teminat irat işlemleri başlatılıp sonuçlandırılamayan işlemler için bu Kanuna göre uygulanmamış teminat
iradı kadar idari para cezası uygulanır.
Teminat iradı işlemleri nedeniyle iptal durumuna gelmesine rağmen
iptal edilmeyen ruhsatların iptal işlemleri sonuçlandırılır.
7 nci Madde Kapsamındaki İzinler
GEÇİCİ MADDE 22 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar,
24 üncü maddenin on birinci fıkrası gereğince 7 nci maddeye göre
alınması gerekli olan izinler ile Genel Müdürlüğün kayıtlarına işlenmiş
alanlarla ilgili diğer izinler için müracaat edilmiş olmasına rağmen süresi
içinde izinleri alınamamış ruhsatlar ile anılan izinlerin süresi içinde
alınarak Genel Müdürlüğe verilemeyen ruhsatlar hakkında 30.000 TL
idari para cezası uygulanır. İdari para cezası yatırılan ruhsatlar iptal
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edilmez, bu ruhsatlar hakkında 24 üncü maddenin on birinci fıkrası
hükümleri uygulanır.
Mevcut Rödövans Sözleşmeleri
GEÇİCİ MADDE 23 – Mevcut rödövans sözleşmelerinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Genel Müdürlüğe
verilmesi zorunludur. Aksi takdirde rödövans sözleşmesi ile yapılan
madencilik faaliyetleri durdurulur.
Kamu kurum ve kuruluşları ile iştirakleri hariç olmak üzere, yer altı
kömür madenciliğine dair rödövans sözleşmeleri sona erdirilmeyen ruhsat
sahalarının süre uzatım talepleri kabul edilmez.
Mevcut Ruhsat Müracaatları
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GEÇİCİ MADDE 24 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
müracaatı yapılmış ancak işlemleri tamamlanmamış, harç ve ruhsat
teminatları yatırılmamış ruhsat müracaatları, bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ruhsat bedelinin ödenmesi hâlinde,
ruhsat işlemleri müracaat tarihindeki mevzuat hükümlerine göre tamamlanır. Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay süreyle II. Grup
(b) ve IV. Grup maden ruhsat müracaatları alınmaz.
Mevcut Teknik Nezaretçiler
GEÇİCİ MADDE 25 – Teknik nezaretçisi bulunan ancak daimi
nezaretçisi bulunmayan sahalarda, bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren bir yıl içinde daimi nezaretçinin atanması zorunludur.
Bu süre içinde teknik nezaretçinin istifa etmesi veya azledilmesi hâlinde
ise daimi nezaretçi derhâl atanır.
Birinci fıkradaki yükümlülüklere uymayan ruhsat sahiplerine 30.000
TL idari para cezası verilir ve ruhsat sahasındaki maden işletme
faaliyetleri durdurulur.
VI. Grup Maden Ruhsatlarının IV. Gruba Alınması
GEÇİCİ MADDE 26 – Yürürlükteki VI. Grup maden ruhsatları
IV. Grup olarak ruhsatlandırılır. Aynı alanda IV. Grup maden ruhsatı
bulunması hâlinde IV. Grup ve VI. Grup maden ruhsatlarının işlemleri
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bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki kazanılmış haklarına göre
yürütülür. Ruhsatların birbirleri ile çakışmaması hâlinde, yürürlükteki
VI. Grup maden ruhsatları, IV. Gruptaki alan sınırlamasına uymak
kaydıyla tüm madenlere hak sağlar.
Mevcut Kalker, Kalsit ve Dolomit Ruhsatları
GEÇİCİ MADDE 27 – 100 hektardan büyük kalker, kalsit ve dolomit ruhsat sahaları Genel Müdürlükçe incelenerek uygun bulunan
görünür ve muhtemel rezerv alanlarına proje ile talepte bulunulması
durumunda, 100’er hektarlık alanlar hâlinde II. Grup (a) bendi maden
işletme ruhsatı verilir.
İşletme Ruhsatlarının Süresi
GEÇİCİ MADDE 28 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
verilmiş olan işletme ruhsatları, 24 üncü maddenin üçüncü fıkrasında
belirtilen toplam ruhsat süresi bakımından eski hükümlere tabidir.
Yer Altındaki Maden İşlerinde Maliyet Artışlarının Ödenmesi
GEÇİCİ MADDE 29 – Bu Kanun kapsamında yer altındaki maden
işlerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki
maden işlerine ilişkin 11/9/2014 tarihi ve bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarih itibarıyla, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu kapsamında devam eden sözleşmeler ile bu Kanun kapsamında
devam eden rödövans sözleşmelerinde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı
İş Kanununun 41, 53 ve 63 üncü maddelerinde 10/9/2014 tarihli ve
6552 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ile bu Kanunun ek 9 uncu
maddesiyle sınırlı olmak kaydıyla meydana gelen maliyet artışları fiyat
farkı olarak ödenir. Fiyat farkı ödenmesine ilişkin esas ve usuller; 4735
sayılı Kanun kapsamında imzalanan sözleşmeler için Kamu İhale Kurumunun teklifi, rödövans sözleşmeleri için ise Bakanlığın teklifi üzerine
Bakanlar Kurulunca belirlenir.
GEÇİÇİ MADDE 30 – Bu Kanunla getirilen yetkilendirilmiş tüzel
kişilere ilişkin uygulamalar, Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl
sonra yürürlüğe girer. Bu süre içinde bu Kanuna göre verilmesi gereken
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faaliyet raporları, projeler ve her türlü teknik belgeler ile ilgili olarak
3213 sayılı Kanunun bu Kanundan önceki hükümleri uygulanır.
Bu bir yıllık süre içinde, teknik nezaretçinin görevinin herhangi bir
nedenle sona ermesi hâlinde, teknik nezaretçinin tüm görev ve yetkileri
bu sürenin sonuna kadar daimi nezaretçi tarafından yürütülür.
Bu kanun ile 3 kanunun toplam 38 maddesi değiştirilmiş,
3 maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
(12). 31.03.2015 tarihli 6640 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun:
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Antalya AKEV Üniversitesi,
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi,
İskenderun Teknik Üniversitesi adıyla yeni üniversitelerin kurulması
düzenlenmiştir.
Bu kanun ile 2 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamenin
toplam 9 maddesi değiştirilmiştir.
(13). 01.04.2015 tarihli 6641 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun:
2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununa eklenmek
üzere;
•

İstanbul’da Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulması,

•

İstanbul’da Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı tarafından
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim
kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel
kişiliğine sahip İbn Haldun Üniversitesi adıyla vakıf üniversitesi
kurulması,

•

İstanbul’da 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip
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İstinye Üniversitesi adıyla vakıf üniversitesi kurulmasına yetki
veren düzenleme yapılmıştır.
Bu kanun ile 2 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamenin
toplam 6 maddesi değiştirilmiştir.
(14). 01.04.2015 tarihli 6644 sayılı Yargıtay Kanunu ile Hukuk
Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun:
Özeti
Yargıtay hukuk daireleri arasında çıkabilecek görev uyuşmazlıklarını çözmek, Yargıtay Başkanı, daire başkanları ve yargıtay üyelerinin
yargılanma davaları ile tazminat davalarının ilgili dairede görülmesi
ve Hukuk Genel Kurulunun asli görevi olan hukuki denetimle sınırlı
çalışması için Hukuk Ön İnceleme Kurulu’nun oluşturulması şeklinde
düzenleme yapılmıştır.
İçeriği
MADDE 1 – 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun
17 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 2 – 2797 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi başlığıyla birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Dava Dosyalarının Yargıtaya Gönderilmesi ve Hukuk İşbölümü İnceleme
Kurulu:
MADDE 60 – Adliye mahkemelerinden Yargıtay hukuk dairelerine
temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilecek dava dosyalarının temyiz
dilekçesinde gösterilen daire ismiyle bağlı kalınmaksızın mahkeme hâkimi
tarafından Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca yapılan işbölümüne
göre görevli dairesi de belirtilerek ilgili daireye gönderilmesi sağlanır.
Temyiz üzerine gelen dosyalarda çıkabilecek görev ve işbölümü
uyuşmazlıklarını çözmekle görevli, Hukuk Genel Kurulu Başkanı olarak
görevlendirilen Yargıtay Birinci Başkanvekilinin başkanlığında, Yargıtay
Birinci Başkanlık Kurulunca aynı daireden birden fazla olmamak
kaydıyla Yargıtay üyeleri arasından bir yıllık süre için görevlendirilen
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dört asıl ve dört yedek üyeden oluşan Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu
oluşturulur. Bu Kurul bünyesinde bir büro kurulur; burada çalışmak
üzere yeteri kadar tetkik hâkimi ve personel görevlendirilir.
Birinci fıkra uyarınca dosya kendisine gönderilen ilgili hukuk dairesi,
bir ay içinde yapacağı ön inceleme sonucunda işbölümü bakımından
kendisini görevli görmez ise gerekçesiyle birlikte dosyayı Hukuk İşbölümü
İnceleme Kuruluna gönderir. Bir aylık sürenin bitiminden sonra gönderme kararı verilemez. Kurul tarafından yapılan ön inceleme sonucunda
verilen işbölümüne ilişkin karar kesindir.
Kurul, Başkanvekili ve dört asıl üyenin katılımıyla toplanır ve oyçokluğuyla karar verir. Başkanvekilinin bulunmadığı durumlarda asıl
üyelerden en kıdemlisi toplantıya başkanlık eder; asıl üyelerin eksikliği
yedek üyelerin katılımıyla tamamlanır.
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Kurul, ayda en az iki hafta çalışır. Bu süre zarfında Kurul üyeleri
dairelerindeki çalışmalara katılmaz.
MADDE 3 – 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 47 nci maddesinin birinci fikrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
(1) Devlet aleyhine açılan tazminat davası, ilk derece ve bölge adliye
mahkemesi hâkimlerinin fiil ve kararlarından dolayı, Yargıtay ilgili
hukuk dairesinde; Yargıtay Başkan ve üyeleri ile kanunen onlarla aynı
konumda olanların fiil ve kararlarından dolayı Yargıtay Dördüncü
Hukuk Dairesinde ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülür. Dava, bu
dairenin Başkan ve üyelerinin fiil ve kararlarından dolayı ise yargılama
Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesinde yapılır. Verilen kararların temyiz
incelemesi Hukuk Genel Kurulunca yapılır. Temyiz incelemesine, kararı
veren başkan ile üyeler katılamaz.
MADDE 4 – 6100 sayılı Kanunun 109 uncu maddesinin ikinci
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu kanun ile 2 kanunun toplam 3 maddesi değiştirilmiş,
1 maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
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c. 24 üncü Dönem 4 üncü ve 5 inci Yasama Yılı Kod Kanunlar:
(1) Kod Kanunlarla Değiştirilen Kanun Maddeleri:
•

05.11.2008 tarihli 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununda
4 madde değiştirilmiştir.

•

18.5.2004 tarihli 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
ile Odalar ve Borsalar Kanununda 1 madde değiştirilmiştir.

•

03.6.2011 tarihli 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede
11 madde değiştirilmiştir.

•

05.6.1986 tarihli 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda
1 madde değiştirilmiştir.

•

07.6.2005 tarihli 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununda 1 madde değiştirilmiştir.

•

13.12.1983 tarihli 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
KHK Ek-7 değiştirilmiş, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı merkez
kadrosuna 705, taşra kadrosuna 1500 olmak üzere toplam 2205
kadro ihdas edilmiş, toplam 3000 adedi geçmemek üzere merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan kısıtlamalara tabi
olmaksızın Bakanlık tarafından belirlenecek boş kadrolara
atama yapabilme yetkisi verilmiştir.

(2). 03.07.2014 tarihli 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının
Desteklenmesine Dair Kanun:
Özeti
Araştırma alt yapılarının daha etkin kullanımı ve sürdürülebilirliğini
sağlamak üzere desteklenmesine ilişkin hususları düzenlemek amacıyla
kurul tarafından yeterlik kararı verilen araştırma alt yapılarının desteklenmesine ilişkin hususlar ile buna dair görev, yetki ve sorumlulukları
tespite yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
Düzenlemeyle araştırma alt yapılarına yeterlik verilmesi ve yeterliğin kaldırılması kararını onaylamak için araştırma alt yapıları kurulu
oluşturulmuştur.
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Ayrıca araştırma alt yapılarından elde edilen kazancın kurumlar vergisinden müstesna tutulmasına ve indirim ile istisnaların uygulama süresini on yıla kadar uzatmaya Cumhurbaşkanının yetkili olduğu şeklinde
düzenleme yapılmıştır.
İçeriği
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, araştırma altyapılarının daha
etkin kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere desteklenmesine
ilişkin hususları düzenlemektir.
(2) Bu Kanun, Kurul tarafından yeterlik kararı verilen araştırma
altyapılarının desteklenmesine ilişkin hususlar ile buna dair görev, yetki
ve sorumlulukları kapsar.
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(3) Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim
kurumları bünyesinde bulunan araştırma altyapıları, özel kanunlarının
hükümlerine tabidir.
Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Araştırma altyapısı: Yükseköğretim kurumları bünyesinde,
yetişmiş nitelikli insan gücü ile günün modern teknolojilerine dayalı
makine-teçhizat, donanım ve yazılımı içinde bulunduran, Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı ileri araştırma laboratuvarı, tematik araştırma laboratuvarı ile merkezî araştırma laboratuvarı olarak sınıflandırılan birimleri,
b) Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge): Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu bilginin yeni süreç,
sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir
temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları ifade eder.
Araştırma Altyapıları Kurulu
MADDE 3 – (1) Kurul; Kalkınma Bakanı başkanlığında Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı ile Millî Eğitim Bakanından oluşur. Alanında uzman
kişiler görüşlerinden yararlanılmak üzere Kurula davet edilebilir. Kurul
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oy birliğiyle karar alır. Kurulun çalışma usul ve esasları yönetmelikle
düzenlenir.
(2) Kurulun görevleri şunlardır:
a) Kalkınma plan ve programları ile diğer hükümet belgelerinde
belirlenen politika ve öncelikler doğrultusunda araştırma altyapılarıyla
ilgili genel strateji ve öncelikleri belirlemek, uygulamaya yönelik yol
haritasını onaylamak,
b) Araştırma altyapılarına yeterlik verilmesi ve yeterliğin kaldırılması
kararlarını onaylamak,
c) Performanslarına göre araştırma altyapılarına aktarılacak mali destekleri onaylamak,
ç) Araştırma altyapılarının yönetim kurulu üyelerini onaylamak,
d) Araştırma altyapılarıyla ilgili özel sektör ortaklığı ve işletme hakkı
devri hususlarına onay vermek,
e) Araştırma altyapılarının şirket kurma ve kurulmuş olan şirketlere
ortak olma hususlarına ilişkin temel ilkeleri belirlemek ve bu çerçevedeki
teklifleri karara bağlamak,
f ) Araştırma altyapıları için makine-teçhizat ve sarf malzemesi alımlarında kaynakların verimli ve etkin kullanılmasına yönelik tedbirler almak,
g) Yeterliği kaldırılan araştırma altyapılarına ait taşınır ve taşınmaz
malların devrine karar vermek,
ğ) Araştırma altyapıları personelinin mali haklarına ilişkin alt ve üst
limitleri belirlemek,
h) Yönetim ve danışma kurulu üyelerine yapılacak ödemeleri belirlemek,
ı) Araştırma altyapılarının kullanımına ilişkin temel ilke ve kuralları
belirlemek,
i) Araştırma altyapıları konusundaki uluslararası iş birliklerine katılım, uluslararası iş birliğine nakdî ve ayni katkı sağlanması ve ilgili diğer
hususlarda değerlendirmeler yapmak ve karar vermek,
j) Gerekli gördüğü hâllerde sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla
Komiteye yetki devri yapmak.
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İzleme ve Yeterlik Değerlendirme Komitesinin Yapısı ve Görevleri
MADDE 4 – (1) Komite, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarının
başkanlığında Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve TÜBİTAK
Başkanından oluşur. Komite, görüşlerinden faydalanmak üzere alanında
uzman kişileri toplantılara davet edebilir. Komite, gerekli görmesi hâlinde
alt komiteler oluşturabilir.
(2) Komite, Kurulun görev alanına giren hususlarda teknik düzeyde
çalışmalar yapar ve karar önerileri oluşturur.
(3) Komite ve alt komitelerin çalışma ve karar alma usul ve esasları
yönetmelikle düzenlenir.
Araştırma Altyapılarının Statüsü
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MADDE 5 – (1) Kurul tarafından yeterlik kararı verilen araştırma
altyapıları tüzel kişilik kazanır ve bu Kanunla düzenlenmemiş bütün
işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.
Araştırma Altyapılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 6 – (1) Araştırma altyapılarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Faaliyet alanıyla ilgili gerekli altyapıları kurmak ve bunların işletmesini gerçekleştirmek,
b) Faaliyet alanları ile ilgili konularda eğitim, temel ve uygulamalı
araştırma, teknoloji geliştirme, teknoloji transferi, girişimcilik, danışmanlık ve ticarileştirme faaliyetlerinde bulunmak,
c) Araştırma altyapıları imkânlarını Kurul tarafından belirlenen temel
ilke ve kurallar çerçevesinde yükseköğretim kurumları, kamu kurum ve
kuruluşları ve özel sektör ile diğer araştırmacı ve kullanıcılara kesintisiz
hizmet verecek şekilde sunmak,
ç) Özel sektör, yükseköğretim kurumları ve kamu kurumları ile iş
birliği içinde projeler hazırlamak ve bu projeleri finansman sağlayan
ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara sunmak, desteklenen projeleri
yürütmek,
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d) Ulusal ve uluslararası kaynaklarla ve kendi gelirleriyle araştırma
projeleri yürütmek,
e) Yükseköğretim kurumlarında yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerine
araştırma faaliyetlerini aksatmayacak şekilde destek vermek,
f ) Araştırma altyapılarında yürütülen faaliyetler sonucunda ortaya
çıkan her türlü fikrî ve sınai mülkiyet haklarının alınması, korunması
ve kullanım haklarının diğer özel ve tüzel kişilere verilmesi konularında
gerekli tedbirleri almak,
g) Araştırma altyapılarında yürütülen çalışmalarla ilgili fikrî ve sınai
mülkiyet hakları konusunda danışmanlık hizmeti vermek, hakların
alınması ve korunması için mali destek sağlamak,
ğ) Araştırma altyapılarında üretilen bilgi ve geliştirilen teknolojilerin
ülke ekonomisine, sınai ve sosyal gelişmeye katkıda bulunacak ticari
değerlere dönüşmesini sağlamak amacıyla ve Kurul onayıyla şirket kurmak ve/veya kurulmuş şirketlere ortak olmak,
h) Kullanıcılara, cihazların kullanımı ile laboratuvar güvenliği konusunda eğitim vermek,
ı) Kalite güvence sistemi ve standartları, akreditasyon, çevre, etik ile
ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak araştırma altyapısı ve çalışanlarla
ilgili gerekli güvenlik tedbirlerini almak,
i) Yerli ve/veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle protokol, sözleşme ve/
veya anlaşmalar çerçevesinde iş birlikleri yapmak,
j) Araştırma altyapılarının faaliyet alanlarına giren konularda seminer,
sempozyum, kongre, konferans gibi bilimsel toplantılar düzenlemek,
yayınlar yapmak, Ar-Ge ve yenilik fuarı düzenlemek veya düzenlenenlere
katılmak,
(2) Araştırma altyapıları, paydaşlarıyla iş birliği içinde yönetim kurullarınca hazırlanan vizyon, misyon ve stratejik hedefleri ile bu hedeflere
ilişkin performans göstergeleri ve eylem planlarını onaylanmak üzere
Kurula gönderir,
(3) Bu Kanun kapsamındaki tüm araştırma altyapılarının Kurulca
belirlenen temel ilke ve kurallar çerçevesinde tüm kullanıcıların kullanımına açık olması esastır,
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(4) Yeterlik kararı verilerek tüzel kişilik kazanan araştırma altyapılarının idari ve mali işlerine ilişkin destek hizmetlerinden yönetim kurulu
tarafından gerekli görülenler, altyapının ilgili olduğu yükseköğretim
kurumu veya kamu kurum ve kuruluşları tarafından yerine getirilir.
Buna ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.
Araştırma Altyapılarının Kurulması, Özel Sektör Ortaklığı
ve İşletme Hakkı Devri
MADDE 11 – (1) Araştırma altyapıları, yükseköğretim kurumu
yerleşkelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait alanlarda, teknoloji
geliştirme bölgelerinde, organize sanayi bölgelerinde ve endüstri bölgelerinde kurulabilir. Bina ve diğer taşınmaz unsurların özel sektör ve sivil
toplum kuruluşları tarafından karşılanması durumunda, araştırma altyapıları özel sektör ve sivil toplum kuruluşuna ait arazilerde de kurulabilir.
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(2) Araştırma altyapıları, bir yükseköğretim kurumu tarafından kurulabileceği gibi yükseköğretim kurumu ile kamu kurum ve kuruluşları,
özel sektör kuruluşları ve/veya sivil toplum kuruluşları ortaklığıyla da
kurulabilir. Ortak araştırma altyapılarında tarafların ortaklık payına ilişkin
hususlar ile hak ve yükümlülüklerine ilişkin genel ilkeler yönetmelikle
düzenlenir.
(3) Ortak kurulan araştırma altyapılarında, destek sağlayan tarafların
hak ve yükümlülükleri taraflar arasında yapılacak protokolle belirlenir.
(4) Faaliyette bulunan araştırma altyapılarına destek sağlayan özel
sektör kuruluşlarına haklar tanınabilir. Tarafların hak ve yükümlülükleri
protokolle belirlenir.
(5) Araştırma altyapılarının işletilmesi özel sektöre, bilim ve teknoloji
alanında faaliyet gösteren ve kamu yararına çalışan dernek veya vakıflara
devredilebilir. Devre ilişkin hak ve yükümlülükler protokolle belirlenir.
(6) Bu madde kapsamındaki protokoller Kurul onayıyla yürürlüğe
girer, protokollerin kapsamı, tarafların hak ve yükümlülükleri, sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
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Araştırma Altyapılarının Gelirleri ve Desteklenmesi
MADDE 13 – (1) Yeterlik kararı verilen araştırma altyapılarına, performans ve sınıfına göre merkezî yönetim bütçesinden yatırım, personel
ve diğer cari harcamaları için Kurul kararıyla mali destek sağlanabilir.
Mali destek, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten veya başka
bir kamu idaresi bütçesinden karşılanır. Bakanlık bütçesine bu amaçla
konulan ödenekten araştırma altyapısının sınıfı ve performansı dikkate
alınarak Kurul tarafından belirlenecek oranda araştırma altyapısının ilgili
olduğu yükseköğretim kurumuna da bilimsel araştırma faaliyetlerinde
kullanılmak üzere kaynak aktarılabilir.
(2) Araştırma altyapılarının gelirleri; sunduğu hizmetler ve yapılan
projelerden elde edilen gelirler, yurt içinden ve yurt dışından alınan
bağışlar, proje destekleri, fikrî ve sınai mülkiyet hakları gelirleri ile yükseköğretim kurumu tarafından sağlanan gelirler, merkezî yönetim bütçesinden aktarılan kaynaklar ve diğer gelirlerden oluşur.
(3) Özel sektör ve sivil toplum kuruluşları katılımıyla kurulan ortak
araştırma altyapılarına merkezî yönetim bütçesinden cari ve yatırım
desteği sağlanabilir. Sağlanacak destek, araştırma altyapısındaki kamu
ortaklık payı dikkate alınarak Kurul tarafından belirlenir.
(4) İşletme hakkı devri yapılmış araştırma altyapılarına cari giderleri
karşılamak üzere kamu kaynağı aktarılmaz.
(5) Araştırma altyapılarının gelirleri yükseköğretim kurumları döner
sermaye kapsamı dışında tutulur.
(6) Yeterlik almış araştırma altyapılarına kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen Ar-Ge destek programlarında öncelik verilir.
Bu programlar kapsamında araştırma altyapılarına verilecek desteklerde
proje kurum hissesi oranı yönetmelikle belirlenir.
(7) Araştırma altyapılarının gelirlerine, desteklenmesine ve gelirlerinden yükseköğretim kurumuna aktarılacak paylar ile bütçelerinin, eylem
planlarının ve faaliyet raporlarının hazırlanması, harcamanın yapılması,
giderlerin hak sahiplerine ödenmesi ve muhasebeleştirmesine ilişkin
hususlar yönetmelikle düzenlenir.

77

TBMM 24. DÖNEM 4. ve 5. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

Muafiyetler
MADDE 16 – (1) Araştırma altyapıları, bu Kanunda belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmek için Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde kullanılmak
üzere ithal edilen mallar yönünden gümrük vergisi ve her türlü fondan,
bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler yönünden damga
vergisi ve harçtan muaftır.
(2) Araştırma altyapıları, bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak
taşınır ve taşınmaz malların alım, satım, kiralama ve devri, mal ve hizmet
alımları ile alacakların tahsili kapsamında düzenlenecek kâğıtlar yönünden
damga vergisinden, yapılacak işlemler yönünden harçtan, yapılacak bağış
ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden muaftır.
(3) Araştırma altyapıları tarafından kurulan veya ortak olunan şirketler
bu Kanun kapsamında tanınan muafiyet ve istisnalardan yararlanamaz.
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Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hakları
MADDE 17 – (1) Araştırma altyapısı tarafından yürütülen projelerin
gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan eser, buluş, endüstriyel tasarım,
entegre devre topoğrafyaları ve teknik bilgi gibi her türlü fikrî ürün üzerindeki haklar araştırma altyapısına aittir. Fikrî ürün üzerindeki haklar
kısmi veya tam olarak sözleşme yapılarak buluş sahibine devredilebilir.
(2) Araştırma altyapısının taraf olduğu sözleşmelere dayanarak yürütülen projelerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkması muhtemel
fikrî ürünler üzerindeki haklar sözleşmeyle düzenlenir.
(3) Araştırma altyapısı, elde edilen patent ve buluşlar ile ilgili olarak
üretim ve satış yapabilir.
(4) Araştırma altyapısına ait fikrî hakların ekonomik olarak değerlendirilmesi sonucunda elde edilecek gelirin en az yüzde yirmisi, en fazla yüzde
ellisi yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fikrî ürün
sahibine verilir. Bu oranı yüzde yirmiye kadar artırmaya Kurul yetkilidir.
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İndirim ve İstisnalar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak
üzere;
a) Araştırma altyapılarının bu Kanunun uygulanması kapsamında
Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları kurumlar
vergisinden müstesnadır.
b) Kamu personeli hariç olmak üzere, araştırma altyapılarında çalışan
Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleriyle ilgili ücretleri gelir vergisinden, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.
Bu teşvikten yararlanacak olan destek personeli sayısı Ar-Ge personeli
sayısının yüzde onunu aşamaz.
c) Özel sektör ve/veya sivil toplum kuruluşu ortak finansmanı ile
kurulan araştırma altyapılarına ortak olan kurumlar vergisi mükellefleri,
bu Kanun kapsamında yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamalarına katkı
sağladıkları tutarlar için bu harcamaların yapıldığı dönemde 28/2/2008
tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer alan Ar-Ge indirimi teşvikinden yararlandırılır. Bu kapsamda yararlanılabilecek Ar-Ge indirimi tutarı araştırma
altyapısına konulan ortaklık payı tutarını geçemez.
(2) Bu madde kapsamında sağlanan indirim ve istisnaların uygulama
süresini ayrı ayrı ya da birlikte 10 yıla kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu
yetkilidir.
(3). 10.07.2014 tarihli 6551 sayılı Terörün Sona Erdirilmesi
ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun:
Özeti
2009 yılı Temmuz ayında “Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi” başlatılmıştır. 2012 yılı sonlarında ise çözüm süreci başlatılmıştır. Çözüm
sürecinin yasal dayanağa kavuşturulması amacıyla düzenleme yapılmıştır.
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İçeriği
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, terörün sona erdirilmesi ve
toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için yürütülen çözüm sürecine
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Uygulama, İzleme ve Koordinasyon
MADDE 2 – (1) Hükümet, çözüm süreci kapsamında aşağıdaki
hususlarda gerekli çalışmaları yürütür.
a) Terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik siyasi, hukuki, sosyoekonomik, psikolojik, kültür, insan
hakları, güvenlik ve silahsızlandırma alanlarında ve bunlarla bağlantılı
konularda atılabilecek adımları belirler,
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b) Gerekli görülmesi hâlinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki kişi,
kurum ve kuruluşlarla temas, diyalog, görüşme ve benzeri çalışmalar
yapılmasına karar verir ve bu çalışmaları gerçekleştirecek kişi, kurum
veya kuruluşları görevlendirir,
c) Silah bırakan örgüt mensuplarının eve dönüşleri ile sosyal yaşama
katılım ve uyumlarının temini için gerekli tedbirleri alır,
ç) Bu Kanun kapsamında yapılan çalışmalar ile alınan tedbirlere ilişkin
kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesini sağlar,
d) Alınan tedbirlere ilişkin uygulama sonuçlarını izler ve ilgili kurum
ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlar,
e) Gerekli mevzuat çalışmalarını yapar.
Yetki ve Sekretarya
MADDE 3 – (1) Bakanlar Kurulu, çözüm sürecine ilişkin gerekli
kararları almaya yetkilidir.
(2) Çözüm süreci kapsamında yapılan çalışmaların koordinasyonu ve
sekretarya hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı tarafından
yürütülür.
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Kararlar ve Yerine Getirilmesi
MADDE 4 – (1) Bu Kanun kapsamında verilen görevler, ilgili kamu
kurum ve kuruluşlarınca ivedilikle yerine getirilir.
(2) Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri
kapsamındaki görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle
hukuki, idari veya cezai sorumluluğu doğmaz.
(4). 23.10.2014 tarihli 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun:
Özeti
AB 2000/31/EC Bilgi Toplumu Hizmetlerinin Özellikle Elektronik
Ticaretin Ortak Pazardaki Bazı Yönleri Hakkında direktif ile Türk hukuku
arasında uyum sağlanması amacıyla düzenleme yapılmıştır. Ayrıca istenmeyen elektronik postalara ilişkin yeni hükümler getirilmiştir.
İçeriği
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, elektronik ticarete ilişkin esas
ve usulleri düzenlemektir.
(2) Bu Kanun, ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini ve
uygulanacak yaptırımları kapsar.
Bilgi Verme Yükümlülüğü
MADDE 3 – (1) Hizmet sağlayıcı, elektronik iletişim araçlarıyla bir
sözleşmenin yapılmasından önce;
a) Alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak tanıtıcı
bilgilerini,
b) Sözleşmenin kurulabilmesi için izlenecek teknik adımlara ilişkin
bilgileri,
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c) Sözleşme metninin sözleşmenin kurulmasından sonra, hizmet
sağlayıcı tarafından saklanıp saklanmayacağı ile bu sözleşmeye alıcının
daha sonra erişiminin mümkün olup olmayacağı ve bu erişimin ne kadar
süreyle sağlanacağına ilişkin bilgileri,
ç) Veri girişindeki hataların açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmesine
ve düzeltilmesine ilişkin teknik araçlara ilişkin bilgileri,
d) Uygulanan gizlilik kuralları ve varsa alternatif uyuşmazlık çözüm
mekanizmalarına ilişkin bilgileri sunar.
(2) Hizmet sağlayıcı, varsa mensubu olduğu meslek odası ile meslekle
ilgili davranış kurallarını ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğini belirtir.
(3) Tarafların tüketici olmadığı hâllerde taraflar, birinci ve ikinci
fıkralardaki düzenlemelerin aksini kararlaştırabilirler.
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(4) Hizmet sağlayıcı, sözleşme hükümlerinin ve genel işlem şartlarının
alıcı tarafından saklanmasına imkan sağlar.
(5) Birinci ve ikinci fıkralar, münhasıran elektronik posta yoluyla veya
benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmelere uygulanmaz.
Sipariş
MADDE 4 – (1) Elektronik iletişim araçlarıyla verilen siparişlerde
aşağıdaki esaslar geçerlidir:
a) Hizmet sağlayıcı, siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme
bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceği toplam bedel de dâhil olmak
üzere, sözleşmenin şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlar,
b) Hizmet sağlayıcı, alıcının siparişini aldığını gecikmeksizin elektronik
iletişim araçlarıyla teyit eder,
c) Sipariş ve siparişin alındığının teyidi, tarafların söz konusu beyanlara
erişiminin mümkün olduğu anda gerçekleşmiş sayılır.
(2) Hizmet sağlayıcı, sipariş verilmeden önce alıcıya, veri giriş hatalarını belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi için uygun, etkili ve erişilebilir
teknik araçları sunar.
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(3) Tarafların tüketici olmadığı hâllerde taraflar, birinci ve ikinci
fıkralardaki düzenlemelerin aksini kararlaştırabilirler.
(4) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri ile ikinci fıkra, münhasıran
elektronik posta yoluyla veya benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan
sözleşmelere uygulanmaz.
Ticari İletişime İlişkin Esaslar
MADDE 5 – (1) Ticari iletişimde:
a) Ticari iletişimin ve bu iletişimin adına yapıldığı gerçek ya da tüzel
kişinin açıkça belirlenebilir olmasını sağlayan bilgiler sunulmalıdır.
b) İndirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma
veya oyunların bu niteliği açıkça belirlenebilmeli, bunlara katılımın ve
bunlardan faydalanmanın şartlarına kolayca ulaşılabilmeli ve bu şartlar
açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlaşılır olmalıdır.
Ticari Elektronik İleti Gönderme Şartı
MADDE 6 – (1) Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden
onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her
türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen
mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari
elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.
(2) Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik
iletiler gönderilebilir.
Ticari Elektronik İletinin İçeriği
MADDE 7 – (1) Ticari elektronik iletinin içeriği, alıcıdan alınan
onaya uygun olmalıdır.
(2) İletide, hizmet sağlayıcının tanınmasını sağlayan bilgiler ile haberleşmenin türüne bağlı olarak telefon numarası, faks numarası, kısa mesaj
numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim
bilgileri yer alır.
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(3) İletide, haberleşmenin türüne bağlı olarak, iletinin konusu, amacı
ve başkası adına yapılması hâlinde kimin adına yapıldığına ilişkin bilgilere de yer verilir.
Alıcının Ticari Elektronik İletiyi Reddetme Hakkı
MADDE 8 – (1) Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir.
(2) Hizmet sağlayıcı ret bildiriminin, elektronik iletişim araçlarıyla
kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlamakla ve gönderdiği iletide buna
ilişkin gerekli bilgileri sunmakla yükümlüdür.
(3) Talebin ulaşmasını müteakip hizmet sağlayıcı üç iş günü içinde
alıcıya elektronik ileti göndermeyi durdurur.
Kişisel Verilerin Korunması
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MADDE 10 – (1) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı:
a) Bu Kanun çerçevesinde yapmış olduğu işlemler nedeniyle elde ettiği
kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur.
b) Kişisel verileri ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemez
ve başka amaçlarla kullanamaz.
Cezai Hükümler
MADDE 12 – (1) Bu Kanunun;
a) 3 üncü maddesindeki yükümlülüklere, 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendindeki yükümlülüklere, 6 ncı maddesinin birinci
fıkrasına veya 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden
hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara bin Türk lirasından,
beş bin Türk lirasına kadar,
b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki veya aynı
maddenin ikinci fıkrasındaki, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendindeki veya 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki yükümlülüklere aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara bin Türk lirasından, on bin Türk lirasına kadar,
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c) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki, 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki yükümlülüklere aykırı hareket eden
hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara iki bin Türk lirasından,
on beş bin Türk lirasına kadar,
ç) 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere iki bin
Türk lirasından, beş bin Türk lirasına kadar, idari para cezası verilir.
(2) Bir defada birden fazla kimseye 6 ncı maddenin birinci fıkrasına
aykırı olarak ileti gönderilmesi hâlinde, birinci fıkranın (a) bendinde
öngörülen idari para cezası on katına kadar artırılarak uygulanır.
(3) Bu maddede öngörülen idari para cezalarını verme yetkisi Bakanlığa
aittir. Bu yetki, merkezde Bakanlığın ilgili genel müdürlüğüne, taşrada
ise Bakanlığın il müdürlüklerine devredilebilir.
Değiştirilen Mevzuat
MADDE 14 – (1) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 50 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna
göre teselsül ettirilmiştir.
(5) İşletmeciler tarafından, sundukları hizmetlere ilişkin olarak abone
ve kullanıcılarla, önceden izinleri alınmaksızın otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi elektronik haberleşme
vasıtalarının kullanılması suretiyle pazarlama veya cinsel içerik iletimi
gibi maksatlarla haberleşme yapılamaz. İşletmeciler, sundukları hizmetlere ilişkin olarak abone ve kullanıcılarıyla siyasi propaganda içerikli
haberleşme yapamazlar.
(6) İşletmeciler tarafından, abone ve kullanıcıların iletişim bilgilerinin
bir mal ya da hizmetin sağlanması sırasında, bu tür haberleşmenin yapılacağına dair bilgilendirilerek ve reddetme imkânı sağlanarak edinilmiş
olması hâlinde, abone ve kullanıcılarla önceden izin alınmaksızın aynı
veya benzer mal ya da hizmetlerle ilgili pazarlama, tanıtım, değişiklik
ve bakım hizmetleri için haberleşme yapılabilir.
(7) Abone ve kullanıcılara, bu tür haberleşme yapılmasını reddetme
ve verdikleri izni geri alma hakkı kolay ve ücretsiz bir şekilde sağlanır.

85

TBMM 24. DÖNEM 4. ve 5. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

Onay Alınarak Oluşturulan Veri Tabanları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
önce, ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla onay alınarak oluşturulmuş olan veri tabanları hakkında 6 ncı maddenin birinci fıkrası
uygulanmaz.
Bu kanun ile 1 kanunun toplam 4 maddesi değiştirilmiştir.
(5). 20.11.2014 tarihli 6570 sayılı İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu:
Özeti
Uyuşmazlıkların mahkeme dışında çözümü konusunda şüphesiz en
çok bilinen ve kullanılan yöntem, tahkimdir. 01 Ekim 2011 tarihli 6100
sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda da tahkim müessesi ayrıntılı
şekilde düzenlenmiştir.
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Düzenlemeyle yapısal yönden Tahkim Merkezi oluşturulması ve bu
merkezin milli ve milletlerarası ortamda tanıtılabilmesi için danışma
kurulu tesisi yasalaşmıştır.
İçeriği
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, yabancılık unsuru taşıyanlar
da dâhil olmak üzere uyuşmazlıkların tahkim veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle çözülmesini sağlamak üzere İstanbul Tahkim
Merkezinin kurulması ile Merkezin teşkilat ve faaliyetlerine ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.
Kuruluş
MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasını sağlamak ve Kanunla
kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere tüzel kişiliği haiz, özel
hukuk hükümlerine tabi İstanbul Tahkim Merkezi kurulmuştur.
Merkezin Görevleri
MADDE 4 – (1) Merkezin görevleri şunlardır:
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a) Tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin kuralları
belirlemek ve hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.
b) Tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle ilgili tanıtım
ve yayın yapmak, bu konudaki bilimsel çalışmaları teşvik etmek, desteklemek, gerçekleştirmek, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kişi ve kurumlarla
iş birliği yapmak.
Teşkilat
MADDE 5 – (1) Merkez; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçi,
Danışma Kurulu, Millî ve Milletlerarası Tahkim divanları ile Genel
Sekreterlikten oluşur.
Genel Kurul
MADDE 6 – (1) Genel Kurul, mesleğinde en az on yıl tecrübeye
sahip olanlar arasından;
a) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ticaret ve sanayi odalarından
iki, ticaret odalarından bir, deniz ticaret odalarından bir, sanayi odalarından bir ve ticaret borsalarından bir olmak üzere seçeceği toplam altı,
b) Baro başkanlarının baroya kayıtlı avukatlar arasından seçeceği dört,
c) Yükseköğretim Kurulunun tahkim konusunda tecrübeli öğretim
üyeleri arasından seçeceği üç,
ç) Türkiye İhracatçılar Meclisinin seçeceği iki,
d) Adalet Bakanlığının idari görevde çalışan birinci sınıf hâkimler
arasından seçeceği bir,
e) Türkiye Bankalar Birliğinin seçeceği bir,
f ) Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin seçeceği bir,
g) Sermaye Piyasası Kurulunun seçeceği bir,
ğ) Borsa İstanbul Anonim Şirketinin seçeceği bir,
h) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun seçeceği bir,
ı) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun seçeceği bir,
i) Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin seçeceği bir,
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j) En fazla üyeye sahip işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarından
birer temsilci olmak üzere toplam yirmi beş üyeden oluşur. Bu temsilciler, yukarıda sayılan kurumların yönetim organları tarafından seçilir.
Üyelerin seçildikleri kurumdaki görevleri devam eder. Baro başkanları
kontenjanından seçilecek temsilcilerin belirlenmesi amacıyla Türkiye
Barolar Birliği tarafından adayların bildirildiği tarihten itibaren on gün
içinde Birlik tarafından belirlenen yer ve zamanda baro başkanları tarafından seçim yapılır. Her bir baro başkanının bir oy kullanabileceği bu
seçimde, en fazla oy alan dört aday üye seçilmiş sayılır.
(2) Genel Kurul üyeleri dört yıl için seçilir. Süresi dolan üye yeniden
seçilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, bu üyenin
kalan süresini tamamlamak üzere aynı kontenjandan seçim yapılır.
Genel Kurulun Görevleri ve Çalışma Usulü
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MADDE 7 – (1) Genel Kurulun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri ile denetçileri seçmek,
b) Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bilançosu ile Denetçi raporunu
inceleyip Yönetim Kurulunun ibrası hakkında karar vermek,
c) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, tahkim ve alternatif
uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin uygulanacak kurallar ile Merkezin işleyişine ilişkin usul ve esasları içeren düzenlemeleri ve bütçeyi
inceleyip onaylamak,
ç) Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri ile denetçilerin huzur hakkı, ücret ve masraflarını belirlemek.
(2) Genel Kurul yılda bir kez ekim ayında toplanır. Yönetim Kurulu
Başkanı veya Denetçi, gerektiği takdirde Genel Kurulu toplantıya
çağırabilir.
(3) Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve
toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.
Yönetim Kurulu ve Çalışma Usulü
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu, Genel Kurulun kendi üyeleri arasından dört yıl için seçtiği beş asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Süresi
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dolan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. En az üç asıl ve iki yedek
üyenin hukuk fakültesi mezunu olması zorunludur. Yönetim Kurulu,
hukuk fakültesi mezunu üyeleri arasından bir Başkan seçer.
(2) Yönetim Kurulu en az üç üyenin katılımıyla toplanır ve üye
tamsayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Yönetim Kurulu, toplantılarını
elektronik ortamda da yapabilir.
(3) Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple sona ermesi
hâlinde, birinci fıkra nazara alınarak seçimle belirlenen sıraya göre yedek
üye kalan süreyi tamamlar.
(4) Yönetim Kurulu üyelerinin görevi, yeni Yönetim Kurulu oluşuncaya kadar devam eder.
(5) Toplantılara mazeretsiz olarak art arda iki kez veya bir yıl içinde
üç kez katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin görevi kendiliğinden sona
erer.
Yönetim Kurulu ve Başkanın Görevleri
MADDE 9 – (1) Merkezin icra organı olan Yönetim Kurulunun
görevleri şunlardır:
a) Tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin uygulanacak kurallar ile Merkezin işleyişine ilişkin usul ve esasları içeren
düzenleme taslaklarını hazırlayıp Danışma Kurulunun görüşünü aldıktan
sonra Genel Kurulun onayına sunmak,
b) Bilanço ve faaliyet raporunu hazırlayıp Genel Kurulun ibrasına
sunmak,
c) Gelecek yıla ait bütçeyi hazırlayıp Genel Kurulun onayına sunmak,
ç) Hakem ücret ve Merkez hizmet bedel tarifelerini hazırlayarak Genel
Kurulun onayına sunmak,
(2) Merkezin idare ve temsili Başkana aittir. Başkan, yokluğunda
görevlerini yapmak üzere bir Yönetim Kurulu üyesini görevlendirir.
Denetçi
MADDE 10 – (1) Genel Kurul, üyeleri arasından ya da dışarıdan
üçten fazla olmamak üzere bir veya birden fazla kişiyi dört yıl için
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denetçi olarak seçer. Denetçinin görevinin herhangi bir sebeple sona
ermesi hâlinde kalan süreyi tamamlamak üzere bir yedek denetçi seçilir.
(2) Denetçi, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyetlerini denetleyerek Genel
Kurula sunmak üzere bir rapor hazırlar. Birden fazla denetçi bulunması
hâlinde rapor müştereken hazırlanır.
Danışma Kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin amaçları çerçevesinde bilgi ve görüşlerinden yararlanılmak üzere tahkim veya alternatif
uyuşmazlık çözüm yöntemleri konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip
on beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun
teklifi üzerine Genel Kurul tarafından dört yıl için seçilir.
(2) Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hâllerde Danışma Kurulunun
görüşüne başvurur.
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(3) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine yılda en az
bir kez toplanır ve görüşüne başvurulan konularda rapor hazırlayarak
Yönetim Kuruluna sunar.
Millî Tahkim Divanı ve Milletlerarası Tahkim Divanı
MADDE 12 – (1) Merkez bünyesinde ayrı ayrı Millî Tahkim Divanı
ve Milletlerarası Tahkim Divanı oluşturulur. Tahkim divanlarında, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter doğal üye olup, ayrıca Yönetim
Kurulu tarafından mesleğinde en az on yıl tecrübeye sahip hukukçular
arasından seçilecek üçer üye yer alır. Yönetim Kurulu tarafından seçilen
Tahkim Divanı üyelerinin görev süresi beş yıldır.
(2) Tahkim Divanı başkanları, Divan üyeleri tarafından üye
tam sayısının salt çoğunluğuyla seçilir.
(3) Tahkim Divanı, Divan Başkanının başkanlığında en az üç üyenin
katılımıyla toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğuyla karar alır;
oyların eşitliği hâlinde Divan Başkanının oyu doğrultusunda karar alınmış sayılır. Tahkim Divanı kararlarına karşı taraflar kararın kendilerine
tebliğinden itibaren bir hafta içinde kararı veren Divana itiraz edebilir.
İtiraz üzerine verilen karar kesindir.
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(4) Tahkim Divanı, toplantılarını elektronik ortamda da yapabilir ve
karar alabilir.
(5) Tahkim Divanı üyeliğinin herhangi bir sebeple sona ermesi hâlinde,
bu üyenin görev süresini tamamlamak üzere yeni üye seçilir.
(6) Tahkim Divanı, Merkezin belirlediği Tahkim kurallarında öngörülen görevleri yerine getirir.
Genel Sekreterlik
MADDE 13 – (1) Genel Sekreterlik; Genel Sekreter, Genel Sekreter
Yardımcısı ve yeteri kadar personelden oluşur.
(2) Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı mesleğinde en az on yıl
tecrübeye sahip hukukçular arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilir.
(3) Merkezde tahkim yargılamasına ilişkin işler ile diğer işleri görmek
üzere Genel Sekreterin nezaretinde yeteri kadar büro personeli çalıştırılır.
(4) Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı, tahkim ve alternatif
uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin uygulanacak kurallar ile Merkezin
işleyişine ilişkin usul ve esasları içeren düzenlemelerde belirlenen görevleri
yerine getirir ve Merkezin idari işlerinin yürütülmesinden sorumludur.
(5) Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve büro personeli
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir.
Yasaklılık ve Gizlilik
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu üyeleri dışındaki Merkez organlarının üyeleri ile çalışanları, görev süreleri boyunca Merkez bünyesinde
hakemlik veya arabuluculuk yapamazlar. Ancak, tarafların anlaşmalarıyla
bu kişilerin hakemlik veya arabuluculuk yapması mümkündür.
(2) Merkez organlarının üyeleri ile çalışanları, görevleri dolayısıyla
öğreneceği sırlar ile taraflar ve üçüncü kişilere ait her türlü bilgileri,
görevleri sona erse dahi hiçbir kişi ve kuruluşa açıklayamaz, kendisi veya
başkası yararına kullanamaz; tarafların yazılı izni olmaksızın görevi gereği
edindiği bilgi ve belgelere dayanarak beyan ve yayınlarda bulunamaz.

91

TBMM 24. DÖNEM 4. ve 5. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

Merkezin Gelir ve Giderleri
MADDE 15 – (1) Merkezin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan oluşur:
a) Merkez tarafından ücretli olarak sunulan hizmetler karşılığında
elde edilecek gelirler,
b) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul tarafından
tasdik edilen bütçenin gelirlerle karşılanamayan kısmı için temsilci sayısı
esas alınarak belirlenen orana göre, baroya kayıtlı avukatlar arasından
seçilen üyeler için Türkiye Barolar Birliğince, diğer üyeler için temsilci
seçen kuruluşlarca tahsis edilen paylar.
(2) Birinci fıkranın (b) bendi hükmü Adalet Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilecek üyeler için uygulanmaz.
(3) Merkez, görevlerinin ifası için gereken harcamaları yapma yetkisine sahiptir.
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Uygulanacak Hükümler
MADDE 16 – (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde
22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ile 4/11/2004
tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.
(6). 14.01.2015 tarihli 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun:
Özeti
Geleneksel ve organize perakendecilikte yaşanan sorunların giderilmesi,
dengeli bir şekilde büyüme ve gelişiminin sağlanması için düzenleme
yapılmıştır.
İçeriği
BİRİNCİ BÖLÜM – Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; perakende işletmelerin açılış ve
faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması, perakende ticaretin serbest
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piyasa ortamında etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılması,
tüketicinin korunması, perakende işletmelerin dengeli bir şekilde büyüme
ve gelişmesinin sağlanması ve perakende işletmelerin faaliyetleri ile
bunların birbirleri, üretici ve tedarikçilerle ilişkilerinin düzenlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Kanun; perakende işletmelerin açılış, faaliyet
ve denetimlerine ilişkin usul ve esaslar ile bu Kanunun uygulanmasında
Bakanlık, yetkili idare ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev,
yetki ve sorumluluklarını kapsar.
(2) Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerden açılış ve/veya faaliyete geçiş süreci ile faaliyetleri özel kanunlarla düzenlenenler bu Kanun
kapsamı dışındadır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Alışveriş merkezi: Bir yapı veya alan bütünlüğü olan, içinde büyük
mağaza ve/veya beslenme, giyinme, eğlenme, dinlenme, kültürel ve benzeri ihtiyaçların bir kısmının veya tamamının karşılandığı diğer işyerleri
bulunan, merkezî bir yönetime ve ortak kullanım alanları ile yönetmelikle
belirlenen diğer niteliklere sahip işletmeyi,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Bayi işletme: Sözleşmeye dayalı olarak bir işletmenin mal ve hizmetlerinin satışına aracılık eden ve kendi adına bağımsız çalışan işletmeyi,
ç) Büyük mağaza: Hangi ad altında olursa olsun, tüketim mallarının kısmen veya tamamen perakende satışının yapıldığı, en az dört yüz
metrekare satış alanına sahip işletmeyi,
d) Esnaf ve sanatkâr işletmesi: 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf
ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan esnaf ve sanatkârlarca işletilen
işletmeyi,
e) Hızlı tüketim malı: Gıda, içecek, temizlik ve kişisel bakım
ürünlerini,
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f ) Mağaza markalı ürün: Büyük mağaza veya zincir mağazanın,
başkalarına ürettirerek kendi ad veya markasıyla işyerinde sattığı ve bunların fiyat, ambalaj veya tanıtımı üzerinde kontrole sahip olduğu ürünü,
g) Meslek kuruluşu: Esnaf ve sanatkârlar odaları birliği ile ticaret
ve sanayi odasını, ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde
ticaret odasını,
ğ) Özel yetkili işletme: Sözleşmeye dayalı olarak bir işletmenin,
yönetim ve organizasyon ile dağıtım veya pazarlama teknolojileri gibi
konularda bilgi ve desteğini almak suretiyle bu işletmenin mal veya
hizmetinin satışı üzerindeki imtiyaz hakkını bedel, bölge ve süre gibi
belirli şartlar ve sınırlamalar dâhilinde kullanan bağımsız ticari işletmeyi,
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h) Perakende bilgi sistemi (PERBİS): Perakende işletmelerin açılış ve
faaliyeti ile kapanışında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin tek merkeze
yapılmasını ve bu merkezden sonuçlandırılmasını sağlayan elektronik
bilgi sistemini,
ı) Perakende işletme: Alışveriş merkezi, büyük mağaza, zincir mağaza,
bayi işletme, özel yetkili işletme, perakende ticaretle uğraşan diğer ticari
işletmeler ile esnaf ve sanatkâr işletmelerini,
i) Perakende ticaret: Mal ve hizmetlerin perakende işletmelerce satışı
ve pazarlanmasıyla ilgili faaliyetler bütününü,
j) Satış alanı: Münhasıran büro amaçlı kullanılan işyerleri ile konaklama, depolama, üretim tesis ve alanları ile ortak kullanım alanları hariç
olmak üzere; alışveriş merkezlerinde işyerlerinin toplam alanlarını, büyük
mağaza ve zincir mağazalarda ise doğrudan satış yapılan ve aracı satıcılara
kiralanan alanları,
k) Üst meslek kuruluşu: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunu,
l) Yetkili idare: İşyeri açma ve çalışma ruhsatını vermeye yetkili belediye veya il özel idareleri ile diğer idareleri,
m) Zincir mağaza: Benzer çeşitlilikteki tüketim mallarının hangi ad
altında olursa olsun kısmen veya tamamen perakende satışının yapıldığı,
aynı gerçek veya tüzel kişi sahipliğinde bir merkeze bağlı olarak faaliyet
gösteren; içlerinden en az biri büyük mağaza niteliğini taşıyan en az beş

TBMM 24. DÖNEM 4. ve 5. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

şubeye sahip işletmeyi veya her biri dört yüz metrekarenin altında satış
alanına sahip en az on şubesi bulunan işletmeyi ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM – Perakende Bilgi Sistemi, İşyeri Açma
ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi
Perakende Bilgi Sistemi
MADDE 4 – (1) Perakende işletmelerin açılış ve faaliyeti ile kapanışında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin yapılması, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve bu işletmelere
yönelik veri tabanının oluşturulması ile bilgi paylaşımının sağlanması
amacıyla Bakanlık bünyesinde kısa adı PERBİS olan perakende bilgi
sistemi kurulur.
(2) PERBİS, Bakanlıkça ilgili kurum ve kuruluşların erişimine açılır ve
bu kurum ve kuruluşlar nezdinde kurulan elektronik kayıt sistemleriyle
çevrimiçi olarak birbirine bağlanır.
(3) PERBİS’in kurulum, işletim ve diğer giderleri ile PERBİS’e bilgi
ve belge aktarımına ilişkin giderler, Bakanlığın talebi üzerine Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliğinin bütçesinden karşılanır. PERBİS’in işletim
giderleri ile diğer giderleri için anılan Birliğin bütçesine her yıl ödenek
konulur. Bu ödeneğin miktarı, yıllık bütçenin yüzde birini geçemez.
Birliğin bütçesinden karşılanacak meblağın yeterli olmaması hâlinde
söz konusu giderler, Bakanlık bütçesine konulan ödenekten karşılanır.
(4) PERBİS’te yer alacak ve erişime açılacak bilgiler ile bu maddenin
uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi
MADDE 5 – (1) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı PERBİS üzerinden
verilir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu, doğrudan veya PERBİS
üzerinden yetkili idareye yapılır. Doğrudan yapılan başvurular, yetkili
idare tarafından PERBİS’e işlenir.
(2) Yetkili idare tarafından yapılan ön değerlendirme sonucu uygun
bulunan başvurular; başvuru tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde,
perakende işletmenin açılış ve faaliyete geçişinde gerekli kayıt ve benzeri
işlemleri yapmakla görevli ve yetkili kurum ve kuruluşlara PERBİS
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üzerinden iletilir. Bu iletimle birlikte, ilgili kurum ve kuruluşlara da
gerekli başvuru yapılmış sayılır.
(3) İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından, mevzuatı çerçevesinde gerekli
değerlendirmeler yapılır ve yönetmelikle belirlenen esaslara uygun olarak
perakende işletmenin açılış ve faaliyete geçişi için gerekli olan bilgi ve
belgeler PERBİS’e işlenerek yetkili idareye iletilir.
(4) Mevzuatta öngörülen şartları taşıyan perakende işletmelere, yetkili idare tarafından PERBİS üzerinden işyeri açma ve çalışma ruhsatı
düzenlenir.
(5) Başvurusu uygun bulunmayanlara, sonuç en geç otuz gün içinde
gerekçeli olarak tebliğ edilir.
(6) Ruhsat değişikliğine ilişkin işlemler de PERBİS üzerinden
gerçekleştirilir.
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(7) Büyükşehirlerde, alışveriş merkezlerine yapı ruhsatı, yapı kullanma
izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye büyükşehir belediyeleri yetkilidir. Alışveriş merkezi projesi için yapı ruhsatı verilirken,
üst meslek kuruluşlarının görüşü alınır. Bu kuruluşlar görüşlerini on beş
iş günü içinde bildirir.
(8) Üçüncü fıkrada öngörülen esaslar ile bu maddenin uygulanmasına
ilişkin diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanan
yönetmelikle belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – İlke ve Kurallar
Prim ve Bedel Talebi
MADDE 6 – (1) Büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve
özel yetkili işletmeler; üretici veya tedarikçiden mağaza açılışı ve tadilatı,
ciro açığı, banka ve kredi kartı katılım bedeli ve benzeri adlar altında ürün
talebini doğrudan etkilemeyen herhangi bir prim veya bedel talep edemez.
(2) Birinci fıkrada sayılan perakende işletmeler, satışa konu ürünün
talebini doğrudan etkileyen reklam, anons veya raf tahsisi gibi hizmetlerden dolayı üretici veya tedarikçiden, sözleşmede türü ve oranı belirtilmedikçe prim ya da bedel talebinde bulunamaz. Bu hâlde, prim veya bedel
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talebinin sözleşme süresiyle sınırlı olması ve prim ya da bedel talebine
konu olan ürünün sözleşme süresince rafta satışa sunulması zorunludur.
Ödeme Süresi
MADDE 7 – (1) Üreticiler veya tedarikçiler ile perakende işletmeler
arasındaki alım satım işlemlerinden kaynaklı ödemelerin, sözleşmede
öngörülen tarihte yapılması esastır. Ancak, üretim tarihinden itibaren
otuz gün içinde bozulabilen hızlı tüketim mallarına ilişkin ödemelerin
süresi; alacaklı üretici veya tedarikçinin küçük işletme, borçlunun ise
büyük ölçekli işletme olduğu hâllerde teslim tarihinden itibaren otuz
günü geçemez.
(2) Bu maddede düzenlenmeyen hususlarda 13/1/2011 tarihli ve 6102
sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesi hükümleri uygulanır.
Mağaza Markalı Ürün
MADDE 8 – (1) Yurt içinde üretilen ve hızlı tüketim malı niteliği
taşıyan mağaza markalı ürünlerin üzerinde ve/veya ambalajında, perakendecinin ad, unvan veya markasının yanı sıra üreticinin ad, unvan ya
da markasına da uygun ve kolay okunabilir bir şekilde yer verilir.
(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle
düzenlenir.
Kampanyalı Satış ve Alışveriş Festivali
MADDE 9 – (1) Perakende işletmeler, 7/11/2013 tarihli ve 6502
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer kanunlarda
öngörülen usul ve esaslara uymak kaydıyla indirimli veya promosyonlu
satış kampanyaları düzenleyebilir. Ancak kampanyanın süresi; işyeri
açılışı, devri, kapanışı, adres veya faaliyet konusu değişikliğinde üç ayı,
6102 sayılı Kanun hükümlerine göre tasfiye durumunda ise altı ayı
geçemez. Perakende işletmeler başlangıç ve bitiş süresi belli olmayan
indirimler yapamaz.
(2) Mahallî idareler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile bunların ortağı olduğu şirketler ve diğer tüzel kişiler; birlikte veya bağımsız olarak, perakende işletmelerin katılımıyla, yılın
belli dönemlerinde, ilçe, il, bölge veya ülke düzeyinde alışveriş festivali
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düzenleyebilir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bu
festivaller için ayıracakları ödenek miktarı, bütçelerinin yüzde beşini
geçemez. Alışveriş festivalinin başlangıç ve bitiş tarihleri ile festivalin
programı ve uygulama alanı önceden Bakanlığa bildirilir.
(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle
düzenlenir.
Sürekli İndirimli Satış
MADDE 10 – (1) Sürekli indirimli satış; seri sonu, sezon sonu, ihraç
fazlası, kusurlu ve benzeri malların, perakende işletmelerce, indirimli fiyattan veya malların fabrika çıkış fiyatı üzerinden yıl boyunca satılmasıdır.
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(2) Sürekli indirimli satış yapan perakende işletmelerin ön cephesinde
ve mağaza içlerinde, kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde bu satış
türünü gösterir ya da çağrıştırır ibarelere yer verilir. Bu ibarelerin alışveriş
merkezlerince kullanımı, içerisinde yer alan perakende işletmelerin tamamının birinci fıkra kapsamında faaliyet göstermesine; alışveriş merkezi
içinde bulunanlar da dâhil diğer perakende işletmelerce kullanımı ise
satışa sunulan malların en az yüzde yetmişinin aynı fıkrada belirtilen
niteliklere sahip olmasına bağlıdır.
(3) Sürekli indirimli satışa konu mallar ve alışveriş merkezi yönetimlerinin bu madde kapsamındaki yükümlülükleri ile bu maddenin
uygulanmasına ilişkin diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.
Ortak Kullanım Alanları
MADDE 11 – (1) Alışveriş merkezlerinde, satış alanının en az binde
beşine tekabül eden alanın sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi
amacıyla ayrılması zorunludur. Bakanlık, bu oranı bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya yetkilidir.
(2) Alışveriş merkezlerinde, acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri,
bebek bakım odası, çocuk oyun alanı gibi ortak kullanım alanları
oluşturulur.
(3) Alışveriş merkezlerinde yer alan ortak kullanım alanları, engelliler
ile yaşlı ve çocukların ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulur.
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(4) Ortak kullanım alanları ile bunların niteliklerine, bu alanlara
ilişkin ortak giderlere ve bu giderlere katılıma, giderlere katılanların
bilgilendirilmesine ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar
yönetmelikle belirlenir.
Yer ve Raf Tahsisi
MADDE 12 – (1) Alışveriş merkezlerinde, esnaf ve sanatkâr işletmecilerine rayiç bedel üzerinden kiraya verilmek üzere, toplam satış alanının
en az yüzde beşi oranında yer ayrılır. Bu yerler; esnaf ve sanatkâr işletmecilerinden yeteri kadar talep olmaması veya boşalan yerlerin duyuru
tarihinden itibaren yirmi gün içinde doldurulamaması hâlinde, diğer
talep sahiplerine de kiralanabilir.
(2) Alışveriş merkezlerinde; geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan
kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere kiraya verilmek üzere,
toplam satış alanının en az binde üçü oranında yer ayrılır. Bu yerlerin
kira bedeli, rayiç bedelinin dörtte birinden fazla olamaz. Söz konusu
meslekler, ilgili üst meslek kuruluşunun görüşü alınarak Bakanlıkça
belirlenir ve ilan edilir.
(3) Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir
mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerde satış alanlarının en
az yüzde birine tekabül edecek şekilde raf alanı, mağazanın bulunduğu
ilde üretilmesi kaydıyla coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi
işaretli olarak tescil edilmemiş olsa bile meslek kuruluşlarının uygun
görüşü alınarak ticaret il müdürlüklerince belirlenen hızlı tüketim malı
niteliği taşıyan yöresel ürünlerin satışına ayrılır. Yöresel ürünlerle doldurulamayan raf alanları, diğer ürünlerin satışı amacıyla kullanılabilir.
(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle
düzenlenir.
Çalışma Saatleri
MADDE 13 – (1) Mesleğe, mevsime ve turizme özgü şartlar ve benzeri
hususlar gözetilerek perakende işletmelerin bir kısmının veya tamamının
çalışma saatleri, meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine yetkili
idarenin görüşü alınmak suretiyle vali tarafından belirlenebilir. Esnaf
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ve sanatkâr işletmelerinin çalışma saatlerinin belirlenmesinde, meslek
kuruluşunca ilgili esnaf ve sanatkâr odasının görüşü alınır.
(2) Üst meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine, faaliyet kollarına göre perakende işletmelerin çalışma saatlerinin bölge veya ülke
düzeyinde belirlenmesine Bakanlık yetkilidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – Tedarik ve Dağıtım Kooperatifleri ile
Perakendeciler Konseyi
Tedarik ve Dağıtım Kooperatifleri
MADDE 14 – (1) Esnaf ve sanatkâr işletmelerince satışa sunulan
malların etkin bir şekilde piyasadan temini amacıyla esnaf ve sanatkârların
üyesi olduğu tedarik ve dağıtım kooperatifleri kurulabilir. Bu kooperatiflerin kuruluşu ve ana sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabidir.
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(2) Kooperatif ortaklarının en az iki yıl kesintisiz olarak 5362 sayılı
Kanuna tabi odalara kayıtlı olması şarttır. Bakanlık; bu kooperatiflerin
ortaklık şartlarını, kuruluşunda aranacak asgari sermaye miktarını ve
ortak sayısını belirlemeye, örnek ana sözleşmelerini düzenlemeye, güvenli,
açık ve istikrarlı bir şekilde faaliyet göstermelerine ilişkin düzenlemeler
yapmaya yetkilidir.
(3) 5362 sayılı Kanuna tabi esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının
yönetim ve denetim kurulu üyeleri, görev yaptıkları sürece, bu madde
kapsamında kurulmuş olan kooperatiflerin yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar.
Perakendeciler Konseyi
MADDE 15 – (1) Perakende ticaretin bu Kanunun amacına uygun
olarak yapılmasının sağlanması hususunda karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak, sektöre yönelik politika oluşturulmasına katkı
sağlamak, sorunları tespit etmek, alınacak önlemleri belirlemek ve ilgili
kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamak üzere Bakanlığın koordinatörlüğünde Perakendeciler Konseyi oluşturulur. Yılda en az bir kez
toplanacak Konseyin sekretarya hizmetleri Bakanlık İç Ticaret Genel
Müdürlüğü tarafından yürütülür.
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(2) Perakendeciler Konseyinin kuruluşu ve çalışmasına ilişkin giderler ile harcırah giderleri ve sair harcamalar Bakanlık bütçesine konulan
ödenekten karşılanır.
(3) Perakendeciler Konseyinin oluşumu, çalışma usul ve esasları ile
diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM – Ceza Hükümleri
MADDE 18 – (1) Diğer kanunlara göre daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, bu Kanunun;
a) 6 ncı maddesine aykırı hareket edenlere, her bir mağaza ya da şubesindeki her bir aykırılık için haksız olarak alınan prim ve bedel tutarında,
b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden büyük
mağaza ve zincir mağazalara, her bir mağaza ya da şubesindeki her bir
ürün grubu için on bin Türk lirası,
c) 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 10 uncu maddesinin ikinci
fıkrasına aykırı hareket edenlere beş bin Türk lirası,
ç) 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, ayrılması gereken alandan ayrılmayan her bir metrekare için yirmi bin Türk
lirası, aykırılığın otuz günden az olmamak üzere Bakanlıkça verilen süre
içinde giderilmemesi hâlinde bu tutarın iki katı,
d) 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, her bir
aykırılık için elli bin Türk lirası, aykırılığın otuz günden az olmamak üzere
Bakanlıkça verilen süre içinde giderilmemesi hâlinde bu tutarın iki katı,
e) 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket eden
alışveriş merkezlerine, ayrılması gereken yerden ayrılmayan her bir metrekare için metrekare başına düşen rayiç kira bedeli tutarında, aykırılığın
otuz günden az olmamak üzere Bakanlıkça verilen süre içinde giderilmemesi hâlinde bu tutarın iki katı,
f ) 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere, her bir
mağazası ya da şubesi için yirmi bin Türk lirası, aykırılığın otuz günden
az olmamak üzere Bakanlıkça verilen süre içinde giderilmemesi hâlinde
bu tutarın iki katı,
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g) 13 üncü maddesine göre belirlenen çalışma saatlerine aykırı hareket
edenlere bin Türk lirası,
ğ) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine istinaden belirlenen
davranış kurallarına ve yapılan düzenlemelere aykırı hareket edenlere
üç bin Türk lirası,
h) Bu Kanun çerçevesinde Bakanlıkça alınan tedbirlere ve yapılan
ikincil düzenlemelere uymayanlara ve denetime yetkili olanlarca istenilen
defter, belge ve diğer kayıtlar ile bunlara ilişkin bilgileri vermeyenlere
veya eksik verenlere ya da denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını
engelleyenlere iki bin Türk lirası idari para cezası verilir.
(2) Birinci fıkranın (c), (ğ) ve (h) bentlerinde öngörülen cezalar; fiilin
büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletme tarafından işlenmesi hâlinde beş katı, alışveriş merkezi tarafından işlenmesi
hâlinde ise on katı uygulanır.
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(3) Birinci fıkranın (g) bendinde öngörülen ceza; fiilin büyük mağaza,
zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletme tarafından işlenmesi
hâlinde yirmi katı, alışveriş merkezi tarafından işlenmesi hâlinde ise elli
katı uygulanır.
(4) Birinci fıkranın (h) bendinde öngörülen idari para cezalarını
Bakanlık, diğer idari para cezalarını ise doğrudan veya Bakanlığın talebi
üzerine yetkili idareler uygulamaya yetkilidir. İdari para cezası uygulama
yetkisi Bakanlıkta İç Ticaret Genel Müdürlüğüne devredilebilir.
(5) Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen idari para cezalarının verilmesini gerektirir fiilin bir
takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, her bir tekrar için iki katı idari para
cezası uygulanır.
(6) Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları, tebliğ tarihinden
itibaren bir ay içinde ödenir.
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Bu kanun ile 3 kanun ve 2 Kanun Hükmünde Kararnamenin
toplam 15 maddesi değiştirilmiş, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı merkez kadrosuna 705, taşra kadrosuna 1500 olmak üzere
toplam 2205 kadro ihdas edilmiş, toplam 3000 adedi geçmemek
üzere Bakanlık tarafından belirlenecek boş kadrolara atama
yapabilme yetkisi verilmiştir.
ç. 24 üncü Dönem 4 üncü ve 5 inci Yasama Yılı Uluslarası Metinler:
(1). Uluslararası Metinlerin Tiplerine Göre Dağılımı:
Anlaşma

53

Anlaşma Değişikliği

1

Anlaşma + Eki Protokol

2

Anlaşma Eki Taviz Listesi

1

Anlaşma + İş Birliği Zaptı

1

Ek Protokol + Tutanak

1

Mutabakat Muhtırası

1

Mutabakat Zaptı

9

Protokol

16

Sözleşme

4

Sözleşme Değişikliği

1

Tavsiye Kararı

1

TOPLAM

92
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(2). Uluslararası Metinlerin Konularına Göre Dağılımı:

104

Acil Durum İş Birliği
Adli
Adli Yardım
Arama Kurtarma
Arşiv
Askeri İş Birliği
Avrupa İşleri
Basın Enformasyon
Ceza Hukuku
Çevre Teknolojisi
Demiryolu Feribot Ulaşımı
Diplomatik Görevli Ailesi
Doğalgaz Boru Hattı
Doğalgaz Sevki
Eğitim
Ekonomik İş Birliği
Elektrik Enterkonneksiyon
Enerji İş Birliği
Engelli Hakları
Gençlik
Geri kabul
Gümrük
Güvenlik ve Sağlık
Hava Ulaştırması
Hükümlü Nakli
Kadının Güçlendirilmesi
Kültür
Maliyet Paylaşımı

1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
2
1
3
1
1
1
1
2
1
5
2
4
3
2
5
1
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Mali Yardım
Nükleer Enerji
Nükleer Güç Santrali
Nükleer Madde
Ormancılık
Ortak Üye Statüsü
Polis Eğitimi
Polis İş Birliği
Posta Birliği
Resterasyon Projesi
Sağlık
Savunma Sanayii
Sınai Kalkınma
Sosyal Güvenlik
Suçla Mücadele
Tarım
Tercihli Ticaret
Ticaret
Turizm
Türk Dili İş Birliği
Ofis Kurulması
Ulusal Komisyon Kurulması
Uluslararası Taşımacılık
Vatansız Kişiler
Vergi
Yatırım Teşviki
Yük Taşımacılığı
TOPLAM

1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
7
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
2
92
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(3). Uluslararası Metinlerin Ülke / Kıta / Kurumlara Göre Dağılımı:
Afrika Ülkeleri

5

Arap Ülkeleri

6

Asya Ülkeleri

6

Avrupa Birliği

5

Avrupa Ülkeleri

4

Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN)

1

Azerbaycan

8

Balkan Ülkeleri

106

14

Birleşmiş Milletler (BM)

6

Dünya Posta Birliği

1

Dünya Sağlık Örgütü

2

Gümrük İş Birliği Konseyi

1

Gelişen Sekiz Ülke (D-8)

1

Gürcistan

1

İran

1

Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü (KEİ)

1

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)

3

NATO

1

Orta ve Güney Amerika

10

Türki Cumhuriyetler

12

Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi

1

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

2

TOPLAM
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(4). 22.4.2014 tarihli 6533 sayılı Sanal Ortamda İşlenen Suçlar
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) Hükümetimiz adına 10 Kasım 2010 tarihinde
Strazburg’da imzalanan “Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi”nin
çekinceler ve beyanlar ile birlikte onaylanması uygun bulunmuştur.
(5). 22.4.2014 tarihli 6534 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Romanya Hükümeti Arasında Avrupa İşleri Konusunda Mutabakat
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 4 Nisan 2012 tarihinde Bükreş’te imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Avrupa İşleri
Konusunda Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(6). 22.4.2014 tarihli 6535 sayılı Türk Akademisinin Kuruluşuna Dair
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 23 Ağustos 2012 tarihinde Bişkek’te imzalanan
“Türk Akademisinin Kuruluşuna Dair Anlaşma”nın onaylanması uygun
bulunmuştur.
(7). 22.4.2014 tarihli 6536 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hastane İşletme
ve Devir Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 27 Haziran 2013 tarihinde İstanbul’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hastane İşletme ve Devir Protokolü”nün onaylanması
uygun bulunmuştur.
(8). 07.5.2014 tarihli 6538 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tip Bilimleri
Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 27 Haziran 2013 tarihinde İstanbul’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair
Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
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(9). 07.5.2014 tarihli 6539 sayılı Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku
Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti tarafından 12 Nisan 2012
tarihinde Strazburg’da imzalanan “Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesine Ek Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.
(10). 07.5.2014 tarihli 6540 sayılı Türk Kültür ve Mirası Vakfı Şartının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 23 Ağustos 2012 tarihinde Bişkek’te imzalanan
“Türk Kültür ve Mirası Vakfı Şartı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(11). 07.5.2014 tarihli 6541 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis Eğitiminde İşbirliği
Üzerine Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
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MADDE 1 – (1) 25 Ekim 2011 tarihinde İzmir’de imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Polis Eğitiminde İşbirliği Üzerine Protokol”ün onaylanması uygun
bulunmuştur.
(12). 07.5.2014 tarihli 6542 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında
İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 25 Ekim 2011 tarihinde İzmir’de imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”nın
onaylanması uygun bulunmuştur.
(13). 07.5.2014 tarihli 6543 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve
Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon
Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 25 Ekim 2011 tarihinde imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
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Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolü”nün onaylanması
uygun bulunmuştur.
(14). 25.6.2014 tarihli 6547 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği
Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 16 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden
Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun
bulunmuştur.
(15). 01.7.2014 tarihli 6548 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi
(BM Kadın) Arasında BM Kadın Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisinin
İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 28 Şubat 2014 tarihinde New York’ta imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği
veKadının Güçlendirilmesi Birimi (BM Kadın) Arasında BM Kadın
Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi’nin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin
Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(16). 01.7.2014 tarihli 6549 sayılı Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin
Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey
tarafından düzenlenen Tam Yetkili Temsilciler Konferansında kabul edilen
28 Eylül 1954 tarihli “Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme”ye
katılmamız uygun bulunmuştur.
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(17). 10.9.2014 tarihli 6553 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
TANAP Doğal Gaz İletim Anonim Şirketi Arasında Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans-Anadolu
Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın
Eki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve The Trans-Anatolian Gas
Pipeline Company B. V. Arasında Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı
Sistemi Hakkında Ev Sahibi Hükümet Anlaşmasına İlişkin Değişikliğin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
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MADDE 1 – (1) “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile TANAP Doğal
Gaz İletim Anonim Şirketi Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans-Anadolu Doğal Gaz
Boru Hattı Sistemine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma’nın Eki Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ve The Trans-Anatolian Gas Pipeline Company
B.V. Arasında Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemi Hakkında
Ev Sahibi Hükümet Anlaşmasına İlişkin Değişiklik”in onaylanması
uygun bulunmuştur.
(18). 10.9.2014 tarihli 6554 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans-Anadolu Doğal Gaz
Boru Hattı Sistemine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 26Mayıs 2014 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ileAzerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin
Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(19). 10.9.2014 tarihli 6555 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam
Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 29 Ocak 2014 tarihinde Tahran’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli
Ticaret Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
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(20). 14.10.2014 tarihli 6556 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve
Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 1 Ağustos 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(21). 14.10.2014 tarihli 6557 sayılı Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü ile Kore Cumhuriyeti Ulusal Polis Teşkilatı
Arasında Polis İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 3 Eylül 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Kore
Cumhuriyeti Ulusal Polis Teşkilatı Arasında Polis İşbirliği Mutabakat
Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(22). 14.10.2014 tarihli 6558 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı
ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği
Anlaşması (2012-2013)’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun:
MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti adına 11 Eylül 2012 tarihinde
imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık
Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşması
(2012-2013)”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(23). 14.10.2014 tarihli 6559 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair
Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 11 Şubat 2013 tarihinde Sana’da imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokol ”ün onaylanması uygun
bulunmuştur.
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(24). 14.10.2014 tarihli 6560 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında
Kanun:
MADDE 1 – (1) 6 Aralık 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma”nın
onaylanması uygun bulunmuştur.
(25). 16.10.2014 tarihli 6561 sayılı Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge
Ofisi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye’de Bir DSÖ
Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun:
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MADDE 1 – (1) 17 Haziran 2013 tarihinde Kopenhag’da imzalanan
“Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi ve Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Türkiye’de Bir DSÖ Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin
Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(26). 05.11.2014 tarihli 6565 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Macaristan Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve
Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 15 Kasım 2013 tarihinde İstanbul’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında
Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında
Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(27). 18.11.2014 tarihli 6568 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin
Kuruluşu ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 21 Aralık 2012 tarihinde İstanbul’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve Faaliyetleri Hakkında
Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
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(28). 20.11.2014 tarihli 6571 sayılı 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve
Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) Uluslararası Çalışma Örgütünün 1988 yılında
yapılan 75 inci Uluslararası Çalışma Konferansında kabul edilen “167
Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi”nin onaylanması
uygun bulunmuştur.
(29). 03.12.2014 tarihli 6573 sayılı Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına
Yedinci Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 2004 yılında Bükreş’te toplanan XXIII. Dünya
Posta Kongresinde kararlaştırılan “Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına
Yedinci Ek Protokol ”ün onaylanması uygun bulunmuştur.
(30). 03.12.2014 tarihli 6574 sayılı Engellilerin Haklarına İlişkin
Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) “Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol ”ün beyan ile onaylanması uygun bulunmuştur.
(31). 03.12.2014 tarihli 6575 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Aile, Kadın ve Çocuk
Politikaları Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 25 Ekim 2011 tarihinde İzmir’de imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Aile, Kadın ve Çocuk Politikaları Alanında İşbirliği Protokolü”nün
onaylanması uygun bulunmuştur.
(32). 03.12.2014 tarihli 6576 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında
Yardım ve İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 9 Ağustos 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti
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Arasında Ormancılık Alanında Yardım ve İşbirliği Protokolü”nün
onaylanması uygun bulunmuştur.
(33). 03.12.2014 tarihli 6577 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Türkmenistan Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 29 Şubat 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında
Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü”nün onaylanması uygun bulunmuştur.
(34). 03.12.2014 tarihli 6578 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kayıtlı Posta, Online
Havale ve Tahsilat Hizmetlerinin Geliştirilmesine İlişkin Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
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MADDE 1 – (1) 27 Nisan 2007 tarihinde Lefkoşa’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Kayıtlı Posta, Online Havale ve Tahsilat Hizmetlerinin Geliştirilmesine İlişkin Protokol ”ün onaylanması uygun
bulunmuştur.
(35). 03.12.2014 tarihli 6579 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 10 Nisan 2013 tarihinde Bişkek’te imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Turizm İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(36). 04.12.2014 tarihli 6580 sayılı 176 sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik
ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun:
MADDE 1 – (1) Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansının
1995 yılında Cenevre’de yapılan 82 nci Oturumunda kabul edilen “176
Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi”nin onaylanması
uygun bulunmuştur.
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(37). 04.12.2014 tarihli 6581 sayılı Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla
Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı
Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 17 Şubat 2011 tarihinde Amman’da imzalanan “Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında İşbirliği
Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(38). 22.01.2015 tarihli 6587 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa
Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) Arasında CERN’de Ortak Üye Statüsü
Verilmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 12 Mayıs 2014 tarihinde Cenevre’de imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN)
Arasında CERN’de Ortak Üye Statüsü Verilmesi Hakkında Anlaşma”
ve Anlaşma’ya dair beyanımızı içeren Mektup’un onaylanması uygun
bulunmuştur.
(39). 22.01.2015 tarihli 6588 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor
Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisinin Kurulması ve Faaliyetlerine
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 12 Mart 2014 tarihinde imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisinin
Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun
bulunmuştur.
(40). 28.01.2015 tarihli 6590 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Ulusal Komisyon
Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 7 Haziran 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti
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Arasında İkili Ulusal Komisyon Kurulmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(41). 04.02.2015 tarihli 6591 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ve Ürdün Haşimi
Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline Dair Anlaşmanın Onaylanmasının
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun:
MADDE 1 – (1) 29 Eylül 2011 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline Dair Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(42). 04.02.2015 tarihli 6593 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Malezya Hükümeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
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MADDE 1 – (1) 17 Nisan 2014 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Serbest
Ticaret Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(43). 04.02.2015 tarihli 6594 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına
Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 17 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi
Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması”nın ve eki “Protokol ”ün onaylanması uygun bulunmuştur.
(44). 04.02.2015 tarihli 6595 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ve Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 17 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması”nın onaylanması uygun
bulunmuştur.
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(45). 04.02.2015 tarihli 6596 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Gümrük Konularında
Karşılıklı İdari Yardım ve Bilgi Paylaşımı Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 17 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım ve Bilgi
Paylaşımı Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(46). 04.02.2015 tarihli 6597 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve
Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 18 Kasım 2011 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması”nın onaylanması uygun
bulunmuştur.
(47). 04.02.2015 tarihli 6598 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve
Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Ülkeleri Arasında Hava
Hizmetlerine İlişkin Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 20 Ocak 2011 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Kendi Ülkeleri Arasında Hava Hizmetlerine İlişkin Hava
Ulaştırma Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(48). 04.02.2015 tarihli 6599 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ve Federatif
Brezilya Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun:
MADDE 1 – (1) 7 Ekim 2011 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti ve Federatif Brezilya Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin
Nakli Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
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(49). 04.02.2015 tarihli 6600 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya
Federatif Cumhuriyeti Arasında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 7/10/2011 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Arasında Ceza İşlerinde
Karşılıklı Adli Yardım Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(50). 04.02.2015 tarihli 6601 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya
Federal Cumhuriyeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk
Görevlilerinin Aile Üyelerinin Kazanç Getirici İşlerde Çalişmalarına İlişkin
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
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MADDE 1 – (1) 21 Ekim 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Federal Cumhuriyeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Görevlilerinin Aile Üyelerinin Kazanç
Getirici İşlerde Çalışmalarına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun
bulunmuştur.
(51). 04.02.2015 tarihli 6602 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Mutabakat
Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 10 Mayıs 2012 tarihinde Santiago’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Mutabakat Muhtırası”nın onaylanması
uygun bulunmuştur.
(52). 04.02.2015 tarihli 6603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İş Birliği ve
Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun:
MADDE 1 – (1) 19 Kasım 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İş Birliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması”nın
onaylanması uygun bulunmuştur.
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(53). 10.02.2015 tarihli 6604 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
İsveç Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Teknolojileri Alanında Ticaret,
Yatırım ve İş Birliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 11 Mart 2013 tarihinde Stokholm’de imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti Arasında
Çevre Teknolojileri Alanında Ticaret, Yatırım ve İş Birliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(54). 10.02.2015 tarihli 6605 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Türkmenistan Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İş Birliğine Dair
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun:
MADDE 1 – (1) 15 Ağustos 2014 tarihinde Türkmenistan’ın Türkmenbaşı şehrinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Türkmenistan Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İş birliğine Dair
Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(55). 10.02.2015 tarihli 6606 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova
Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte
Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması
ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 10 Eylül 2012 tarihinde Piriştine’de imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” ve eki “Protokol”ün onaylanması uygun
bulunmuştur.
(56). 10.02.2015 tarihli 6607 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine
Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 13 Kasım 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması”nın
onaylanması uygun bulunmuştur.
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(57). 10.02.2015 tarihli 6608 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Romanya Hükümeti Arasında Bükreş’teki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi
ve İstanbul’daki “Dimitrie Cantemir” Romen Kültür Enstitüsünün İşleyişi
ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 19 Eylül 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında
Bükreş’teki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve İstanbul’daki “Dimitrie
Cantemir” Romen Kültür Enstitüsü’nün İşleyişi ve Faaliyetlerine İlişkin
Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(58). 10.02.2015 tarihli 6609 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
İsveç Krallıği Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel
İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
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MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 3 Şubat 2012
tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç
Krallığı Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel
İş Birliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(59). 10.02.2015 tarihli 6610 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri
Alanlarında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğu Hakkında Kanun:
MADDE 1 – (1) 20 Mart 2012 tarihinde Singapur’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(60). 10.02.2015 tarihli 6611 sayılı Nükleer Maddelerin Fiziksel
Korunması Sözleşmesinde Değişikliğin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 4-8 Temmuz 2005 tarihlerinde Viyana’da düzenlenen
Diplomatik Konferans’ta kabul edilen “Nükleer Maddelerin Fiziksel
Korunması Sözleşmesinde Değişiklik”in beyanda bulunmak suretiyle
onaylanması uygun bulunmuştur.
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(61). 10.02.2015 tarihli 6612 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı ve Gürcistan Enerji Bakanlığı Arasında TürkiyeGürcistan Elektrik Enterkonneksiyonlarının Geliştirilmesi Hakkında
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 29 Temmuz 2009 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Gürcistan
Enerji Bakanlığı Arasında Türkiye-Gürcistan Elektrik Enterkonneksiyonlarının Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Zaptı”nın onaylanması
uygun bulunmuştur.
(62). 10.02.2015 tarihli 6613 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Çevre, Enerji ve İklim
Değişikliği Bakanlığı Arasında Enerji Alanında İş Birliği Hakkında
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 14 Mayıs 2010 tarihinde Atina’da imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yunanistan
Cumhuriyeti Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı Arasında
Enerji Alanında İş Birliği Hakkında Mutabakat Zaptı”nın onaylanması
uygun bulunmuştur.
(63). 10.02.2015 tarihli 6614 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve
Birleşmiş Milletler Sinai Kalkınma Örgütü (UNIDO) Arasında İş Birliği
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 15 Haziran 2008 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma
Örgütü (UNIDO) Arasında İş Birliği Anlaşması”nın onaylanması uygun
bulunmuştur.
(64). 10.02.2015 tarihli 6615 sayılı 30 Eylül 1957 tarihli Tehlikeli Malların
Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR)
Madde 1 (A), Madde 14 (1) ve Madde 14 (3) (B)’sini Tadil Eden Protokole
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) “30 Eylül 1957 Tarihli Tehlikeli Malların Karayolu
ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR)

121

TBMM 24. DÖNEM 4. ve 5. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

Madde 1 (a), Madde 14 (1) ve Madde 14 (3) (b)’sini Tadil Eden Protokol ”e katılmamız uygun bulunmuştur.
(65). 10.02.2015 tarihli 6616 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük
ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 6 Ocak 2012 tarihinde Sofya’da imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşması”nın
onaylanması uygun bulunmuştur.
(66). 10.02.2015 tarihli 6617 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Sağlık Alanında İş Birliği
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
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MADDE 1 – (1) 11 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi
Arasında Sağlık Alanında İş Birliği Anlaşması”nın onaylanması uygun
bulunmuştur.
(67). 10.02.2015 tarihli 6618 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Diplomatik Misyon
ve Konsolosluk Üyelerinin Aile Bireylerinin Kazanç Getirici Bir İşte
Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 26 Ocak 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar
Kurulu Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Üyelerinin Aile
Bireylerinin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan
Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
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(68). 10.02.2015 tarihli 6619 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 30 Mayıs 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın
onaylanması uygun bulunmuştur.
(69). 10.02.2015 tarihli 6620 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Türkmenistan Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak
Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 29 Şubat 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında
Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede
İş Birliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(70). 10.02.2015 tarihli 6621 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan
Cumhuriyetinin Demiryolu Bağlantısı Olan Limanları Arasındaki
Uluslararası Demiryolu-Feribot Hattının Organizasyonu ile İlgili
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 20 Mart 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Demiryolu
Bağlantısı Olan Limanları Arasındaki Uluslararası Demiryolu-Feribot
Hattının Organizasyonu ile İlgili Anlaşma”nın onaylanması uygun
bulunmuştur.
(71). 10.02.2015 tarihli 6622 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan
Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 4 Temmuz 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
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(72). 10.02.2015 tarihli 6623 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İş Birliği
ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 9 Nisan 2013 tarihinde Yeni Delhi’de imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İş Birliği ve Karşılıklı Yardım
Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(73). 10.02.2015 tarihli 6624 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Türkmenistan’dan Türkiye
Cumhuriyetine Doğalgaz Sevk Edilmesi Konusunda İş Birliğine Dair
Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
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MADDE 1 – (1) 30 Mayıs 2013 tarihinde Aşkabat’ta imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında
Türkmenistan’dan Türkiye Cumhuriyetine Doğalgaz Sevk Edilmesi
Konusunda İş Birliğine Dair Çerçeve Anlaşma”nın onaylanması uygun
bulunmuştur.
(74). 10.02.2015 tarihli 6625 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İş Birliği
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 10 Nisan 2013 tarihinde Bişkek’te imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Ormancılık Alanında İş Birliği Anlaşması”nın onaylanması
uygun bulunmuştur.
(75). 10.02.2015 tarihli 6626 sayılı 14 Ekim 1994 tarihinde Ankara’da
İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasına Değişiklik Getirilmesine
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 10 Nisan 2013 tarihinde Bişkek’te imzalanan
“14 Ekim 1994 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma
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Anlaşması’na Değişiklik Getirilmesine İlişkin Protokol ”ün onaylanması
uygun bulunmuştur.
(76). 10.02.2015 tarihli 6627 sayılı Güneydoğu Avrupa Çokuluslu
Barış Gücü Anlaşmasına Beşinci Ek Protokol ve Protokole İlişkin
Teknik Hataların Düzenlenmesi Tutanağının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) “Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasına Beşinci Ek Protokol ” ve “Protokol’e İlişkin Teknik Hataların
Düzenlenmesi Tutanağı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(77). 10.02.2015 tarihli 6628 sayılı D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli
Ticaret Anlaşmasının Ekini Teşkil Eden Taviz Listelerinin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 13 Mayıs 2006 tarihinde Endonezya’da imzalanan
ve 23/2/2011 tarihli ve 6157 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan
“D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması’nın Ekini Teşkil
Eden Taviz Listeleri”nin onaylanması uygun bulunmuştur.
(78). 10.02.2015 tarihli 6629 sayılı Gümrük İşbirliği Konseyinin Gümrük
İş Birliği Konseyini Kuran Sözleşmede Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Tavsiye Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun:
MADDE 1 – (1) 30 Haziran 2007 tarihli “Gümrük İşbirliği Konseyi’nin
Gümrük İş Birliği Konseyi’ni Kuran Sözleşme’de Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Tavsiye Kararı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(79). 12.02.2015 tarihli 6630 sayılı Vişegrad’daki Sokullu Mehmet
Paşa Köprüsünün Yapısal Unsurlarının Durumunun Tespit Edilmesi,
Restorasyon Projesinin Hazırlanması ve Projenin Uygulanması
Konusundaki İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 24 Mayıs 2007 tarihinde imzalanan “Vişegrad’daki
Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü’nün Yapısal Unsurlarının Durumunun Tespit Edilmesi, Restorasyon Projesinin Hazırlanması ve Projenin
Uygulanması Konusundaki İş Birliği Protokolü”nün onaylanması uygun
bulunmuştur.
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(80). 12.02.2015 tarihli 6631 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Türkmenistan Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel
ve Ekonomik Alanda İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 30/5/2013 tarihinde Aşkabat’ta imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Tarım
Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik Alanda İş Birliği Protokolü”nün
onaylanması uygun bulunmuştur.
(81). 19.02.2015 tarihli 6632 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Belçika Krallığı Arasında Diplomatik ve Konsüler Personelin Belirli
Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
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MADDE 1 – (1) 31 Ekim 2008 tarihinde İstanbul’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Arasında Diplomatik ve Konsüler Personelin Belirli Yakınlarının Kazanç Getirici Bir
İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşma”nın onaylanması uygun
bulunmuştur.
(82). 19.3.2015 tarihli 6633 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar
Devleti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim, Savunma Sanayii ile Katar
Topraklarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Konuşlandırılması Konusunda
İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 19 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında
Askeri Eğitim, Savunma Sanayii ile Katar Topraklarında Türk Silahlı
Kuvvetlerinin Konuşlandırılması Konusunda İş Birliği Anlaşması”nın
onaylanması uygun bulunmuştur.
(83). 20.3.2015 tarihli 6634 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi
Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İş Birliği ve
Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun:
MADDE 1 – (1) 15 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı
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Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İş Birliği ve Karşılıklı Yardım
Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(84). 20.3.2015 tarihli 6635 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Bilim ve Eğitim Alanlarında
İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 10 Mart 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti
Arasında Bilim ve Eğitim Alanlarında İş Birliğine Yönelik Mutabakat
Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(85). 20.3.2015 tarihli 6636 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk
Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryası Arasında Türk Dili
Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi Sekretaryasına Dair Ev Sahibi Ülke
Anlaşmasına Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun:
MADDE 1 – (1) 26 Eylül 2014 tarihinde New York’ta imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İş
Birliği Konseyi Sekretaryası Arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İş
Birliği Konseyi Sekretaryasına Dair Ev Sahibi Ülke Anlaşmasına Ek
Protokol ”ün onaylanması uygun bulunmuştur.
(86). 01.4.2015 tarihli 6642 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç
Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesi Alanında
İş Birliğine İlişkin Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç
Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesine Dair İş Birliği
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti arasında akdedilen “Türkiye Cumhuriyeti’nde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesi Alanında İş Birliğine
İlişkin Anlaşma” ile “Türkiye Cumhuriyeti’nde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesine Dair İş Birliği
Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
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(87). 01.4.2015 tarihli 6643 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet
Paylaşımı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun:
MADDE 1 – (1) 20 Haziran 2014 tarihinde İstanbul’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP) Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşması”nın
onaylanması uygun bulunmuştur.
(88). 04.4.2015 tarihli 6646 sayılı Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ)
Örgütü ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Merkez Anlaşmasının
Ekinde Değişiklik Yapılmasına ve KEİ Merkezinin Kalıcı Olarak
Taşınmasının Usullerine İlişkin Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü
ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
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MADDE 1 – (1) 12 Aralık 2014 tarihinde Selanik’te imzalanan “Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Merkez Anlaşması’nın Ekinde Değişiklik Yapılmasına ve KEİ
Merkezi’nin Kalıcı Olarak Taşınmasının Usullerine İlişkin Karadeniz
Ekonomik İşbirliği Örgütü ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(89). 04.4.2015 tarihli 6647 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa
Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçevesinde
Birlik Tarafından Türkiye Cumhuriyetine Yapılacak Mali Yardımın
Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Çerçeve Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 11 Şubat 2015 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım
Aracı (IPA II) Çerçevesinde Birlik Tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ne
Yapılacak Mali Yardımın Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Çerçeve Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
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(90). 04.4.2015 tarihli 6648 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Tarımsal İş Birliği ve
Ortaklığına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 28 Nisan 2014 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında İkili Tarımsal İş Birliği ve Ortaklığına İlişkin Anlaşma”nın
onaylanması uygun bulunmuştur.
(91). 04.4.2015 tarihli 6649 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova
Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 27 Eylül 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret
Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(92). 04.4.2015 tarihli 6650 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arama ve Kurtarma
Hizmetlerinin Koordinasyonuna Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğu Hakkında Kanun:
MADDE 1 – (1) 11 Eylül 2012 tarihinde Gebele’de imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arama ve Kurtarma Hizmetlerinin Koordinasyonuna
Dair Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(93). 04.4.2015 tarihli 6651 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Türkmenistan Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İş Birliği
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 30 Mayıs 2013 tarihinde Aşkabat’ta imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında
Gençlik ve Spor Alanında İş Birliği Anlaşması”nın onaylanması uygun
bulunmuştur.
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(94). 04.4.2015 tarihli 6652 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu,
İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 14 Eylül 2012 tarihinde Priştine’de imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(95). 04.4.2015 tarihli 6653 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Acil Durumlar Alanında
İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
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MADDE 1 – (1) 20 Mart 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Acil Durumlar Alanında İş Birliği Anlaşması”nın onaylanması
uygun bulunmuştur.
d. 24 üncü Dönem 4 üncü ve 5 inci Yasama Yılı TBMM Kararları
(1). 05.5.2014 tarihli 1059 sayılı Ekonomi Eski Bakanı Mehmet Zafer
ÇAĞLAYAN, İçişleri Eski Bakanı Muammer GÜLER, Avrupa Birliği
Eski Bakanı Egemen BAĞIŞ, Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan
BAYRAKTAR Hakkında Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Karar:
Bazı maddi menfaatler karşılığında bir şahsın İran’a altın ihracatı
işlerinde imtiyaz sağladığı, Gana’dan kaçak yollarla yurda sokulmak
istendiği iddia edilen 1,5 ton altınla ilgili adli ve idari soruşturmaları
engelleyerek altının Dubai’ye çıkışını sağlamaya çalıştığı ve bu eylemlerin
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet oluşturduğu, Türk Ceza
Kanunu’nun 204 ve 252’nci maddelerine uyduğu iddiasıyla Ekonomi Eski
Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN; bazı maddi menfaatler karşılığında
bir şahsın araçlarına trafikte emniyet şeridini kullanma imtiyazı verdiği
ve söz konusu şahıs için koruma polisi görevlendirdiği, bu şahısla birlikte
gözaltına alınan bazı şüphelilerin ve yakınlarının yasaya aykırı olarak
istisnai yoldan Türk vatandaşlığına geçirilmesini sağladığı, bu şahısla
ilgili adli veya istihbari çalışma yapılıp yapılmadığının araştırılması
için talimat verdiği, bu şahsın usulsüzlükleri hakkında basında çıkacak
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haberlerin engellenmesi için girişimde bulunduğu ve bu eylemlerin
Türk Ceza Kanunu’nun 204, 255, 252 ve 285’inci maddelerine uyduğu
iddiasıyla İçişleri Eski Bakanı Muammer GÜLER; bazı maddi menfaatler karşılığında bir şahsın turizm belgeli bir otel kiralama girişimi
ile yakınlarına vize alınması işleri için aracılık ettiği, bu şahısla ilgili bir
soruşturma olup olmadığı yönünde ilgili kurum ve kuruluşlarda araştırma
yapılmasını sağladığı, bu şahsın faaliyetiyle ilgili basında haber yapılmasının önlenmesi için girişimlerde bulunduğu ve bu eylemlerin Türk
Ceza Kanunu’nun 255 ve 252’nci maddelerine uyduğu iddiasıyla Avrupa
Birliği Eski Bakanı Egemen BAĞIŞ ile bir suç örgütünün yönetici ve
üyelerinin kendilerine sağlanan ve miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı
menfaatler karşılığında kişiye özel imtiyazlı imar planlarını onaylattıkları,
imar planlarına aykırı olarak yapılan bazı projelerin usulsüzlüklerine göz
yumdukları ve denetimlerden sorunsuzca geçmelerini sağladıkları ve
bu eylemlerin bir kısmının kendisinin görevde olduğu sırada ve onun
bilgisi doğrultusunda gerçekleştirildiği, ayrıca Bakanlıktan iş alan bazı
şirketlerin yemek işlerinin yakınlarının ortağı olduğu şirketlere verilmesi
için tavassut ettiği ve bu eylemlerin Türk Ceza Kanunu’nun 255 ve
257’nci maddelerine uyduğu iddiasıyla Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı
Erdoğan BAYRAKTAR hakkında Anayasa’nın 100’üncü, İçtüzük’ün
107 ve 108’inci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına
ve soruşturmayı yapacak olan 15 kişilik Komisyonun iki aylık çalışma
süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi tarihinde başlamasına Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 5.5.2014 tarihli
84’üncü Birleşiminde karar verilmiştir.
(2). 21.5.2014 tarihli 1060 sayılı Sayıştay’da Boş Bulunan Beş Üyelik İçin
Yapılan Seçime Dair Karar:
03.12.2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 15, 16 ve
geçici 3’üncü maddeleri hükümlerine göre, Sayıştay’da boş bulunan
beş üyelik için, Genel Kurulun 21.05.2014 tarihli 91’inci Birleşiminde
yapılan seçim sonucunda aşağıda adı ve soyadı yazılı adaylar Sayıştay
üyeliklerine seçilmişlerdir.
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SAYIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLER
Adı ve Soyadı
Fikret ÇÖKER
Ahmet TEZCAN
Haydar KULAKSIZ
Mehmet ŞİMŞEK
Kadir ÇELİK

Kontenjan Grubu
Sayıştay Meslek Mensupları
Sayıştay Meslek Mensupları
Maliye Bakanlığı Meslek Mensupları
Maliye Bakanlığı Meslek Mensupları
Diğer Adaylar

(3). 21.5.2014 tarihli 1061 sayılı Manisa’nın Soma İlçesinde Başta
13 Mayıs 2014 Tarihinde Olmak Üzere Meydana Gelen Maden Kazalarının
Araştırılarak Bu Sektörde Alınması Gereken İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Tedbirlerinin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu
Kurulmasına İlişkin Karar:
132

Manisa’nın Soma ilçesinde başta 13 Mayıs 2014 tarihinde olmak
üzere meydana gelen maden kazalarının araştırılarak bu sektörde alınması gereken iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi amacıyla
Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 17
üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili,
Sözcü ve Kâtip Üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve
gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 21.05.2014
tarihli 91’inci Birleşiminde karar verilmiştir.
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Adı-Soyadı
Ali Rıza ALABOYUN
Yılmaz TUNÇ
Ali AYDINLIOĞLU
Fatoş GÜRKAN
Namık HAVUTÇA
Canan CANDEMİR ÇELİK
Necati ÖZENSOY
Nesrin ULEMA
Ayşe TÜRKMENOĞLU

İli
Aksaray
Bartın
Balıkesir
Adana
Balıkesir
Bursa
Bursa
İzmir
Konya

Partisi
AK Parti
AK Parti
AK Parti
AK Parti
CHP
AK Parti
MHP
AK Parti
AK Parti
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10
11
12
13
14
15
16
17

Vural KAVUNCU
Erkan AKÇAY
Hasan ÖREN
Sakine ÖZ
Selçuk ÖZDAĞ
Özgür ÖZEL
Muzaffer YURTTAŞ
Faysal SARIYILDIZ

Kütahya
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Şırnak

AK Parti
MHP
CHP
CHP
AK Parti
CHP
AK Parti
HDP

(4). 03.6.2014 tarihli 1062 sayılı Manisa’nin Soma İlçesinde Başta
13 Mayıs 2014 Tarihinde Olmak Üzere Meydana Gelen Maden Kazalarının
Araştırılarak Bu Sektörde Alınması Gereken İş Sağlıği ve İş Güvenliği
Tedbirlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması
Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar:
Manisa’nın Soma ilçesinde başta 13 Mayıs 2014 tarihinde olmak
üzere meydana gelen maden kazalarının araştırılarak bu sektörde alınması gereken iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi amacıyla
Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca
kurulan (10/937, 938, 939,940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947) Esas
Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine Genel Kurulun
03.06.2014 tarihli 96’ncı Birleşiminde yapılan seçimde ve Komisyonun
Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üyelikleri için 04.06.2014 tarihindeki Komisyon toplantısında yapılan seçimde, aşağıda adları ve seçim
çevreleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.
Başkan
Başkanvekili
Sözcü
Kâtip
Üye
Üye
Üye
Üye

Ali Rıza ALABOYUN
Yılmaz TUNÇ
Ali AYDINLIOĞLU
Fatoş GÜRKAN
Namık HAVUTÇA
Canan CANDEMİR ÇELİK
Necati ÖZENSOY
Nesrin ULEMA

Aksaray
Bartın
Balıkesir
Adana
Balıkesir
Bursa
Bursa
İzmir

AK Parti
AK Parti
AK Parti
AK Parti
CHP
AK Parti
MHP
AK Parti
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Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

Ayşe TÜRKMENOĞLU
Vural KAVUNCU
Erkan AKÇAY
Hasan ÖREN
Sakine ÖZ
Selçuk ÖZDAĞ
Özgür ÖZEL
Muzaffer YURTTAŞ
Faysal SARIYILDIZ

Konya
Kütahya
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Şırnak

AK Parti
AK Parti
MHP
CHP
CHP
AK Parti
CHP
AK Parti
HDP

(5). 25.6.2014 tarihli 1063 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma
Süresinin Uzatılmasına Dair Karar:
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Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün
5’inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2014 Salı günü tatile girmesi gereken
Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalarına
devam etmesine, Genel Kurulun 25.6.2014 tarihli 108’inci Birleşiminde
karar verilmiştir.
(6). 01.7.2014 tarihli 1064 sayılı Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük
Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar:
Dilekçe Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde
bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun 1.7.2014 tarihli
110’uncu Birleşiminde karar verilmiştir.
(7). 01.7.2014 tarihli 1065 sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin
Karar:
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin tatilde bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun
1.7.2014 tarihli 110’uncu Birleşiminde karar verilmiştir.
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(8). 01.7.2014 tarihli 1066 sayılı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin
Karar:
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin tatilde bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun
1.7.2014 tarihli 110’uncu Birleşiminde karar verilmiştir.
(9). 02.7.2014 tarihli 1067 sayılı Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü
Bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 5.9.2014 Tarihinden İtibaren Bir
Yıl Daha UNIFIL Harekâtına İştirak Etmesi Hususunda Anayasanın 92’nci
Maddesi Uyarınca Hükümete İzin Verilmesine Dair Karar:
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 11.8.2006 tarihinde kabul
ettiği 1701 (2006) sayılı Karar ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin
5.9.2006 tarihli ve 880 sayılı Kararı ile bir yıl için verdiği izin çerçevesinde, Türkiye, Lübnan’da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü
(UNIFIL)’ne Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla katkı sağlamıştır. Söz konusu
iznin süresi son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin 6.7.2013 tarihli
ve 1045 sayılı Kararıyla 5.9.2013 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmıştır.
Türkiye UNIFIL’e yaptığı katkılarla barışı koruma harekâtının etkin
biçimde icrasında önemli bir işlev üstlenmiştir. Bu çerçevede Türkiye’nin
katkısı gerek Birleşmiş Milletler sistemi içinde, gerek bölgesel ve küresel
ölçekte, gerekse kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan
toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca
barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine
önemli katkıda bulunmuştur.
UNIFIL’in ülkemizin askerî kuvvet katkısında bulunduğu tek Birleşmiş
Milletler Barış Gücü operasyonu olması ve hâlihazırda Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi adaylığımızın söz konusu bulunması dikkate alınarak,
UNIFIL Deniz Görev Gücüne katkımızın sürdürülmesinin önem arz
ettiği değerlendirilmektedir.
UNIFIL’in görev süresi 31.8.2014 tarihinde sona erecek olup, görev
süresinin bu tarihten sonraki dönem için yenilenmesi yönünde Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi tarafından Ağustos ayı içinde bir kararın
kabul edilmesi beklenmektedir.
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Bu hususlar ışığında ve Lübnan’la ikili ilişkilerimiz ile bölgedeki
güvenlik koşulları da göz önünde tutularak, Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyinin, UNIFIL’in görev süresinin uzatılması yönünde karar alması
durumunda; hudut, şümul ve miktarı Hükümetçe belirlenecek Türk
Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, 1701 (2006) sayılı Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi
Kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 5.9.2014 tarihinden itibaren
bir yıl daha UNIFIL Deniz Görev Gücüne iştirak etmesi ve bununla ilgili
gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından yapılması için Anayasa’nın
92’nci maddesi uyarınca izin verilmesi, Genel Kurulun 2.7.2014 tarihli
111’inci Birleşiminde kabul edilmiştir.
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(10). 08.7.2014 tarihli 1068 sayılı Ekonomi Eski Bakanı Mehmet Zafer
ÇAĞLAYAN, İçişleri Eski Bakanı Muammer GÜLER, Avrupa Birliği Eski
Bakanı Egemen BAĞIŞ ile Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan
BAYRAKTAR Hakkında Kurulan Meclis Soruşturması Komisyonuna
Üye Seçimine İlişkin Karar:
Ekonomi Eski Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN, İçişleri Eski Bakanı
Muammer GÜLER, Avrupa Birliği Eski Bakanı Egemen BAĞIŞ ve Çevre
ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR hakkında Türkiye Büyük
Millet Meclisi Genel Kurulunun 5.5.2014 tarihli 84’üncü Birleşiminde
kurulan (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 8.7.2014 tarihli 113’üncü Birleşiminde ve
Komisyonun 9.7.2014 tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü
ve Kâtip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim
bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.
Başkan
Başkanvekili
Sözcü
Kâtip
Üye
Üye
Üye
Üye

Hakkı KÖYLÜ
Yılmaz TUNÇ
Mustafa Kemal ŞERBETÇİOĞLU
İlknur İNCEÖZ
Namık HAVUTÇA
Bengi YILDIZ
İsmet SU
Bilal UÇAR

Kastamonu
Bartın
Bursa
Aksaray
Balıkesir
Batman
Bursa
Denizli

AK Parti
AK Parti
AK Parti
AK Parti
CHP
HDP
AK Parti
AK Parti
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Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

Haluk EYİDOĞAN
Erdal AKSÜNGER
Rıza Mahmut TÜRMEN
Mesut DEDEOĞLU
Mustafa AKIŞ
Ayşe TÜRKMENOĞLU
Yusuf BAŞER

İstanbul
İzmir
İzmir
Kahramanmaraş
Konya
Konya
Yozgat

CHP
CHP
CHP
MHP
AK Parti
AK Parti
AK Parti

(11). 14.8.2014 tarihli 1069 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile
Girmesine İlişkin Karar:
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 14 Ağustos 2014 Perşembe gününden başlamak ve 1 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak
üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 13 Ağustos 2014 tarihli 132’nci
Birleşiminde karar verilmiştir.
(12). 06.9.2014 tarihli 1070 sayılı Bakanlar Kurulu Hakkında Yapılan
Güvenoylamasına İlişkin Karar:
Konya Milletvekili Ahmet DAVUTOĞLU Başkanlığındaki Bakanlar
Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 6.9.2014 tarihli
136’ncı Birleşiminde yapılan güven oylamasında, (133) ret oyuna karşı
(306) kabul oyuyla güvenoyu almıştır.
(13). 02.10.2014 tarihli 1071 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gerektiği
Takdirde Sınır Ötesi Harekât ve Müdahalede Bulunmak Üzere Yabancı
Ülkelere Gönderilmesi ve Aynı Amaçlara Yönelik Olmak Üzere Yabancı
Silahlı Kuvvetlerin Türkiye’de Bulunması, Bu Kuvvetlerin Hükümetin
Belirleyeceği Esaslara Göre Kullanılması ile Risk ve Tehditlerin
Giderilmesi İçin Her Türlü Tedbirin Alınması ve Bunlara İmkân Sağlayacak
Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre
Yapılması İçin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca Hükümete Bir Yıl
Süreyle İzin Verilmesine Dair Karar:
Türkiye’nin güney kara sınırları boyunca ulusal güvenliğimize dönük
risk ve tehditler, son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde ciddi
biçimde artmiştır. Irak’ın kuzey bölgesinde silahlı PKK terör unsurları
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varlığını sürdürmektedir. Öte yandan, Suriye ve Irak’ta diğer terör unsurlarının sayısı ve ortaya koydukları tehditte de önemli artış gözlenmektedir. Nitekim, bu kararlarıyla, Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü
ve bağımsızlığını teyit etmiş, bu ülkelerdeki terör faaliyetlerini kınamış,
IŞİD ve benzeri terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkelere 1373 (2001) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi Kararı ve uluslararası hukuk çerçevesindeki sorumluluklarına
uygun şekilde gerekli tedbirleri alma çağrısında bulunmuştur.
Bütün bu faktörler gözönüne alındığında, daha önce ilk olarak 2007
yılında çıkan ve altı defa uzatılan Irak tezkeresi ve 2012 yılında çıkan ve
bir defa uzatılan Suriye tezkeresini zaruri hale getiren risklerin devam
etmesi ve yeni unsurların da devreye girmiş olması dolayısıyla Irak ve
Suriye’deki güvenlik boşluğundan kaynaklanan tehdit ve tehlikelere karşı
ilave tedbirler almamız, ulusal güvenliğimizin gereği olduğu kadar uluslararası hukuktan kaynaklanan bir yükümlülüğümüz hâline de gelmiştir.
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Komşumuz Irak’ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının
korunmasına büyük önem atfeden Türkiye, terör gruplarının Irak’taki
mevcudiyetine ve bunun doğurduğu tehditlere karşı askeri, siyasi ve
diplomatik tedbir ve girişimlerini artırarak sürdürmek durumundadır.
Diğer taraftan, Suriye’de rejimin, dördüncü yılına giren şiddet politikalarının insani, bölgesel güvenlik ve istikrar bakımından yol açtığı
risk ve tehditler artmaktadır. Rejim, sivillere yönelik saldırılarını ayrım
gözetmeksizin ve her türlü ağır silaha başvurmakta beis görmeksizin
sürdürmektedir. Ayrıca, meşruiyetten yoksun iktidarını idame ettirebilmek amacıyla terör gruplarına destek vermekte; etnik ve mezhepsel
aidiyetleri istismar etmek suretiyle toplumsal farklılıkları fiili çatışmaya
dönüştürmeyi hedefleyen bir siyaset izlemektedir. Suriye rejiminin özellikle ülkemize yakın bölgelerde faaliyette bulunmalarını teşvik ettiği terör
gruplarının, nüfuz arayışları çerçevesinde gerçekleştirdikleri eylemlerin
neden olduğu güvenlik bunalımı derinleşmiştir.
Esad rejiminin desteği ve işbirliği sayesinde Suriye’deki faaliyetleri
için uygun zemin bulan söz konusu terörist gruplar, eylemlerini Irak’a
da taşıyarak bu ülkeyi kaos ortamına ve istikrarsızlığa sürüklemiştir.
Dolayısıyla Suriye rejimi kaynaklı tehditlerin kapsamı, terör tehlikesiyle
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birlikte genişlemiş; bölgesel ve uluslararası barış, güvenlik ve istikrara
yönelik ciddi bir tehdit haline gelmiştir.
Türkiye, anılan risk ve tehditleri artan oranda ve en fazla hisseden
bölge ülkesidir. Bu çerçevede Türkiye’nin bu risk ve tehditlere karşı
kayıtsız kalması beklenemez.
Bugüne kadar Suriye kaynaklı saldırılarda çok sayıda vatandaşımız
hayatını kaybetmiştir. Rejimin şiddet politikası ile terörist unsurların
baskısı arasında sıkışan sivil halkın güvenli bir sığınak arayışı çerçevesinde ülkemize yönelme istidadı devam etmektedir. Suriye’deki çatışma
ortamının seyrine bağlı olarak göç hareketinin kapsamının genişleyerek
kitlesel boyuta ulaşması ihtimal dahilindedir.
Suriye rejiminin, balistik füzeler dâhil olmak üzere ağır silahlarla
yapmakta olduğu saldırıların yol açtığı tahribat ağırlaşmakta, ülkemizi
hedef alan saldırgan politikaları sürmektedir. Rejim, elinde bulundurduğu
kimyasal silah stokları ve üretim tesislerinin imha sürecini 2118 (2013)
sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararına uygun şekilde
sonuçlandırmamıştır. Buna ilaveten, Kimyasal Silahların Yasaklanması
Örgütü bünyesindeki Veri Toplama Misyonu tarafından hazırlanan
raporda Suriye’de klor gazının “sistematik biçimde ve müteaddit defalar”
kullanıldığının tespiti ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye
Araştırma Komisyonunun raporunda da rejimin saldırılarında klor gazına
başvurduğunu kayda geçirmesi, bunun yanında rejimin iki yüz binden
fazla insanı konvansiyonel silahlarla öldürmüş olması ülkemizin ulusal
çıkarlarına yönelik tehdit düzeyini göstermektedir.
Öte yandan, uluslararası hukuk uyarınca Türk toprağı kabul edilen
Süleyman Şah Saygı Karakolu’na dönük güvenlik riski de artmıştır.
Yukarıda belirtilen tüm gelişmeler, Türkiye’nin rejimin ve terör gruplarının gerçekleştirebileceği her türlü saldırıdan, ayrıca Suriye’deki belirsizlik
ve kaos ortamından en fazla etkilenebilecek ülke konumunda olduğunu
teyit etmektedir.
Bu çerçevede, ulusal güvenliğimizi tehlikeye atabilecek her türlü tehdide ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin tespiti ve uygulanması önem taşımaktadır.
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Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik terör tehdidi ve her türlü
güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü
tedbiri almak, Irak ve Suriye’deki tüm terörist örgütlerden ülkemize
yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel
risklere karşı güvenliğinin idame ettirilmesini sağlamak, kriz süresince ve
sonrasında hasıl olabilecek gelişmeler istikametinde Türkiye’nin yüksek
menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve
dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul,
miktar ve zamanı Hükümetçe takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk
Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede
bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara yönelik
olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması, bu kuvvetlerin Hükümetin belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve
tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan
sağlayacak düzenlemelerin Hükümet tarafından belirlenecek esaslara
göre yapılması için, Anayasanın 92’nci maddesi uyarınca Hükümete
bir yıl süreyle izin verilmesi, Genel Kurulun 2.10.2014 tarihli 2’nci
Birleşiminde kabul edilmiştir.
(14). 16.10.2014 tarihli 1072 sayılı Manisa’nın Soma İlçesinde Başta
13 Mayıs 2014 Tarihinde Olmak Üzere Meydana Gelen Maden Kazalarının
Araştırılarak Bu Sektörde Alınması Gereken İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Tedbirlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması
Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar:
Manisa’nın Soma İlçesinde Başta 13 Mayıs 2014 Tarihinde Olmak
Üzere Meydana Gelen Maden Kazalarının Araştırılarak Bu Sektörde
Alınması Gereken İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirlerinin Belirlenmesi
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, Genel
Kurulun 16.10.2014 tarihli 5’inci Birleşiminde 21.10.2014 tarihinden
itibaren 1 ay uzatılmıştır.
(15). 21.10.2014 tarihli 1073 sayılı (9/8) Esas Numaralı Meclis
Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar:
Ekonomi Eski Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN, İçişleri Eski Bakanı
Muammer GÜLER, Avrupa Birliği Eski Bakanı Egemen BAĞIŞ ve Çevre
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ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR hakkındakurulan (9/8)
esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun görev süresi, Genel
Kurulun 21.10.2014 tarihli 6’ncı Birleşiminde 27.10.2014 tarihinden
itibaren 2 ay uzatılmıştır.
(16). 11.11.2014 tarihli 1074 sayılı Mevsimlik Tarım İşçilerinin
Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi
Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar:
Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104
ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu
araştırmayı yapacak Komisyonun 17 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimi
tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında
da çalışmasına Genel Kurulun 11.11.2014 tarihli 12’nci Birleşiminde
karar verilmiştir.
(17). 18.11.2014 tarihli 1075 sayılı Güvenlik ve İstihbarat Komisyonuna
Üye Seçimine İlişkin Karar:
01/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli
İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun ek 2’nci maddesi uyarınca, Güvenlik ve
İstihbarat Komisyonu üyeliklerine Genel Kurulun 18/11/2014 tarihli
15’inci Birleşiminde ve aynı tarihte yapılan Komisyon toplantısında
Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üyeliklere yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.
Başkan
Başkanvekili
Sözcü
Kâtip
Üye
Üye
Üye
Üye

Alpaslan KAVAKLIOĞLU
Şirin ÜNAL
Ramazan CAN
Fatoş GÜRKAN
Ahmet TOPTAŞ
Semiha ÖYÜŞ
Mehmet ŞEKER
Süleyman Nevzat KORKMAZ

Niğde
İstanbul
Kırıkkale
Adana
Afyonkarahisar
Aydın
Gaziantep
Isparta

AK Parti
AK Parti
AK Parti
AK Parti
CHP
AK Parti
CHP
MHP
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Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
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Ali Haydar ÖNER
Harun KARACA
Ahmet Kutalmış TÜRKEŞ
Abdullah Levent TÜZEL
Mustafa KALAYCI
Ömer Süha ALDAN
Hasan KARAL
Mehmet ALTAY
Fatih ÇİFTCİ

Isparta
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Konya
Muğla
Rize
Uşak
Van

CHP
AK Parti
AK Parti
HDP
MHP
CHP
AK Parti
AK Parti
AK Parti

(18). 20.11.2014 tarihli 1076 sayılı Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı
Hükümetçe Takdir ve Tespit Edilmek Üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin,
Avrupa Birliğinin Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali’de İcra Ettiği Harekât
ve Misyonlar Kapsamında Yurt Dışına Gönderilmesi ve Hükümet
Tarafından Verilecek İzin ve Belirlenecek Esaslar Çerçevesinde Bu
Kuvvetlerin Kullanılması İçin Hükümete Anayasanın 92’nci Maddesi
Uyarınca Bir Yıl Süreyle İzin Verilmesine İlişkin Karar:
Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Birleşmiş
Milletler Şartının VII. Bölümü kapsamında 28/1/2014 tarihinde aldığı
2134 (2014) sayılı Kararının verdiği yetki temelinde, Orta Afrika
Cumhuriyetinde istikrarın yeniden tesisine ve siyasi geçiş sürecinin
desteklenmesine matuf çabalara katkıda bulunmak maksadıyla “EUFOR
RCA” adı altında bir askerî harekât icra etmeye karar vermiş ve söz konusu
harekâta katkıda bulunma hususunda ülkemize davette bulunmuştur. Bu
davete ilişkin olarak ülkemizin, Bangui’de konuşlu Kuvvet Karargahına
bir personel katkısı ile stratejik havayolu ulaştırması desteği sağlaması
öngörülmektedir.
Diğer taraftan Avrupa Birliği, Mali’ye ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 20/12/2012 tarihinde aldığı 2085 (2012) sayılı Kararı
kapsamında, 17/1/2013 tarihinde aldığı kararla “EUTM Mali” adlı bir
askerî misyon kurmuş ve bu askerî misyon, 18/2/2013 tarihinde faaliyete
başlamıştır. Avrupa Birliği ayrıca, 15/4/2014 tarihinde aldığı kararla
“EUCAP Sahel Mali” adlı bir sivil misyon kurmuştur. Bu misyonların
temel hedefi, Mali silahlı kuvvetlerine ve güvenlik güçlerine (polis,
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jandarma ve ulusal muhafızlar) stratejik tavsiye vermek ve eğitim desteği
sağlamak olarak belirlenmiştir. Avrupa Birliği tarafından ülkemize söz
konusu misyonlara da katılım davetinde bulunulmuştur.
Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali’deki harekat ve misyonlara katkılarımızın modalitelerinin, 29/6/2006 tarihinde imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği Kriz Yönetimi Harekatlarına Katılımı
İçin Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Çerçeve Teşkil
Eden Anlaşma” kapsamında belirlenmesi öngörülmektedir.
Ülkemiz, Avrupa-Atlantik güvenliğinin bölünmezliği prensibinden
hareketle Avrupa’nın güvenliğini ilgilendiren konularda gerek NATO
gerek Avrupa Birliğini kapsayan bütüncül bir siyaset izlemekte ve Avrupa
Birliğinin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasına, dış politika öncelikleri ve ulusal çıkarları doğrultusunda katkıda bulunmaktadır. Ülkemizin
barışı destekleme harekâtlarına olan yaklaşımıyla örtüşen ve Türkiye ile
Avrupa Birliğinin uluslararası ve bölgesel sorunların çözümüne yönelik
ortak anlayışlarının göstergesi olan bu tür katkılar, Avrupa Birliği üyelik
sürecimize de görünürlük kazandırmaktadır.
Öte yandan, Afrika’da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan
bu gibi insani ve siyasi krizlerin çözümüne ülkemizce askeri katkıda
bulunulmasının, bölgede ve genel olarak Afrika kıtasında izlemekte
olduğumuz faal dış politikamızın doğal bir uzantısını oluşturacağı
değerlendirilmektedir.
Bu yaklaşımdan hareketle; hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükümetçe
takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Avrupa Birliğinin Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali’de icra ettiği harekat ve misyonlar
kapsamında yurt dışına gönderilmesi ve Hükümet tarafından verilecek
izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması
için Anayasanın 92’nci maddesi uyarınca Hükümete bir yıl süreyle izin
verilmesi, Genel Kurulun 20.11.2014 tarihli 17’nci Birleşiminde kabul
edilmiştir.
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(19). 25.11.2014 tarihli 1077 sayılı Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla
Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar:
Kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104
ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu
araştırmayı yapacak Komisyonun 17 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimi
tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında
da çalışmasına Genel Kurulun 25.11.2014 tarihli 18’inci Birleşiminde
karar verilmiştir.
(20). 03.12.2014 tarihli 1078 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin
Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar:
144

Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına, 23.12.2014 Salı
gününden başlamak üzere on üç gün ara verilmesine, Genel Kurulun
03.12.2014 tarihli 22’nci Birleşiminde karar verilmiştir.
(21). 06.01.2015 tarihli 1079 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının
NATO’nun Afganistan’da İcra Edeceği Kararlı Destek Misyonu ve Devamı
Kapsamında Yurt Dışına Gönderilmesi, Aynı Amaçlara Yönelik Olmak
Üzere Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Anılan Misyon’a Katılmak İçin Ülkemiz
Üzerinden Afganistan’a İntikali ile Geri İntikali Kapsamında Türkiye’de
Bulunması ve Bunlara İmkân Sağlayacak Düzenlemelerin Hükümet
Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin, Anayasa’nın 92’nci
Maddesi Uyarınca Hükümete İki Yıl Süreyle İzin Verilmesine İlişkin Karar:
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 1368 (2001), 1373
(2001) ve 1386 (2001) sayılı kararları çerçevesinde ve 5 Aralık 2001
tarihli Bonn Konferansı sonuçları uyarınca, Afganistan Hükümetinin
güvenlik durumunun iyileştirilmesi ve kendi güvenlik kabiliyetlerinin
oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla 2001 yılında Uluslararası
Güvenlik ve Yardım Kuvveti (ISAF) oluşturulmuş; 2003 yılında bu
kuvvetin sorumluluk alanı 1510 (2003) sayılı BM Güvenlik Konseyi
kararıyla Kabil’in ötesine genişletilerek, stratejik komuta,kontrol ve
eşgüdümü NATO Daimi Konseyinin 16 Nisan 2003 tarihli kararıyla
NATO tarafından üstlenilmiştir.
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Türk Silahlı Kuvvetleri,Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10 Ekim
2001 tarihli ve 722 sayılı kararıyla Hükümete verdiği yetki temelinde
Afganistan’da ISAF Harekâtının başlangıcından beri görev almaktadır.
NATO liderliğinde icra edilmekte olan ISAF Harekâtı 2014 yılı
sonunda tamamlanacaktır. Bu tarihten sonra NATO’nun Afganistan’la
ilişkilerinin temel unsurlarından birini Kararlı Destek Misyonu oluşturacaktır. 20-21 Mayıs 2012 tarihlerinde Şikago’da ve 4-5 Eylül 2014
tarihlerinde Galler’de gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvelerinde alınan kararlar çerçevesinde, 1 Ocak 2015 tarihinde
başlatılması öngörülen Kararlı Destek Misyonu’nun muharip bir nitelik
taşımaması ve Afgan makam ve kurumlarına eğitim, danışmanlık ve yardım sağlamak amacıyla iki yıl icra edilmesi planlanmakta; Afgan ulusal
güvenlik güçlerinin ülke genelinde güvenlik sorumluluğunu bütünüyle
üstlenmesi hedeflenmektedir.
Afganistan’la köklü kardeşlik ve dostluk ilişkileri bulunan Türkiye,
Afganistan’ın milli birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığını her zaman desteklemiş; Afgan halkının barış, istikrar ve refah içinde yaşamasını teminen, her alanda Afganistan’la dayanışma içinde olmuştur. Cumhuriyet
tarihinin en büyük dış yardım programını Afganistan’da yürütmekte olan
ülkemizin, anılan Misyon’a katkıda bulunmasının, Afganistan’la ikili
ilişkilerimizin ve bölgede izlemekte olduğumuz faal dış politikamızın
doğal bir uzantısını oluşturacağı değerlendirilmektedir.
Bu yaklaşımdan hareketle, hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükümetçe
takdir ve tespit olunacak şekilde,Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının
NATO’nun Afganistan’da icra edeceği Kararlı Destek Misyonu ve devamı
kapsamında yurt dışına gönderilmesi, aynı amaçlara yönelik olmak
üzere yabancı silahlı kuvvetlerin anılan Misyon’a katılmak için ülkemiz
üzerinden Afganistan’a intikali ile geri intikali kapsamında Türkiye’de
bulunması ve bunlara imkân sağlayacak düzenlemelerin Hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için, Anayasa’nın 92’nci
maddesi uyarınca Hükümete iki yıl süreyle izin verilmesi, Genel Kurulun
06.01.2015 tarihli 38’inci Birleşiminde kabul edilmiştir.
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(22). 13.01.2015 tarihli 1080 sayılı Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan
Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar:
Kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve
105’inci maddeleri uyarınca kurulan (10/124, 226, 320, 321, 336, 601,
637,958, 1055, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134,
1135,1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145,
1146, 1147,1148) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine Genel Kurulun 13.01.2015 tarihli 41’inci Birleşiminde yapılan
seçimde ve Komisyonun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üyelikleri
için 13.01.2015 tarihindeki Komisyon toplantısında yapılan seçimde,
aşağıda adları ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.
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Başkan
Başkanvekili
Sözcü
Katip
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

Alev DEDEGİL
Vural KAVUNCU
Sevde BAYAZIT KAÇAR
Mehmet Kerim YILDIZ
Ahmet Duran BULUT
Nurcan DALBUDAK
Nursel AYDOĞAN
Sermin BALIK
Ruhsar DEMİREL
Derya BAKBAK
Binnaz TOPRAK
İsmet UÇMA
Sedef KÜÇÜK
Hülya GÜVEN
Murat GÖKTÜRK
Candan YÜCEER
Gülşen ORHAN

İstanbul
Kütahya
Kahramanmaraş
Ağrı
Balıkesir
Denizli
Diyarbakır
Elazığ
Eskişehir
Gaziantep
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İzmir
Nevşehir
Tekirdağ
Van

AK Parti
AK Parti
AK Parti
AK Parti
MHP
AK Parti
HDP
AK Parti
MHP
AK Parti
CHP
AK Parti
CHP
CHP
AK Parti
CHP
AK Parti
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(23). 13.01.2015 tarihli 1081 sayılı Mevsimlik Tarım İşçilerinin
Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine
İlişkin Karar:
Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104
ve 105’inci maddeleri uyarınca kurulan (10/34, 55, 679, 801, 904,
1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101,
1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107) esas numaralı Meclis Araştırması
Komisyonunun üyeliklerine Genel Kurulun 13.01.2015 tarihli 41’inci
Birleşiminde yapılan seçimde ve Komisyonun Başkan, Başkanvekili, Sözcü
ve Kâtip üyelikleri için 13.01.2015 tarihindeki Komisyon toplantısında
yapılan seçimde, aşağıda adları ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri
seçilmişlerdir.
Başkan
Başkanvekili
Sözcü
Katip
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

Mahmut KAÇAR
Mehmet ERDOĞAN
Önder MATLI
Mehmet Süleyman HAMZAOĞULLARI
Muharrem VARLI
Gökhan GÜNAYDIN
Gökçen ÖZDOĞAN ENÇ
Ali Gültekin KILINÇ
Ramazan Kerim ÖZKAN
İlhan DEMİRÖZ
Abdullah Levent TÜZEL
Süleyman ÇELEBİ
Ali AŞLIK
Mustafa BALOĞLU
Mustafa KALAYCI
Ahmet Tevfik UZUN
Mustafa BİLİCİ

Şanlıurfa
Adıyaman
Bursa
Diyarbakır
Adana
Ankara
Antalya
Aydın
Burdur
Bursa
İstanbul
İstanbul
İzmir
Konya
Konya
Mersin
Van

AK Parti
AK Parti
AK Parti
AK Parti
MHP
CHP
AK Parti
AK Parti
CHP
CHP
HDP
CHP
AK Parti
AK Parti
MHP
AK Parti
AK Parti
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(24). 03.02.2015 tarihli 1082 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz
Unsurlarının; Korsanlık / Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun Eylemleriyle
Mücadele Amacıyla Yürütülen Uluslararası Çabalara Destek Vermek Üzere,
Gereği, Kapsamı, Zamanı ve Süresi Hükümetçe Belirlenecek Şekilde Aden
Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde
Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Hükümet
Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Türkiye Büyük Millet
Meclisinin 10.02.2009 tarihli ve 934 sayılı Kararı ile Hükümete Verilen
ve 02.02.2010, 07.02.2011, 25.01.2012, 05.02.2013 ve 16.01.2014 tarihli
956, 984, 1008, 1031 ve 1054 sayılı Kararları ile Birer Yıl Uzatılan İzin
Süresinin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca 10.02.2015 Tarihinden
İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Karar:

148

Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde vuku bulan korsanlık /deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleri
hakkında 2008 yılından bu yana kabul edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi kararları ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10.02.2009 tarihli
ve 934 sayılı Kararı ile bir yıl için verdiği, bilahare 02.02.2010 tarihli ve
956 sayılı, 07.02.2011 tarihli ve 984 sayılı, 25.01.2012 tarihli ve 1008
sayılı, 05.02.2013 tarihli ve 1031 sayılı ve 16.01.2014 tarihli ve 1054
sayılı kararları ile birer yıl süreyle uzattığı izin çerçevesinde, Türk Silahlı
Kuvvetleri deniz unsurlarının söz konusu bölgelerde konuşlandırılması
suretiyle, bölgede seyreden Türk Bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticarî
gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazası ve uluslararası toplumca
yürütülen korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle
müşterek mücadele harekâtına aktif katılımda bulunulması sağlanmış, bu
alanda Birleşmiş Milletler sistemi içinde ve bölgesel ölçekte oynadığımız
rolün ve görünürlüğümüzün pekiştirilmesi temin edilmiştir.
Anılan bölgelerde meydana gelmeye devam eden korsanlık /deniz
haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle uluslararası toplumca mücadele
edilebilmesine cevaz veren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili
kararlarının süresi son olarak 12.11.2014 tarihli ve 2184 sayılı Kararla
bir yıl daha uzatılmıştır.
Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi,
Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için Hükümete verilen ve son olarak 16.01.2014 tarihli ve

TBMM 24. DÖNEM 4. ve 5. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

1054 sayılı Karar ile 10.02.2014 tarihinden itibaren bir yıl uzatılan izin
süresinin, 10.02.2009 tarihli ve 934 sayılı Kararda belirlenen ilke ve
esaslar dahilinde, 10.02.2015 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına, Anayasanın 92’nci maddesi uyarınca Genel Kurulun 03.02.2015
tarihli 50’nci Birleşiminde karar verilmiştir.
(25). 10.3.2015 tarihli 1083 sayılı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliği
İçin Yapılan Seçime Dair Karar:
15.02.2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve
Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 35’inci maddesi uyarınca, Radyo
ve Televizyon Üst Kurulunda 10.02.2015 tarihinde boşalan bir üyelik
için Genel Kurulun 10.03.2015 tarihli 73’üncü Birleşiminde yapılan
seçim sonucunda aşağıda adı ve soyadı yazılı aday Radyo ve Televizyon
Üst Kurulu üyeliğine seçilmiştir.
ADI VE SOYADI
Ersin ÖNGEL

ADAY GÖSTEREN SİYASİ PARTİ GRUBU
Halkların Demokratik Partisi Grubu

(26). 13.3.2015 tarihli 1084 sayılı Anayasa Mahkemesine Üye Seçimine
İlişkin Karar:
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146’ncı maddesi gereğince, Sayıştay
Genel Kurulunca gösterilen 3 aday içerisinden Sayıştay üyesi Rıdvan
GÜLEÇ, Genel Kurulun 13.03.2015 tarihli 76’ncı Birleşiminde yapılan
seçim sonucunda Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.
(27). 02.4.2015 tarihli 1085 sayılı İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında
Çalışabilmesine İlişkin Karar:
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin tatilde bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun
02.04.2015 tarihli 89’uncu Birleşiminde karar verilmiştir.
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(28). 02.4.2015 tarihli 1086 sayılı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği
Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında
Çalışabilmesine İlişkin Karar:
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin tatilde bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun
02.04.2015 tarihli 89’uncu Birleşiminde karar verilmiştir.
(29). 02.4.2015 tarihli 1087 sayılı Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük
Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar:
Dilekçe Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde
bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun 02.04.2015 tarihli
89’uncu Birleşiminde karar verilmiştir.
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(30). 02.4.2015 tarihli 1088 sayılı Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan
Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar:
Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması
Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 02.04.2015 tarihli 89’uncu
Birleşiminde 13.04.2015 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.
(31). 02.4.2015 tarihli 1089 sayılı Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan
Meclis Araştırması Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili
Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar:
Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu sürede de
çalışabilmesine, Genel Kurulun 02.04.2015 tarihli 89’uncu Birleşiminde
karar verilmiştir.
(32). 03.4.2015 tarihli 1090 sayılı Sayıştayda Boş Bulunan Yedi Üyelik İçin
Yapılan Seçime Dair Karar:
03.12.2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 15 ve 16’ncı
maddeleri hükümlerine göre, Sayıştay’da boş bulunan yedi üyelik için,
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Genel Kurulun 03.04.2015 tarihli 90’ıncı Birleşiminde yapılan seçim
sonucunda aşağıda adı ve soyadı yazılı adaylar Sayıştay üyeliklerine
seçilmişlerdir.
SAYIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLER
Adı ve Soyadı
Kontenjan Grubu
İsmail AKTAŞ
Sayıştay Meslek Mensupları
Abdullah DOĞRU
Sayıştay Meslek Mensupları
Ahmet GÜMÜŞ
Sayıştay Meslek Mensupları
Osman KAYA
Sayıştay Meslek Mensupları
Ali ÖZEK
Sayıştay Meslek Mensupları
Sema KÜÇÜK
Maliye Bakanlığı Meslek Mensubu Diğer Adaylar
Mehmet Akif UMAY
Maliye Bakanlığı Meslek Mensubu Diğer Adaylar
(33). 04.4.2015 tarihli 1091 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile
Girmesine İlişkin Karar:
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 7 Nisan 2015 Salı gününden
başlamak üzere, 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılması kararlaştırılan Milletvekili Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçların, 2839 sayılı
Milletvekili Seçimi Kanununun 37’nci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
İçtüzüğünün 3’üncü maddelerine göre, Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye
Radyo ve Televizyonlarından ilanını takip eden beşinci gün saat 15.00’te
toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 4 Nisan 2015 tarihli
91’inci Birleşiminde karar verilmiştir.
(34). 24.6.2015 tarihli 1092 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma
Süresinin Uzatılmasına Dair Karar:
Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün
5’inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2015 Çarşamba günü tatile girmesi
gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 24.06.2015 tarihli 1’inci
Birleşiminde karar verilmiştir.

151

TBMM 24. DÖNEM 4. ve 5. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

e. 24 üncü Dönem 4 üncü ve 5 inci Yasama Yılı Torba Kanunlar:
(1). Torba Yasalar ile Değiştirilen Kanun Maddeleri:
(a). 18.6.2014 tarihli 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Bu torba kanun ile 17 kanun ve 1 kanun
hükmünde kararnamenin toplam 108 maddesi değiştirilmiş ve 8 maddesi
yürürlükten kaldırılmıştır.):
•

12.6.1933 tarihli 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi
Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

02.7.1964 tarihli 492 sayılı Harçlar Kanununa ilişkin 2 maddede
değişiklik,

•

06.01.1982 tarihli 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri
Hakkında Kanuna ilişkin 12 maddede değişiklik, 2 madde
yürürlükten kaldırılmıştır.

•

06.01.1982 tarihli 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa ilişkin 19 maddede değişiklik, 2 madde yürürlükten
kaldırılmıştır.

•

04.02.1983 tarihli 2797 sayılı Yargıtay Kanununa ilişkin
9 maddede değişiklik,

•

22.4.1983 tarihli 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa ilişkin
4 maddede değişiklik,

•

29.3.1984 tarihli 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•

23.7.2003 tarihli 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununa
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

26.9.2004 tarihli 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri
ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri
Hakkında Kanuna ilişkin 11 maddede değişiklik,

•

26.9.2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa ilişkin
14 maddede değişiklik,
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•

04.12.2004 tarihli 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa ilişkin
9 maddede değişiklik, 3 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

13.12.2004 tarihli 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Kanuna ilişkin 4 maddede değişiklik,

•

23.3.2005 tarihli 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun
Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 4 maddesinde
değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

11.10.2006 tarihli 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının
Önlenmesi Hakkında Kanunun 2 maddesinde değişiklik,

•

21.3.2007 tarihli 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

11.12.2010 tarihli 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Kanununa ilişkin 11 maddede değişiklik,

•

13.12.1983 tarihli 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Adalet Bakanlığı bölümünde 1 değişiklik,

•

25.8.1999 tarihli 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

(b). 10.9.2014 tarihli 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına Dair Kanun (Bu torba kanun ile 67 kanun ve 6 kanun
hükmünde kararnamenin toplam 147 maddesi değiştirilmiş, 1 kanun ve
14 madde yürürlükten kaldırılmıştır.):
•

25.5.2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanununa ilişkin 8 maddede
değişiklik,

•

04.6.1985 tarihli 3213 sayılı Maden Kanununa ilişkin 1 maddede
değişiklik,

•

04.01.2002 tarihli 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ilişkin
3 maddede değişiklik,

•

05.01.2002 tarihli 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa
ilişkin 1 maddede değişiklik,
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•

10.12.2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

20.6.2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa
ilişkin 4 maddede değişiklik,

•

18.10.2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanununa ilişkin 3 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten
kaldırılmıştır,

•

27.02.2003 tarihli 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

02.7.1964 tarihli 492 sayılı Harçlar Kanununa ilişkin 1 maddede
değişiklik, geçici madde 4 yürürlükten kaldırılmıştır,

•

25.8.1999 tarihli 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa ilişkin
2 maddede değişiklik,

•

25.10.1984 tarihli 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa
ilişkin 2 maddede değişiklik,

•

08.5.1985 tarihli 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanuna ilişkin
3 maddede değişiklik,

•

16.5.2006 tarihli 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununa ilişkin 9 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten
kaldırılmıştır,

•

31.5.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununa ilişkin 25 maddede değişiklik,

•

30.01.1950 tarihli 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

17.02.2010 tarihli 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği
Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

14.7.1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ilişkin
4 maddede değişiklik,
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•

27.6.1989 tarihli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
ilişkin 2 maddede değişiklik,

•

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 7 listede değişiklik,

•

78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 2 listede değişiklik,

•

04.7.2012 tarihli 6354 sayılı Kanununa ilişkin 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•

04.11.1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

18.5.2004 tarihli 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
ve Odalar ve Borsalar Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,
3 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•

07.06.2005 tarihli 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

01.7.1976 tarihli 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında
Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

04.02.1924 tarihli 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

22.12.1934 tarihli 2644 sayılı Tapu Kanununa ilişkin 1 maddede
değişiklik,

•

15.7.1950 tarihli 5682 sayılı Pasaport Kanununa ilişkin
2 maddede değişiklik,

•

05.12.1951 tarihli 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

18.12.1953 tarihli 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede
değişiklik,

•

10.02.1954 tarihli 6245 sayılı Harcırah Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•

31.8.1956 tarihli 6831 sayılı Orman Kanununa ilişkin 1 maddede
değişiklik,
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•

15.5.1959 tarihli 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair
Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

31.12.1960 tarihli 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

22.6.1965 tarihli 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş
ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

19.3.1969 tarihli 1136 sayılı Avukatlık Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

14.6.1973 tarihli 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

06.01.1982 tarihli 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa
ilişkin 2 maddede değişiklik,

•

21.7.1983 tarihli 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

04.11.1983 tarihli 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa ilişkin
3 maddede değişiklik,

•

10.10.1984 tarihli 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•

04.12.1984 tarihli 3093 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Gelirleri Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik, 1 madde
yürürlükten kaldırılmıştır,

•

18.3.1986 tarihli 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

01.6.1989 tarihli 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa ilişkin 1 maddede
değişiklik,

•

24.11.1994 tarihli 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna ilişkin 3 maddede değişiklik,
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•

07.11.1996 tarihli 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının
Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanuna ilişkin 1 maddede
değişiklik,

•

25.02.1998 tarihli 4329 sayılı Mera Kanununa ilişkin 1 maddede
değişiklik,

•

27.10.1999 tarihli 4458 sayılı Gümrük Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

18.4.2001 tarihli 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

28.3.2002 tarihli 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede
değişiklik,

•

06.6.2002 tarihli 4706 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

24.11.2004 tarihli 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

21.4.2005 tarihli 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

05.5.2005 tarihli 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

03.7.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununa ilişkin
4 maddede değişiklik,

•

25.01.2006 tarihli 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu,
Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede
değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•

19.9.2006 tarihli 5543 sayılı İskan Kanununa ilişkin 1 maddede
değişiklik,

•

04.5.2007 tarihli 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,
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•

5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna
ilişkin 2 maddede değişiklik,

•

5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede
değişiklik,

•

13.01.2011 tarihli 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa ilişkin
4 maddede değişiklik,

•

15.02.2011 tarihli 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve
Yayın Hizmetleri Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•

19.4.2012 tarihli 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına
Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

14.3.2013 tarihli 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•

09.5.2013 tarihli 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

07.11.2013 tarihli 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

08.6.1984 tarihli 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

03.6.2011 tarihli 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

26.9.2011 tarihli 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

18.01.1966 tarihli 711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulmasını
ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını
Sağlayan Kanun yürürlükten kaldırılmıştır,
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•

20.4.1967 tarihli 854 sayılı Deniz İş Kanununa 2 maddede
değişiklik,

•

28.02.2008 tarihli 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede
değişiklik,

•

01.7.2005 tarihli 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanuna ilişkin geçici 3. madde 4. fıkrada değişiklik,

(c). 06.11.2014 tarihli 6566 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında
Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun (Bu torba kanun ile 2 kanun ve 2 kanun hükmünde
kararnamenin toplam 5 maddesi değiştirilmiştir.):
•

18.12.1953 tarihli 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında
Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•

13.12.1983 tarihli 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 1 cetvelde değişiklik,

•

04.01.1961 tarihli 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık
Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek
Döner Sermaye Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

27.6.1989 tarihli 375 sayılı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı
Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 1 cetvelde
değişiklik,
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(ç). 19.11.2014 tarihli 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun (Bu torba kanun ile 10 kanun ve 2 kanun hükmünde
kararnamenin toplam 26 maddesi değiştirilmiş ve 3 maddesi yürürlükten
kaldırılmıştır.):

160

•

11.4.1928 tarihli 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının
Tarzı İcrasına Dair Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•

04.01.1961 tarihli 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık
Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek
Döner Sermaye Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

08.4.1929 tarihli 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek
Talebe Hakkındaki Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

14.6.1973 tarihli 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

04.11.1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ilişkin
10 maddede değişiklik, 2 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•

07.6.1985 tarihli 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununa ilişkin 5 maddede değişiklik,

•

19.11.1992 tarihli 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında
İkili Öğretim Yapılması, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde
Eklenmesi Hakkında Kanuna ilişkin 1 madde yürürlükten
kaldırılmıştır,

•

10.12.2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununa ilişkin 1 cetvelde değişiklik,

•

08.02.2007 tarihli 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

12.11.2012 tarihli 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna
ilişkin 1 maddede değişiklik,
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•

16.8.1983 tarihli 77 sayılı Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu
Kurulmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

11.10.2011 tarihli 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye ilişkin 2 maddede değişiklik,

(d). 02.12.2014 tarihli 6572 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun (Bu torba kanun ile 10 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamenin
toplam 49 maddesi değiştirilmiş, 7 madde yürürlükten kaldırılmıştır.):
•

18.01.1972 tarihli 1512 sayılı Noterlik Kanununa ilişkin
6 maddede değişiklik,

•

06.01.1982 tarihli 2575 sayılı Danıştay Kanununa ilişkin
11 maddede değişiklik, 4 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•

04.02.1983 tarihli 2797 sayılı Yargıtay Kanununa ilişkin
5 maddede değişiklik, 2 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•

24.02.1983 tarihli 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa
ilişkin 5 maddede değişiklik,

•

29.3.1984 tarihli 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanuna ilişkin 4 maddede değişiklik,

•

23.7.2003 tarihli 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununa
ilişkin 2 maddede değişiklik,

•

26.9.2004 tarihli 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri
ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri
Hakkındaki Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

04.12.2004 tarihli 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa
ilişkin 8 maddede değişiklik,

•

23.3.2005 tarihli 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanuna ilişkin
1 maddede değişiklik,
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•

11.12.2010 tarihli 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten
kaldırılmıştır,

•

27.6.1989 tarihli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

13.12.1983 tarihli 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
KanunHükmünde Kararnameye ilişkin 4 maddede değişiklik,

(e). 22.01.2015 tarihli 6586 sayılı Milli Mayın Faaliyet Merkezinin
Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun (Bu torba kanun ile 21 kanunun toplam 104 maddesi değiştirilmiş,
12 madde yürürlükten kaldırılmıştır. MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL
Tesisleri İşletme Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatından 4 kadro iptal
edilmiş, toplam 24 yeni kadro ihdas edilmiştir.):
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•

21.6.1927 tarihli 1111 sayılı Askerlik Kanununa ilişkin 3 maddede
değişiklik, 2 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•

08.6.1949 tarihli 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

10.02.1954 tarihli 6245 sayılı Harcırah Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

06.5.1960 tarihli 7471 sayılı T.C. Ordusu Subay ve Astsubaylarının Giyecek ve Teçhizatına Dair Kanunun adının “TSK Giyecek
ve Teçhizat Kanunu” şeklinde değiştirilmesi ve 3 maddede
değişiklik, 2 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•

04.01.1961 tarihli 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet
Kanununa ilişkin 18 maddede değişiklik, 3 madde yürürlükten
kaldırılmıştır,

•

26.10.1963 tarihli 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

27.7.1967 tarihli 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Kanununa ilişkin 24 maddede değişiklik,

•

04.7.1972 tarihli 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik,
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•

28.02.1982 tarihli 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve
Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununa ilişkin 2 maddede
değişiklik,

•

17.11.1983 tarihli 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Kanununa ilişkin 9 maddede değişiklik, 5 madde yürürlükten
kaldırılmıştır,

•

10.6.1985 tarihli 3225 sayılı Milli Savunma Bakanlığı ile Kara,
Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda
Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanuna ilişkin
5 maddede değişiklik,

•

18.3.1986 tarihli 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa ilişkin
4 maddede değişiklik,

•

28.5.1988 tarihli 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

24.5.1989 tarihli 3563 sayılı Harp Akademileri Kanununa ilişkin
2 maddede değişiklik,

•

05.4.2001 tarihli 4636 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt
İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluş
ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 8 maddede değişiklik,

•

13.6.2001 tarihli 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam
Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanuna
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

04.12.2003 tarihli 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa ilişkin
2 maddede değişiklik,

•

24.5.2007 tarihli 5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Beslenme
Kanununa ilişkin 3 maddede değişiklik,

•

10.3.2011 tarihli 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununa
ilişkin 3 maddede değişiklik,

•

31.01.2013 tarihli 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin
Kanununa ilişkin 10 maddede değişiklik,

•

09.5.2013 tarihli 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,
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•

21.6.1927 tarihli 1111 sayılı Askerlik Kanununa ilişkin 2 maddede
değişiklik,

(f). 27.3.2015 tarihli 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Bu torba kanun
ile 18 kanun ve 3 kanun hükmünde kararnamenin toplam 26 maddesi
değiştirilmiş, 3 madde yürürlükten kaldırılmıştır.):
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•

25.8.2011 tarihli 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

22.12.2014 tarihli 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

25.10.1984 tarihli 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa
ilişkin 2 maddede değişiklik,

•

06.6.2002 tarihli 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

04.01.1961 tarihli 213 sayılı Vergi Usül Kanununa ilişkin
2 maddede değişiklik,

•

04.01.2002 tarihli 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

13.6.2006 tarihli 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

28.3.2002 tarihli 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede
değişiklik,

•

03.6.2007 tarihli 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

06.12.2012 tarihli 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa ilişkin
3 maddede değişiklik,

•

20.6.2013 tarihli 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları
Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,
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•

03.6.2011 tarihli 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye
ilişkin 3 maddede değişiklik,

•

08.01.2002 tarihli 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının
Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

13.12.1983 tarihli 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
KanunHükmünde Kararnameye ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

06.01.1982 tarihli 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

04.11.1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ilişkin
3 maddede değişiklik,

•

10.10.1984 tarihli 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında
KHK’nın Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

14.7.1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ilişkin
1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•

27.7.1967 tarihli 926 sayılı TSK Personel Kanununa ilişkin
1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•

03.5.1985 tarihli 3194 sayılı İmar Kanununa ilişkin 1 madde
yürürlükten kaldırılmıştır,

•

05.6.1986 tarihli 3303 sayılı Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz
Malların İktisabına Dair Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

(g). 27.3.2015 tarihli 6638 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu,
Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun (Bu torba kanun ile 13 kanunun toplam 69
maddesi değiştirilmiş, 23 madde yürürlükten kaldırılmıştır. Emniyet Genel
Müdürlüğü (EGM) Taşra Teşkilatına 1 Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü,
3 Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü Yardımcısı olmak üzere toplam 4
yeni kadro ihdas edilmiştir.):
•

04.7.1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet Kanununa
ilişkin 5 maddede değişiklik,
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•

10.3.1983 tarihli 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri
Kanununa ilişkin 10 maddede değişiklik,

•

06.10.1983 tarihli 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanununa ilişkin 3 maddede değişiklik,

•

12.4.1991 tarihli 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

26.9.2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa ilişkin
2 maddede değişiklik,

•

04.12.2004 tarihli 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa
ilişkin 2 maddede değişiklik,

•

10.6.1949 tarihli 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa ilişkin
3 maddede değişiklik,

•

17.7.2004 tarihli 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan
Zararların Karşılanması Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede
değişiklik,

•

26.6.1973 tarihli 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununa ilişkin
3 maddede değişiklik,

•

04.6.1937 tarihli 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa ilişkin
13 maddede değişiklik, 16 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•

25.4.2001 tarihli 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununa ilişkin 18 maddede değişiklik, 7 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•

09.7.1982 tarihli 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununa ilişkin 7 maddede değişiklik,

•

04.01.1961 tarihli 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,
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Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Bu torba kanun
ile 21 kanun ve 5 kanun hükmünde kararnamenin toplam 37 maddesi
değiştirilmiş, 4 madde yürürlükten kaldırılmıştır. Sağlık Bilimleri
Üniversitesine 2735; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel
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Müdürlüğüne 1152; Spor Genel Müdürlüğüne 81 yeni kadro ihdas edilmiştir.
Toplam 3968 yeni kadro ihdas; 60 kadro iptal edilmiştir.):
•

11.4.1928 tarihli 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının
Tarzı İcrasına Dair Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

04.01.1961 tarihli 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık
Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek
Döner Sermaye Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

21.02.2013 tarihli 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş
Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve KHK’da DeğişiklikYapılması Hakkında
Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

24.5.2013 tarihli 6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 sayılı KHK’da
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede
değişiklik,

•

28.3.1983 tarihli 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı
Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

10.12.2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik,

•

02.9.1983 tarihli 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim
Elemanlarının Kadroları Hakkında KHK’ya ilişkin 1 maddede
değişiklik,

•

13.12.1983 tarihli 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
KHK’ya ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

14.7.1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ilişkin
2 maddede değişiklik,

•

19.9.2006 tarihli 5543 sayılı İskan Kanununa ilişkin 1 maddede
değişiklik,

•

11.7.1972 tarihli 1606 sayılı Bazı Dernek ve Kurumların Bazı
Vergilerden Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin
Kanuna dair 1 maddede değişiklik,

•

25.10.1984 tarihli 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa
ilişkin 2 maddede değişiklik,
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•

29.6.2001 tarihli 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların
Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•

13.6.2006 tarihli 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

14.3.2013 tarihli 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

03.6.2011 tarihli 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında KHK’ya ilişkin 4 maddede değişiklik,

•

27.6.1989 tarihli 375 sayılı KHK’ya ilişkin 2 maddede değişiklik,

•

21.5.1986 tarihli 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 2 madde yürürlükten
kaldırılmıştır,

•

16.8.1961 tarihli 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik,

•

04.11.1983 tarihli 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

04.5.2007 tarihli 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•

05.11.2008 tarihli 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa
ilişkin 2 maddede değişiklik,

•

25.6.2010 tarihli 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede
değişiklik,

•

10.7.2003 tarihli 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa ilişkin
2 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•

26.9.2011 tarihli 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’ya ilişkin
2 maddede değişiklik,
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•

16.5.2012 tarihli 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

(h). 04.4.2015 tarihli 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı
Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Bu torba kanun
ile 25 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamenin toplam 85 maddesi
değiştirilmiş, 3 madde yürürlükten kaldırılmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığından 55 kadro iptal edilmiş, 94 yeni kadro ihdas edilmiştir.):
•

20.6.2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa
ilişkin 7 maddede değişiklik,

•

31.12.1960 tarihli 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa ilişkin
2 maddede değişiklik,

•

14.7.1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ilişkin
2 maddede değişiklik,

•

04.11.1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

04.11.1983 tarihli 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

09.01.1985 tarihli 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 9 maddede
değişiklik,

•

27.6.1989 tarihli 375 sayılı KHK’ya ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

25.8.1999 tarihli 4447 sayılı İşsizlik Kanununa ilişkin 6 maddede
değişiklik,

•

29.6.2001 tarihli 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların
Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

19.9.2006 tarihli 5543 sayılı İskan Kanununa ilişkin 1 maddede
değişiklik,

•

29.6.2001 tarihli 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna
ilişkin 2 maddede değişiklik,
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•

05.01.2002 tarihli 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanununa
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

22.5.2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanununa ilişkin 7 maddede
değişiklik,

•

08.6.1949 tarihli 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•

16.5.2006 tarihli 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununa
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

31.5.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununa ilişkin 15 maddede değişiklik, 1 madde
yürürlükten kaldırılmıştır,

•

13.10.1983 tarihli 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa ilişik
1 maddede değişiklik,

•

21.9.2006 tarihli 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununa ilişik 16 maddede değişiklik,

•

10.12.2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

14.6.1989 tarihli 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair KHK’nın Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

04.4.2007 tarihli 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında
Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel
Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede
değişiklik,

•

10.02.1954 tarihli 6245 sayılı Harcırah Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

18.10.2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

23.6.1965 tarihli 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,
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•

22.02.2005 tarihli 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

03.7.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununa ilişkin
2 maddede değişiklik,

•

13.12 1983 tarihli 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında KHK’ya ilişkin 1 maddede değişiklik,
1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

(2). 18.6.2014 tarihli 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun:
Özeti
Bu kanun ile;
•

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde bölge
idare mahkemeleri faaliyete geçirilmekte, kuruluş ve görev sahasına
ilişkin ayrıntılara yer verilmekte,

•

İdari yargıda ivedi yargılama usulü getirilmekte,

•

Danıştay’da temyiz edilecek kararlara ilişkin açıklamalar
yapılmakta,

•

2577 sayılı İYUK, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri
Hakkında Kanuna istinaf kanun yolu incelemesi getirilmekte,

•

2797 sayılı Yargıtay Kanununa getirilen değişiklikle üye sayısı
artırılmakta, Yargıtay Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı ve Genel
Sekreterin seçilme nitelikleri açıklanmakta,

•

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu çerçevesinde siyasi partilere
üye kayıtları ve sicil tutulma esasları sıralanmakta,

•

Sulh ceza mahkemeleri kaldırılmakta, bu mahkemelerin görev
alanına giren suçların yargılanması asliye ceza mahkemelerine
devredilmekte, soruşturma aşamasında hakim tarafından verilecek kararları almak üzere sulh ceza hakimlikleri oluşturulmakta,
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•

Asliye Ticaret Mahkemesinin bakacağı dava türleri, tahkim yargılaması, bölge adliye mahkemelerinin kuruluş ve üyelerin atanma
esasları açıklanmakta,

•

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında,uyuşturucu ve uyarıcı
madde imal ve ticareti cezaları artırılmakta; cinsel dokunulmazlığa
karşı suçlar yeniden düzenlenmekte; nitelikli hırsızlığın cezası
artırılmakta,

•

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Kanun çerçevesinde, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin
hükümler getirilmekte,

•

Elektronik tebligat kuralları açıklanmaktadır.

İçeriği
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MADDE 1 – 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin
Murakabesi Hakkında Kanunun 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasının
birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi dört yıldan on
iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Münhasıran kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek
amacıyla kenevir ekimi yapan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır.
MADDE 3 – 6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri
Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – 1. Bölge idare mahkemeleri, başkanlık,başkanlar kurulu,
daireler, bölge idare mahkemesi adalet komisyonu ve müdürlüklerden
oluşur.
2. Bölge idare mahkemelerinde biri idare diğeri vergi olmak üzere en
az iki daire bulunur. Gerekli hâllerde dairelerin sayısı, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca artırılıp
azaltılabilir.
3. Dairelerde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur.
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4. Bölge idare mahkemesi başkan ve üyeliklerine Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulunca atama yapılır.
MADDE 4 – 2576 sayılı Kanuna 3 üncü maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki 3/A maddesi eklenmiştir.
Bölge İdare Mahkemelerinin Görevleri
MADDE 3/A – Bölge idare mahkemelerinin görevleri şunlardır:
a) İstinaf başvurularını inceleyip karara bağlamak,
b) Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleriarasında çıkan görev
ve yetki uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak,
c) Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak.
MADDE 5 – 2576 sayılı Kanuna 3 üncü maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki 3/B maddesi eklenmiştir.
Bölge İdare Mahkemesi Başkanının Görevleri
MADDE 3/B – Bölge idare mahkemesi başkanının görevleri şunlardır:
a) Mahkemeyi temsil etmek,
b) Bölge idare mahkemesi başkanlar kuruluna ve adalet komisyonuna
başkanlık etmek, alınan kararları yürütmek,
c) Bölge idare mahkemesi dairelerinden birine başkanlık etmek,
d) Mahkemenin uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak ve
bu yolda uygun göreceği önlemleri almak,
e) Bölge idare mahkemesinin genel yönetim işlerini yürütmek,
f) Bölge idare mahkemesi memurlarını denetlemek,
g) Dairelerin benzer olaylarda kesin olarak verdikleri kararlar arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi için başkanlar kuruluna başvurmak,
h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
MADDE 6 – 2576 sayılı Kanuna 3 üncü maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki 3/C maddesi eklenmiştir.
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Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu
MADDE 3/C – 1. Bölge idare mahkemesi başkanlar kurulu,bölge
idare mahkemesi başkanı ile daire başkanlarından oluşur.
2. Bölge idare mahkemesi başkanının bulunmadığı hâllerdekurula
daire başkanlarından en kıdemli olan başkanlık eder.
3. Daire başkanının mazereti hâlinde, o dairenin enkıdemli üyesi
kurula katılır.
4. Bölge idare mahkemesi başkanlar kurulunun görevleri şunlardır:
a) Gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak ihtisaslaşmayı
sağlamak amacıyla, bölge idare mahkemesi daireleri arasındaki iş bölümünü belirlemek, daireler arasında çıkan iş bölümü uyuşmazlıklarını
karara bağlamak,
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b) Hukuki veya fiili nedenlerle bir dairenin kendi üyeleriyle toplanamadığı hâllerde ilgisine göre diğer dairelerden üye görevlendirmek,
c) Benzer olaylarda, bölge idare mahkemesi dairelerince verilen kesin
nitelikteki kararlar arasında veya farklı bölge idare mahkemeleri dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık
bulunması hâlinde; resen veya ilgili bölge idare mahkemesi dairelerinin
ya da istinaf yoluna başvurma hakkı bulunanların bu aykırılığın veya
uyuşmazlığın giderilmesini gerekçeli olarak istemeleri üzerine, istemin uygun görülmesi hâlinde kendi görüşlerini de ekleyerek Danıştay
Başkanlığına iletmek,
d) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
5. Dördüncü fıkranın (c) bendine göre yapılacak talepler hakkında
6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 39 uncu ve 40 ıncı
maddeleri uygulanır.
6. Başkanlar Kurulu eksiksiz toplanır ve çoğunlukla karar verir. Oyların eşitliği hâlinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
MADDE 7 – 2576 sayılı Kanuna 3 üncü maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki 3/D maddesi eklenmiştir.
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Dairelerin Görevleri
MADDE 3/D – Bölge idare mahkemesi dairelerinin görevleri şunlardır:
a) İlk derece mahkemelerince verilen ve istinaf yolu açık olan nihai
kararlara karşı yapılan istinaf başvurularını inceleyerek karara bağlamak,
b) İlk derece mahkemelerince yürütmenin durdurulması istemleri
hakkında verilen kararlara karşı yapılan itirazları inceleyerek karara
bağlamak,
c) Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemeleri arasındaki
görev ve yetki uyuşmazlıklarını çözmek,
d) Yargı çevresi içinde bulunan yetkili ilk derece mahkemesinin bir
davaya bakmasına fiili veya hukuki bir engel çıktığı veya iki mahkemenin yargı çevresi sınırlarında tereddüt edildiği veya iki mahkemenin
de aynı davaya bakmaya yetkili olduklarına karar verdikleri hâllerde;
o davanın bölge idare mahkemesi yargı çevresi içinde bulunan başka bir
mahkemeye nakline veya yetkili mahkemenin tayinine karar vermek,
e) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
MADDE 8 – 2576 sayılı Kanuna 3 üncü maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki 3/E maddesi eklenmiştir.
Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, Daire Başkanları ve
Üyelerin Nitelikleri ve Atanmaları
MADDE 3/E – 1. Bölge idare mahkemesi başkanı ve daire başkanları
birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş;
daire üyeleri ise en az birinci sınıfa ayrılmış olup birinci sınıfa ayrılmayı
gerektiren nitelikleri yitirmemiş idari yargı hâkim ve savcıları arasından
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanır.
2. Danıştay daire başkanı ve üyeleri, istekleri üzerine Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulunca bölge idare mahkemesi başkanlığına veya
daire başkanlıklarına dört yıllığına atanabilirler. Başka bir bölge idare
mahkemesine yapılacak atamalarda da aynı usul uygulanır. Bu şekilde
atananların; Danıştay üyeliği sıfatı, kadrosu, aylık ve ödeneği ile her
türlü özlük hakları korunur; aylık ve ödenekleri ile her türlü mali ve
sosyal haklarının Danıştay bütçesinden ödenmesine devam olunur;
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disiplin ve ceza soruşturma ve kovuşturmaları Danıştay üyeleri hakkındaki hükümlere tabidir; bu görevde geçirdikleri süre Danıştay üyeliğinde
geçmiş sayılır. Bu kişiler; Danıştay üyeleri tarafından Danıştayda yapılan
iş ve işlemlere katılamazlar; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği
seçimleri hariç Danıştaydaki seçimlerde aday olamaz ve oy kullanamazlar;
istekleri üzerine Danıştaydaki görevlerine geri dönerler.
MADDE 9 – 2576 sayılı Kanuna 3 üncü maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki 3/F maddesi eklenmiştir.
Toplantı ve Karar
MADDE 3/F – 1. Her daire, bir başkan ve iki üyenin katılımıyla
toplanır. Görüşmeler gizli yapılır, kararlar çoğunlukla verilir.
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2. Hukuki veya fiili nedenlerle bir daire toplanamazsa, başkanlar kurulunun kararıyla diğer dairelerden; bu da mümkün olmazsa,
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca diğer bölge idare mahkemelerinden yetkili olarak görevlendirilen üyelerle eksiklik tamamlanır.
3. Daire başkanının hukuki veya fiili nedenlerle bulunamaması
hâlinde dairenin en kıdemli üyesi daireye başkanlık yapar.
MADDE 10 – 2576 sayılı Kanuna 3 üncü maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki 3/G maddesi eklenmiştir.
Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonu
MADDE 3/G – 1. Her bölge idare mahkemesinde bir bölge idare
mahkemesi adalet komisyonu bulunur.
2. Komisyon, bölge idare mahkemesi başkanının başkanlığında,
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca daire başkanları arasından
belirlenen iki asıl üyeden oluşur. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
ayrıca daire başkan veya üyeleri arasından iki yedek üye belirler.Başkanın
yokluğunda asıl üye olan kıdemli daire başkanı, asıl üyelerin yokluğunda
ise kıdemine göre yedek üyeler komisyona katılır.
3. Komisyon eksiksiz toplanır ve çoğunlukla karar verir.
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4. Bölge idare mahkemesi adalet komisyonu, 24/2/1983 tarihli ve 2802
sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 ve 115 inci maddelerinde
belirtilen görevler ile diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirir.
MADDE 11 – 2576 sayılı Kanuna 3 üncü maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki 3/H maddesi eklenmiştir.
Müdürlükler
MADDE 3/H – 1. Bölge idare mahkemesi başkanlığında, dairelerinde
ve adalet komisyonunda yeterli sayıda yazı işleri müdürlüğü ve idari işler
müdürlüğü ile ihtiyaç duyulan diğer müdürlükler kurulur.
2. Her müdürlükte bir müdür ile yeterli sayıda memur bulunur.
MADDE 12 – 2576 sayılı Kanunun 12 nci maddesi başlığıyla birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Müdürlükler ve Mahkeme Memurları
MADDE 12 – 1. Her mahkemede bir yazı işleri müdürlüğü kurulur.
2. Adalet Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde ayrıca idari, mali ve
teknik işlerle ilgili müdürlükler kurulur.
3. Her müdürlükte bir müdür ile yeteri kadar memur bulunur.
MADDE 14 – 2576 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 20 – 1. Adalet Bakanlığı, bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren üç ay içinde, Kanunun, bu Kanunla değişik
3 üncü maddesinde öngörülen bölge idare mahkemelerini kurar. Bölge
idare mahkemelerinin kuruluşları, yargı çevreleri ve tüm yurtta göreve
başlayacakları tarih, Resmî Gazete’de ilan edilir. Mevcut bölge idare
mahkemeleri, yeni kurulan bölge idare mahkemelerinin göreve başlayacakları tarihe kadar faaliyetlerine devam ederler.
2. Yeni kurulan bölge idare mahkemelerinin göreve başlayacakları
tarih itibarıyla mevcut bölge idare mahkemelerinde bulunan dosyalar;
yargı çevreleri dikkate alınarak yeni kurulan bölge idare mahkemelerine
devredilir ve ilgili dairelere tevzi edilir.
3. Yeni kurulan bölge idare mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu mahkemelerin
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başkanları, daire başkanları ve üyelerinin atamaları yapılır. Bölge idare
mahkemelerinde görev yapacak diğer personelin atamaları da aynı süre
içinde yapılır.
4. Yeni kurulan bölge idare mahkemelerinin adalet komisyonları da
bu mahkemelerin göreve başlayacakları tarih itibarıyla oluşturulur.
MADDE 15 – 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanununun 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “kararın
düzeltilmesi veya temyiz yoluna; tek hâkim kararına karşı ise itiraz
yoluna” ibaresi “ilgisine göre istinaf ya da temyiz yoluna” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 16 – 2577 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “itirazlarda” ibaresi “istinaflarda” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 17 – 2577 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Danıştay, bölge idare mahkemeleri ile idare ve vergi mahkemeleri, bakmakta oldukları davalara ait her türlü incelemeyi kendiliğinden yapar.
MADDE 18 – 2577 sayılı Kanuna 20 nci maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki 20/A maddesi eklenmiştir.
İvedi Yargılama Usulü
MADDE 20/A – 1. İvedi yargılama usulü aşağıda sayılan işlemlerden
doğan uyuşmazlıklar hakkında uygulanır:
a) İhaleden yasaklama kararları hariç ihale işlemleri.
b) Acele kamulaştırma işlemleri.
c) Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları.
d) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca
yapılan satış, tahsis ve kiralama işlemleri.
e) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca, idari yaptırım kararları hariç çevresel etki değerlendirmesi sonucu alınan kararlar.
f) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca alınan Bakanlar Kurulu
kararları.
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2. İvedi yargılama usulünde:
a) Dava açma süresi otuz gündür.
b) Bu Kanunun 11 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.
c) Yedi gün içinde ilk inceleme yapılır ve dava dilekçesi ile ekleri
tebliğe çıkarılır.
d) Savunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren on beş gün
olup, bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on beş gün uzatılabilir. Savunmanın verilmesi veya savunma verme süresinin geçmesiyle
dosya tekemmül etmiş sayılır.
e) Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak verilecek kararlara itiraz edilemez.
f) Bu davalar dosyanın tekemmülünden itibaren en geç bir ay içinde
karara bağlanır. Ara kararı verilmesi, keşif, bilirkişi incelemesi ya da
duruşma yapılması gibi işlemler ivedilikle sonuçlandırılır.
g) Verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün
içinde temyiz yoluna başvurulabilir.
h) Temyiz dilekçeleri üç gün içinde incelenir ve tebliğe çıkarılır.
Bu Kanunun 48 inci maddesinin bu maddeye aykırı olmayan hükümleri
kıyasen uygulanır.
ı) Temyiz dilekçelerine cevap verme süresi on beş gündür.
i) Danıştay evrak üzerinde yaptığı inceleme sonunda, maddi vakıalar hakkında edinilen bilgiyi yeterli görürse veya temyiz sadece hukuki
noktalara ilişkin ise yahut temyiz olunan karardaki maddi yanlışlıkların
düzeltilmesi mümkün ise işin esası hakkında karar verir. Aksi hâlde
gerekli inceleme ve tahkikatı kendisi yaparak esas hakkında yeniden
karar verir. Ancak, ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan
temyizi haklı bulduğu hâllerde kararı bozmakla birlikte dosyayı geri
gönderir. Temyiz üzerine verilen kararlar kesindir.
j) Temyiz istemi en geç iki ay içinde karara bağlanır.Karar en geç bir
ay içinde tebliğe çıkarılır.
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MADDE 19 – 2577 sayılı Kanunun 45 inci maddesi başlığıyla birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
İstinaf
MADDE 45 – 1. İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı,
başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, mahkemenin bulunduğu
yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren
otuz gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Ancak, konusu beş bin
Türk lirasını geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında idare ve vergi mahkemelerince
verilen kararlar kesin olup, bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz.
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2. İstinaf, temyizin şekil ve usullerine tabidir. İstinaf başvurusuna konu
olacak kararlara karşı yapılan kanun yolu başvurularında dilekçelerdeki
hitap ve istekle bağlı kalınmaksızın dosyalar bölge idare mahkemesine
gönderilir.
3. Bölge idare mahkemesi, yaptığı inceleme sonunda ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulursa istinaf başvurusunun reddine
karar verir. Karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise
gerekli düzeltmeyi yaparak aynı kararı verir.
4. Bölge idare mahkemesi, ilk derece mahkemesi kararını hukuka
uygun bulmadığı takdirde istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece
mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verir. Bu hâlde bölge idare
mahkemesi işin esası hakkında yeniden bir karar verir. İnceleme sırasında
ihtiyaç duyulması hâlinde kararı veren mahkeme veya başka bir yer idare
ya da vergi mahkemesi istinabe olunabilir. İstinabe olunan mahkeme
gerekli işlemleri öncelikle ve ivedilikle yerine getirir.
5. Bölge idare mahkemesi, ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı
yapılan istinaf başvurusunu haklı bulduğu, davaya görevsiz veya yetkisiz
mahkeme yahut reddedilmiş veya yasaklanmış hâkim tarafından bakılmış
olması hâllerinde, istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi
kararının kaldırılmasına karar vererek dosyayı ilgili mahkemeye gönderir.
Bölge idare mahkemesinin bu fıkra uyarınca verilen kararları kesindir.
6. Bölge idare mahkemelerinin 46 ncı maddeye göre temyize açık
olmayan kararları kesindir.

TBMM 24. DÖNEM 4. ve 5. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

7. İstinaf başvurusuna konu edilen kararı veren ya da karara katılan
hâkim, aynı davanın istinaf yoluyla bölge idare mahkemesince incelenmesinde bulunamaz.
8. İvedi yargılama usulüne tabi olan davalarda istinaf yoluna
başvurulamaz.
MADDE 20 – 2577 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 46 – Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge
idare mahkemelerinin aşağıda sayılan davalar hakkında verdikleri
kararlar, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştayda,
kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde temyiz edilebilir:
a) Düzenleyici işlemlere karşı açılan iptal davaları.
b) Konusu yüz bin Türk lirasını aşan vergi davaları, tam yargı davaları
ve idari işlemler hakkında açılan davalar.
c) Belli bir meslekten, kamu görevinden veya öğrencilik statüsünden
çıkarılma sonucunu doğuran işlemlere karşı açılan iptal davaları.
d) Belli bir ticari faaliyetin icrasını süresiz veya otuz gün yahut daha
uzun süreyle engelleyen işlemlere karşı açılan iptal davaları.
e) Müşterek kararnameyle yapılan atama, naklen atama ve görevden
alma işlemleri ile daire başkanı ve daha üst düzey kamu görevlilerinin
atama, naklen atama ve görevden alma işlemleri hakkında açılan iptal
davaları.
f) İmar planları, parselasyon işlemlerinden kaynaklanan davalar.
g) Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu ve Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca itiraz üzerine verilen kararlar ile
18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun uygulanmasından doğan davalar.
h) Maden, taşocakları, orman, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli
sular ile ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin işlemlere karşı açılan
davalar.
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ı) Ülke çapında uygulanan öğrenim ya da bir meslek veya sanatın
icrası veyahut kamu hizmetine giriş amacıyla yapılan sınavlar hakkında
açılan davalar.
i) Liman, kruvaziyer limanı, yat limanı, marina, iskele, rıhtım, akaryakıt ve sıvılaştırılmış petrolgazı boru hattı gibi kıyı tesislerine işletme
izni verilmesine ilişkin mevzuatın uygulanmasından doğan davalar.
j) 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yapİşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun
uygulanmasından ve 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli
ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile
Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasından
doğan davalar.
k) 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun
uygulanmasından doğan davalar.
182

l) 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı
Kanununun uygulanmasından doğan davalar.
m) Düzenleyici ve denetleyici kurullar tarafından görevli oldukları
piyasa veya sektörle ilgili olarak alınan kararlara karşı açılan davalar.
MADDE 21 – 2577 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “mahkemece” ibareleri “bölge idare mahkemesince”
şeklinde; üçüncü fıkrasında yer alan “mahkemeye” ibaresi “bölge idare
mahkemesine”, “mahkeme” ibaresi “bölge idare mahkemesi” şeklinde;
dördüncü fıkrada yeralan “mahkeme” ibaresi “bölge idare mahkemesi”
şeklinde; beşinci fıkrada yer alan “mahkemece” ibaresi “bölge idare
mahkemesince” şeklinde; altıncı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan
“mahkeme veya Danıştay daire başkanı” ibaresi “merci” ve “onbeş”
ibaresi “yedi ” şeklinde; ikinci cümlesinde yer alan “mahkeme, ilk derece
mahkemesi olarak davaya bakan Danıştay dairesi” ibaresi “ilgili merci”
şeklinde; üçüncü cümlesinde yer alan “mahkeme, ilk derece mahkemesi
olarak davaya bakan Danıştay dairesi” ibaresi “merci” şeklinde; dördüncü cümlesinde yeralan “Mahkemenin veya Danıştay dairesinin”
ibaresi “İlgili merciin” şeklinde değiştirilmiş; altıncı fıkrasının üçüncü
cümlesinde yer alan “yapılması” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya
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kesin bir karar hakkında olması” ibaresi eklenmiş ve 7 numaralı fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
7. Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin ödenmemiş
olduğu, dilekçenin 3 üncü madde esaslarına göre düzenlenmediği, temyizin kanuni süre içinde yapılmadığı veya kesin bir karar hakkında
olduğunun anlaşıldığı hâllerde, 2 ve 6 ncı fıkralarda sözü edilen kararlar, dosyanın gönderildiği Danıştayın ilgili dairesi ve kurulunca, kesin
olarak verilir.
MADDE 22 – 2577 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi başlığıyla
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Temyiz İncelemesi Üzerine Verilecek Kararlar
MADDE 49 – 1. Temyiz incelemesi sonunda Danıştay;
a) Kararı hukuka uygun bulursa onar. Kararın sonucu hukuka uygun
olmakla birlikte gösterilen gerekçeyi doğru bulmaz veya eksik bulursa,
kararı, gerekçesini değiştirerek onar.
b) Kararda yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmayan maddi
hatalar ile düzeltilmesi mümkün eksiklik veya yanlışlıklar varsa kararı
düzelterek onar.
2. Temyiz incelemesi sonunda Danıştay;
a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,
b) Hukuka aykırı karar verilmesi,
c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte
hata veya eksikliklerin bulunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı
bozar.
3. Kararların kısmen onanması ve kısmen bozulması hâllerinde
kesinleşen kısım Danıştay kararında belirtilir.
4. Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davaların temyizen incelenmesinde bu madde ile ısrar hariç 50 nci madde hükümleri
kıyasen uygulanır.
5. Temyize konu edilen kararı veren ya da karara katılan hâkim aynı
davanın temyiz incelemesinde görev alamaz.
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MADDE 23 – 2577 sayılı Kanunun 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 50 – 1. Temyiz incelemesi sonucunda verilen karar, dosyayla
birlikte kararı veren mercie gönderilir. Bu karar, dosyanın geldiği tarihten
itibaren yedi gün içinde taraflara tebliğe çıkarılır.
2. Temyiz incelemesi sonucunda verilen bozma kararı üzerine ilgili
merci, dosyayı öncelikle inceler ve varsa gerekli tahkik işlemlerini tamamlayarak yeniden karar verir.
3. Bölge idare mahkemesi, Danıştayca verilen bozma kararına uyabileceği gibi kararında ısrar da edebilir.
4. Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz
incelemesi, bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılır.
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5. Bölge idare mahkemesi, bozmaya uymayarak kararında ısrar ederse,
ısrar kararının temyizi hâlinde, talep, konusuna göre Danıştay İdari veya
Vergi Dava Daireleri Kurulunca incelenir ve karara bağlanır. Danıştay
İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları kararlarına uyulması zorunludur.
MADDE 24 – 2577 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin başlığı
“Kanun yararına temyiz:” şeklinde; birinci fıkrasında yer alan “Bölge idare
mahkemesi kararları ile idare ve vergi mahkemelerince ve Danıştayca
ilk derece mahkemesi olarak verilip” ibaresi “İdare ve vergi mahkemeleri
ile bölge idare mahkemelerinin kesin olarak verdiği kararlar ile istinaf
veya” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “mahkeme veya Danıştay”
ibaresi “merci” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 25 – 2577 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin başlığında
yeralan “itiraz” ibaresi “istinaf  ” şeklinde; birinci fıkrasında yer alan
“itiraz yoluna” ibaresi “istinaf yoluna” şeklinde; “itirazı” ibaresi “istinaf
başvurusunu” şeklinde ve son cümlesinde yer alan “kararların temyizi”
ibaresi “kararlara karşı temyiz ya da istinaf yoluna başvurulması” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 26 – 2577 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin başlığı
“Yargılamanın yenilenmesi usulü:” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan
“53, 54 ve bu” ibaresi “Bu madde ile 53 üncü” şeklinde değiştirilmiş;
üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “ve kararın düzeltilmesi”
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ibareleri ile beşinci fıkrasında yeralan “ve kararın düzeltilmesinde” ibaresi
madde metninden çıkarılmıştır.
MADDE 27 – 2577 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 8 – 1. Bu Kanunla idari yargıda kanun yollarına
ilişkin getirilen hükümler, 2576 sayılı Kanunun, bu Kanunla değişik
3 üncü maddesine göre kurulan bölge idare mahkemelerinin tüm yurtta
göreve başlayacakları tarihten sonra verilen kararlar hakkında uygulanır.
Bu tarihten önce verilmiş kararlar hakkında, kararın verildiği tarihte
yürürlükte bulunan kanun yollarına ilişkin hükümler uygulanır.
2. Bölge idare mahkemelerinin faaliyete geçme tarihine kadar idare ve
vergi mahkemeleri tarafından verilen kararlara yapılan itirazlarda bu
Kanunla düzenlenen istinaf kanun yolu için öngörülen harçlar alınır.
MADDE 28 – 2577 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “Kanunun 17 nci maddesindeki ” ibaresi “Kanunda
öngörülen” şeklinde ve “on milyon lirayı” ibaresi “bin Türk lirasını”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 29 – 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun
5 inci maddesinde yer alan “yirmi üç hukuk, onbeş ceza dairesi” ibaresi
“otuz sekiz daire” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 30 – 2797 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan
“dördü” ibareleri “altısı”, “sekiz” ibaresi “on iki”, “ikisi” ibareleri “dördü”
ve “dört” ibaresi “sekiz” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 31 – 2797 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci
fıkrasının başına aşağıdaki cümle eklenmiş; birinci fıkrasında yer alan
“arasındaki ” ibaresi “hukuk veya ceza dairesi olarak belirlenmesi ile
aralarındaki ” şeklinde ve “üçte” ibaresi “onda” şeklinde değiştirilmiş;
mevcut birinci fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümlelerinde yer alan
“iş bölümü” ibareleri madde metninden çıkarılmış, ikinci fıkrasının (a)
bendi ile üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Daireler, hukuk veya ceza dairesi olarak Yargıtay Büyük Genel Kurulu
tarafından belirlenir.
2a) Daireler arasındaki iş bölümünün belirlenmesinde mahkeme
kararındaki nitelendirme de gözetilerek, temyizin kapsamı esas alınır.

185

TBMM 24. DÖNEM 4. ve 5. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

3a) Daireler arasındaki iş bölümünün belirlenmesinde mahkeme
kararındaki nitelendirme, mahkûmiyet dışındaki kararlarda ise iddianamede veya iddianame yerine geçen belgedeki nitelendirme esas alınır.
MADDE 32 – 2797 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “lüzumunda” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yargıtayda
görev yapan birinci sınıfa ayrılmış” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 33 – 2797 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci
fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yargıtay Birinci Başkanı seçilebilmek için en az on yıl, Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcısı, Birinci Başkanvekili ve Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcıvekili seçilebilmek için en az beş yıl, daire başkanı seçilebilmek
için en az üç yıl süreyle Yargıtay üyeliği yapmış olmak zorunludur.
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MADDE 34 – 2797 sayılı Kanuna 30 uncu maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki 30/A maddesi eklenmiştir.
Genel Sekreterin Nitelikleri, Seçimi ve Görev Süresi
MADDE 30/A – Genel Sekreter, en az beş yıl Yargıtay üyeliği yapmış
olanlar arasından Birinci Başkan tarafından seçilir.
Genel Sekreterin görev süresi iki yıldır. Ancak bu süre sona ermeden
Birinci Başkanın kararı üzerine veya Birinci Başkanın görevinin sona
ermesi hâlinde Genel Sekreterin görevi sona erer. Görevi sona eren Genel
Sekreter bir kere daha seçilebilir.
MADDE 35 – 2797 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasınabirinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Her üye, ancak bir adaya oy verebilir.
MADDE 36 – 2797 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “iki” ibareleri “üç”, “bir” ibareleri “iki” şeklinde
değiştirilmiş ve fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
Birinci Başkanlık Kuruluna üye seçilebilmek için üç yıl süreyle Yargıtay
üyeliğinde çalışmış olmak şarttır.
MADDE 37 – 2797 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
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GEÇİCİ MADDE 13 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren;
a) Üç gün içinde bu Kanunda yapılan değişikliğe uygun olarak Genel
Sekreter ve genel sekreter yardımcıları yeniden belirlenir.
b) Yedi gün içinde bu Kanunda yapılan değişikliğe uygun olarak
Birinci Başkanlık Kurulu yeniden belirlenir.
Belirlenen Birinci Başkanlık Kurulu on gün içinde, iş durumunu
dikkate alarak, ceza ve hukuk dairelerinin sayısı ile bu daireler arasındaki iş bölümüne ilişkin karar tasarısını hazırlar ve Yargıtay Büyük
Genel Kurulunun onayına sunar.
Yargıtay Büyük Genel Kurulu, tasarıyı beş gün içinde karara bağlar.
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun iş bölümünün onaylanmasına ilişkin
kararı derhâl Resmî Gazete’de yayımlanır ve yayım tarihinden itibaren
on gün sonra uygulanmaya başlanır.
Birinci Başkanlık Kurulu, iş bölümüne ilişkin kararın Resmî Gazete’de
yayımlanmasından itibaren on gün içinde, dairelerin iş durumunu ve
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Yargıtayın daire başkanları,
üyeleri ve tetkik hâkimlerinin hangi dairelerde görev yapacağını yeniden
belirler.
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun iş bölümünün onaylanmasına ilişkin
kararı uygulanmaya başlayıncaya kadar bu Kanunla yapılan değişiklikten önceki iş bölümüne ilişkin hükümler uygulanmaya devam olunur.
Daha önce başka dairelerde görülmekte olup da dairesi değiştirilen
dava dosyaları mevcut hâlleriyle ilgili daireye gönderilir.
MADDE 38 – 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 96 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve benzeri işaretleri ”
ibaresinden sonra gelmek üzere “aynen veya iltibasa mahal verecek
şekilde” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 39 – 2820 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
Tüzüklerinde Anayasa Mahkemesince temelli kapatılan veya siyasi
parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimleri, amblemleri
ve rumuzlarını aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde kabul eden
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veya kullanan siyasi parti aleyhine Anayasa Mahkemesine, Cumhuriyet
Başsavcılığınca resen veya ilgili siyasi parti tarafından doğrudan yazı
ile başvurulur. Anayasa Mahkemesi başvuru tarihinden itibaren en geç
otuz gün içinde isim, amblem ve rumuzlarla ilgili olarak siyasi parti
siciline kayıt önceliğine göre yapacağı incelemede bu Kanunun 96 ncı
maddesinin birinci fıkrasına aykırılık görürse, aykırılık teşkil eden
isim, amblem ve rumuzların hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden
terkinine karar verir.
MADDE 40 – 2820 sayılı Kanunun 114 üncü maddesi başlığıyla
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Gerçek Dışı Üye Kaydı Yapılması

188

MADDE 114 – Siyasi partiye yazılı üyelik başvurusu bulunmayan
veya mevcut olmayan kişileri gerçeğe aykırı olarak üye kaydedenler hakkında bir aydan üç aya kadar hapis ve elli günden iki yüz güne kadar
adli para cezasına hükmolunur.
MADDE 41 – 2820 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
Defter, Sicil ve Kayıtların Tutulma Usulü
EK MADDE 7 – Bu Kanuna göre tutulacak sicil, dosya, defter ve
kayıtlar elektronik ortamda da tutulabilir. Ancak form veya sürekli
form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her
bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı
sayfalar kullanıldıktan sonra defter hâline getirilerek muhafaza edilir.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi parti sicillerine işlenmek üzere
elektronik ortamda veri aktarımı, ancak siyasi parti genel merkezleri
tarafından ve bu işlerle görevlendirilecek kişilerce yerine getirilir.
MADDE 42 – 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 20 nci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakanlık” ibaresinden sonra gelmek
üzere “merkez ve taşra”, “ilgili” ibaresinden sonra gelmek üzere “adaylık,” ibareleri eklenmiş; (d) bendinde yer alan “Eğitim” ibaresi “Personel
eğitim merkezleri ile diğer eğitim” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 43 – 2992 sayılı Kanuna 34 üncü maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki 34/A maddesi eklenmiştir.
Personel Eğitim Merkezleri
MADDE 34/A – Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim
merkezlerinde eğitim gören personel hariç olmak üzere Adalet Bakanlığı
merkez ve taşra teşkilatı personelinin adaylık, hizmet öncesi ve hizmet
içi eğitim programları, Eğitim Dairesi Başkanlığınca düzenlenir. Eğitim programlarının uygulanması amacıyla Bakanlıkça uygun görülecek
yerlerde Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı personel eğitim merkezleri
kurulur.
Bakanlık, bu programların uygulanması için eğitim ve öğretimle ilgili
her çeşit tedbiri alır ve ilgili kurum, kuruluş ve kurullarla iş birliği yapar.
Eğitime alınacak personelin adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi
eğitimleri ile eğitim merkezlerinin sekretarya, insan kaynakları, destek,
program geliştirme, ölçme ve değerlendirme, sağlık ve güvenlik, bilgi
işlem, istatistik, arşiv ve dokümantasyon, strateji geliştirme, dış ilişkiler,
proje ve enformasyon gibi hizmetleri; bir müdür ve iki müdür yardımcısının sorumluluğunda görevyapan yeteri kadar şube müdürlüğü ve idari
personel eliyle yürütülür.
Eğitim merkezi müdürü, birinci sınıfa ayrılmış adli ve idari yargı
hâkim ve savcıları arasından; müdür yardımcıları ise hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile
Bakanlık hizmetlerinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından
muvafakatleri alınarak Adalet Bakanınca atanır.
Eğitim merkezleri şube müdürlüklerine; Bakanlık merkez ve taşra
teşkilatında görev yapan şube müdürleri, yazı işleri müdürleri, idari işler
müdürleri, bilgi işlem müdürleri ile bunlarla aynı düzeydeki görevliler
arasından Bakanlıkça atama yapılır.
Eğitim merkezlerinde Eğitim Dairesi Başkanının talebi üzerine
yetkili kurul ve organlarınca uygun görülen yeteri kadar Yargıtay ve
Danıştay üyesi, yüksek öğretim kurumları öğretim elemanı, adli ve idari
yargı hâkim ve savcıları, noterler, meslekte fiilen on yılını tamamlamış
avukatlar ile uzman psikolog, psikiyatr, pedagog, sosyal çalışmacılar
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ve ihtiyaç duyulan diğer alanlarda konusunda uzman kişiler, Bakanlık tarafından ders vermekle görevlendirilebilir. Uygun görme kararı;
Yargıtay üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, Danıştay
üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulu, noterler hakkında Türkiye
Noterler Birliği Yönetim Kurulu, adli ve idari yargı hâkim ve savcıları
hakkında Bakanlık tarafından verilir.
Eğitim merkezlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, okuttukları
ders sayısına göre Adalet Bakanlığınca tespit edilen esaslar ve Bütçe
Kanunu hükümleri uyarınca, ders ve ek ders ücreti ödenir.
Eğitim merkezlerinde adaylık, hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitime
alınacak personel, kapasite ve ihtiyaç durumuna göre Adalet Bakanlığınca belirlenir.
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Eğitim merkezlerinde yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine
ilişkin temel ilkeleri belirlemek amacıyla Adalet Bakanının başkanlığında, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Personel Genel Müdürü, Eğitim Dairesi Başkanı, Yargıtay BirinciBaşkanlık Kurulu ile Danıştay
Başkanlık Kurulunun kendi üyeleri arasından seçecekleri birer üye,
Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Başkanı, Yükseköğretim
Kurulunun Türkiye’deki hukuk fakültelerinin öğretim üyeleri arasından
seçeceği bir üye, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun en az on
beş yıl fiilen mesleği icra etmiş avukatlar arasından seçeceği bir üyeden
oluşan Eğitim Kurulu kurulur. Seçimle gelen üyelerin görev süresi dört
yıl olup süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir. Kurul yılda enaz bir kez
toplanır. Başkan gerekli gördüğü takdirde Kurulu toplantıya çağırabilir.
Kurulun sekretarya hizmetleri Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.
Adalet Bakanının bulunmadığı durumlarda Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurula başkanlık eder. 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah
Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Eğitim Kurulu üyelerine her
toplantı için (1000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan
katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur ücreti ve huzur
hakkı ödenir.
Personel eğitim merkezlerinde hizmet öncesi eğitime alınanların resmî
kıyafet ve harçlıklarına ilişkin bölümü hariç, 29/7/2002 tarihli ve 4769
sayılı Ceza İnfaz Kurumları veTutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri
Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca işlem ve uygulama yapılır.
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Eğitim merkezleri ve Eğitim Kurulunun kuruluş, görev ve yetkileri
ile çalışma usul ve esasları ve maddenin uygulanmasına ilişkin diğer
hususlar Adalet Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 44 – 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eğitim”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ile adli, idari ve askeri yargı hâkim ve
savcılarına yönelik meslek içi eğitim” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 45 – 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece
Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve mülga üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden
düzenlenmiştir.
Sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri tek hâkimlidir.
Asliye ticaret mahkemesi kurulan yerlerde bu mahkemelerde bir başkan
ile yeteri kadar üye bulunur. Konusu parayla ölçülebilen uyuşmazlıklarda
dava değeri üç yüz bin Türk lirasının üzerinde olan dava ve işler ile
dava değerine bakılmaksızın;
1. İflas, iflasın ertelenmesi, iflasın kaldırılması, iflasın kapatılması,
konkordato ve yeniden yapılandırmadan kaynaklanan davalara,
2. 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda hâkimin
kesin olarak karara bağlayacağı işler ile davalara,
3. Şirketler ve kooperatifler hukukundan kaynaklanan genel kurul
kararlarının iptali ve butlanına ilişkin davalara, yönetim organları ve
denetim organları aleyhine açılacak sorumluluk davalarına, organların
azline ve geçici organ atanmasına ilişkin davalara, fesih, infisah ve
tasfiyeye yönelik davalara,
4. 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa
ve 21/6/2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununa göre
yapılan tahkim yargılamasında; tahkim şartına ilişkin itirazlara, iptal
davalarına, hakemlerin seçimi ve reddine yönelik davalar ile yabancı
hakem kararlarının tanıma ve tenfizine yönelik davalara, ilişkin tüm
yargılama safhaları, bir başkan ve iki üye ile toplanacak heyetçe yürütülür
ve sonuçlandırılır. Heyet hâlinde bakılacak davalarla ilgili olmak üzere,
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dava açılmadan önce veya açıldıktan sonra talep edilen ihtiyati haciz
ve ihtiyati tedbirler de heyet tarafından incelenir ve karara bağlanır.
Bufıkrada belirtilen dava ve işler dışında kalan uyuşmazlıklar mahkeme
hâkimlerinden biri tarafından görülür ve karara bağlanır. Başkan ve
üye hâkimler arasında dağılıma ilişkin esaslar, işlerde denge sağlanacak
biçimde mahkeme başkanı tarafından önceden tespit edilir.
MADDE 46 – 5235 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sulh ceza,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
MADDE 47 – 5235 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Sulh ceza ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
MADDE 48 – 5235 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi başlığıyla
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Sulh Ceza Hâkimliği
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MADDE 10 – Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak
üzere, yürütülen soruşturmalarda hâkim tarafından verilmesi gerekli
kararları almak, işleri yapmak ve bunlara karşı yapılan itirazları incelemek amacıyla sulh ceza hâkimliği kurulmuştur.
İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde birden fazla sulh ceza hâkimliği
kurulabilir. Bu durumda sulh ceza hâkimlikleri numaralandırılır. Müstakilen sulh ceza hâkimliğinde görevlendirilen hâkimler, adli yargı adalet
komisyonlarınca başka mahkemelerde veya işlerde görevlendirilemez.
Sulh ceza hâkimliğinde bir yazı işleri müdürü ile yeteri kadar personel bulunur.
Sulh ceza hâkimliği, her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları
ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca
kurulur.
Sulh ceza hâkimliği bulundukları il veya ilçenin adı ile anılır.
Sulh ceza hâkimliğinin yargı çevresi, bulundukları il merkezi ve ilçeler
ile bunlara adli yönden bağlanan ilçelerin idari sınırlarıdır.
Ağır ceza mahkemeleri ile büyükşehir belediyesi bulunan illerde,
büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki il ve ilçenin adı ile anılan
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sulh ceza hâkimliğinin yargı çevresi, il veya ilçe sınırlarına bakılmaksızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunca belirlenir.
Coğrafi durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak bir sulh ceza
hâkimliğinin kaldırılmasına veya yargı çevresinin değiştirilmesine, Adalet
Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca
karar verilir.
MADDE 49 – 5235 sayılı Kanunun 11 inci maddesine “sulh ceza”
ibaresinden sonra gelmek üzere “hâkimliği” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 50 – 5235 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 43 – Bölge adliye mahkemesi başkanı ve daire başkanları
birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş; daire üyeleri ise en az birinci sınıfa ayrılmış olup, birinci sınıfa
ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hâkim ve savcıları
arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanır.
MADDE 51 – 5235 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 44 – Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcıları birinci
sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş;
Cumhuriyet savcıları ise hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az
sekiz yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile bölge adliye mahkemesinde
yararlı olacağı anlaşılmış bulunan adli yargı hâkim ve savcıları arasından
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanır.
MADDE 52 – 5235 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yargıtay daire başkanı ve üyeleri, istekleri üzerine Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulunca bölge adliye mahkemesi başkanlığına,daire başkanlıklarına veya Cumhuriyet başsavcılığına dört yıllığına atanabilirler.
Başka bir bölge adliye mahkemesine yapılacak atamalarda da aynı usul
uygulanır. Bu şekilde atananların; Yargıtay üyeliği sıfatı, kadrosu, aylık
ve ödeneği ile her türlü özlük hakları korunur; aylık ve ödenekleri ile
her türlü mali ve sosyal haklarınınYargıtay bütçesinden ödenmesine

193

TBMM 24. DÖNEM 4. ve 5. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

devam olunur; disiplin ve ceza soruşturma ve kovuşturmaları Yargıtay
üyeleri hakkındaki hükümlere tabidir; bu görevde geçirdikleri süre
Yargıtay üyeliğinde geçmiş sayılır. Bu kişiler; Yargıtay üyeleri tarafından
Yargıtayda yapılan iş ve işlemlere katılamazlar; Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu üyeliği seçimleri hariç Yargıtaydaki seçimlerde aday
olamaz ve oy kullanamazlar; istekleri üzerine Yargıtaydaki görevlerine
geri dönerler.
MADDE 53 – 5235 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “başkan ve üyeleri ile” ibaresi “başkanı, daire başkanları,
üyeleri,” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Daire kararlarına karşı 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 272 nci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde
temyiz başvurusu yapılabilir.
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MADDE 54 – 5235 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasına “adalet komisyonlarının denetimleri,” ibaresinden sonra gelmek
üzere “ilgisine göre Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu başmüfettişleri
veya” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 55 – 5235 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 5 – Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, 5235 sayılı
Kanunun 5 inci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girmesinden
itibaren üç ay içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından
yetkilendirme veya tayin işlemleri yapılır ve bu mahkemelerin heyet
hâlinde çalışmaya başlayacakları tarih belirlenerek Resmî Gazete’de ilan
edilir. Bu mahkemeler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından
belirlenen ve ilan edilen tarihe kadar tek hâkimle çalışmaya devam eder.
MADDE 56 – 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
(5) Birinci fıkra kapsamına giren hâllerde rüşvet ve nüfuz ticareti
suçlarından dolayı yargılama yapılması Adalet Bakanının istemine
bağlı değildir.
MADDE 57 – 5237 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci
fıkrasına “ceza” ibaresinden sonra gelmek üzere “soruşturması ya da”,
“talep üzerine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “soruşturma ya da”
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ibaresi; üçüncü fıkrasına “nedeniyle” ibaresinden sonra gelmek üzere
“soruşturulacağına ya da” ibaresi eklenmiş ve yedinci fıkrasında yer
alan “Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu” ibaresi “Ceza Muhakemesi
Kanunu” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 58 – 5237 sayılı Kanunun 102 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 102 – (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık
düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına
hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.
(3) Suçun;
a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda
bulunan kişiye karşı,
b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz
kötüye kullanılmak suretiyle,
c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan
bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen
veya evlatlık tarafından,
d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi
hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.
(4) Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama
suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama
suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
(5) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde,
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.
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MADDE 59 – 5237 sayılı Kanunun 103 üncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 103 – (1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz
yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın
sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis
cezası verilir. Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması
hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya
vasisinin şikâyetine bağlıdır.
Cinsel istismar deyiminden;
a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte
fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan
çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,
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b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen
başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar anlaşılır.
(2) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması
suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak
üzere hapis cezasına hükmolunur.
(3) Suçun;
a) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
b) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat
edinen tarafından,
d) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti
veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler
tarafından,
e) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek
ceza yarı oranında artırılır.
(4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı
cebir veya tehditle ya da (b) bendindeki çocuklara karşı silah kullanmak
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suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek
ceza yarı oranında artırılır.
(5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama
suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama
suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde,
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.
MADDE 60 – 5237 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “altı aydan iki” ibaresi “iki yıldan beş” şeklinde
değiştirilmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
(2) Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından
işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar
hapis cezasına hükmolunur.
(3) Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını
üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve
gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet
aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.
MADDE 61 – 5237 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “hükmolunur” ibaresi “fiilin çocuğa karşı işlenmesi
hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur” şeklinde
ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(2) Suçun;
a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin
sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti
veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler
tarafından,
c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak
suretiyle,
d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan
faydalanmak suretiyle,
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e) Teşhir suretiyle işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek
ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak,
okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir
yıldan az olamaz.
MADDE 62 – 5237 sayılı Kanunun 142 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan “iki yıldan
beş” ibaresi “üç yıldan yedi” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (d)
bendine “kilit açmak” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kilitlenmesini
engellemek” ibaresi eklenmiş, (g) bendinde yer alan “Barınak yerlerinde,
sürüde veya açık yerlerde bulunan” ibaresi madde metninden çıkarılmış,
aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, fıkrada yer alan “üç yıldan yedi”
ibaresi “beş yıldan on” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
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h) Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek
suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış
olan eşya hakkında,
(5) Hırsızlık suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da
demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de
olsa aksaması hâlinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek
ceza yarısından iki katına kadar artırılır.
MADDE 63 – 5237 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde yer alan
“üçte birine kadar” ibaresi “yarı oranında” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 64 – 5237 sayılı Kanunun 149 uncu maddesinin birinci
fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
d) Yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların
eklentilerinde,
MADDE 65 – 5237 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “altı” ibaresi “dört”, ikinci fıkrasında yer alan “iki”
ibaresi “bir” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
(3) Mala zarar verme suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji
ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici
de olsa aksaması hâlinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek
ceza yarısından iki katına kadar artırılır.
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MADDE 66 – 5237 sayılı Kanunun 188 inci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “on yıldan az olmamak üzere” ibaresi “yirmi yıldan otuz yıla kadar” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan
“beş yıldan onbeş yıla kadar” ibaresi “on yıldan az olmamak üzere”
şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş, beşinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve yedinci fıkrasında yer alan “dört”
ibaresi “sekiz” şeklinde değiştirilmiştir.
Ancak, uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin
çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası
on beş yıldan az olamaz.
(5) Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, üç veya daha fazla
kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında,
suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyetiçerçevesinde işlenmesi
hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır.
MADDE 67 – 5237 sayılı Kanunun 190 ıncı maddesinin birinci
veikinci fıkralarında yer alan “iki yıldan beş” ibareleri “beş yıldan on”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 68 – 5237 sayılı Kanunun 191 inci maddesi başlığıyla
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek
veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak
MADDE 191 – (1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde
satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.
2) Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında
4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci
maddesindeki şartlar aranmaksızın, beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir. Cumhuriyet savcısı, bu durumda
şüpheliyi, erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere
uygun davranmadığı veya yasakları ihlal ettiği takdirde kendisi bakımından ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyarır.
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(3) Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle
denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu süre Cumhuriyet savcısının
kararı ile üçer aylık sürelerle en fazla bir yıl daha uzatılabilir. Hakkında
denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi hâlinde denetimli
serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir.
(4) Kişinin, erteleme süresi zarfında;
a) Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin
gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,
b) Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması,
kabul etmesi veya bulundurması,
c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması hâlinde, hakkında
kamu davası açılır.
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(5) Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu
veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da
uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, dördüncü fıkra uyarınca ihlal
nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz.
(6) Dördüncü fıkraya göre kamu davasının açılmasından sonra,
birinci fıkrada tanımlanan suçun tekrar işlendiği iddiasıyla açılan
soruşturmalarda ikinci fıkra uyarınca kamu davasının açılmasının
ertelenmesi kararı verilemez.
(7) Şüpheli erteleme süresi zarfında dördüncü fıkrada belirtilen
yükümlülüklere aykırı davranmadığı ve yasakları ihlal etmediği takdirde,
hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.
(8) Bu Kanunun;
a) 188 inci maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde
imal ve ticareti,
b) 190 ıncı maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde
kullanılmasını kolaylaştırma suçundan dolayı yapılan kovuşturma evresinde, suçun münhasıran bu madde kapsamına girdiğinin anlaşılması
hâlinde, sanık hakkında bu madde hükümleri çerçevesinde hükmün
açıklanmasının geri bırakılması kararı verilir.
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(9) Bu maddede aksine düzenleme bulunmayan hâllerde, Ceza Muhakemesi Kanununun kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin
171 inci maddesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin
231 inci maddesi hükümleri uygulanır.
MADDE 69 – 5237 sayılı Kanunun 277 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya yapılmakta olan bir soruşturmada,” ve “şüpheli
veya” ibareleri madde metninden çıkarılmış ve fıkraya aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
Teşebbüs iltimas derecesini geçmediği takdirde verilecek ceza altı
aydan iki yıla kadardır.
MADDE 70 – 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun 141 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
(3) Birinci fıkrada yazan hâller dışında, suç soruşturması veya kovuşturması sırasında kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk hâlleri
de dâhil olmak üzere hâkimler ve Cumhuriyet savcılarının verdikleri
kararlar veya yaptıkları işlemler nedeniyle tazminat davaları ancak
Devlet aleyhine açılabilir.
(4) Devlet, ödediği tazminattan dolayı görevinin gereklerine aykırı
hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanan hâkimler ve Cumhuriyet
savcılarına bir yıl içinde rücu eder.
MADDE 71 – 5271 sayılı Kanunun 173 üncü maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesine” ibaresi “ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza
hâkimliğine” şeklinde; üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde; dördüncü fıkrasında yer alan “Mahkeme” ibaresi “Sulh ceza hâkimliği” şeklinde ve
altıncı fıkrasında yer alan “ağır ceza mahkemesinin” ibaresi “sulh ceza
hâkimliğinin” şeklinde değiştirilmiştir.
(3) Sulh ceza hâkimliği, kararını vermek için soruşturmanın genişletilmesine gerek görür ise bu hususu açıkça belirtmek suretiyle, o yer
Cumhuriyet başsavcılığından talepte bulunabilir; kamu davasının açılması için yeterli nedenler bulunmazsa, istemi gerekçeli olarak reddeder;
itiraz edeni giderlere mahkûm eder ve dosyayı Cumhuriyet savcısına
gönderir. Cumhuriyet savcısı, kararı itiraz edene ve şüpheliye bildirir.
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MADDE 72 – 5271 sayılı Kanunun 231 inci maddesinin sekizinci
fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
Denetim süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez.
MADDE 73 – 5271 sayılı Kanunun 260 ıncı maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(2) Ağır ceza mahkemelerinde bulunan Cumhuriyet savcıları, ağır ceza
mahkemesinin yargı çevresindeki asliye ceza mahkemelerinin; bölge adliye
mahkemesinde bulunan Cumhuriyet savcıları, bölge adliye mahkemelerinin kararlarına karşı kanun yollarına başvurabilirler.
MADDE 74 – 5271 sayılı Kanunun 268 inci maddesinin üçüncü
fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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a) Sulh ceza hâkimliği kararlarına yapılan itirazların incelenmesi,
o yerde birden fazla sulh ceza hâkimliğinin bulunması hâlinde, numara
olarak kendisini izleyen hâkimliğe; son numaralı hâkimlik için bir
numaralı hâkimliğe; ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı yerlerde
tek sulh ceza hâkimliği varsa, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza
mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine; ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde tek sulh ceza hâkimliği varsa, en yakın
ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine aittir.
b) İtiraz üzerine ilk defa sulh ceza hâkimliği tarafından verilen tutuklama kararlarına itiraz edilmesi durumunda da (a) bendindeki usul
uygulanır. Ancak, ilk tutuklama talebini reddeden sulh ceza hâkimliği,
tutuklama kararını itiraz mercii olarak inceleyemez.
MADDE 75 – 5271 sayılı Kanunun 273 üncü maddesinin üçüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(3) Ağır ceza mahkemelerinde bulunan Cumhuriyet savcıları, mahkemelerinin yargı çevresi içerisindeki asliye mahkemelerinin hükümlerine
karşı, kararın o yer Cumhuriyet başsavcılığına geliş tarihinden itibaren
yedi gün içinde istinaf yoluna başvurabilirler.
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MADDE 76 – 5271 sayılı Kanunun 279 uncu maddesinin birinci
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Bu kararlar itiraza tabidir.
MADDE 77 – 5271 sayılı Kanunun 280 inci maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendine “303 üncü maddenin birinci fıkrasının (c), (e),
(f), (g) ve (h) bentlerinde yeralan ihlallerin varlığı hâlinde hukuka
aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine,” ibaresi
eklenmiş; (c) bendinde yer alan “ilk derece mahkemesinin kararını
kaldırarak” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
(2) Duruşma sonunda bölge adliye mahkemesi istinaf başvurusunu
esastan reddeder veya ilk derece mahkemesi hükmünü kaldırarak yeniden
hüküm kurar.
MADDE 78 – 5271 sayılı Kanunun 286 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “suç niteliğini değiştirmeyen” ibaresi “her türlü”
şeklinde değiştirilmiş; (f ) bendinde yer alan “bölge adliye mahkemesince
verilen beraat kararları ile” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı
fıkranın (c), (e) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
c) İlk derece mahkemelerinin görevine giren ve kanunda üst sınırı iki
yıla kadar (iki yıl dâhil) hapis cezasını gerektiren suçlar ve bunlara bağlı
adli para cezalarına ilişkin her türlü bölge adliye mahkemesi kararları,
e) Sadece eşya veya kazanç müsaderesine veya bunlara yer olmadığına
ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararları,
g) Davanın düşmesine, ceza verilmesine yer olmadığına, güvenlik
tedbirine ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak bölge
adliye mahkemesince verilen bu tür kararlar veya istinaf başvurusunun
esastan reddine dair kararlar,
MADDE 79 – 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “bakımından” ibaresinden sonra gelmek üzere “ağır ve
somut” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 80 – 5275 sayılı Kanunun 105/A maddesinin dördüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(4) Adli para cezasının ödenmemesi nedeniyle, cezası hapse çevrilen
hükümlüler yukarıdaki fıkralardaki infaz usulünden yararlanamazlar.
MADDE 81 – 5275 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin üçüncü ve
sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve on birinci fıkrasına
“İnfaz edilen hapsin” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kamuya
yararlı işte çalışmanın” ibaresi eklenmiştir.
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(3) Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adli
para cezasını ödemezse, Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen
kısma karşılık gelen gün miktarı hapis cezasına çevrilerek, hükümlünün
iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte
çalıştırılmasına karar verilir. Günlük çalışma süresi, en az iki saat ve
en fazla sekiz saat olacak şekilde denetimli serbestlik müdürlüğünce
belirlenir. Hükümlünün, hakkında hazırlanan programa ve denetimli
serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerilerine uymaması
hâlinde, çalıştığı günler hapis cezasından mahsup edilerek kalan kısmın
tamamı açık ceza infaz kurumunda yerine getirilir.
(8) Hükümlü, hapis yattığı veya kamuya yararlı işte çalıştığı günlerin
dışındaki günlere karşılık gelen parayı öderse hapisten çıkartılır veya
kamuya yararlı işte çalıştırılma sona erer.
MADDE 82 – 5275 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin başlığında
yer alan “Mükerrirlere” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bazı suç
faillerine” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
(7) Cezanın infazı tamamlandıktan sonra devam eden denetim süresi
içinde, bu madde hükümlerine göre kendilerine yüklenen yükümlülüklere
ve yasaklara aykırı hareket eden mükerrirler, infaz hâkimi kararı ile
disiplin hapsine tabi tutulur. Disiplin hapsinin süresi on beş günden az
ve üç aydan fazla olamaz.
(8) Çocuğa karşı işlenen bir suçtan dolayı ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezasına veya müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde birinci
fıkradaki koşullu salıverilme süreleri uygulanır.
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(9) Birinci fıkradaki koşullu salıverme süreleri, 26/9/2004 tarihli ve
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102 nci maddesinin ikinci fıkrasında
tanımlanan cinsel saldırı suçundan, 103 üncü maddesinde tanımlanan
çocukların cinsel istismarı suçundan, 104 üncü maddesinin ikinci ve
üçüncü fıkrasında tanımlanan reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan,
188 inci maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal
ve ticareti suçundan dolayı hapis cezasına mahkûm olanlar hakkında
da uygulanır. 188 inci madde hariç olmak üzere bu suçlardan dolayı
hapis cezasına mahkûm olanlar hakkında, cezanın infazı sırasında ve
koşullu salıverildikleri takdirde denetim süresi içinde, aşağıdaki tedavi
veya yükümlülüklerden bir veya birkaçına infaz hâkimi tarafından
karar verilir:
a) Tıbbi tedaviye tabi tutulmak,
b) Tedavi amaçlı programlara katılmak,
c) Suçun mağdurunun oturduğu ve çalıştığı yerleşim bölgesinde ikamet
etmekten yasaklanmak,
d) Mağdurun bulunduğu yerlere yaklaşmaktan yasaklanmak,
e) Çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışmaktan
yasaklanmak,
f) Çocuklar hakkında bakım ve gözetim yükümlülüğünü gerektiren
faaliyet icra etmekten yasaklanmak,
(10) Dokuzuncu fıkra hükümleri çocuklar hakkında uygulanmaz.
(11) Bu maddenin dokuzuncu fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul
ve esaslar, Sağlık Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Adalet Bakanlığı
tarafından hazırlanan yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 83 – 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna aşağıdaki
ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 1 – (1) Kanunlarda sulh ceza mahkemesi veya sulh ceza
hâkimine yapılan atıflardan,
a) İdari yaptırım kararlarına karşı yapılan başvurulara, yürütülen
soruşturmalarda hâkim tarafından verilmesi gerekli karar ve işlemlere ve
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kanunlarda sulh ceza mahkemesince veya hâkimince verilmesi öngörülen
karar veya işlemlere ilişkin olanlar sulh ceza hâkimine,
b) Yargılamaya ilişkin olanlar asliye ceza mahkemesine veya hâkimine
yapılmış sayılır.
MADDE 84 – 5320 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte
sulh ceza mahkemeleri kaldırılmıştır.
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yirmi gün içinde
sulh ceza hâkimlikleri kurulur.
(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, sulh ceza mahkemelerinde
görülmekte olan dava dosyaları bir ay içinde yetkili asliye ceza mahkemelerine devredilir.
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(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, kaldırılan sulh ceza mahkemelerinde görülmekte olan işlerden, sulh ceza hâkimliğince bakılması
gerekenler, sulh ceza hâkimliklerinin kurulmasından itibaren on beş gün
içinde yetkili sulh ceza hâkimliğine devredilir.
(5) Kaldırılan sulh ceza mahkemelerinde görev yapan hâkimler,
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, sulh ceza hâkimliklerinin
kurulmasından itibaren on beş gün içinde müktesepleri dikkate alınarak
uygun görülecek bir göreve atanır veya yetkilendirilirler.
(6) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, sulh ceza mahkemelerince
verilen kararlardan Yargıtay incelemesinde olanlar hakkında sadece görev
nedeniyle bozma kararı verilemez.
(7) Sulh ceza hâkimlikleri faaliyete geçirilinceye kadar, sulh ceza
mahkemelerinin görev alanına giren her türlü kararı vermeye kaldırılan
sulh ceza mahkemeleri yetkilidir. Kaldırılan mahkemelerde bulunan ve
kesinleşen dosyalara ait arşiv ve emanetler ile diğer evrak ve dokümanlar,
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenecek mahkeme
veya mahkemelere ya da hâkimliklere devredilir ve müteakip işlem ve
talepler bu mahkemelerce veya hâkimliklerce yerine getirilir veya karara
bağlanır.
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MADDE 85 – 5320 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
itibarıyla Türk Ceza Kanununun 191 inci maddesinde tanımlanan suç
nedeniyle yürütülen kovuşturmalarda, hakkında hâlen denetimli serbestlik veya tedavi kararı uygulananlar bakımından Türk Ceza Kanununun
191 inci maddesi hükümleri çerçevesinde bu tedbirlerin uygulanmasına
devam olunur.
(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Türk Ceza Kanununun 191 inci maddesinde tanımlanan suç nedeniyle yürütülen kovuşturmalarda, hakkında daha önce denetimli serbestlik veya tedavi tedbiri
uygulanmayan kişilerle ilgili olarak 191 inci madde hükümleri çerçevesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilir.
(3) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Türk Ceza Kanununun 191 inci maddesinde tanımlanan suç nedeniyle yürütülen kovuşturmalarda, hakkında daha önce denetimli serbestlik veya tedavi kararı
verilmiş olup da bu yükümlülükleri ihlal eden kişilerin yargılanmasına
devam olunur.
MADDE 86 – 5320 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
önce suç soruşturması ve kovuşturması sırasında yapılan her türlü işlem
veya alınan karar nedeniyle hâkimler ve Cumhuriyet savcıları hakkında
hukuk mahkemelerinde açılan ve hâlen derdest olan tazminat davasına
ilişkin dosyalar mahkemesince, Yargıtay incelemesinde bulunan dosyalar
ise esası incelenmeksizin ilgili dairece yetkili ağır ceza mahkemesine
gönderilir. Bu davalar ağır ceza mahkemelerince, Ceza Muhakemesi
Kanununun 141 inci ve devamı maddeleri uyarınca Devlet aleyhine
yürütülmek suretiyle karara bağlanır.
MADDE 87 – 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna 9 uncu maddesinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
Elektronik Tebligat
MADDE 9/A – (1) Bu Kanun ve 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanması
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kapsamında yapılacak tebligatlar, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı
Tebligat Kanununun 7/A maddesinde düzenlenen elektronik tebligata
ilişkin usullere bağlı olmaksızın, elektronik ortamda tebliğ edilebilir
ve tebligata elektronik ortamda cevap verilmesi istenebilir. Bu şekilde
yapılan tebligatlar karşı tarafa ulaştığında tebliğ edilmiş sayılır.
(2) Başkanlık, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü
teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe
elverişli elektronik adres kullanma ve cevapların elektronik ortamda
verilmesi zorunluluğu getirmeye, elektronik ortamda tebliğ yapılacaklar
ile elektronik ortamdaki tebligata ilişkin diğer usulve esasları belirlemeye
yetkilidir.
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MADDE 88 – 5549 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası
yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
aynı maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar
eklenmiş ve mevcut beşinci fıkrası yedinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.
(4) Bu Kanunun 9/A maddesi gereğince getirilen elektronik tebligata
ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum
veya kuruluşlara Başkanlık tarafından her bir tespit için on bin Türk
lirası idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak
idari para cezasının toplam tutarı iki yüz elli bin Türk lirasını geçemez.
(5) Maddenin ilk üç fıkrası kapsamında uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı; her bir yükümlülük için, ihlalin yapıldığı yıl itibarıyla, birinci fıkra kapsamında iki kat olarak uygulanacak yükümlüler
için on milyon Türk lirasını, bunlar dışında kalan yükümlüler için bir
milyon Türk lirasını aşamaz. Üst tutardan ceza uygulanan yükümlüler
nezdinde takip eden yılda aynı neviden bir yükümlülük ihlali olması
durumunda bu hadler iki kat olarak uygulanır.
(6) Yükümlülüğün ihlal edildiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten
sonra idari para cezası verilemez.
MADDE 89 – 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanununun 3 üncü maddesinin; ikinci fıkrasında yer alan “sahte belge
kullanmak suretiyle” ibaresi “aldatıcı işlem ve davranışlarla” şeklinde;
“bir yıldan” ibaresi “iki yıldan” şeklinde; üçüncü fıkrasında yer alan “altı
aydan iki yıla” ibaresi “bir yıldan üç yıla” şeklinde; dördüncü fıkrasında
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yer alan “sahte belgeyle yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapan kişi, altı
aydan üç yıla” ibaresi “hile ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapan
kişi, bir yıldan üç yıla” şeklinde; beşinci fıkrasında yer alan “altı aydan
iki yıla” ibaresi “bir yıldan üç yıla” şeklinde; altıncı fıkrasında yer alan
“üç aydan bir yıla” ibaresi “altı aydan iki yıla” şeklinde; sekizinci fıkrasında yer alan “altı aydan iki yıla” ibaresi “bir yıldan üç yıla” şeklinde;
dokuzuncu fıkrasında yer alan “İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmiş
gibi göstermek ya da gerçekleştirilen ihracata konu malın cins, miktar,
evsaf veya fiyatını değişik göstererek ilgili kanun hükümlerine göre teşvik,
sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanmak suretiyle haksız çıkar
sağlayan” ibaresi “İlgili kanun hükümlerine göre teşvik, sübvansiyon veya
parasal iadelerden yararlanmak amacıyla ihracat gerçekleşmediği hâlde
gerçekleşmiş gibi gösteren ya da gerçekleştirilen ihracata konu malın cins,
miktar, evsaf veya fiyatını değişik gösteren” şeklinde; onuncu fıkrasında
yer alan “kaçakçılık suçunu işleyen kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis
ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır” ibaresi
“yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar yarısından iki katına kadar
artırılır, ancak bu fıkranın uygulanması suretiyle verilecek ceza üç yıldan
az olamaz” şeklinde; on birinci ve on sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, on dokuzuncu ve yirminci fıkralar yürürlükten kaldırılmış
ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
(11) Ulusal marker uygulamasına tabi olup da, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun belirlediği seviyenin altında ulusal marker içeren veya
hiç içermeyen akaryakıtı;
a) Ticari amaçla üreten, bulunduran veya nakleden,
b) Satışa arz eden veya satan,
c) Bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan, kişi iki yıldan beş
yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ancak, marker içermeyen veya seviyesi geçersiz olan akaryakıtın
kaçak olarak yurda sokulduğunun anlaşılması hâlinde, onuncu fıkra
hükmüne istinaden cezaya hükmolunur.
(18) Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya
benzeri işaret bulunmayan ya da taklit veya yanıltıcı bandrol, etiket,
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hologram, pul, damga veya benzeri işaretleri taşıyan tütün mamulleri,
etil alkol, metanol ve alkollü içkileri;
a) Ticari amaçla üreten, bulunduran veya nakleden,
b) Satışa arz eden veya satan,
c) Bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan, kişi üç yıldan altı
yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ancak, tütün mamullerinin etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin
kaçak olarak yurda sokulduğunun anlaşılması hâlinde, onuncu fıkra
hükmüne istinaden cezaya hükmolunur.
(22) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların konusunu oluşturan
eşyanın değerinin fahiş olması hâlinde, verilecek cezalar yarısından bir
katına kadar artırılır.
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MADDE 90 – 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu Kanununun 7 nci maddesinin ikincifıkrasının (h) bendinin başına “Teftiş Kurulu Başkanını, Teftiş Kurulu başkan yardımcılarını,” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 91 – 6087 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci ve
üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(2) Genel Kurul, yukarıdaki esaslara göre üyelerin hangi dairede asıl
ve tamamlayıcı üye olarak görev yapacağına, seçimle karar verir.
(3) Genel Kurul, her dairenin kendi üyeleri arasından bir üyeyi,
o dairenin başkanı olarak seçer. Adalet Bakanlığı Müsteşarı daire başkanı
seçilemez.
MADDE 92 – 6087 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(2) Tetkik hâkimliğine, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az
beş yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile Kurul hizmetlerinde yararlı
olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından muvafakatleri alınarak, Genel
Kurul tarafından, geçici veya sürekli çalıştırılmak üzere atama yapılır.

TBMM 24. DÖNEM 4. ve 5. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

MADDE 93 – 6087 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
(5) Kurulda görev yapan 657 sayılı Kanuna tabi personel, Genel
Sekreterin teklifi ve Başkanın uygun görmesi üzerine, mükteseplerine
uygun olarak Adalet Bakanlığınca Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı
kadrolarına atanabilirler.
MADDE 94 – 6087 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü
fıkrasında yer alan “Başkana” ibaresi “Kurula” ve dördüncü fıkrasının
(c) bendinde yer alan “Başkan” ibaresi “Kurul” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 95 – 6087 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a) Teftiş Kurulu Başkanı ve başkan yardımcıları, birinci sınıf hâkim
ve savcılar arasından muvafakatleri alınarak Genel Kurul tarafından,
(2) Kurul müfettişleri, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az
beş yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile Kurul müfettişliği hizmetinde
yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından muvafakatleri alınarak
Genel Kurul tarafından atanır.
MADDE 96 – 6087 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
e) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen veya ilgili daire başkanı
tarafından verilen benzeri görevleri yapmak veya yaptırmak.
MADDE 97 – 6087 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(2) Yargıtay, Danıştay ve Türkiye Adalet Akademisi genel kurullarından seçilecek Kurul üyeliği için her üye, birinci sınıf adli ve idari yargı
hâkim ve savcıları arasından seçilecek Kurul üyeliği için her hâkim ve
savcı; kendi aralarından seçilecek asıl ve yedek üyelerin toplam sayısı
kadar aday için oy kullanabilir; daha fazla sayıda aday için oy verilmesi
durumunda oy pusulası geçersiz sayılır. En fazla oy alan adaylar sırasıyla
asıl ve yedek üye seçilmiş olur.
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MADDE 98 – 6087 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(2) Başkan, gereken hâllerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya
çağırabilir. Üye tam sayısının salt çoğunluğunun, görüşülecek konuyu
da belirten yazılı talebi üzerine Başkan, Genel Kurulu olağanüstü
toplantıya çağırır.
MADDE 99 – 6087 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci ve
üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(1) Kurulun seçimle gelen üyelerinin, disiplin suçu oluşturan eylemleri
sebebiyle, haklarında yürütülecek disiplin soruşturması ve kovuşturması,
bu Kanun hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından yapılır.
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(3) Başkan, ihbar veya şikâyeti doğrudan ya da inceleme yaptırdıktan
sonra Genel Kurula sunar. Yapılan görüşme sonucunda; soruşturma
açılmasına yer olmadığına ya da soruşturma açılmasına karar verilir.
Soruşturma açılmasına karar verilmesi hâlinde, üyeler arasından, gizli
oyla, üç kişilik bir soruşturma kurulu seçilir. Soruşturma kuruluna, en
yüksek oyu alan, oyların eşitliği hâlinde ise yaşça büyük olan başkanlık
eder.
MADDE 100 – 6087 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci ve
üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(1) Kurulun seçimle gelen üyelerinin görevleriyle ilgili suçları ile
kişisel suçları hakkındaki soruşturma ve kovuşturma izni işlemleri
Genel Kurul tarafından, kovuşturma açılması kararı ve kovuşturma
mercilerinin belirlenmesi ise gösterilen yetkili merciler tarafından bu
Kanun hükümleri uyarınca yapılır.
(3) Başkan suç ihbar veya şikâyetini doğrudan ya da inceleme yaptırdıktan sonra Genel Kurula sunar. Yapılan görüşme sonucunda; soruşturma açılmasına yer olmadığına ya da soruşturma açılmasına karar
verilir. Soruşturma açılmasına karar verilmesi hâlinde, üyeler arasından,
gizli oyla, üç kişilik bir soruşturma kurulu seçilir. Soruşturma kuruluna, en yüksek oyu alan, oyların eşitliği hâlinde ise yaşça büyük olan
başkanlık eder.
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MADDE 101 – (1) Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar
ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümüne
eklenmiştir.
(2) Birinci fıkrada ihdas edilen kadrolar için yapılacak atamalarda 2014
yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan sınırlamalar uygulanmaz.
(3) 2/7/2012 tarihli ve 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın
Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında
Kanunun 104 üncü maddesiyle değişik 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümü taşra
teşkilatı kadrolarından 12 nci dereceli serbest bulunan 400 adet memur
unvanlı kadronun yardımcı hizmetler (YH) sınıfı, genel idare hizmetleri
(GİH) sınıfı olarak değiştirilmiştir.
MADDE 102 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası
Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 12 – Manisa’da taş kömürü madenciliği ve linyit
madenciliği alanında faaliyet gösteren;
a) Eynez maden ocağı işletmesinde 13/5/2014 tarihi itibarıyla,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında sigortalı olanlara veya bunların 5510 sayılı Kanunun 34
üncü maddesinde sayılan hak sahiplerine aynı maddede belirtilen oranlarda, son aylık net ücretleri esas alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanınca belirlenen sürede Fondan aylık ödeme yapılır. Bu ödemelerden
herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.
b) Eynez, Atabacası ve Işıklar maden ocağı işletmelerinde 13/5/2014
tarihi itibarıyla, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olanlara; işyerinin kapalı olduğu
dönemle sınırlı olmak üzere, 6331 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin
6 ncı fıkrasında belirtilen ve işveren tarafından ödenmeyen ücretleri,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanınca belirlenen süre ile aylık olarak
Fondan ödenir ve yapılan bu ödemeler yasal faiz uygulanmak suretiyle
işverenden tahsil edilir.
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MADDE 103 – Aşağıdaki hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.
a) 6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında
Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddeleri.
b) 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun
47 nci ve 54 üncü maddeleri.
c) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun;
1) 143 üncü maddesinin ikinci fıkrası,
2) 188 inci maddesinin ikinci fıkrası,
3) 238 inci maddesinin dördüncü fıkrası.
ç) 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun
Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesi.
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Bu kanun ile 17 kanun ve 1 kanun hükmünde kararnamenin
toplam 108 maddesi değiştirilmiş,
8 madde yürürlükten kaldırılmıştır.
(3). 10.9.2014 tarihli 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun:
Özeti
Kanun ile;
•

İdarenin, belirlenen vade tarihlerine kadar ödenmeyen borçlardan
kaynaklanan vergi cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları vb. feri
amme alacaklarının %50’den; kanunda belirtilen süresinde ödenmesi halinde cezanın kalan %50’nin tahsilinden vazgeçilmektedir.

•

Borçlulara, borçla ilgili dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yoluna başvurmamaları şartı getirilmektedir.

•

Yeniden yapılandırılan alacağın, bir takvim yılında ikiden fazla
vadesinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde yapılandırılan borçlara ilişkin kalan taksitlerin ödeme hakkının kaybedileceği
hükmü getirilmektedir.
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•

Yapılandırılan alacağın, peşin veya 6 aydan 18 aya kadar değişen
eşit taksitle ödeme imkanı getirilmiştir.

•

Ayrıca, kasa mevcudu ve ortaklar alacaklarına ilişkin kayıt
düzeltme imkanı sağlanmaktadır.

•

Meslek mensuplarının aidat borçları, birlik payı borçlarına
ait faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklardan
vazgeçilmektedir.

•

Araç muayenesi yaptırmayanların, 31.12.2014 tarihine kadar
yerine getirmeleri halinde her ay için ödenmesi gereken %5 fazla
tahsil edilmeyecektir.

•

6183 sayılı Kanun kapsamında gümrük idarelerince takip edilen
gümrük vergilerinden vadesi geldiği halde ödenmeyenlerin ceza
olan faiz alacağından vazgeçilmektedir.

•

Mahalli idareler çerçevesinde, büyükşehir belediyelerinin, kamu
kuruluşları ile İller Bankası A.Ş.’ye olan kamu ve özel hukuka tabi
borçlarına ilişkin feri alacaklarının tahsilinden vazgeçilmektedir.
Borçlardan dolayı konulan hacizler kaldırılır.

•

Vadesi 30.4.2014 tarihi geldiği halde ödenmeyen TEDAŞ alacaklarının faizlerinin tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.
Özel sektör elektrik dağıtım şirketleri de alacaklarını kanunda
öngörüldüğü şekilde yapılandırabileceği hükmü getirilmektedir.

•

Sulama kooperatiflerinin, sulama birliklerinin tarımsal sulama
faaliyetlerinden kaynaklanan alacaklarından 30.4.2014 tarihi
itibarıyla vadesi olanların feri alacakları tahsil edilmeyecektir.

•

Kalkınma Ajanslarının, il özel idareleri, belediyeler ile sanayi
ve ticaret odalarından alacaklarının 31.12.2013 tarihi itibarıyla
ödenmesi gereken borçlarının tahsilinden vazgeçilmektedir.

İçeriği
MADDE 73 – (1) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil
edilen;
a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;
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1) 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana
dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere
ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme
zamlarından (2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisi ikinci taksiti hariç),
2) 2014 yılına ilişkin olarak 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil)
önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri,
gecikme zamlarından (2014 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar
vergisi ikinci taksiti hariç),
3) 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin
olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarından,
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b) 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce, 21/6/1927 tarihli ve
1111 sayılı Askerlik Kanunu, mülga 11/2/1950 tarihli ve 5539 sayılı
Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,
10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 13/10/1983
tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 18/1/1984 tarihli ve
2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa
Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, 10/7/2003
tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 25/4/2006 tarihli ve
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, mülga 13/4/1994 tarihli ve 3984
sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun,
15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve
Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı
Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
gereğince verilen idari para cezalarından,
c) Yukarıdaki bentler dışında kalan ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil
dairelerince 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen; adli ve idari para cezaları ile mülga 7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanununa istinaden
alınan Devlet hissesi ve Devlet hakkı, 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı
Türk Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi, mülga 22/6/1956
tarihli ve 6747 sayılı Şeker Kanununa istinaden alınan şeker fiyat farkı,
mülga 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına,
Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve
Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanuna istinaden alınan akaryakıt fiyat
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istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden
Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik
fonu, mülga 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ve
26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları
hariç olmak üzere, asli ve ferî amme alacaklarından (28/3/2002 tarihli
ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun kapsamında olup tahsil dairesine takip için intikal etmiş
olan amme alacakları dâhil), kesinleşmiş olup bu Kanunun yayımlandığı
tarih itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi
henüz geçmemiş bulunan alacakların ödenmemiş kısmının tamamı ile
bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme
alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın
sadece ferî alacaktan ibaret olması hâlinde ferî alacak yerine Yİ-ÜFE
aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede
belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla alacaklara bağlı faiz,
cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacaklarının
tahsilinden vazgeçilir.
(2) Birinci fıkra kapsamına giren ve bu Kanunun yayımlandığı tarih
itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz
geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi
cezalarının %50’sinin, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen
ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilir.
(3) Bu maddede geçen, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri; Türkiye
İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar
toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005
tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE)
aylık değişim oranlarını, vergi tabiri; 213 sayılı Kanun kapsamına giren
vergi, resim, harç ve fon payı ile eğitime katkı payını, beyanname tabiri;
vergi tarhına esas olan beyanname ve bildirimleri ifade eder. Bu madde
hükümlerine göre ödenecek alacaklara bu Kanunun yayımlandığı ay için
uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, bu Kanunun
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yayımlandığı tarihten bir önceki ay için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim
oranı esas alınır.
(4) İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan
vergiler hakkında bu maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.
(5) Bu madde kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu
vergiye bağlı kesilen vergi cezaları ve bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme
zammı gibi ferî amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe
kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın
ait olduğu taşıt için, bu madde hükümlerinin ihlal edilmemiş olması
koşuluyla bu maddede belirtilen ödeme süresi sonuna kadar 18/2/1963
tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (d) fıkrası hükmü uygulanmaz.
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(6) Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede
belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Davadan vazgeçme
dilekçeleri ilgili tahsil dairesine verilir ve bu dilekçelerin tahsil dairelerine
verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili
yargı merciine gönderilir. Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince
tahsili gerektiği hâlde tahakkuku diğer kamu idarelerince yapılan alacaklara ilişkin ilgili kamu idaresi aleyhine açılmış davalardan vazgeçme
dilekçelerinin verileceği idari mercii belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan
ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak
bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca
işlem yapılmaz ve bu kararlar ile hükmedilmiş yargılama giderleri ve
vekâlet ücreti bulunması hâlinde bunlar talep edilemez.
(7) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan
amme alacaklarından yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj)
vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim
vergisi için bu madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan
mükellefler, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergileri çok zor durum olmaksızın
her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde
ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde belirtilen madde hükümlerine
göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını
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kaybederler. İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli
ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar hakkında bu hüküm uygulanmaz.
(8) Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların
maddede öngörülen şartların yanı sıra bu Kanunun yayımlandığı tarihi
izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuruda bulunmaları ve madde kapsamında ödenecek tutarları, ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi
izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde
azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır. Bu Kanuna göre ödenecek
taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde
süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.
(9) Bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarın;
a) İlk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara
bu Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için
herhangi bir faiz uygulanmaz.
b) Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde borçluların başvuru sırasında
altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden
birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun
bir sürede ödeme yapılamaz.
c) Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili fıkralara göre belirlenen tutar;
1) Altı eşit taksit için (1,05),
2) Dokuz eşit taksit için (1,07),
3) On iki eşit taksit için (1,10),
4) On sekiz eşit taksit için (1,15), katsayısı ile çarpılır ve bulunan
tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde
ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine
uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede
ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.
ç) Bu madde kapsamında ödenmesi gereken tutarlar; il özel idareleri,
belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz
kuruluşlarca ikişer aylık dönemler hâlinde azami otuz altı eşit taksitte
ödenebilir. Bu takdirde bu bent hükmüne göre hesaplanacak katsayı
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yirmi dört eşit taksit için (1,20), otuz eşit taksit için (1,25), otuz altı
eşit taksit için (1,30) olarak uygulanır.
(10) a) Bu maddeye göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim
yılında iki veya daha az (2014 takvim yılı için bir) taksitin, süresinde
ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen
taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her
ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen
gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte
ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi
veya bir takvim yılında ikiden fazla (2014 takvim yılı için birden fazla)
taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde
hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm alacaklı tahsil
daireleri açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.
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b) Bu maddenin yedinci fıkrasında vadesinde ödenmesi öngörülen
alacakların veya taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 5 Türk lirasına
(bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu madde hükümleri
ihlal edilmiş sayılmaz.
c) Bu madde kapsamına giren alacakların maddede belirtilen şekilde
tamamen ödenmemiş olması hâlinde, bu maddenin yedinci fıkrası
hükümleri saklı kalmak kaydıyla borçlular ödedikleri tutarlar kadar
bu madde hükümlerinden yararlanırlar.
(11) Bu madde kapsamında ödenecek olan alacakların 6183 sayılı
Kanunun 41 inci maddesine göre kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi uygun görüldüğü takdirde, ödemeye aracılık yapan bankalarca, kart
kullanıcılarına kredi kartı işlemine konu borç tutarının, taksitler hâlinde
yansıtılması ve taksit ödeme aylarında hesaplarına borç kaydedilmesi
koşuluyla, bu ödemeler için ödeme tarihi olarak kredi kartının kullanıldığı gün esas alınır ve borçluya tahsilatın yapıldığını gösterir makbuz
verilir. Bu şekilde tahsil edilen tutarların bankalarca Hazine hesaplarına
aktarılmasına ilişkin 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirlenen
süre, taksit aylarının son gününü izleyen günden itibaren hesaplanır.
Taksitlerin kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi bu madde hükmüne göre katsayı uygulanmasına engel teşkil etmez.
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(12) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken
amme alacaklarına uygulanmak üzere, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunan ve ödenecek tutarları ilgili vergi mevzuatı
gereği iade alacağından kendi borçlarına mahsuben ödemek isteyen
borçluların, bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya
taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve
eksiksiz olarak ibraz etmeleri şarttır. Bu takdirde, ilgili mevzuatın borçlunun mahsup talebine esas aldığı tarih itibarıyla bu Kanuna göre ödenecek
tutara mahsup işlemleri yapılır, mahsup talebine konu tutardan daha az
tutarda mahsubun yapılması hâlinde, mahsuben ödeme suretiyle tahsil
edilemeyen tutar için borçluya bildirimde bulunularak eksik ödenen
bu tutarın bir ay içinde ödenmesi istenilir. Bu süre içinde eksik ödenen
tutarın, ödenmesi gerektiği tarihten ödendiği tarihe kadar gecikilen her
ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen
gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte
ödenmesi hâlinde eksik ödenen tutar için bu Kanun hükümleri ihlal
edilmiş sayılmaz.
(13) a) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar hariç olmak
üzere, bu madde kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yayımlandığı
tarihten önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip
de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit
tutarları için borçlular, talep etmeleri hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen
taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş
taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için
sadece ilgili kanunun öngördüğü faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları
vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu
madde hükümleri uygulanır.
b) Bu maddeden yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, maddede
yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanunun yayımlandığı tarihten
sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, gecikme faizi gibi ferî amme
alacağı hesaplanmaz.
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c) Bu maddeye göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen
hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir.
ç) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci
maddesi ile 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar hakkında
bu Kanun hükümleri uygulanmaz.
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(14) a) 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin
birinci fıkrası ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
39 uncu maddesine göre verilen idari para cezaları hariç olmak üzere,
31/12/2013 tarihinden (bu tarih dâhil) önce idari yaptırım kararı
verildiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ilgilisine tebliğ
edilmemiş olan ve genel bütçeye gelir kaydı gereken ve her bir kabahat
için 120 Türk lirasının (bu tutar dâhil) altında kalan idari para cezaları
tebliğ edilmez, tebliğ edilmiş olanların ve bunlara bağlı ferî alacakların
tahsilinden vazgeçilir. Bu bent kapsamına giren ve mülga 5539 sayılı
Kanun ile 6001 sayılı Kanun gereğince verilen idari para cezası ile birlikte
ilgilisine tebliği gereken ve tutarı 12 Türk lirası ve altında kalan geçiş
ücretleri için de bu bent hükmü uygulanır.
b) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan
ve vadesi 31/12/2007 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan ve 6183 sayılı
Kanun kapsamına giren her bir alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı
dikkate alınmak suretiyle tutarı 50 Türk lirasını aşmayan asli alacakların
ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı ferî alacakların, aslı ödenmiş ferî
alacaklardan tutarı 100 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.
(15) Bu madde kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar, bu madde kapsamında
tahsil edilen tutarlar ile bu maddenin on üçüncü fıkrasının (a) bendi
kapsamında yapılan tecile ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun veya diğer
kanunlar uyarınca ödenen faizlerin bu Kanun hükümlerine dayanılarak
red ve iadesi yapılmaz.

TBMM 24. DÖNEM 4. ve 5. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

(16) a) Emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi
cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden
hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile
buna bağlı gecikme zammından,
b) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki
belediyelerin su abonelerinden olan su kullanımından kaynaklanan
alacakları ile bunlara bağlı ferî (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza
ve zamlar dâhil) alacaklarından,
c) 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki
büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli
alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi
ferî (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacaklarından, vadesi 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde
kesinleşmiş olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş
bulunan alacaklar hakkında bu madde hükmü uygulanır.
(17) Bakanlar Kurulu, bu maddede öngörülen başvuru ve ilk taksit
ödeme sürelerini bir aya kadar, yabancı ülkelerde de faaliyette bulunan
vergi mükelleflerinden, Ekonomi Bakanlığı tarafından olağanüstü politik
riskin gerçekleştiği tespit edilen ülkede faaliyette bulunan ve bu ülkedeki
faaliyetleri nedeniyle durumları 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine
göre mücbir sebep hâli kabul edilenlerin, bu Kanun kapsamında alacakları yapılandırılan alacaklı idarelere mücbir sebep hâllerinin devam ettiği
süre içinde ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süreleri ile 213 sayılı
Kanunun 15 inci maddesine göre doğal afet nedeniyle mücbir sebep hâli
ilan edilen yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) doğal afetin vukuu
tarihinden itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, mücbir
sebep hâlinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere topluca
veya ayrı ayrı bir yıla kadar uzatmaya yetkilidir.
(18) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye
Maliye Bakanlığı yetkilidir.
MADDE 74 – (1) Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan
kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hakkında aşağıdaki hükümler
uygulanır:
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a) Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri,
31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle
birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas
faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer
nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile
ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını bu
Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi
dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler.
b) (a) bendi kapsamında beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında
hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir.
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c) Bu fıkra kapsamında ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez; beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez. Bu fıkra
uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmaz.
Bu fıkra kapsamında beyanda bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin
bu beyanları nedeniyle 2014 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme
gerektiği takdirde, düzeltme işlemleri bu fıkrada öngörülen beyanname
verme süresi içinde yapılır ve düzeltme işlemleri nedeniyle herhangi bir
ceza veya faiz aranmaz.
(2) Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak yılı
içinde ödenmesi gereken vergilerin ödeme sürelerinde değişiklik yapmaya, 213 sayılı Kanun hükümlerine göre bildirimde bulunma zorunluluğu getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye
yetkilidir.
MADDE 76 – 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre
meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile
odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamını; bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ay başından başlamak üzere
birer aylık dönemler hâlinde dokuz eşit taksitte ödemeleri durumunda
bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî
alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce
kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına
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isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir.
Bu madde hükmünden yararlanmak isteyenlerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurmaları şarttır. Madde kapsamında ödenmesi gereken tutarların maddede
öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde,
ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı gibi ferî alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.
MADDE 79 – (1) Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu
tarih dâhil) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
uyarınca araç muayenesi yaptırmaları gerektiği hâlde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların, 31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil)
araç muayenelerini yaptırmaları ve anılan Kanunun 35 inci maddesi
uyarınca muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken %5
fazla yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim
oranları, bu Kanunun yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dâhil)
araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık %1
oranı esas alınarak hesaplanacak tutarı ödemeleri şartıyla anılan madde
uyarınca alınması gereken %5 fazlaların tahsilinden vazgeçilir ve yetkili
kuruluş tarafından tahsil edilen bu tutarlar anılan maddede belirtilen
süre ve şekilde Hazine hesaplarına aktarılır.
(2) Bu madde kapsamına giren alacaklara karşılık bu maddenin yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarların bu madde hükümlerine
dayanılarak red ve iadesi yapılmaz.
(3) Bu maddede geçen, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri, Türkiye
İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014
tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim
oranlarını ifade eder.
(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye
Maliye Bakanlığı yetkilidir.
MADDE 80 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince, 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli
ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında

225

TBMM 24. DÖNEM 4. ve 5. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre
takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve
gecikme zammı alacaklarından kesinleşmiş olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla;
a) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz
geçmemiş bulunan gümrük vergileri ile bu vergilere bağlı cezaların ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı gibi ferî amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe
kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın
bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme
alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
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b) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz
geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın 4458 sayılı Kanun
ve ilgili diğer kanunlar kapsamında kesilmiş olan idari para cezaları ile
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri
nedeniyle kesilmiş olan idari para cezalarının %50’sinin bu maddede
belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan
%50’sinin tahsilinden vazgeçilir.
c) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş olan idari para
cezaları ile ilgili olarak söz konusu cezaların ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî
amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE
aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu maddede
belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, alacak asıllarına
bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacaklarının
tamamının tahsilinden vazgeçilir.
ç) Bu fıkra kapsamında, ödenmemiş alacağın sadece ferî alacaktan
ibaret olması hâlinde ferî alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutar tahsil edilir.
(2) Birinci fıkra kapsamında kesinleşen alacakların yanı sıra eşyanın
mülkiyeti kamuya geçirilmiş ise birinci fıkranın (c) bendine uygun olarak işlem yapılmış olması ve eşyanın gümrüklenmiş değerinin ödenmesi
şartıyla mülkiyetin kamuya geçirilmesi işlemi iptal edilir.
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(3) Bu maddede geçen, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri, Türkiye
İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar
toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını; 1/1/2005
tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE)
aylık değişim oranlarını; gümrük vergileri tabiri, ilgili mevzuat uyarınca
eşyanın ithali veya ihracında uygulanan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına
bağlı gümrük idarelerince takip ve tahsil edilen gümrük vergisi, diğer
vergiler, eş etkili vergiler ve mali yüklerin tümünü, gümrüklenmiş değer
tabiri, Uluslararası Kıymet Sözleşmesine göre belirlenecek; ithal eşyası
için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası
için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını ifade eder. Bu madde
hükümlerine göre ödenecek alacaklara bu Kanunun yayımlandığı ay için
uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, bu Kanunun
yayımlandığı tarihten bir önceki ay için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim
oranı esas alınır.
(4) Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede
belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Davadan vazgeçme
dilekçeleri ilgili tahsil dairesine verilir ve bu dilekçelerin tahsil dairelerine
verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler
ilgili yargı merciine gönderilir. Bu madde hükümlerinden yararlanmak
üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların
bu ihtilaflarıyla ilgili olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra
tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz ve bu kararlar ile hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekâlet ücreti bulunması hâlinde bunlar
talep edilemez.
(5) Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların
maddede öngörülen şartların yanı sıra bu Kanunun yayımlandığı tarihi
izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuruda bulunmaları ve madde kapsamında ödenecek tutarları, ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi
izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde on
sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır. Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin
ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre izleyen
ilk iş günü mesai saati sonunda biter.
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(6) Bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarın;
a) İlk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara
bu Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için
herhangi bir faiz uygulanmaz.
b) Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde borçluların başvuru sırasında
altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden
birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun
bir sürede ödeme yapılamaz.
c) Taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;
1) Altı eşit taksit için (1,05),
2) Dokuz eşit taksit için (1,07),
3) On iki eşit taksit için (1,10),
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4) On sekiz eşit taksit için (1,15), katsayısı ile çarpılır ve bulunan
tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde
ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine
uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede
ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.
(7) a) Bu maddeye göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim
yılında iki veya daha az (2014 takvim yılı için bir) taksitin, süresinde
ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen
taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her
ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen
gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte
ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi
veya bir takvim yılında ikiden fazla (2014 takvim yılı için birden fazla)
taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde
hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm alacaklı tahsil
daireleri açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.
b) Taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 5 Türk lirasına (bu tutar
dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu madde hükümleri ihlal
edilmiş sayılmaz.
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c) Bu madde kapsamına giren alacakların maddede belirtilen şekilde
tamamen ödenmemiş olması hâlinde borçlular ödedikleri tutarlar kadar
bu madde hükümlerinden yararlanırlar.
(8) a) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar hariç olmak
üzere, bu madde kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yayımlandığı
tarihten önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip
de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit
tutarları için borçlular, talep etmeleri hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen
taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş
taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için
sadece ilgili kanunun öngördüğü faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları
vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu
madde hükümleri uygulanır.
b) Bu maddeden yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, maddede
yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanunun yayımlandığı tarihten
sonraki süreler için faiz, zam ve gecikme zammı gibi ferî amme alacağı
hesaplanmaz.
c) Bu maddeye göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen
hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir.
(9) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip
edilmekte olan ve vadesi 31/12/2013 tarihinden (bu tarih dâhil) önce
olduğu hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan ve
6183 sayılı Kanun kapsamında gümrük idarelerince takibi gereken her
bir alacağın; türü, yükümlülüğü, asılları ayrı ayrıdikkate alınmak suretiyle
tutarı 50 Türk lirasını aşmayan asli alacakların, idari para cezalarında
80 Türk lirasını aşmayanların ve tutarına bakılmaksızın bu alacaklara
bağlı ferî alacakların, aslı ödenmiş ferî alacaklarda toplamı 100 Türk
lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.
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(10) Bu madde kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun
yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar, bu madde kapsamında tahsil edilen tutarlar ile bu maddenin sekizinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında yapılan tecile ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun veya diğer
kanunlar uyarınca ödenen faizlerin bu Kanun hükümlerine dayanılarak
red ve iadesi yapılmaz.
(11) Bakanlar Kurulu, bu maddede öngörülen başvuru ve ilk taksit
ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya yetkilidir.
(12) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir.
MADDE 144 – Bu Kanunla;
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a) 18/1/1966 tarihli ve 711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulmasını
ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan
Kanun,
b) 6245 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi,
c) 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununun 11 inci maddesi
ile 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi,
ç) 5449 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi,
d) 5502 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(c) bendi,
e) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü
fıkrasında yer alan “her bir çalışan için beş yıl süreyle” ibaresi,
f ) 6356 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrası,
g) 6446 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası,
ğ) 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) fıkrasının ikinci
cümlesi,
h) 5174 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin üç, dört ve beşinci fıkraları,
ı) 5378 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası,
yürürlükten kaldırılmıştır.
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GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi
Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanunun geçici 1 inci
maddesinin birinci fıkrası, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 53 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 14/7/1965
tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 34 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamına girmesine rağmen anılan maddelerde
belirtilen sürelerde borçlarının yeniden hesaplanması için müracaat
etmeyenler ile söz konusu maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten bu
Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre içinde anılan düzenlemelerde belirtilen nedenlerle haklarında borç takibi yapılanlar veya
yapılması gerekenlerin ve 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca
yurt dışında görevlendirilmiş olanlardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihte haklarında borç takibi yapılanlar veya yapılması gerekenlerin,
kendilerine döviz olarak yapılmış olan her türlü masrafa ilişkin borç
tutarları, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üç ay içinde borçlu
oldukları idarelere başvurmaları hâlinde, imzaladıkları yüklenme senedi ile
muteber imzalı müteselsil kefalet senedi hükümleri dikkate alınmaksızın
ve ilgililere ödeme yapma sonucunu doğurmaksızın aşağıdaki şekilde
yeniden hesaplanır ve başvuru süresi içinde tahsilat işlemi durdurulur.
Ancak bu hesaplama, 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca
yurt dışında görevlendirilenler ile geçici 53 üncü maddesinin birinci
fıkrasında belirtilen durumda bulunanlardan, aynı Kanunun 33 üncü
maddesi uyarınca yurt dışında görevlendirilenler bakımından yapılırken
bu kişilerin hizmetleri karşılığında aldıkları yurt içi maaşları ve buna yönelik cezai şart talep edilmez, bunlar haricinde Türk lirası olarak yapılmış
olan her türlü masraf tutarına, sarf tarihinden bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihe kadar geçen süre için 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak
üzere tespit ve ilan edilen kanuni faiz işletilerek hesaplama yapılır.
a) 5/8/1996 tarihinden sonra yüklenme senedi ile muteber imzalı
müteselsil kefalet senedi alınanlar hakkında 657 sayılı Kanunun ek 34
üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre bu Kanunun yayımlandığı tarihten önceki süreler için herhangi bir ferî alacak hesaplanmaz.
b) 5/8/1996 tarihinden önce yüklenme senedi ile muteber imzalı
müteselsil kefalet senedi alınanlar hakkında, ilgili adına fiilen ödemenin
yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tespit ve ilan
edilen efektif satış kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek bulunacak
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tutar ile bu tutara sarf tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe
kadar geçen süre için 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere tespit ve
ilan edilen kanuni faiz işletilerek hesaplama yapılır. Ancak, bu hükümlere
göre hesaplama yapılması sonucunda borçlunun aleyhine bir durum
ortaya çıkması hâlinde (a) bendi hükümleri uygulanır.
(2) Bunların daha önce ödemiş oldukları tutar ile mecburi hizmetlerinde değerlendirilen sürelere isabet eden tutar, yukarıdaki şekilde belirlenecek tutardan düşülür. Bu madde uyarınca vazgeçilen borç tutarına
isabet eden vekâlet ücreti de dâhil yargılama giderleri tahsil edilmez.
Hesaplanan borç tutarı, ilgilinin durumu ve ödenmesi gereken meblağ
dikkate alınarak azami beş yıla kadar taksitlendirilebilir.

232

(3) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 2547 sayılı Kanunun geçici
53 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen durumda olup, aynı
Kanunun 35 inci maddesi uyarınca yurt içinde görevlendirilenlerden
geçici 53 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sürede borçlarını
ödemek için başvurmayanlar ile söz konusu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre içinde anılan
düzenlemede belirtilen nedenlerle haklarında borç takibi yapılanların
veya yapılması gerekenlerin, kendilerine Türk lirası olarak yapılmış olan
her türlü masrafa ilişkin borç tutarları, bu Kanunun yayımlandığı tarihi
izleyen üç ay içinde borçlu oldukları idarelere başvurmaları hâlinde,
imzaladıkları yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi
hükümleri dikkate alınmaksızın ve ilgililere ödeme yapma sonucunu
doğurmaksızın yeniden hesaplanır ve başvuru süresi içinde tahsilat işlemi
durdurulur. Yapılacak hesaplamada, bu kişilerin hizmetleri karşılığında
aldıkları yurt içi maaşları ve buna yönelik cezai şart talep edilmez, bunlar
haricinde Türk lirası olarak yapılmış olan her türlü masraf tutarına, sarf
tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için
1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere tespit ve ilan edilen kanuni faiz
işletilerek hesaplama yapılır. Bu kişiler hakkında da bu maddenin ikinci
fıkrası hükümleri uygulanır.
(4) Bu madde kapsamında bulunanlardan, bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten önce borcunun tamamını ödemeden veya mecburi hizmetini tamamlamadan vefat edenlerin borç yükümlülükleri ortadan kalkar.
Buna bağlı olarak, borçlunun kendisi, mirasçıları ve kefilleri hakkında
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her türlü borç yükümlülükleri ortadan kaldırılır ve her türlü borç takibi
işlemlerine son verilir.
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) a) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı
On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanuna istinaden tüzel kişiliği sona eren mahallî idareler ve bunlara
bağlı kuruluşlar ile mahallî idare birliklerinin; büyükşehir belediyesine
ve büyükşehir ilçe belediyesine dönüşen belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının, birleşme/dönüşme/katılma veya devir yoluyla ilçe belediyelerine,
büyükşehir belediyelerine ve/veya bağlı kuruluşlarına veya köye dönüşen
belediyelerin il özel idaresine geçen ve kamu kuruluşları ile İller Bankası
Anonim Şirketi’ne olan kamu ve özel hukuka tabi borçlarının bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla işlemiş olan ferîleri yerine Yİ-ÜFE aylık
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile devrolan borcun asli
unsurunun toplamı herhangi bir faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi
ferî alacak uygulanmaksızın bu idarelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat
toplamı üzerinden ayrılan paylarından, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı
İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay
Verilmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesindeki esaslar dâhilinde ve
6360 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası da dikkate
alınmak suretiyle tahsil edilir. Bu bent kapsamına giren alacaklara bu
Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanmış olan ferî alacakların
tahsilinden vazgeçilir.
b) 6360 sayılı Kanuna istinaden tüzel kişiliği sona eren mahallî idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile mahallî idare birliklerinin; büyükşehir belediyesine ve büyükşehir ilçe belediyesine dönüşen belediyelerin
ve bağlı kuruluşlarının, birleşme/dönüşme/katılma veya devir yoluyla
(a) bendinde belirtilen idarelere devredilen borçları dışında kalan ve
anılan Kanunun geçici 1 inci maddesinde belirtilen diğer kamu idarelerine devredilen ve kamu kuruluşları ile İller Bankası Anonim Şirketi’ne
olan kamu ve özel hukuka tabi borçları da (a) bendinde belirtilen esaslar
çerçevesinde yeniden hesaplanarak ilgili kamu idaresinden tahsil edilir.
c) Bu fıkra uyarınca kesinti işlemine tabi tutulan borçlar için ilgili
kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri işlemez. Bu borçlardan dolayı
konulan hacizler kaldırılır.
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ç) Bu fıkra kapsamına giren borçlara karşılık bu Kanunun yayımlandığı
tarihten önce tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmez.
(2) a) 1) Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarından (özelleştirme devir işlemleri
sırasında TEDAŞ’a devredilmiş olan alacaklar), vadesi 30/4/2014 tarihi
(bu tarih dâhil) itibarıyla geldiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih
itibarıyla ödenmemiş olanların asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin
ferîler yerine, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar söz konusu alacakların asıllarına Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarın; bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar
abonesi bulunulan dağıtım /perakende satış şirketine başvuruda bulunulması ve ödenmesi gereken tutarın, ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı
tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere bu fıkrada öngörülen süre
ve şekilde ödenmesi şartıyla ferîlerin tamamının tahsilinden vazgeçilir.
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2) TEDAŞ’ın tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarından (özelleştirme devir işlemleri sırasında TEDAŞ’a
devredilmiş olan alacaklar), vadesi 30/4/2014 tarihi (bu tarih dâhil)
itibarıyla geldiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olanların asıllarının tamamının bu Kanunun yayımlandığı tarihi
izleyen ikinci ayın sonuna kadar abonesi bulunulan dağıtım şirketine
başvuruda bulunularak ilk taksit bu Kanunun yayımını izleyen üçüncü
aydan başlamak üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda bir taksit
ödenmesi suretiyle toplam beş eşit taksitte ödenmesi şartıyla bu alacakların ödenen kısmına isabet eden ferîlerin tahsilinden vazgeçilir. Tarımsal
sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakların bu
fıkrada belirtilen taksit ödeme zamanını; alacakların bulunduğu bölgeler,
iller, ürünlerin hasat dönemleri dikkate alınarak değiştirmeye TEDAŞ
yönetim kurulu yetkilidir.
b) 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış olup taksit ödemeleri
devam edenler hariç olmak üzere, bu Kanunun yayımlandığı tarihten
önce çeşitli kanun hükümlerine veya TEDAŞ ya da daha önce hissedarı
olduğu elektrik dağıtım şirketlerinin yönetim kurullarının yetkisi ile veya
özelleştirilen dağıtım şirketlerince TEDAŞ adına taksitlendirilmiş ve taksit
ödemeleri devam etmekte olan alacaklar için borçluların talep etmeleri
hâlinde bu fıkra hükmü uygulanır. Bu takdirde, ödenmiş tutarlarda bir
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düzeltme yapılmaz ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla bakiye
tutar içindeki alacak aslı dikkate alınır.
c) TEDAŞ’a ait olup tahsilatı özelleştirilen elektrik dağıtım/perakende
satış şirketlerince sürdürülen ve bu fıkra kapsamına giren alacaklar da
bu fıkra hükmünden yararlanır.
ç) Bu fıkra hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; fıkrada
öngörülen şartların yanı sıra, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen
ikinci ayın sonuna kadar ilgili dağıtım/perakende satış şirketine başvuruda bulunmaları ve (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen
alacaklar hariç olmak üzere fıkra kapsamında ödenecek tutarların ilk
taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak
üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri
şarttır. Bu fıkraya göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai
saati sonunda biter.
d) Bu fıkra hükümlerine göre hesaplanan tutarın;
1) İlk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara
bu Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için
herhangi bir faiz uygulanmaz.
2) Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, (a) bendinin (2) numaralı alt
bendi hükmü saklı kalmak şartıyla, borçluların başvuru sırasında altı,
dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini
tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir
sürede ödeme yapılamaz.
3) Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili bentlere göre belirlenen tutar;
i) Altı eşit taksit için (1,05),
ii) Dokuz eşit taksit için (1,07),
iii) On iki eşit taksit için (1,10),
iv) On sekiz eşit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle
ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu fıkra
hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih
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ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen
süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili
katsayıya göre düzeltilir.
4) Bu fıkranın (a) bendinin (2) numaralı alt bendi hükümlerine göre
ödenmesi gereken tutarların; iki eşit taksitte ödenmesi hâlinde (1,10),
üç eşit taksitte ödenmesi hâlinde (1,15), dört eşit taksitte ödenmesi
hâlinde (1,20), beş eşit taksitte ödenmesi hâlinde (1,25) katsayı uygulanır.
e) Bu fıkradan yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, bu fıkrada
yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanunun yayımlandığı tarihten
sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, gecikme cezası gibi ferî amme
alacağı hesaplanmaz.
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f ) Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce dava konusu edilmiş
ve/veya icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde, asıl borçlular ve
kefiller hakkında sürdürülen davalar sonlandırılır, icra ve takip işlemleri
durdurulur. Bu takdirde, borçluların mahkeme masraflarını, icra masraflarını ve vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ilk taksit ödeme
süresi içinde veya yasal faizi birlikte ilk taksit ödeme süresini izleyen ayın
sonuna kadar ödemeleri şarttır.
g) 1) Bu fıkraya göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen
hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir.
2) Bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan
borçluların bu borçlarla ilgili olarak dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri ve başvuru süresi içinde yazılı olarak bu iradelerini
belirtmeleri şarttır. Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili mahkemeye
verilmesini müteakip davadan vazgeçme dilekçesinin mahkemece onaylı
bir sureti borçlularca ilgili dağıtım veya perakende satış şirketine verilir.
3) Bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan
ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak
bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca
işlem yapılmaz ve bu kararlar ile TEDAŞ aleyhine hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekâlet ücreti bulunması hâlinde bunlar talep edilemez.
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ğ) 1) Bu fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendine göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin
süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya
eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar,
gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre
belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile
birlikte ödenmesi şartıyla bu fıkra hükümlerinden yararlanılır. Süresinde
ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi
veya eksik ödenmesi hâlinde bu fıkra hükümlerinden yararlanma hakkı
kaybedilir. Bu hüküm alacaklı daireler açısından taksitlendirilen alacaklar
için ayrı ayrı uygulanır.
2) Bu fıkranın (a) bendinin (2) numaralı alt bendi hükümlerine göre
ödenmesi gereken taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi veya eksik
ödenmesi hâlinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının bu
fıkra hükümlerine göre izleyen taksit ile birlikte ödenmesi şartıyla bu
fıkra hükümlerinden yararlanılır. Bu durumda gecikilen her ay ve kesri
için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme
zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi
şartıyla bu fıkra hükümlerinden yararlanılır. Bu şekilde de ödenmemesi
veya eksik ödenmesi hâlinde bu fıkra hükümlerinden yararlanma hakkı
kaybedilir.
3) Taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 5 liraya (bu tutar
dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu fıkra hükümleri ihlal
edilmiş sayılmaz.
4) Bu fıkra kapsamına giren alacakların fıkrada belirtilen şekilde
tamamen ödenmemiş olması hâlinde borçlular ödedikleri tutarlar kadar
bu fıkra hükümlerinden yararlanırlar.
h) Bu fıkra kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar, bu fıkra kapsamında tahsil
edilen tutarlar ile bu fıkranın (b) bendi kapsamında yapılan tecile ilişkin
olarak çeşitli kanunlar uyarınca ödenen faizlerin bu fıkra hükümlerine
dayanılarak red ve iadesi yapılmaz.
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ı) Özel sektör elektrik dağıtım şirketleri, alacaklarını bu fıkrada öngörülen şekilde yapılandırabilirler.
i) Bakanlar Kurulu bu fıkrada öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme
süresini bir aya kadar uzatmaya yetkilidir.
j) Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının uygun görüşü alınarak TEDAŞ tarafından belirlenir.

238

(3) a) Kalkınma ajanslarının, 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında
Kanunun 19 uncu maddesi gereğince, il özel idareleri ve belediyeler ile
sanayi ve ticaret odalarından olan ve 31/12/2013 tarihi itibarıyla ödenmesi
gerektiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş
bulunan alacak asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin ferîler yerine,
bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar söz konusu alacakların asıllarına
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu
Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı
kalkınma ajansına başvuruda bulunulması ve ödenmesi gereken tutarın,
ilk taksitinin bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan
başlamak üzere bu fıkrada öngörülen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla
ferîlerin tamamının tahsilinden vazgeçilir.
b) Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce (a) bendi kapsamındaki
alacaklardan, dava konusu edilmiş ve/veya icra takibi başlatılmış alacaklar
için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere ajansa başvuruda bulunması hâlinde, asıl borçlular ve kefiller hakkında sürdürülen
davalar sonlandırılır. Bu takdirde borçluların mahkeme ve icra masrafları
ile vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır.
c) 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımlandığı
tarih itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar hakkında bu fıkra
hükmü uygulanmaz.
ç) Bu fıkra hükümlerine göre hesaplanan tutarın;
1) İlk taksitinin ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde,
bu tutara bu Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen
süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.
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2) Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde borçluların başvuru sırasında
altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden
birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun
bir sürede ödeme yapılamaz.
3) Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili bentlere göre belirlenen tutar;
altı eşit taksit için (1,05), dokuz eşit taksit için (1,07), on iki eşit taksit
için (1,10), on sekiz eşit taksit için (1,15) katsayısı ile çarpılır ve bulunan
tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde
ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu fıkra hükümlerinden yararlanmak
üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun
ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme
yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.
d) Bu fıkradan yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, bu fıkrada
yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanunun yayımlandığı
tarihten sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, gecikme cezası gibi
ferî alacaklar hesaplanmaz.
e) Bu fıkraya göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında
iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi
hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti
izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı
Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında
hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu fıkra
hükümlerinden yararlanılır. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen
taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında
ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde
bu fıkra hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.
f ) Taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 5 liraya (bu tutar dâhil)
kadar yapılmış eksik ödemeler için bu fıkra hükümleri ihlal edilmiş
sayılmaz.
g) Bu fıkraya göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün
resmî tatile rastlaması hâlinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati
sonunda biter.
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ğ) Bu fıkra kapsamına giren alacakların fıkrada belirtilen şekilde
tamamen ödenmemiş olması hâlinde borçlular ödedikleri tutarlar kadar
bu fıkra hükümlerinden yararlanırlar.
h) Bu fıkra kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar ile bu fıkra kapsamında
tahsil edilen tutarların bu fıkra hükümlerine dayanılarak red ve iadesi
yapılamaz.
ı) Bakanlar Kurulu bu fıkrada öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme
süresini bir aya kadar uzatmaya yetkilidir.
i) Bu fıkra hükmünden yararlanarak ilk taksiti ödeyen il özel idareleri
ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odaları, kalkınma ajansları tarafından
sağlanan desteklerden faydalanabilir.
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j) Kalkınma ajanslarının kuruluş yıllarına dair, belediye ve il özel idareleri ile sanayi ve ticaret odaları tarafından ajanslara ödenmesi gereken
ancak ödenmemiş paylar ile kapatılan il özel idareleri ve belediyelerce
ödenmemiş ve devredilmiş olan paylar ve bu alacaklara dair faiz, gecikme
faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.
k) Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kalkınma Bakanlığı
tarafından belirlenir.
(4) a) Bu maddenin bir ve ikinci fıkra hükümleri, 5393 sayılı Kanunun
geçici 5 inci maddesi ile 5216 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi
kapsamında uzlaşılan alacaklar hakkında uygulanmaz.
b) Bu maddenin bir, iki, üç ve altıncı fıkralarında geçen, Yİ-ÜFE aylık
değişim oranları tabiri, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE)
aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları
endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren
yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını ifade eder.
Anılan fıkralara göre ödenecek alacaklara bu Kanunun yayımlandığı
ay için uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, bu
Kanunun yayımlandığı tarihten bir önceki ay için belirlenen Yİ-ÜFE
aylık değişim oranı esas alınır.
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(5) Bu madde kapsamındaki alacaklar ile bu Kanunun bazı alacakların
yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri kapsamındaki alacaklarla
ilgili olarak mevzuatlarında yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla
taksit ödeme süresince zamanaşımı süreleri işlemez.
(6) a) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulan sulama kooperatiflerinin ve 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununa göre kurulan sulama birliklerinin tarımsal sulama faaliyetlerinden
kaynaklanan alacaklarından, vadesi 30/4/2014 tarihi (bu tarih dâhil)
itibarıyla geldiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olanların asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin ferîler yerine,
bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar söz konusu alacakların asıllarına
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu
Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar borçlu
bulunulan kooperatife/birliğe başvuruda bulunulması ve ödenmesi gereken tutarın, ilk taksit bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü
aydan başlamak üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda bir taksit
ödenmesi suretiyle toplam beş eşit taksitte bu fıkrada öngörülen süre
ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacakların ödenen kısmına isabet eden
ferîlerin tamamının tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkraya göre ödenecek
taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde
süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.
b) Bu fıkra hükümlerine göre hesaplanan tutarın;
1) İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde,
bu tutara bu Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen
süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.
2) Taksitle yapılacak ödemelerinde hesaplanan tutar; iki eşit taksit
için (1,10), üç eşit taksit için (1,15), dört eşit taksit için (1,20), beş eşit
taksit için (1,25) katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına
bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı
hesaplanır. Bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir.
Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.
Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde
ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.
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c) Bu fıkradan yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, bu fıkrada
yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanunun yayımlandığı tarihten
sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, gecikme cezası gibi ferî amme
alacağı hesaplanmaz.
ç) Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce dava konusu edilmiş
ve/veya icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde, sürdürülen
davalar sonlandırılır, icra ve takip işlemleri durdurulur. Bu takdirde,
borçluların mahkeme masraflarını, icra masraflarını ve vekâlet ücretini
ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır.
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d) 1) Bu fıkra hükümlerine göre ödenmesi gereken taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde ödenmeyen
veya eksik ödenen taksit tutarlarının bu fıkra hükümlerine göre izleyen
taksit ile birlikte ödenmesi şartıyla bu fıkra hükümlerinden yararlanılır.
Bu durumda gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci
maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç
ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu fıkra hükümlerinden
yararlanılır. Bu şekilde de ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu
fıkra hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.
2) Taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 5 liraya (bu tutar
dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu fıkra hükümleri ihlal
edilmiş sayılmaz.
3) Bu fıkra kapsamına giren alacakların fıkrada belirtilen şekilde
tamamen ödenmemiş olması hâlinde borçlular ödedikleri tutarlar kadar
bu fıkra hükümlerinden yararlanırlar.
e) Bu fıkra kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar ile bu fıkra kapsamında
tahsil edilen tutarların bu fıkra hükümlerine dayanılarak red ve iadesi
yapılmaz.
f ) Tarımsal sulamadan kaynaklanan alacakların bu fıkrada belirtilen
taksit ödeme zamanını alacakların bulunduğu bölgeler, iller, ürünlerin
hasat dönemleri dikkate alınarak değiştirmeye alacaklı kooperatif/birlik
yetkilidir.
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(7) Bakanlar Kurulu bu Kanunun 79 uncu maddesinde geçen
31/12/2014 tarihini 30/6/2015 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatmaya yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 3 – Liman izinlerine konu tesislerin izin sahibince üçüncü kişilere kiralanması durumunda, söz konusu kiralama
işlemiyle ilgili olarak 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun ek 11 inci maddesinin (b) bendi hükmü 31/12/2023 tarihine
kadar uygulanmaz.
Bu kanun ile 67 kanun ve 6 kanun hükmünde kararnamenin
toplam 147 maddesi değiştirilmiş, 1 kanun ve 14 maddesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
(4). 06.11.2014 tarihli 6566 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında
Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasina Dair Kanun:
Özeti
Kanun ile;
•

Eczacılığın herhangi bir uzmanlık dalında uzman olmanın ve ilan
edebilmenin şartları getirilmektedir.

•

Yatak sayısı 100 ile 300 olan hastanelerde bir; 300’ün üzerindeki her 200 yatak için ilave bir uzman klinik eczacının istihdam edilmesi ve uzman klinik eczacı istihdamı zorunluluğunun
01.01.2023 tarihinde başlayacağı hükmü getirilmektedir.

•

Sağlık Bakanlığında “Eczacılıkta Uzman Kurulu” teşkil
edilmektedir.

İçeriği
MADDE 1 – 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler
Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 1 – Eczacılığın herhangi bir uzmanlık dalında uzman
olmak ve o unvanı ilan edebilmek için Sağlık Bakanlığınca kabul ve
ilan edilen Türkiye eğitim kurumlarınca verilmiş veya yabancı memleketlerin eğitim kurumlarından verilip Sağlık Bakanlığınca belirlenen
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Türkiye eğitim kurumlarından biri tarafından tasdik edilmiş ve Sağlık
Bakanlığınca tescil olunmuş bir uzmanlık belgesini haiz olmak şarttır.
Yatak sayısı 100 ila 300 olan hastanelerde bir, 300’ün üzerindeki her
200 yatak için ilave bir uzman klinik eczacı istihdam edilir.
Eczacılıkta uzmanlık dalları ile eğitim süreleri (1) sayılı çizelgede
belirtilmiştir. Bu çizelgede belirtilen eğitim süreleri, Sağlık Bakanlığınca,
Eczacılıkta Uzmanlık Kurulunun kararı üzerine üçte bir oranına kadar
artırılabilir.
Eczacılıkta uzmanlık eğitimlerine, merkezi olarak yapılacak eczacılıkta uzmanlık sınavı ile girilir.
Uzmanlık dallarının eğitim müfredatları ve bu müfredatlara göre
uzmanlık dallarının temel uygulama alanları ile görev ve yetkilerinin
çerçevesi, Eczacılıkta Uzmanlık Kurulunca belirlenir.
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Eğitim kurumlarına uzmanlık eğitim yetkisi vermek ve uzmanlık
eğitim yetkisini kaldırmak, uzmanlık eğitimlerinin çekirdek eğitim
müfredatlarını ve rotasyonlarını belirlemek, uzman eczacıların görev
ve yetkilerini belirlemek, yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi görenlerin
mesleki ve ilmî değerlendirilmesini yapacak olan eğitim kurumlarının
belirlenmesi ile ilgili kararlar almak, uzmanlık sınavı jürilerinin tespitine ilişkin esasları belirlemek, uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü
konusunda görüşler vermek ve uzmanların mesleki ve teknik gelişmeleri
takip etmelerini sağlayıcı inceleme ve araştırmalarda bulunmak ile
görevli olmak üzere; Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürü, 1. Hukuk Müşaviri ve Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz
Kurumu Başkanı ile Bakanlığın ve Yükseköğretim Kurulunun eğitim
kurumlarından seçeceği üçer üye ve Türk Eczacıları Birliğinin seçeceği
bir üyeden müteşekkil ve Bakanlığın sürekli kurulu olan Eczacılıkta
Uzmanlık Kurulu teşkil edilmiştir. Kurumlar, seçecekleri asıl üye sayısı
kadar yedek üye de belirler. Kurul tarafından belirlenen yeni uzmanlık
alanları Sağlık Bakanının onayı ile yürürlüğe girer.
Kurula Bakanlık dışındaki kurumlar tarafından seçilecek olan asıl
ve yedek üyelerin uzman olmaları ve ayrıca eğitim kurumlarında en
az üç yıl eğitimci olarak görev yapmış bulunmaları şarttır. Ancak Türk
Eczacıları Birliğinin Başkanlık Divanından bir üye seçmesi hâlinde bu
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üye için uzman olma şartı aranmaz. Üyelerin görev süreleri üç yıldır.
Süresi bitenler tekrar seçilebilir.
Kurul, Bakanlığın daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır. Kurula,
Bakanlık Müsteşarı veya yapılacak ilk toplantıda üyeler arasından seçilen başkan vekili başkanlık eder. Kurul, üyelerden en az beşinin teklifi
üzerine olağanüstü toplanır.
Kurul, üyelerin üçte ikisinin iştiraki ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın görüşü kabul edilmiş
sayılır. Ancak, kurumların eğitim yetkisinin kaldırılmasına ilişkin
kararların toplantıda hazır bulunanların en az üçte iki çoğunluğu ile
alınması şarttır.
Üst üste iki defa mazeretsiz olarak Kurul toplantılarında hazır bulunmayanların üyeliği düşer.
4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun uygulamasında tıpta uzmanlıkla ilgili hükümler, eczacılıkta uzmanlık bakımından da geçerlidir.
Kurulun çalışmasına, uzmanlık eğitimine ve uzmanlık belgelerinin
alınmasına ilişkin usul ve esaslar ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar,
Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.
MADDE 2 – 6197 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 5 – Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu üyeleri, bu
maddenin yayımından itibaren iki ay içinde seçilerek Kurul teşkil olunur.
Kurulun ilk teşkilinde, Bakanlık dışındaki kurumlar tarafından seçilecek üyelerde uzman olma ve eğitim kurumlarında en az üç yıl eğitimci
olarak görev yapmış bulunma şartı aranmaz. Ancak seçilecek üyelerin,
eczacılık alanında profesör veya doçent olmaları şarttır.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce eczacılıkta uzmanlık dalı
olarak belirlenen alanlardan birinde doktora eğitimi yapmış olanlar ile
bu alanlarda doktora eğitimine başlamış olanlardan eğitimlerini başarı
ile bitirenlere talepleri hâlinde uzmanlık belgesi verilir.
Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasıyla getirilen uzman
klinik eczacı istihdamı zorunluluğu 1/1/2023 tarihinde başlar.
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MADDE 3 – Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek
13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sağlık Bakanlığı, Türkiye
İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve
Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna ait bölümlerine eklenmiştir.
MADDE 4 – 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı
Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek
Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında
yer alan “pratisyen tabip ve diş tabiplerinde” ibaresi “pratisyen tabip ve
diş tabipleri ile uzman eczacılarda” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 5 – 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin “A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa Göre Alanlar” kısmının “3- Kadroları Sağlık
Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel”
bölümünün (ç) sırasından sonra gelmek üzere, aşağıdaki (d) sırası eklenmiş ve diğer sıralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
d) Uzman Eczacı kadrolarında bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 185,
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 175,
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 165.
Bu kanun ile 2 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamenin
toplam 5 maddesi değiştirilmiştir.
(5). 19.11.2014 tarihli 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun:
Özeti
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde Türkiye
Kanser Enstitüsü, Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü, Türkiye Anne, Çocuk
ve Ergen Sağlığı Enstitüsü, Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar
Enstitüsü, Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü, Türkiye
Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü kurulmaktadır.
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İçeriği
BİRİNCİ BÖLÜM – Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanun; sağlık bilim ve teknolojileri alanında
ülkeye ve insanlığa hizmet etmek amacıyla; Türkiye’nin rekabet gücünü
artırmak ve sürekli kılmak, kalkınma planı hedefleri ile Bilim ve Teknoloji
Yüksek Kurulunun belirlediği öncelikleri de dikkate alarak ülkemizin
ileri teknoloji ve inovasyon ihtiyacını karşılamak, yeni ürünlerin üretimini ve var olanların geliştirilmesini sağlamak, araştırmacılara bilimsel
ortam temin etmek, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileri ile iş
birliği yaparak bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu araştırmaları
koordine etmek, teşvik etmek, Ar-Ge’lere katkı sağlamak, sağlık bilim ve
teknoloji kültürü ile ekosistemlerin geliştirilmesinde öncülük yapmak,
sağlık hizmetlerinde akreditasyon faaliyetlerini yürütmek üzere Türkiye
Sağlık Enstitüleri Başkanlığının kurulması ile teşkilat ve görevleriyle ilgili
usul ve esasları düzenler.
İKİNCİ BÖLÜM – TÜSEB’in Kuruluşu ve Görevleri
TÜSEB’in Kuruluşu
MADDE 3 – (1) Bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek amacıyla, kamu tüzel kişiliğine, bilimsel ve idari özerkliğe sahip, özel bütçeli
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı kurulmuştur. TÜSEB’in merkezi
İstanbul’dadır.
(2) TÜSEB’in ilgili olduğu bakanlık, Sağlık Bakanlığıdır.
(3) TÜSEB, bu Kanunda düzenlenmeyen hususlarda özel hukuk
hükümlerine tabidir.
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TÜSEB’in Görevleri
MADDE 4 – (1) TÜSEB’in görevleri şunlardır:
a) Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun sağlık bilimi ve teknolojileri
konusunda aldığı kararları uygulamak veya bu kararların uygulanmasında
eşgüdüm sağlamak.
b) Ar-Ge yapmak, Ar-Ge’lere mali ya da bilimsel destek sağlamak,
bunları koordine etmek, teşvik etmek, izlemek, bu amaçla program ve
projeler geliştirmek.
c) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel
kişileri tarafından Ar-Ge’lerin yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak, bunları desteklemek, teşvik etmek, iş birliği yaparak ortak projeler
yürütmek.
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ç) Sağlık bilimi ve teknolojilerindeki gelişme, buluş ve yeniliklerin
sağlık hizmetlerinde kullanımına ve yaygınlaştırılmasına, toplum ve
bireyin sağlık düzeyinin yükseltilmesine dönük Ar-Ge yapmak ve/veya
yaptırmak, bu maksatla Ar-Ge merkezleri ve ihtiyaç duyulan diğer
birimleri kurmak veya kurdurmak.
d) Ar-Ge sonucu üretilen veya geliştirilen aşı, ilaç, tıbbi cihaz ve ürün
ile teşhis ve tedaviye yönelik teknik ve yöntemlerin üretimini, tanıtımını,
kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını sağlamak, bu maksatla ilgili
sektörlerle iş birliği ve ortaklıklar yapmak; elde edilen çıktıların ticari
değere dönüştürülmesini ve bu alanlardaki girişimciliği desteklemek;
Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde
hibe niteliğinde ve/veya geri ödemeli destekler vermek ve ön ödemede
bulunmak; Bakanın onayı üzerine bu amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt
dışında şirket kurmak ve/veya kurulmuş şirketlere ortak olmak, kurulmuş
şirketlerde imtiyazlı pay sahibi olmak.
e) Öncelikle 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve
Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 50 nci madde hükümleri olmak üzere, görev alanına giren
hususlarda Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından talep edilen işleri
Yönetim Kurulu kararı ile yapmak veya yaptırmak.
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f ) Bakanlık bağlı kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve özel kesim ile
iş birliği içerisinde sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon kurallarının
belirlenmesinde Bakanlığa bilimsel katkı sağlamak, sağlık hizmetlerinin
akreditasyonu hariç olmak üzere 27/10/1999 tarihli ve 4457 sayılı Türk
Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri
saklı kalmak kaydıyla ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık kuruluşlarını akredite etmek, uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve
örgütleri ile diğer ülkelerin akreditasyon kuruluşlarıyla karşılıklı tanıma
anlaşmaları yapmak.
g) Teşhis ve tedavi standartlarının oluşturulmasına ve yeni tedavi
yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak Ar-Ge yapmak veya
yaptırmak.
ğ) Sağlık bilimi ve teknolojilerindeki gelişmelerin uygulamaya aktarılması, Ar-Ge’nin özendirilmesi maksadıyla seminer, sempozyum, kurs,
konferans ve benzeri etkinlikler ve sertifika ile değerlendirilecek eğitim
ve öğretim programlarını düzenlemek ve uygulamak.
h) Görev alanına giren faaliyetlerle ilgili danışmanlık hizmeti vermek
ve görüş bildirmek.
ı) Fikri mülkiyet haklarını koruyacak ve geliştirecek şekilde ulusal
ve uluslararası literatür ve patentleri takip etmek, yeni patent başvuru
alanlarını keşfetmek ve gerçekleştirmek, araştırmacılar adına bu süreçleri
gerektiğinde karşılıksız olarak yürütmek, fikri haklar, lisans ve bilgi aktarımı amacıyla girişimlerde bulunmak, satın almak, satmak ve ortaklık
yapmak.
i) Uluslararası kurum ve kuruluşların sağlık bilim ve teknolojisi alanındaki gelişmelerle ilgili yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme
ettirerek yayımlamak, görev ve faaliyet alanı ile ilgili yayınlar yapmak.
j) Bilim insanlarının ve araştırmacıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkânlar sağlamak; bu amaçla ödüller vermek, öğrenim sırasında
ve sonrasında üstün başarısıyla kendini gösteren gençleri izleyerek onların
yetişme ve gelişmelerine yardım etmek.
k) Bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek
amacıyla; teknopark, kuluçka merkezi, teknoloji merkezi, teknoloji transfer ofisleri, proje geliştirme ve bilgi aktarım merkezleri, bilim merkezi,
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bilim parkı ve benzerlerini kurmak ve bu amaçla faaliyet gösteren üniversiteleri desteklemek, destek programları oluşturmak, iş birliği ağları ve
kümelenme faaliyetlerini desteklemek, proje pazarı, bilim fuarı, yarışma
ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve desteklemek, ödül ve teşvik ikramiyesi vermek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar
çerçevesinde teminatlı veya teminat alınmaksızın hibe ve/veya kredi
olarak sermaye desteği vermek ve ön ödemede bulunmak.
(2) TÜSEB, görevleri kapsamında yurt içinde veya yurt dışında, kamu
hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait sağlık kurumları, enstitüler,
Ar-Ge merkezleri ve laboratuvarları, insan kaynağı, fiziki mekân ve
altyapı, donanım, finansman dâhil her türlü kaynağı iş birliği ve/veya
birlikte kullanım protokolü çerçevesinde kullanabilir veya kendisine ait
kaynakları kullandırabilir.
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(3) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca talep edilecek saha araştırmaları, Ar-Ge, yayın ve danışmanlık hizmetleri TÜSEB tarafından yerine
getirilebilir.
(4) TÜSEB’in enstitüleri, kamu kaynağı kullanılan projeler ile kamu
kurum ve kuruluşlarının finanse ettiği projelere de başvurabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – Organlar ve Görevleri
Organlar
MADDE 5 – (1) TÜSEB’in organları şunlardır:
a) Yönetim Kurulu
b) Yüksek Danışma Kurulu
c) Başkanlık
Yönetim Kurulu
MADDE 6 – (1) Yönetim Kurulu, Bakanın başkanlığında; Bakanlık
Müsteşarı, Başkan, Bakan tarafından seçilecek iki üye, Yükseköğretim
Kurulundan iki üye ile iki enstitü başkanı olmak üzere toplam dokuz
üyeden oluşur. Seçilen üyelerin görev süresi iki yıldır. Üye enstitü başkanları dönüşümlü olarak ikişer yıl için enstitülerin kuruluş tarihi esas
alınarak belirlenir. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
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a) Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararları ile Yüksek Danışma
Kurulunun tavsiyelerini de dikkate alarak TÜSEB’in politika, strateji ve
hedeflerini belirlemek, faaliyet sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve
beklenen performansın sağlanmadığı alanlar için gerekli önlemleri almak.
b) TÜSEB’in yıllık faaliyet programı ile bütçe teklifini ve personel
kadro normlarını karara bağlamak.
c) Başkanın teklifi üzerine enstitülerin kurulmasına ilişkin karar almak.
ç) Başkanlık projeleri dâhil, kamu kaynağı kullanılacak ve tutarı bir
milyon Türk lirasının üzerindeki TÜSEB’in faaliyet alanı kapsamındaki
Ar-Ge projelerine, bilim kurullarının görüşlerini de alarak izin vermek.
d) Başkanlık tarafından yurt içinde ve/veya yurt dışında şirket kurulmasına ve kurulmuş şirketlere ortak olunmasına ilişkin yapılan teklifleri
karara bağlamak.
e) Bu Kanun ve diğer mevzuat hükümleriyle Yönetim Kuruluna verilen
diğer görevleri yürütmek.
(2) Birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen tutar, Bakanlar Kurulunca
beş katına kadar artırılabilir. Bu tutar, her takvim yılı başından geçerli
olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak
uygulanır.
(3) Yönetim Kurulu, ayda bir defadan az olmamak üzere, en az yedi
üye ile toplanır ve en az beş üyenin aynı yöndeki oyu ile karar alır.
Yüksek Danışma Kurulu
MADDE 7 – (1) Yüksek Danışma Kurulu; Bakanın başkanlığında,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Sağlık
Bakanlığı müsteşarları, Savunma Sanayii Müsteşarı, Başkan, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi,
Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu, Türkiye
Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri
Birliği, Türk Eczacıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi başkanları,
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Bakanlık Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu tarafından
seçilecek altı üye ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının bildireceği
üç üye olmak üzere, toplam otuz iki üyeden oluşur. Bakanlık Sağlık
Politikaları Kurulu üyeleri Kurula doğal üye olarak katılırlar, ancak oy
kullanamazlar.
(2) Yönetim Kurulunun belirleyeceği üyeler; sağlık bilim ve/veya
teknolojileri alanlarında en az doktora derecesine sahip, eser, araştırma,
buluş veya çalışmalarıyla temayüz etmiş veya bilimsel ve teknolojik
sistem, kurum ve birimleri başarı ile kurmuş ve/veya yönetmiş olan
yerli ya da yabancı kişiler arasından seçilir. Kurulun gündemine göre
oy kullanmamak kaydıyla Yüksek Danışma Kurulu Başkanı tarafından
görüşlerine başvurmak üzere alanında uzman, yerli ve yabancı kişiler
davet edilebilir. Kurulun seçilmiş üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyeler
en çok iki dönem için bu göreve seçilebilir.
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(3) Yüksek Danışma Kurulu; TÜSEB’in politika, strateji ve hedeflerinin belirlenmesinde ve çalışma programının oluşturulmasında görüş
ve önerilerde bulunur.
(4) Yüksek Danışma Kurulu, yılda en az bir defa üye tam sayısının
üçte iki çoğunluğu ile toplanır, toplantıda hazır bulunan üyelerin salt
çoğunluğu ile karar alır. Yüksek Danışma Kurulunun kararları tavsiye
niteliğindedir. Yüksek Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları ile üyelerde aranacak diğer şartlar, Başkanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
Başkanlık Teşkilatı
MADDE 8 – (1) Başkanlık; Başkan, Genel Sekreterlik ve Başkana
bağlı olarak faaliyet gösteren enstitülerden oluşur.
(2) Başkan, üç yıl süreyle görev yapmak üzere Bakanın teklifi üzerine
Başbakan tarafından atanır. Süresi biten Başkan, iki dönem daha aynı
usulle yeniden atanabilir. Başkana yardımcı olmak üzere iki başkan yardımcısı görevlendirilebilir. Başkan yardımcıları, Başkanın görev süresi
ile sınırlı olarak görev yapmak üzere, Başkanın teklifi üzerine Bakan
tarafından atanır. Başkan, başkan yardımcıları ve Genel Sekreter, gerektiğinde görev süresi dolmadan da görevden alınabilir.
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(3) Genel Sekreter, Başkanın teklifi üzerine, Bakan tarafından atanır.
Genel Sekreter, Başkanın görev süresi ile sınırlı olmak üzere görev yapar.
Ancak, Genel Sekreterliğe yeni atama yapılıncaya kadar mevcut Genel
Sekreter görevine devam eder.
(4) Enstitü başkanları, Başkanın teklifi üzerine Bakan tarafından üç
yıllığına atanır. Süresi biten enstitü başkanı iki dönem daha aynı usulle
yeniden atanabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – Başkanın Görevleri, Genel Sekreterlik ve Enstitüler
Enstitüler
MADDE 11 – (1) TÜSEB bünyesinde aşağıdaki enstitüler
kurulmuştur:
a) Türkiye Kanser Enstitüsü
b) Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü
c) Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü
ç) Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü
d) Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü
e) Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü
(2) Birinci fıkrada sayılan enstitüler dışında, Bakanın teklifi üzerine
Bakanlar Kurulu kararıyla, TÜSEB’in merkezi dışındaki illerde de olmak
üzere yeni enstitüler kurulabilir.
(3) Enstitüler bünyesinde, ihtiyaca göre bilim kurulları kurulur. Enstitüler ile bilim kurulu üyelerinin nitelikleri, sayıları, bunlara yapılacak
ödemeler ile diğer hususlar, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak
Yönetim Kurulunun onayı üzerine Başkanlıkça çıkarılan yönetmelikle
düzenlenir.
ALTINCI BÖLÜM – Mali Hükümler
Gelirler
MADDE 16 – (1) TÜSEB’in gelirleri şunlardır:
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a) Genel bütçeden yapılacak yardımlar
b) Faaliyet gelirleri
c) Taşınır ve taşınmazlardan elde edilecek gelirler
ç) Şirketlerin ve teknoparkların kârlarından elde edilen gelirler
d) Ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonları ve iş birliklerinden elde edilen
gelirler
e) Fikri haklardan elde edilen gelirler
f ) Bağış ve vasiyetler
g) Müşavirlik hizmetlerinden elde edilecek gelirler
ğ) Gelirlerin nemaları ve diğer gelirler
(2) TÜSEB’in genel bütçeden elde ettiği gelirlerin en fazla yüzde
yirmi beşi personel harcamalarına ayrılır.
254

Mali Kolaylıklar
MADDE 17 – (1) TÜSEB’in görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerden
16 ncı madde kapsamında elde ettiği gelirleri dolayısıyla kurumlar
vergisi açısından iktisadi işletme oluşmuş sayılmaz. TÜSEB’e makbuz
karşılığında yapılan nakdî bağış ve yardımlar, 31/12/1960 tarihli ve
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar
vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi
üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum
kazancından indirilebilir.
(2) TÜSEB, bu Kanunda sayılan faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler
yönünden 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu ile 26/5/1981
tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi ve
harçlardan ve katılma payından, bu kapsamda düzenlenen kağıtlarla ilgili
olarak damga vergisinden, kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle
veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak
vergisinden muaftır.
(3) Bu Kanunla verilen görevlerin ifasına ilişkin olarak TÜSEB’in,
binek araçları hariç ithal edilen her türlü araç-gereç, ilaç, makine, tıbbi
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cihaz, ürün ve bunların yedek parçaları ile yayının yurda girişi ve her
türlü geçici depolama, antrepo ve ardiye ücretleri katma değer vergisi
ve özel tüketim vergisi hariç, gümrük vergisinden, düzenlenen kâğıtlar
damga vergisinden ve ücretten istisna olup bunlar için ithalat sınırlaması
uygulanmaz.
(4) TÜSEB, ihtiyaç duyduğu hizmetleri hizmet satın alma sözleşmeleri
ile yaptırabilir. TÜSEB, yapacağı araştırma ve incelemeler için hiçbir
ilmühaber, ruhsatname veya imtiyaz almak zorunda değildir.
YEDİNCİ BÖLÜM – Çeşitli ve Son Hükümler
Çeşitli Hükümler
MADDE 18 – (1) TÜSEB, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine
tabi değildir.
(2) TÜSEB’in malları Devlet malı hükmündedir.
(3) Yükseköğretim kurumlarıyla yapılacak protokoller çerçevesinde;
yüksek lisans, doktora, tıpta, eczacılıkta, diş hekimliğinde ve veteriner
hekimliğinde uzmanlık eğitimi ile doktora sonrası bilimsel çalışma
yapanlar, bu eğitim ve çalışmalarını enstitülerde yapabilirler. Bunların
enstitülerde geçen süreleri eğitim süresine ve/veya kredisine dâhil edilir.
Bilgi İsteme ve Gizliliğe Uyma
MADDE 19 – (1) TÜSEB, görevleri kapsamında Ar-Ge konuları için
gerekli gördüğü her türlü bilgiyi, kamu kurum ve kuruluşları ile vakıflara ait olanlar dâhil tüm yükseköğretim kurumlarından talep edebilir.
Kendilerinden bilgi talep edilenler, fikrî hakları saklı kalmak kaydıyla,
bu bilgileri vermek ve gereken kolaylığı göstermekle yükümlüdürler.
Bu şekilde elde edilen bilgilerden gizli mahiyetinde olanların gizliliğine
riayet edilir.
MADDE 24 – 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel
Kanununun 43 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “yazılı ve/veya
sözlü sınava” ibaresi “yazılı veya yazılı ve sözlü sınava”, on birinci fıkrasında yer alan “saklıdır” ibaresi “aday öğretmenler hakkında uygulanmaz”
şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 28 – 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (b) fıkrasında yer alan “bu maddenin (c) fıkrasında belirlenen sürelerde diploma
alamayan öğrenciler bakımından, müfredat değişikliği veya isimleri değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi ya da ders içeriği değişmemekle
birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle, daha önce başarılı
olunan derslerden hangilerini yeniden almaları gerektiği;” ibaresi madde
metninden çıkarılmış ve (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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c. Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt
olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere,
her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim
süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi
dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl
olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan
lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.
Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde katkı payı
veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle
öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak üniversite yetkili kurullarının
kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı
veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle
öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. Yatay geçiş ve çift ana dal eğitiminin
usul ve esasları ile azami öğrenim süreleri, lisansüstü eğitim usul ve
esasları ile öğrenim süreleri Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan
yönetmelikle belirlenir.
Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda mesleki yabancı
dil dersleri dışında zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamaz; ancak
üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı
ile isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verilebilir; bu
hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve
eğitimlerine devam ederler. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı
dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen
veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği
kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe
olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler,
kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması
hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
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Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl
itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması
şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak
yerleştirilebilirler.
Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun
olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler
için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme
esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten
başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız,
başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. İzledikleri
programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not
ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna
gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda
son sınıf ) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri
derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam
şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam
üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından
vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma
durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı
payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler,
sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmak kaydı ile
bu sürelerle kısıtlı değildir.
Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve
yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun
olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen
hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en
fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları
üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı
dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten
bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu
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sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde üniversite veya
yüksek teknoloji enstitülerinin her eğitim-öğretim yılı başında açacakları
sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri
başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden
devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre,
öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik
haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

258

GEÇİCİ MADDE 70 – Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan öğretim üyelerinden, bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarih itibarıyla mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde
bulunmakta veya özel sağlık kuruluşlarında çalışmakta olanlara, bu
faaliyetlerini sona erdirinceye kadar üniversite ödeneği ve ek ödeme
ödenmez. Bunlardan belirtilen faaliyetlerini sona erdirmek isteyenler,
31/12/2014 tarihine kadar bu konudaki iradelerini görevli oldukları
kurum yönetimlerine bildirirler ve bunların en geç 31/5/2015 tarihine
kadar bu faaliyetleri sona ermiş sayılır ve çalışma uygunluk belgesi veya
izni iptal edilir. Bu süre içinde mali hakları ve ek ödemeleri tam olarak
ödenmeye devam olunur.
Bu madde kapsamında bulunan öğretim üyelerinden belirtilen faaliyetlerinden dolayı görevi kötüye kullandıkları yargı kararı ile tespit
edilenlerin, genel hükümlere göre sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla,
serbest meslek veya özel sağlık kuruluşlarında çalışma uygunluk belgesi
veya izni iptal edilir.
Bu madde hükmü Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğretim üyeleri
hakkında da uygulanır. Ancak bu öğretim üyelerine üniversite ödeneği
ile sağlık hizmetleri tazminatı ödenmez.
MADDE 44 – 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve
Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(9) 4924 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde sözleşmeli olarak
çalışan tabipler ihtiyaç hâlinde, istihdam edildikleri hizmet biriminde
olmak kaydıyla, ekli (II) sayılı cetvelde sayılan hastane yöneticisi,
başhekim ve başhekim yardımcısı pozisyonlarında görevlendirilebilir.
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Bu şekilde görevlendirilenlere bu görevlerinden dolayı ayrıca herhangi
bir ödeme yapılmaz.”
Geçiş Hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) TÜSEB’in 2014 ve 2015 yılı harcamaları,
Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Bakanlık
bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır.
(2) Bu Kanunda öngörülen yönetmelik ve diğer düzenlemeler, bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır. Yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar Yönetim Kurulu tarafından belirlenen
uygulama ilkeleri çerçevesinde iş ve işlemler yürütülür.
(3) Bu Kanun ile kurulan enstitülerden Türkiye Kanser Enstitüsü
ile Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü altı ay
içinde, diğerleri üç yıl içinde faaliyete geçirilir. Sağlık Araştırmaları Genel
Müdürlüğünün kaldırıldığı tarihte devam eden iş ve işlemleri ile yürüttüğü projeler Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanır.
Bu kanun ile 10 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamenin
toplam 26 maddesi değiştirilmiş,
3 maddesi yürülükten kaldırılmıştır.
(6). 02.12.2014 tarihli 6572 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun:
Özeti
Bu kanun ile;
•

Hakim ve savcıların özlük haklarına iyileştirmeler,

•

Noterlik Kanununa ilişkin güncellemeler,

•

Koruma tedbirleri ile usule ilişkin hükümlerde değişiklikler,

•

Yargıtay’da ihdas edilen daire başkanlıklarına yeni kadrolar ve üye
seçimleri ile Başkanlık Kurulunun belirlenmesi için hükümler,

•

Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları ile idari yargı hakim
ve savcıları hakkında 14.02.2005 tarihinden 01.9.2013 tarihine
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kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş olan disiplin cezalarının
affedilmesine ilişkin değişiklikler,
•

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu ile 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük
ve Uygulama Şekli Hakkında Kanununa getirilen düzenlemeler,

•

6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununa eklenen düzenleme ile,hakim ve savcı adaylığı dönemi sonunda yapılan
yazılı sınavda başarılı olduğu halde Kurul tarafından mesleğe kabul
edilmeyenlere 60 gün içinde başvurmaları halinde mesleğe kabul
edileceklerine dair hükümler getirilmektedir.

İçeriği
MADDE 1 – 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun
22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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Boşalan, açılan veya dördüncü sınıftan üçüncü sınıfa geçirilen noterlikler Resmî Gazete’de ilan olunur.
MADDE 2 – 1512 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “son” ibaresi “Resmî Gazete’de” şeklinde değiştirilmiş ve
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Noterlere Türkiye Noterler Birliği tarafından verilen kimlik kartı,
tüm resmî ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmî kimlik
hükmündedir.
MADDE 3 – 1512 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Atama yapılırken aynı sınıftan noterlerin meslekteki kıdemleri esas
alınır. Kıdemde eşitlik hâlinde Adalet Bakanlığınca verilen noterlik
belge sıra numarası önce olan tercih edilir.
MADDE 6 – 1512 sayılı Kanuna 198 inci maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki 198/A maddesi eklenmiştir.
Elektronik İşlemler
MADDE 198/A – Bu Kanunda öngörülen işlemler, elektronik ortamda
güvenli elektronik imza kullanılarak da yapılabilir. Ancak, düzenleme
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şeklinde yapılması zorunlu tutulan işlemler ile irade beyanlarının alınmasına ilişkin işlemlerde güvenli elektronik imza kullanılabilmesi için
ilgililerin noter huzurunda olmaları gerekir.
Elektronik ortamda güvenli elektronik imza kullanılarak noter
huzurunda veya huzurda olmadan yapılabilecek noterlik işlemleri ile
15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlanan zaman damgası kullanılmasının zorunlu olduğu noterlik işlemleri
yönetmelikle düzenlenir. Belirlenen bu noterlik işlemlerine ilişkin tüm
bilgi ve belgeler güvenli elektronik imzayla elektronik ortamda işlenebilir,
saklanabilir ve gerektiğinde ilgili diğer kişi veya kurumlara elektronik
ortamda gönderilebilir. Ayrıca 61 inci maddede düzenlenen tespit işleri
güvenli elektronik imza ile elektronik ortamda da yapılabileceği gibi
aynı usulle elektronik ortamdaki durum, görüntü, işlem veya benzeri
her türlü verinin tespiti de yapılabilir.
Noterler tarafından yapılan tüm işlemlere dair bilgi ve belgeler Türkiye
Noterler Birliğinin Bilişim Sisteminde kaydedilir ve saklanır. Güvenli
elektronik imza ile imzalanmış belgelerde kanunlarda belirtilen mühürleme işlemi uygulanmaz ve ayrıca suret aranmaz. Güvenli elektronik imza
ile oluşturulan belge, talep edilmedikçe ayrıca fiziki olarak düzenlenmez.
Elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması gereken hâllerde belgenin
aslının aynı olduğu belirtilerek noterlikçe imzalanır ve mühürlenir.
Güvenli elektronik imza ile imzalanmış belgenin elle atılan imzalı
suretiyle çelişmesi hâlinde noterlerin kullandığı bilişim sisteminde kayıtlı
olan güvenli elektronik imzalı belge esas alınır.
Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması sırasında işlenen
kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması için gerekli
tedbirler alınır.
Elektronik ortamda yapılacak noterlik işlemlerine ilişkin ücretler,
112 nci maddeye göre düzenlenecek tarifede gösterilir.
İkinci fıkra uyarınca elektronik ortamda yapılabilecek bir noterlik
işleminin bir belgeye dayanması hâlinde; belge sureti, taraflar, vekilleri
veya temsilcileri tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanarak
elektronik ortamda notere gönderilebilir. Ancak belge aslının fiziki
olarak ibrazının zorunlu olduğu hâllerde elektronik ortamda yapılan
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başvuru sonrasında belge aslı yönetmelikte belirlenen süre içinde notere
ibraz edilir.
Birlik, noter odaları ve noterlik personeli ile noterlere dağıtılacak
nitelikli elektronik sertifikalar, Türkiye Noterler Birliği tarafından
temin edilerek dağıtılır.
Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına, saklanmasına
ve paylaşılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir.
Yabancı memleketlerde, noterlik işlemlerinin elektronik ortamda
yapılması için sağlanması gerekli olan teknik ve idari şartlara dair usul
ve esaslar yönetmelikte düzenlenir.
Bu madde kapsamında hazırlanacak yönetmelik, Dışişleri Bakanlığı,
Türkiye Noterler Birliği ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun
görüşleri alınarak Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılır.
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MADDE 11 – 2575 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının son cümlesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
1. İdari İşler Kurulu, idari dairelerin başkanları ile her takvim yılı
başında Başkanlık Kurulunca her idari daireden seçilecek bir üye ve her
dava dairesinden seçilecek bir başkan veya üyeden oluşur. Kurulun seçimle
belirlenen üyeliklerinde boşalma olması hâlinde Başkanlık Kurulunca
otuz gün içinde seçim yapılır.
MADDE 12 – 2575 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında yer alan “otuzbir” ibaresi “yirmi beş”
şeklinde değiştirilmiştir.
1. İdari Dava Daireleri Kurulu, idari dava dairelerinin başkanları
ile her idari dava dairesinden iki yıl için Başkanlık Kurulu tarafından
görevlendirilen iki asıl ve iki yedek üyeden; Vergi Dava Daireleri Kurulu
ise vergi dava dairelerinin başkanları ile her vergi dava dairesinden iki
yıl için Başkanlık Kurulu tarafından görevlendirilen üç asıl ve üç yedek
üyeden oluşur. İki yıllık süre sonunda Başkanlık Kurulunca, her iki
kuruldaki üyelerin yarısı iki yıl süreyle yeniden görevlendirilirken, diğer
yarısı kurullarda daha önce görevlendirilmeyen üyeler arasından yenilenir. Kurullarda görevlendirilen asıl üyeler, üst üste en fazla iki dönem
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görevlendirilebilir. Asıl üyenin görevini geçici olarak yerine getirememesi
durumunda ilgili daireden, zorunlu hallerde diğer dairelerden görevlendirilen yedek üye kurul toplantılarına katılır. Kurulların asıl veya yedek
üyeliklerinde boşalma olması hâlinde Başkanlık Kurulu tarafından yedi
gün içinde, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.
MADDE 13 – 2575 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ondördüncü ve Onbeşinci” ibaresi “On dördüncü,
On beşinci ve On altıncı” şeklinde, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde,
üçüncü fıkrasında yer alan “Başkanlar” ibaresi “Başkanlık” şeklinde
değiştirilmiştir.
Başkanlık Kurulu, iş yükü bakımından zorunluluk doğması hâlinde
vergi dava daireleri, idari dava daireleri veya idari dairelerden birinin
veya birkaçının görev alanını değiştirerek bu daireleri; vergi dava dairesi,
idari dava dairesi veya idari daire olarak görevlendirebilir.
MADDE 14 – 2575 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü ve dördüncü
cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde dava daireleri arasındaki iş bölümü aşağıdaki esaslar uyarınca Başkanlık Kurulu
tarafından belirlenir.
MADDE 17 – 2575 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
3. Başkanlar Kurulunun kararları kesin olup bu kararlar aleyhine
başka bir yargı merciine başvurulamaz.
MADDE 18 – 2575 sayılı Kanunun 52/A maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 52/A – 1. Başkanlık Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üyelerin görev yerlerini, dairelerin iş durumunu ve ihtiyaçlarını
göz önünde tutarak belirlemek,
b) Zorunlu hâllerde daire başkanı ve üyelerin dairelerini değiştirmek,
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c) Danıştay tetkik hâkimlerinin çalışacakları daireleri, kurulları ve
görecekleri işleri belli etmek ve gerektiğinde yerlerini değiştirmek,
d) Daireler arasında iş bölümünü belirlemek,
e) Yetkili merciin neresi olduğu belirtilmemiş olan yönetim işlerini
belli etmek veya bu işleri yapmak,
f) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
2. Başkanlık Kurulunun kararları kesin olup bu kararlar aleyhine
başka bir yargı merciine başvurulamaz.
MADDE 20 – 2575 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 26 – 1. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren on beş gün içinde bu Kanuna göre oluşturulan Danıştay üyeliği
kadroları için seçim yapılır.
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2. Seçimin tamamlanmasından itibaren beş gün içinde bu Kanunla
ihdas edilen daire başkanlığı kadroları için seçim yapılır.
3. Başkanlık Kurulu, iş durumunu dikkate alarak daireler arasındaki iş bölümünü yeniden belirler ve buna ilişkin karar derhâl Resmî
Gazete’de yayımlanır. Bu karar, yayım tarihinden itibaren on gün sonra
uygulanmaya başlanır.
4. Başkanlık Kurulu, iş bölümüne ilişkin kararın Resmî Gazete’de
yayımlanmasından itibaren on gün içinde, kurulların ve dairelerin iş
durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Danıştay daire
başkanları, kurullarda ve dairelerde görev yapan Danıştay üyeleri ve
tetkik hâkimlerinin hangi kurul ve dairelerde görev yapacağını yeniden
belirler.
5. Başkanlık Kurulunun iş bölümünün belirlenmesine ilişkin kararı
uygulanmaya başlayıncaya kadar bu Kanunla yapılan değişiklikten önceki
iş bölümüne ilişkin hükümler uygulanmaya devam olunur.
6. Yeni iş bölümüyle dairesi değiştirilen dava dosyaları, iş bölümüne
ilişkin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren on gün içinde
ayrıca bir karar verilmesine yer olmaksızın listeye bağlanmak suretiyle
mevcut hâlleriyle ilgili daireye devredilir. İş bölümü kararı sonrası
Danıştaya gelecek olanlar (karar düzeltme ve yargılamanın yenilenmesi
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dâhil) ile kanun yollarına konu edilerek bozulan dava dosyaları iş bölümü
kararıyla görevleri belirlenen dairelerce sonuçlandırılır.
MADDE 21 – 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun
5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Yargıtayda yirmi üç hukuk, yirmi üç ceza dairesi ve her
dairede bir daire başkanı ile yeteri kadar üye bulunur.
MADDE 22 – 2797 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci
fıkrasının birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan
“hukuk veya ceza dairesi olarak belirlenmesi ile” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
MADDE 25 – 2797 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 36 – Yargıtayda yeteri kadar tetkik hâkimi bulunur. Tetkik
hâkimleri, meslekte en az beş yılını fiilen doldurmuş adli yargı hâkim
ve Cumhuriyet savcıları arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanır.
MADDE 27 – 2797 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 14 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren on beş gün içinde bu Kanuna göre oluşturulan Yargıtay üyeliği
kadroları için seçim yapılır.
Seçimin tamamlanmasından itibaren beş gün içinde bu Kanunla
ihdas edilen daire başkanlığı kadroları için seçim yapılır.
İkinci fıkra uyarınca yapılan seçimin tamamlanmasından itibaren
beş gün içinde Birinci Başkanlık Kurulu yeniden belirlenir.
Yeni oluşan Birinci Başkanlık Kurulu, iş durumunu dikkate alarak
daireler arasındaki iş bölümünü yeniden belirler ve buna ilişkin karar
derhâl Resmî Gazete’de yayımlanır. Bu karar, yayım tarihinden itibaren
on gün sonra uygulanmaya başlanır.
Birinci Başkanlık Kurulu, iş bölümüne ilişkin kararın Resmî Gazete’de
yayımlanmasından itibaren on gün içinde, dairelerin iş durumunu ve
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Yargıtay daire başkanları, üyeleri
ve tetkik hâkimlerinin hangi dairelerde görev yapacağını yeniden belirler.
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Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun iş bölümü kararı uygulanmaya
başlayıncaya kadar bu Kanunla yapılan değişiklikten önceki iş bölümüne
ilişkin hükümler uygulanmaya devam olunur.
Yeni iş bölümüyle dairesi değiştirilen dava dosyaları, beşinci fıkra
uyarınca görevlendirme yapılmasından itibaren on gün içinde mevcut
hâlleriyle ilgili daireye gönderilir.
MADDE 29 – 2802 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına “Adalet Müfettişlerine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulu Müfettişlerine ve Bakanlık İç Denetçilerine”
ibaresi, beşinci fıkrasına “ödeme yapılanlara;” ibaresinden sonra gelmek
üzere “yabancı dil tazminatı hariç,” ibaresi ve maddeye beşinci fıkradan
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş; mevcut altıncı fıkrada yer
alan “vergiye” ibaresi “vergi ve kesintiye” şeklinde değiştirilmiştir.
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Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay
başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay
daire başkanları, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Yargıtay ve Danıştay üyeleri,
birinci sınıf hâkim ve savcılar, birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılar
ve diğer hâkim ve savcılara (15.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık
ek tazminat ödenir. Bu Kanuna tabi olan hâkim ve savcılardan Anayasa
Mahkemesinde görev yapanlara ödenen aylık ek ödenek ve Uyuşmazlık
Mahkemesinde görev yapanlara ödenen ödenek ile bu fıkrada belirlenen
ek tazminattan yalnızca biri ve yüksek olanı ödenir.
MADDE 30 – 2802 sayılı Kanuna 112 nci maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki 112/A maddesi eklenmiştir.
Silah Edinme
MADDE 112/A – Hâkim ve savcılar, Emniyet Genel Müdürlüğünce
10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer
Aletler Hakkında Kanunun ek 8 inci maddesi uyarınca temin edilen
yerli veya ithal tabancaları, anılan maddedeki şartlar uyarınca bedeli
mukabilinde zatî silah olarak satın alabilirler.

TBMM 24. DÖNEM 4. ve 5. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

MADDE 31 – 2802 sayılı Kanuna 112/A maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki 112/B maddesi eklenmiştir.
Mesleki Kimlik Kartı
MADDE 112/B – Hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, tüm resmi ve özel kurum ve
kuruluşların iş ve işlemlerinde resmi kimlik hükmündedir.
MADDE 32 – 2802 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 19 – Adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile
idari yargı hâkim ve savcıları hakkında 14/2/2005 tarihinden 1/9/2013
tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş olan uyarma ve aylıktan
kesme cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir.
Af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı ilgililer hakkında disiplin inceleme, soruşturma ve kovuşturması yapılmaz; devam etmekte olan disiplin inceleme, soruşturma
ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır; kesinleşmiş olan disiplin cezaları
uygulanmaz.
14/2/2005 tarihinden 1/9/2013 tarihine kadar işlenmiş fiillerden
dolayı Kanunun 65 inci maddesi, 66 ncı maddesi, 67 nci maddesi ve
(e) ve (f) bentleri hariç 68 inci maddesi uyarınca verilip kesinleşmiş
bulunan disiplin cezaları ile Kanunun 69 uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi ve üçüncü fıkrası uyarınca verilmiş cezalar, hakkında
ceza tertip olunanın, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
altmış gün içinde başvurusu üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Genel Kurulunca incelenir.
Yapılan inceleme sonunda Genel Kurul, başvurunun reddine karar
verebileceği gibi önceki kararın kaldırılmasına veya eyleme uyan alt
bir disiplin cezasına karar verebilir. Genel Kurul tarafından verilen bu
kararlara karşı Başkan veya hakkında ceza tertip olunan, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde, Genel Kuruldan yeniden inceleme talebinde
bulunabilir. Yeniden inceleme talebi üzerine verilen kararlar kesindir.
Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır
ve dosyalarından çıkarılır.
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Disiplin cezalarının affı, ilgililere geçmiş süreler için özlük hakları
ve parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermez.
MADDE 33 – 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Adalet Bakanlığı teşkilatı, merkez, taşra ve yurt dışı
teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan meydana gelir.
MADDE 35 – 2992 sayılı Kanunun 25 inci maddesinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki 25/A maddesi eklenmiştir.
Yurt Dışı Teşkilatı
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MADDE 25/A – Bakanlık, 13/12/1983 tarihli ve 189 sayılı Kamu
Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.
Yurt dışı teşkilatında yer alan Adalet Müşavirliği kadrolarına,
hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış ve üstün
başarısı ile yurt dışı hizmetlerinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar
arasından atama yapılır.
Yurt dışı teşkilatına atanan adalet müşavirlerinin bu görevde geçirdikleri süreler hâkimlik ve savcılık mesleğinde geçmiş sayılır ve ilgilinin
kademe ve derece ilerlemesinde dikkate alınır. Adalet müşavirleri hakkındaki siciller, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu hükümleri
uyarınca Adalet Bakanlığı Müsteşarı tarafından verilir.
Yurt dışı sürekli görev süresi üç yıldır. Bu süre hizmetin gerektirdiği
hâllerde Bakanın onayıyla bir yıla kadar uzatılabilir. Görev süresi sona
erenler tekrar atanabilir.
Adalet Bakanlığı yurt dışı kadrolarına atanan hâkim ve savcılara
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında sürekli görevle yurt
dışı kadrolarında bulunanlara yapılan ödemeler, aynı usul ve esaslar
çerçevesinde ödenir.

TBMM 24. DÖNEM 4. ve 5. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

Adalet müşavirlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar
Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 36 – 2992 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 9 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 2802
sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 50 nci maddesi kapsamında
dış temsilciliklerde adalet müşaviri olarak görevli olanlardan, görev yaptıkları temsilcilikte ilgili mevzuatı uyarınca Adalet Bakanlığı yurt dışı
teşkilatı kurulduğu tarih itibarıyla görevde bulunanlar; bu teşkilatların
kurulduğu tarihte görevli bulundukları temsilcilik için tahsis edilmiş
olan adalet müşaviri kadrolarına atanmış sayılır.
MADDE 38 – 4954 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 13 – Hâkim ve savcı adaylarına verilen meslek
öncesi eğitim sonunda yapılan yazılı sınavlarda başarı gösteremediği için
genel idare hizmetleri sınıfında bir kadroya atanan veya adaylığına son
verilenler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde,
yeni bir yazılı sınava alınmaları talebiyle Akademiye başvurabilirler.
Başvuru süresinin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içinde ilgililer,
Akademi tarafından Kanunun 28 inci maddesi uyarınca yapılacak
yazılı sınava alınırlar.
MADDE 39 – 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece
Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki
cümleler eklenmiştir.
Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate
alınarak daireler arasındaki iş dağılımı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu tarafından belirlenebilir. Bu kararlar, Resmî Gazete’de yayımlanır. Daireler, tevzi edilen davalara bakmakla yükümlüdür. Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulunca iş dağılımının yapıldığı tarih itibarıyla
görülmekte olan davalarda daireler, iş bölümü gerekçesiyle dosyaları
diğer bir daireye gönderemez.
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MADDE 40 – 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun 116 ncı maddesinde yer alan “somut delillere dayalı kuvvetli” ibaresi “makul” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 41 – 5271 sayılı Kanunun 128 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (17) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
17. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde
309, 311, 312, 313, 314, 315, 316),
MADDE 42 – 5271 sayılı Kanunun 135 inci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “tespit edilebilir,” ibaresi madde metninden çıkarılmış, beşinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve
diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut yedinci fıkrasının (a)
bendinin (14) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bu alt
bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiş ve diğer alt bent
buna göre teselsül ettirilmiştir.
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(6) Şüpheli ve sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespiti,
soruşturma aşamasında hâkim, kovuşturma aşamasında mahkeme kararına istinaden yapılır. Kararda, yüklenen suçun türü, hakkında tedbir
uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya
iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodu ve tedbirin süresi belirtilir.
14. Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (madde 302),
15. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde
309, 311, 312, 313, 314, 315, 316),
MADDE 43 – 5271 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinin (11) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bu alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiş
ve diğer alt bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
11. Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (madde 302),
12. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde
309, 311, 312, 313, 314, 315, 316),
MADDE 44 – 5271 sayılı Kanunun 153 üncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

TBMM 24. DÖNEM 4. ve 5. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

MADDE 153 – (1) Müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini
inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir.
(2) Müdafiin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma
yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet
savcısının istemi üzerine hâkim kararıyla kısıtlanabilir. Bu karar ancak
aşağıda sayılan suçlara ilişkin yürütülen soruşturmalarda verilebilir:
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
1. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),
2. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),
3. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
4. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
5. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220),
6. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 307,
308),
7. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde
309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316),
8. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 326, 327, 328,
329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337).
b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile
Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde
12) suçları.
c) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 160
ıncı maddesinde tanımlanan zimmet suçu.
d) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçlar.
(3) Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile
bilirkişi raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları
diğer adli işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında, ikinci fıkra hükmü
uygulanmaz.
(4) Müdafi, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği
tarihten itibaren dosya içeriğini ve muhafaza altına alınmış delilleri
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inceleyebilir; bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçsız olarak
alabilir.
(5) Bu maddenin içerdiği haklardan suçtan zarar görenin vekili de
yararlanır.
MADDE 45 – 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 9 – (1) 31/12/2019 tarihine kadar, asliye ceza
mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet savcısı bulunmaz
ve katılma hususunda Cumhuriyet savcısının görüşü alınmaz. Ancak,
verilen hükümler ile tutuklamaya veya salıverilmeye ilişkin kararlara
karşı Cumhuriyet savcısının kanun yoluna başvurabilmesi amacıyla
dosya Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.
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MADDE 46 – 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 47 – 6087 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Hâkim ve savcı adaylığı dönemi sonunda
yapılan yazılı sınavda başarılı olduğu hâlde Kurul tarafından mesleğe
kabul edilmeyenler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
altmış gün içinde, mesleğe kabul edilmeleri talebiyle Kurulun ilgili
dairesine başvurabilirler.
Bu kanun ile 10 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamenin
toplam 49 maddesi değiştirilmiş,
7 maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
(7). 22.01.2015 tarihli 6586 sayılı Millî Mayın Faaliyet Merkezi
Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun:
Özeti
Bu kanun ile;
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•

Türkiye Cumhuriyetinin sınırları dâhilinde gerçekleştirilecek
insani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizleme
faaliyetlerine yönelik politikaları belirlemek, bu faaliyetleri planlamak ve yönetmek, yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak amacıyla Millî
Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığı kurulmasına ilişkin hükümler
getirilmekte,

•

Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili askeri mevzuat çerçevesinde; asker
personelin giyim, kuşam, teçhizat, donanım malzemeleri ile sağlık
muayeneleri, disiplin ve ceza hükümleri, izin gibi özlük haklarına
ilişkin yargı reformu çerçevesinde yapılan yasal düzenlemelere
uyum sağlamak ve mevzuatın eskimesinden dolayı uygulamada
karşılaşılan sorunlara çözüm getirmeye yönelik güncellemeyi
amaçlayan düzenlemeler getirilmekte,

•

1111 sayılı Askerlik Kanunu ile, askerlik çağının her erkeğin
nüfus kayıtlarında yazılı olan yaşına göre tespit edildiği ve yirmi
yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününden başlayarak kırk
bir yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününde bitmek üzere
en çok yirmi bir yıl süreceğine dair düzenleme yapılmakta,

•

Adı “Türk Silahlı Kuvvetleri Giyecek ve Teçhizatı Kanunu” şeklinde değiştirilen 7471 sayılı Kanun ile Türk Silâhlı Kuvvetleri
mensupları ile yakınlarının ikinci ve üçüncü basamak muayene ve
tedavilerini sağlamak, rapor, muayene ve diğer sağlık hizmetleri ile
askerlerin ve adayların sıhhi yeterliklerini tespit etmek, kontenjan
dâhilinde sivil kişilere sağlık hizmeti vermek maksadıyla askerî
ihtiyaçlar dikkate alınarak Genelkurmay Başkanlığınca asker
hastaneleri kurulacağına dair düzenleme yapılmakta,

•

211 sayılı TSK İç Hizmet Kanununda asker kişilerin kıta, karargâh
ve kurumlarda ya da görev esnasında veya görev yerlerinde ölümü
hâlinde soruşturma ve kovuşturma süresince yasal mirasçılarını
temsil etmek üzere kendilerinin seçtiği bir avukatın vekil olarak görevlendirileceği, fiili veya hukuki imkânsızlık nedeniyle
görevlendirme yapılamaması hâlinde bu görevin baro tarafından
belirlenecek bir avukat tarafından yürütüleceği, yasal mirasçıların avukatının gelmesi hâlinde baro tarafından seçilen avukatın
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görevinin sona ereceği, görevlendirilen vekilin savcılıkça yapılacak
olay yeri inceleme, ölü muayenesi ve otopsi ile tanık ve bilirkişi
dinlenmesi işlemleri sırasında hazır bulunmasının zorunlu olduğuna dair hüküm getirilmekte,
•

926 sayılı TSK Personel Kanununda yer alan “ölüm veya ağır
hapis cezası” ibaresi “ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet
hapis cezası” şeklinde değiştirilmekte,

•

Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacını karşılamaya
yönelik boru hattı ve depolama sistemi olan NATO POL tesislerinin ülke ekonomisine katkı sağlamasını amaçlayan düzenleme
yapılmaktadır.

İçeriği
BİRİNCİ BÖLÜM – Amaç, Kapsam ve Tanımlar
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Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; Türkiye Cumhuriyeti sınırları
dâhilinde gerçekleştirilecek insani amaçlı mayın ve/veya patlamamış
mühimmat temizliğine yönelik faaliyetleri yürütecek Millî Mayın Faaliyet Merkezinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyetinin tamamında
insani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizleme faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin esasları kapsar.
(2) Millî Mayın Faaliyet Merkezi, Bakanlar Kurulu kararı ile görevlendirilmesi hâlinde yurt dışında da faaliyet gösterebilir.
(3) 24/2/2000 tarihli ve 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde
Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara
İlişkin Kanun kapsamında yürütülen faaliyetler, bu Kanun kapsamı
dışındadır.
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İKİNCİ BÖLÜM – Kuruluş ve Görevler
Kuruluş
MADDE 4 – (1) Türkiye Cumhuriyetinin sınırları dâhilinde gerçekleştirilecek insani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizleme
faaliyetlerine yönelik politikaları belirlemek, bu faaliyetleri planlamak
ve yönetmek, belirlenen esaslara uygun olarak gerçekleştirilmesini takip
etmek, yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon
ve işbirliğini sağlamak amacıyla Bakana bağlı olarak Millî Mayın Faaliyet
Merkezi Başkanlığı kurulmuştur.
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
MADDE 5 – (1) Merkezin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Mayın ve/veya patlamamış mühimmat tehdidini ortadan kaldırmak
amacıyla, ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak; millî
politika, strateji, öncelikler ve iş planlarını içeren millî mayın faaliyet
planını oluşturmak ve Bakanlar Kurulunun onayına sunmak,
b) Millî mayın faaliyet planını uygulamak, yürütülen faaliyetleri takip
ve kontrol etmek, aksaklıklarla ilgili tedbir almak,
c) Millî mayın temizleme standartlarını hazırlamak, güncellemek ve
yayımlamak,
ç) Mayın ve/veya patlamamış mühimmat faaliyetlerinin ulusal düzenlemelere ve uluslararası mayın temizleme standartlarına uyumlu olarak
yürütülmesini sağlamak,
d) Mayın ve/veya patlamamış mühimmat faaliyetleri konusundaki
gelişmeler hakkında Bakanlar Kuruluna rapor vermek, kamuoyuna ve
ihtiyaç duyulan yerlere açıklamalarda bulunmak,
e) Mayın ve/veya patlamamış mühimmat mağdurlarına yardım konusunda, yasal düzenlemeler kapsamında yürütülen işlemleri takip etmek
ve gerektiğinde iyileştirici önlemler alınmasına yönelik girişimlerde
bulunmak,
f ) Mayın ve/veya patlamamış mühimmat içerdiği bilinen veya şüphelenilen alanlara ilişkin bilgileri, bu kapsamda gerçekleştirilen keşif
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faaliyetlerini, bu alanların bulundukları bölgeye, bölge halkına ve ulusal
menfaatlerimize etkisini, söz konusu alanların temizlenmesinin sağlayacağı fayda ve mahsurları, temizlenen alanlara ilişkin bilgi ve raporları,
mayın ve patlamamış mühimmat kaza ve olayları ile bu kaza ve olaylardan
etkilenenlere ilişkin detaylı ve istatistiki bilgileri, mayın risk eğitimi kapsamında gerçekleştirilen ve planlanan işlemleri, ayrıca mayın faaliyetleri
kapsamında ihtiyaç duyulan her türlü bilgiyi takip etmek, yönetmek ve
istatistiki veriler üretmek maksadıyla, mayın faaliyetleri bilgi yönetim
sistemini kurmak ve işletmek,
g) Mayın ve/veya patlamamış mühimmat sorunu ve toplum üzerindeki
farklı etkilerine ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapmak amacıyla bilgi
toplama ve analiz sistemi tesis etmek,
ğ) Merkezin faaliyetlerinin etkili yönetimini sağlamak amacıyla ihtiyaç
duyulacak iç sistemleri ve usulleri oluşturmak,
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h) Mayın ve/veya patlamamış mühimmat faaliyetini gerçekleştirecekleri
akredite etmek, yapacağı denetimlerde aykırı bir durum tespit etmesi
hâlinde akreditasyonları iptal etmek,
ı) Kalite güvence ve kalite kontrol faaliyetleri ile sertifikasyon işlemlerini gerçekleştirmek.
(2) Millî Mayın Faaliyet Merkezi Başkanı; Merkezin hizmetlerini
mevzuata, millî mayın faaliyet planına ve kuruluş amaçlarına uygun
olarak yürütmek ve faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum
ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli olup,
Merkezin icraatından ve emri altındakilerin faaliyetlerinden ve işlemlerinden Bakana karşı sorumludur.
(3) Millî Mayın Faaliyet Merkezi Başkanı ve Merkezin her kademedeki
yöneticileri, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirtmek şartıyla
yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilirler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – Çeşitli ve Son Hükümler
Muafiyet
MADDE 10 – (1) Merkez tarafından gerçekleştirilen insani amaçlı
mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizliği faaliyetleri kapsamında
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kullanılmak üzere yurt dışından getirilecek her türlü araç, makine, teçhizat
ve mayın aramak üzere eğitilmiş hayvanlar gümrük vergilerinden muaftır.
Yetki Devri
MADDE 11 – (1) Bakanlar Kurulu, millî mayın faaliyet planında
yer alan projelerin veya projelerin Maliye Bakanlığınca belirlenecek belli
bir limite kadar olan kısmının güncelleme yetkisini Bakana devredebilir.
MADDE 12 – 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun
2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Askerlik çağı her erkeğin nüfus kayıtlarında yazılı
olan yaşına göredir ve yirmi yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci
gününden başlayarak kırk bir yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci
gününde bitmek üzere en çok yirmi bir yıl sürer. Bu süre, Genelkurmay
Başkanlığının göstereceği lüzum, Millî Savunma Bakanlığının teklifi ve
Bakanlar Kurulu kararıyla beş yıla kadar uzatılabilir veya kısaltılabilir.
Türk vatandaşlığına sonradan alınanlar askerliklerini, vatandaşlığa
alındıkları tarihteki yaş ve öğrenim durumlarına göre o yaştaki Türk
vatandaşı yükümlüler gibi yaparlar. Bunlardan gelmiş oldukları ülkelerde askerlik yaptıklarını veya askerlik hizmetini yerine getirmiş sayıldıklarını belgeleyenler ile vatandaşlığa alındıkları yıl yirmi iki yaşında
olanlar askerlik yapmış sayılırlar. Bunların askerlikleri, istekleri hâlinde
vatandaşlığa alındıkları tarihten itibaren iki yıl süreyle ertelenir. Ertelemelerinin sona ereceği yıl yoklamaları yapılarak o yıl askerlik çağına
giren doğumlularla işlem görürler. Bunlar, seferberlik hâlinde ihtiyaca
göre askere sevk edilebilirler.
Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra yeniden
Türk vatandaşlığını kazananların askerlik işlemleri, önceki askerlik
safahatları dikkate alınarak bu Kanunun durumlarına uyan hükümlerine göre yürütülür.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kanunlarına göre zorunlu askerlik
hizmetini yerine getirdiklerini belgelendiren Türk vatandaşları bu Kanun
hükümlerine göre askerlik yapmış sayılırlar.
Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen esaslara göre; yurt dışında
doğan ve ikamet edenler ile kanuni rüşt yaşına kadar yabancı bir ülkeye
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gitmiş olanlardan bulundukları ülke vatandaşlığını da kazanan Türk
vatandaşları, talepleri hâlinde, durumlarına uyan ve bu Kanunun
öngördüğü askerlik statülerinden biri içerisinde askerlik mükellefiyetlerini
otuz sekiz yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar yerine getirebilirler
veya tabiiyetinde bulundukları diğer ülkede askerlik yapmış olduklarını
belgelemek kaydıyla mükellefiyetlerini yerine getirmiş sayılırlar. Bunların
otuz sekiz yaş sonuna kadar askerlikleri ertelenmiş kabul edilir.
MADDE 13 – 1111 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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Askerliğe elverişli olup olmadıklarının tespiti için memuriyet mahalli
dışındaki asker hastanesine gönderilmelerinde zaruret görülenlerin harcırahı, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8 inci
maddesine göre ödenir. Ayrıca, bunların konaklama giderleri anılan
Kanunun 33 üncü maddesinin (d) fıkrasında yer alan hükümlere göre
ödenir.
MADDE 14 – 1111 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
İzin, istirahat veya hava değişimine gönderilecek olan erbaş ve erlerin
ne kadar süreyle izinli, istirahatli veya hava değişimli olduklarını gösterir belge birlik komutanlıklarınca yükümlülere elden verilir, ayrıca bu
belgelerin bir nüshası da yükümlülerin terhislerinde kıta şahsi dosyası
ile birlikte askerlik şubesine gönderilir.
Bu maddede yazılı izinlerin dışında izin vermeye, Genelkurmay
Başkanlığının teklifi ve Bakanlığın uygun görüşü üzerine Bakanlar
Kurulu yetkilidir. Verilecek bu izinlerin askerlik hizmetinden sayılıp
sayılmayacağı Bakanlar Kurulu kararında gösterilir.
MADDE 17 – 6/5/1960 tarihli ve 7471 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti
Ordusu Subay ve Astsubaylarının Giyecek ve Teçhizatına Dair Kanun”un
adı “Türk Silahlı Kuvvetleri Giyecek ve Teçhizatı Kanunu” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 18 – 7471 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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MADDE 1 – Bu Kanunun amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu
askeri personele ilk nasıp istihkakı hariç istihkak olarak verilecek veya
tahsis edilecek giyecek ve teçhizatına ilişkin hususları belirlemektir.
Bu Kanun; Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu askeri personeli ve
bu personele giyecek ile teçhizatını istihkak olarak verecek veya tahsis
edecek birlik, karargâh ve kurumları kapsar.
Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Türk Silahlı Kuvvetleri: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri
Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığını,
b) Askeri personel: Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli
astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, askeri öğrenci, sözleşmeli
erbaş ve erler ile bunların adayları, erbaş ve erler ile yedek personeli,
c) İstihkak: Askeri personel tarafından kullanılmasına ve ilgili mevzuatı kapsamında sarfına yetki verilen giyecek ve teçhizatının cins ve
miktarını,
ç) Tahsis: Askeri personel tarafından bir hizmetin ifası amacıyla veya
hizmetin devamı süresince kullanılmasına ve ilgili mevzuatı kapsamında
sarfına yetki verilen giyecek ve teçhizatının cins ve miktarını ifade eder.
MADDE 19 – 7471 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Askeri personele, yönetmelikle tespit edilen giyecek ve
teçhizatı istihkak olarak; hizmetin özelliğine göre, ihtiyaç duyulan giyecek
ve teçhizatı ise tahsis olarak verilir.
İstihkak veya tahsis olarak kullanılmak üzere verilecek giyecek ve teçhizatının cins, miktar ve miadını gösteren istihkak veya tahsis listelerini
belirlemeye; tespit edilen giyecek ve teçhizatına yenilerini ilave etmeye
veya ihtiyaç kalmayanları iptal etmeye, miktar ve miatlarında değişiklik
yapmaya Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine ilgisine göre Millî
Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.
MADDE 20 – 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri
İç Hizmet Kanununun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 57 – Türk Silâhlı Kuvvetleri sağlık işlerinde, askerlerin fizik
ve moral durumlarının takibi ile koruyucu ve askerî sağlık hizmetlerinin
yürütülmesi esastır. 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri saklıdır.
Bu hizmetin yerine getirilmesinden kıta komutanları, karargâh veya
askerî kurum amirleri ile bunların tabipleri sorumludur.
Türk Silâhlı Kuvvetleri sağlık teşkillerindeki sağlık hizmetleri, harekât
ihtiyaçları hariç ulusal sağlık mevzuatında yer alan hizmet standartlarına göre yürütülür.
MADDE 21 – 211 sayılı Kanunun 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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MADDE 58 – Türk Silâhlı Kuvvetlerinde koruyucu sağlık hizmetleri
kapsamında; çevre sağlığı, kişisel sağlık ve hijyen, ilk yardım, bağışıklama,
bulaşıcı hastalıklar ile tütün ve madde kullanımının önlenmesi, iş sağlığı
ve güvenliği, okul sağlığı, sağlıklı beslenme, barınma ve giyinme, fiziksel
performans ve etkinliklerin artırılması ile koruyucu sağlık hizmetlerine
ilişkin diğer tedbirler alınır.
Askerî sağlık hizmetleri; göreve uyarlık ve elverişlilik kontrolleri ile
periyodik veya zorunlu kontrolleri, sağlık raporu kontrolünü, tıbbi tehditlerin önlenmesini ve ortadan kaldırılmasını, tahliye, tedavi, sağlık
lojistiği ve askerî sağlığa ilişkin diğer ihtiyaçları kapsar.
MADDE 22 – 211 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 59 – Subay, astsubay, uzman jandarma, sivil personel, askerî
öğrenciler, erbaş ve erler ile bunların adayları, yönetmelikle belirlenen
usul ve esaslar çerçevesinde sağlık açısından; göreve uyarlık ve elverişlilik
ile periyodik veya zorunlu kontrollere ya da sağlık raporu kontrolüne
tabi tutulabilir.
MADDE 23 – 211 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 60 – Kıta, karargâh ve askerî kurum tabipleri kadrolarda
gösterilir.
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Kadroda gösterilen tabip mevcut değilse aynı yerdeki diğer kıta,
karargâh veya askerî kurumlarda görevli bir tabip yahut Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilecek yeterli sayıda tabip kıta, karargâh veya
askerî kurum tabibi olarak görevlendirilir. Tabip görevlendirilmesinin
mümkün olmadığı hâllerde, en yakın resmî sağlık hizmet sunucusundan
ya da Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucularından istifade edilerek sağlık hizmetleri yürütülür.
MADDE 24 – 211 sayılı Kanunun 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 61 – Subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar
ile sivil personel, hastalıklarını bizzat veya başka bir vasıta ile amirlerine bildirmeye mecburdurlar. Amirler bunları öncelikle kendi kıta,
karargâh ve askerî kurumlarının tabiplerine gönderir. Acil durumlarda
5510 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. Birinci basamak ve üst basamaklardaki muayene ve tedavilerin safahat ve sonuçları, bizzat veya başka
bir vasıta ile amirlere bildirilir.
Üst basamak sağlık hizmet sunucularına sevk işlemleri ile buralardaki
muayene ve tedaviler, 5510 sayılı Kanun esaslarına göre yürütülür.
Personelin askerî veya sivil sağlık teşkillerindeki muayene ve tedavi
sonucunun Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki görevlere uyarlık bakımından
takibi, gerekiyorsa 59 uncu madde kapsamında kontrolü sağlanmak
suretiyle, kıta komutanları, karargâh veya askerî kurum amirleri ile
bunların tabipleri tarafından yapılır.
MADDE 25 – 211 sayılı Kanunun 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 62 – Hastalanan öğrenciler ile erbaş ve erler, hastalıklarını
amirlerine derhâl haber vermeye mecburdur. Hasta; vizite zamanında
kıta, karargâh veya askerî kurum tabibine, mesai saati haricinde ise
nöbetçi tabibe gösterilir. Hastalar, acil hâllerde, doğrudan en yakın askerî
veya sivil sağlık teşkiline gönderilir veya ulusal acil sağlık sisteminden
yararlandırılır.
Amirler, hastalanmış olmakla birlikte bu durumu bildirmediği tespit edilenleri, muayene ve tedaviye ya da 59 uncu madde kapsamında
kontrole göndermeye yetkilidir.
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Üst basamak sağlık hizmet sunucularına sevk edilen öğrenciler ile
erbaş ve erler, muayene ve tedavilerinin safahat ve sonuçlarını bizzat
veya başka bir vasıta ile amirlerine ve kıta, karargâh veya askerî kurum
tabibine bildirirler. Muayene ve tedavi sonucunun Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki görevlere uyarlık bakımından takibi, gerekiyorsa 59 uncu madde
kapsamında kontrolü sağlanmak suretiyle, kıta komutanları, karargâh
veya askerî kurum amirleri ile bunların tabipleri tarafından yapılır.
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Askerlik hizmetini yapmakta iken hayati önemi haiz bir hastalığının
bulunduğu resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilen erbaş ve erlerden,
genel sağlık sigortası dışında başlanmış tedavileri devam etmekte iken
terhis edilenlerin yarım kalan tedavilerine; terhis tarihini müteakip
genel sağlık sigortası kapsamında hemen sağlık hizmetlerinden yararlanması mümkün olmayanlar için üç aylık süreyi aşmamak kaydıyla bu
hizmetlerden yararlanabilecekleri tarihe kadar devam olunur. Bu şekilde
tedavisine devam olunanların azami üç aylık süre içindeki her türlü
tedavi giderleri ile tedavileri süresince ödenmesi gereken yol ücretleri ve
gündelikleri, ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel
Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının bütçesinden karşılanır.
Ancak bu fıkra kapsamında tedavisine başlanmış olup terhislerinden sonra
da tedavilerine devam olunması gerekenlerden terhislerini müteakip genel
sağlık sigortası kapsamında hemen sağlık hizmetlerinden yararlanması
mümkün olanlar ile bu durumda olmayanlardan genel sağlık sigortası
tescillerini 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre bir aylık süre içinde
yaptıranlardan tedavilerine devam olunması gerekenlerin tedavi süreleri,
genel sağlık sigortası hükümlerine uygun olarak tedavilerinin yapılması
kaydıyla bir yıla kadar uzatılabilir.
Terhislerini müteakip dördüncü fıkra uyarınca genel sağlık sigortası
dışında tedavisine devam olunacakların askerî hastanelere sevkleri,
yerleşim yerlerindeki veya yerleşim yerlerine en yakın askerlik şubeleri
tarafından sağlanır. Bunların kendileri ile sevk edildiği yere bir kimse
refakatinde gitmesi resmî tabip raporuyla gerekli görülenlerin refakatçisine; gidiş ve dönüş yol ücreti ile gidiş ve dönüş süresi için gündelik,
sevk eden askerlik şubesi tarafından peşin veya avans olarak ödenir. Yol
ücretinin ödenmesinde şehirlerarası karayolu toplu taşım vasıtası ücretleri;
gündelikte ise en düşük dereceli devlet memuru gündeliği esas alınır.
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MADDE 26 – 211 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 63 – Görevli oldukları kıta, karargâh veya askerî kurumun
bulunduğu yerden başka bir yerde hastalanan subay, astsubay, uzman
jandarma, sivil personel ve askerî öğrenciler ile erbaş ve erler; hastalıklarını, bulunduğu mahaldeki en yakın kıta komutanlığına ya da karargâh
veya askerî kurumun amirliğine haber verir. Bu kıta komutanı ya da
karargâh veya askerî kurumun amiri, hastaların muayene ve tedavisinin
yapılabileceği en yakın askerî veya sivil sağlık hizmet sunucularına sevk
edilmesini sağlar ve hastanın kıta, karargâh veya kurumuna ve mahallin
garnizon komutanlığına haber verir. Garnizon komutanlığı ya da kıta,
karargâh veya askerî kurumun bulunmadığı yerlerde hastalananlar,
bulundukları yerdeki sivil sağlık hizmet sunucularına müracaat ederler.
Bunlar, durumları ile tedavi safahat ve sonuçlarını amirlerine mümkün
olan en kısa sürede bildirirler.
İzindeyken hastalanan subay, astsubay, uzman jandarma, uzman
erbaşlar ile sivil personel birinci fıkrada yazılı esaslara tabi olmadan
tercihlerine göre askerî veya sivil sağlık hizmet sunucularına müracaat
edebilirler. Bunlar, durumları ile tedavi safahat ve sonuçlarını mümkün olan en kısa sürede amirlerine bildirirler. İzindeyken hastalanan
uzman erbaşlar hariç erbaş ve erler ile öğrenciler hakkında birinci fıkra
hükümleri uygulanır.
MADDE 27 – 211 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 64 – Acil vakalarda hasta, en yakın askerî veya sivil sağlık
hizmet sunucusuna müracaat eder ve durumunu mümkün olan en kısa
sürede amirine bildirir.
MADDE 28 – 211 sayılı Kanunun 65 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 65 – Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarından; genel sağlık
sigortalısı sayılmayanlar ile genel sağlık sigortası kapsamındaki sağlık
hizmetlerinden bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatıyla yararlanması
mümkün bulunmayanların muayene ve tedavi masrafları ile tedavilerine
bağlı nakil ve sevk giderleri, ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı,
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Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılanır.
MADDE 29 – 211 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 66 – Subay, astsubay, uzman jandarma, sivil personel ve
askerî öğrenciler ile erbaş ve erlerin yurt içinde ve yurt dışında vefatı
hâlinde; genel hükümlere göre belirlenecek cenaze giderleri ile cenazenin talep edilen yere nakli ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı,
Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılanır.
Yurt dışında bulunanların eş, üst soy, alt soy, erkek ve kız kardeşleri,
evlat edinen ve evlatlık ile üvey çocuklarının ölümleri hâlinde, bunların cenazelerini yurda getirmek için yapılması zorunlu olan giderler de
birinci fıkrada yazılı makamlarca ödenir.
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Askerlik hizmetini yapmakta iken vefat eden erbaş ve erlerin mezarlarının yapım giderleri, birinci fıkra hükümlerine göre ayrıca ödenir.
MADDE 30 – 211 sayılı Kanunun 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 67 – Subay, astsubay, uzman jandarma, sivil personel
ve askerî öğrenciler ile erbaş ve erler hakkında askerî veya sivil sağlık
sunucuları tarafından düzenlenen sağlık raporları neticesinde yapılacak
işlemler yönetmelikle belirlenir.
Askerî veya sivil sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenen
raporlar ve diğer sağlık kayıtları, personel ve sağlık bilgi sistemleri ile
özlük dosyalarında muhafaza edilir.
MADDE 31 – 211 sayılı Kanunun 69 uncu maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 69 – Aşağıda belirtilenler askerî sağlık kurum ve kuruluşlarında sivil hastalar için ayrılan kontenjana tabi olmaksızın muayene
ve tedavi edilirler:
a) Subay, astsubay, uzman jandarma, sivil personel, uzman erbaşlar
ve bunların emeklileri ile kendi özel kanunlarında belirtilen yükümlülüklerini tamamlayarak istifa eden veya emeklilik mevzuatı gereği,

TBMM 24. DÖNEM 4. ve 5. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

diğer şartları sağlamalarına rağmen yaşla ilgili şartları sağlamamaları
nedeniyle emeklilik haklarını elde edemeden ayrılanlar ve vefat etmiş
olsalar dahi bunların eş, üst soy, alt soy, erkek ve kız kardeşleri, evlat
edinen ve evlatlık ile üvey çocukları.
b) Harp ve vazife malullüğünü gerektiren sebeplerden dolayı ölen
yedek subay, erbaş ve erlerin aylık almaya müstahak dul ve yetimleri.
c) Harp ve vazife malulü yedek subay, erbaş ve erlerle bunların 5510
sayılı Kanun hükümlerine göre sağlık hizmetinden yararlanabilecek aile
fertleri ile dul ve yetimleri.
d) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından vazife malullüğü aylığı bağlanan ve bu nedenle okullarından ilişiği kesilen harp okulları, üniversite
ve yüksekokullar ile astsubay meslek yüksekokulları ve Gülhane Askeri
Tıp Akademisi Komutanlığına bağlı fakülte ve yüksekokullarda öğrenimde bulunan askerî öğrenciler ile bunların 5510 sayılı Kanuna göre
sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek aile fertleri, bunların vazife
malullüğünü gerektiren sebeplerden dolayı ölümleri hâlinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek aile fertleri ve uzun süreli tedavi gerektiren
hastalıklar nedeniyle okulları ile ilişikleri kesilenlerden ilişiklerinin
kesilmesine neden olan sağlık sorunu giderilinceye kadar tedavisi devam
eden askerî öğrenciler.
e) Kendi özel kanunlarında belirtilen usul, esas ve sürelere ilişkin
hususlar saklı kalmak kaydıyla, Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrılan
sözleşmeli subay, astsubay, uzman erbaşlar, sözleşmeli erbaş ve erler ile
bunların 5510 sayılı Kanun ve kendi özel kanunları gereği sağlık hizmetinden yararlanabilecek aile fertleri.
f) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında
Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile bunların eşleri.
g) Türk Silâhlı Kuvvetleri adına öğrenim görmek üzere temel ve intibak
eğitimine tabi tutulanlardan 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi gereğince vazife
malulü sayılarak aylık bağlananların kendileri ve bunların 5510 sayılı
Kanuna göre sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek aile fertleri ve bu
şekilde temel ve intibak eğitimine tabi tutulanlardan aynı maddeye göre
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vazife malulü sayılmalarını gerektiren sebeplerle hayatını kaybedenler
üzerinden dul veya yetim aylığı almakta olanların kendileri.
MADDE 32 – 211 sayılı Kanunun 70 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 70 – Yabancı devletlerin silâhlı kuvvetler mensupları ve
bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler, 5510 sayılı Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, uluslararası antlaşmalar ile taraflar
arasındaki ikili anlaşmalarda yer alan hükümler doğrultusunda sağlık
hizmetlerinden yararlandırılırlar. Yukarıda belirtilenler dışında kalan
yabancı uyruklu hastalar ise, 5510 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve sivil hastalara tanınan kontenjanlar dâhilinde sağlık
hizmetlerinden yararlanabilirler.
MADDE 33 – 211 sayılı Kanuna 70 inci maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
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MADDE 70/A – Türk Silâhlı Kuvvetleri mensupları ile bu Kanunda
belirlenen esaslara göre yakınlarının ikinci ve üçüncü basamak muayene
ve tedavilerini sağlamak, 59 uncu maddede belirtilen rapor, muayene
ve diğer sağlık hizmetleri ile askerlerin ve adayların sıhhi yeterliklerini
tespit etmek, kontenjan dâhilinde sivil kişilere sağlık hizmeti vermek
maksadıyla askerî ihtiyaçlar dikkate alınarak Genelkurmay Başkanlığınca asker hastaneleri kurulur.
MADDE 70/B – Kıta, karargâh ve askerî kurumlarda; sağlığa uygun
ve temiz olan içme ve kullanma suları ile muayenesi yapılarak temin
edilen güvenilir gıda maddeleri tüketime sunulur.
İçme ve kullanma suları ile gıda maddelerinin temininden tüketimine
kadar alınacak gıda ve su güvenlik tedbirleri, Türk Silâhlı Kuvvetleri
gıda kontrol teşkillerince yürütülen kontrol, denetim ve laboratuvar faaliyetleri ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelik ile belirlenir.
MADDE 34 – 211 sayılı Kanunun 71 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 71 – Hayvanların bakımı, barındırılması, beslenmesi,
sağlığı ve eğitimi nizamlara uygun olarak yerine getirilir.
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MADDE 35 – 211 sayılı Kanunun 72 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 72 – Hastalanan hayvanlar derhâl kıta, karargâh, kurum
veya garnizonda görevli Türk Silâhlı Kuvvetleri mensubu veteriner
hekime bildirilir.
Türk Silâhlı Kuvvetleri mensubu veteriner hekim veya yeterli tedavi
ünitesi bulunmayan yerlerde hasta hayvanların muayene ve tedavisi
sırasıyla; bölgedeki askerî hayvan klinikleri, kamu veya üniversite veteriner hekimleri veya hayvan hastaneleri tarafından yapılır. Bu da yoksa
muayene ve tedavi hizmeti temin edilebilir. Bunların yem, tedavi, yer
ve malzeme giderleri ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma
Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinden
karşılanır.
MADDE 36 – 211 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 73 – Görev yapabilirlik yeteneklerini kaybeden hizmet
hayvanlarının yeniden sahiplenme yapılıncaya kadar geçen süredeki
bakımı ve refahı ile ilgili yem, tedavi, yer ve malzeme giderleri ilgisine
göre Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil
Güvenlik Komutanlığı bütçelerinden karşılanır.
MADDE 37 – 211 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 2 – Asker kişilerin kıta, karargâh ve kurumlarda ya
da görev esnasında veya görev yerlerinde ölümü hâlinde soruşturma ve
kovuşturma süresince yasal mirasçılarını temsil etmek üzere kendilerinin seçtiği bir avukat vekil olarak görevlendirilir. Fiili veya hukuki
imkânsızlık nedeniyle görevlendirme yapılamaması hâlinde bu görev,
baro tarafından belirlenecek bir avukat tarafından yürütülür. Yasal
mirasçıların avukatının gelmesi hâlinde baro tarafından seçilen avukatın
görevi sona erer. Görevlendirilen vekilin savcılıkça yapılacak olay yeri
inceleme, ölü muayenesi ve otopsi ile tanık ve bilirkişi dinlenmesi işlemleri
sırasında hazır bulunması zorunludur.
Ölenin yasal mirasçıları tarafından seçilen veya baroca görevlendirilen vekilin ücreti müteveffanın mensubu olduğu bakanlığın bütçesine
konulacak ödenekten karşılanır; avukat tutma, baro tarafından seçim ve
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avukatlık ücretinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar, Millî Savunma ve
İçişleri Bakanlıklarınca bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
üç ay içinde müştereken çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 40 – 926 sayılı Kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 27 – Teğmen-yüzbaşı (dâhil) rütbelerindeki subayların
bu rütbelerdeki kıta hizmet süresi yönetmelikle belirlenir. Şu kadar ki,
31 inci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine dayanarak
yapılan indirim, 36 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendiyle 58 inci
madde gereğince verilen kıdem süreleri bu sürelerden düşülür.
MADDE 41 – 926 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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Kıdem alanlar, kazaî veya idari kararlarla nasıpları lehe düzeltilenler
ile açığa alınmaları, tutuklanmaları, kısa süreli kaçma ve izin süresini
geçirme hariç firar veya izin tecavüzünde bulunmaları nedeniyle terfi
edemeyen ve rütbe kıdemliliği onanmayanlardan, haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, kamu davasının açılmasının ertelenmesine
veya düşmesine yahut ortadan kaldırılmasına, firar veya izin tecavüzü
suçlarından verilecekler hariç olmak üzere hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına, beraatine, kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara
çevrilmesine veya cezanın ertelenmesine karar verilenler hakkında, emsalleri terfi etmiş veya rütbe kıdemliliği onanmış olmak şartıyla, yukarıdaki
fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak, bu durumda olanların rütbe terfi ve
rütbe kıdemlilikleri, hükmün veya kararın kesinleşme tarihinden geçerli
olarak yapılıp emsalleri tarihine götürülür. Bu şekilde yapılan terfi ve
rütbe kıdemliliklerinde maaş farkı ödenmez.
MADDE 42 – 926 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendine “kovuşturmaya yer olmadığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına,” ibaresi eklenmiş ve (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
b) Yedek subay okullarını bitirenler, bitirdikleri tarihten geçerli olmak
üzere asteğmen nasbedilirler.
MADDE 43 – 926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendi aşağıdaki şekilde ve beşinci fıkrasının (4) numaralı bendinin
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birinci cümlesinde yer alan “para cezasına çevrilmiş” ibaresi “seçenek
yaptırımlardan birisine çevrilmiş, haklarında hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına karar verilmiş” şeklinde değiştirilmiştir.
a) Cezası ertelenen veya seçenek yaptırımlara çevrilenler hariç olmak
üzere subayların;
1. Şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkumiyetleri hâlinde, infaz
süresinden fazla olmamak üzere gözaltı, tutukluluk ve hükümlülükte
geçen süreleri,
2. Açığı gerektiren bir suçtan mahkumiyet hâlinde açıkta geçen süreleri,
3. Haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya buna
bağlı düşme kararı verilse dâhi, firar veya izin tecavüzünde bulundukları
askeri mahkeme kararı ile sabit olanların firarda veya izin tecavüzünde
geçen süreleri kıdemlerinden düşülür.
Bu işlem, firar, izin tecavüzü veya açıkta geçen süreler bakımından
hükmün veya kararın kesinleşmesini, şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar
bakımından, cezanın kısmen veya tamamen infazını müteakip son
rütbeye nasıp tarihinin düzeltilmesi suretiyle derhâl yapılır.
MADDE 44 – 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının
(d) bendinde yer alan “Ertelenmiş, para cezasına veya tedbire çevrilmiş”
ibaresi “Ertelenmiş, seçenek yaptırımlara çevrilmiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 45 – 926 sayılı Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ölüm veya ağır hapis cezasını” ibaresi
“ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis cezasını” şeklinde ve
aynı fıkranın (c) bendi ile (h) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
c) Bunlardan;
1. Yargılama sonunda beraatlerine, haklarındaki kamu davasının
her ne sebeple olursa olsun ortadan kaldırılmasına veya duruşmanın
tatiline veya davanın düşmesine veya kamu davasının reddine veya
Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişkilerinin kesilmesini gerektirmeyecek
şekilde hükümlülüklerine yahut haklarında hükmün açıklanmasının
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geri bırakılmasına karar verilenlerin açıkları, haklarındaki kararın
kesinleşmesi beklenmeksizin kaldırılır.
2. Soruşturmaya konu olan fiillerin hizmetlerine devama engel olmadığı anlaşılanların açıkları, haklarında karar verilmesi beklenmeksizin
kaldırılabilir.
3. Açıkta bulunanlar hakkında her üç ayda bir yapılacak değerlendirme sonucunda veya diğer nedenlerle açıklarının kalkması gerektiği
değerlendirilenlerin açıkları kaldırılır.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve süreli hapis cezalarının infazı sırasında subaylar er gibi iaşe edilir.
MADDE 46 – 926 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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c) Hükümlü olma nedeniyle ayırma: Ertelenmiş, seçenek yaptırımlara
çevrilmiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ve
affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, 1632
sayılı Askeri Ceza Kanununun 131 inci maddesinin birinci fıkrasının
az vahim hâli hariç, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, iftira
gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı nitelikteki suçlardan veya
istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olan astsubaylar hakkında,
hizmet sürelerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanunu hükümleri uygulanır.
MADDE 47 – 926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesinin altıncı
fıkrasına “adlî sicilden çıkarılmış” ibaresinden sonra gelmek üzere “haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş” ibaresi
eklenmiştir.
MADDE 48 – 926 sayılı Kanunun 112 nci maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
Dış kaynaktan muvazzaf tabip olarak temin edilen personel Devlet
hizmet yükümlülüğüne tabi tutulmaz. Ancak Türk Silâhlı Kuvvetlerinde
iki yıl görev yapmadan her ne şekilde olursa olsun ayrılanlar hakkında
bu fıkra hükmü uygulanmaz.
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MADDE 49 – 926 sayılı Kanunun 113 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (c) ve (ç) bentleri ile (e) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
c) Harp Akademileri Eğitimi bünyesinde verilen Kuvvet Harp Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi eğitimlerini
veya komutanlık ve karargâh subaylığı öğrenimini bitiren subayların
ve Türk Silâhlı Kuvvetleri Astsubay Üst Karargâh Hizmetleri Eğitim
Merkezi Komutanlığınca düzenlenen Astsubay Üst Karargâh Hizmetleri
Eğitimini bitiren astsubayların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler
kadar uzatılır.
ç) Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içinde tıpta, diş hekimliğinde
uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi ile Silahlı Kuvvetler hesabına
yurt içinde tıpta, diş hekimliğinde veya eczacılıkta doktora eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri, buralarda geçen sürelerin yarısı kadar uzatılır.
Ancak, yaş haddinden, herhangi bir nedenle resen veya kadrosuzluktan emekli edilecekler ile tutuklulardan kendi isteği ile emekli olmak
isteyenlere bu yükümlülük süresi uygulanmaz.
MADDE 50 – 926 sayılı Kanunun 125 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 125 – Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların barışta her yıl otuz gün yıllık planlı izin hakları vardır. Bu müddete
yol dâhil değildir. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere
on beş güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir.
Yıllık izinlerin verilmesi, zaman ve süresi, hizmetin aksamaması
esas alınmak suretiyle kıta, karargâh ve kurum amirlerince düzenlenir.
Bu Kanun kapsamına giren personele, nasbedildikleri tarihten aynı
yılın 31 Aralık tarihine kadar olan süre için yıllık planlı izinleri orantılı
olarak verilir. Bu izinlerin ne şekilde verileceği yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 51 – 926 sayılı Kanunun 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
e) Subay ve astsubaylara, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat
etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek anne, baba, eş ve çocukları
ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun
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süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hâllerinde, bu hâllerin sağlık
kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve
özlük hakları korunarak üç aya kadar izin verilebilir. Gerektiğinde bu
süre bir katına kadar uzatılır. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri
üzerine ayrıca altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu bent hükmü aynı
kişi ve aynı vakaya dayalı olarak bir defaya mahsus uygulanır. Aylıksız
izinli olarak geçirilen süreler mecburi hizmet süresinden sayılmaz. Yedek
subaylara verilen refakat izinleri askerlik hizmetinden sayılmaz.
MADDE 52 – 926 sayılı Kanunun 127 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “yıllık” ibaresi “yurt dışına gidecek subay
ve astsubaylara, 125 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yıllık
planlı” şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkrasından sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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Birinci fıkranın (c), (e) ve (f) bentleri kapsamında verilecek olan
izinlerde izin verme yetkisi, Genelkurmay Başkanlığınca belirlenen
esaslar dâhilinde devredilebilir. Yetki devri hâllerinde, verilen yurt dışı
izinleri yetki devri yapan makamlara bildirilir.
MADDE 53 – 926 sayılı Kanunun 129 uncu maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 129 – Yıllık izinlerin senesi içinde kullanılması esastır.
Ancak hizmet, alıkonulma, esaret ve sair zorunlu nedenlerle yıllık planlı
izinlerini kısmen veya tamamen kullanamayanların izinleri, müteakip
sene içinde verilebilir. Bu müddet hiçbir suretle toplam altmış günü
geçemez.
Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda asgari tugay ve
eşidi komutan veya amirin onayıyla bu Kanun kapsamına giren personel
izinden geriye çağrılabilir.
MADDE 54 – 926 sayılı Kanunun 130 uncu maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 130 – Aylıksız izin süreleri hariç olmak üzere, izin süreleri
subay ve astsubayların hizmetlerinden sayılır.
MADDE 55 – 926 sayılı Kanunun 131 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
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Bu hâllerde, bu Kanun kapsamına giren personel, izinden geriye
çağrılabilir.
MADDE 56 – 926 sayılı Kanunun 176 ncı maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 176 – Subay ve astsubaylara, 657 sayılı Kanun uyarınca
Devlet memurlarına ödenen miktar, usul ve esaslarda doğum yardımı
ödeneği verilir.
MADDE 57 – 926 sayılı Kanunun 199 uncu maddesinin ikinci ve
üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madalya ve nişan alan veya almaya hak kazananların ölümleri
hâlinde bu madalya ve nişanlar kendileri tarafından mirasçılarından
birine bırakılmamış ise, en büyüklerinden başlamak üzere çocuklarına,
çocukları yoksa babasına o da yoksa annesine, baba ve annenin boşanmış
olduğu durumlarda çocuğun velayeti kimde ise ona, anne ve babanın
olmadığı durumda eşine, eşinin de yokluğu hâlinde 22/11/2001 tarihli
ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kanuni mirasçılarına intikal eder.
Kendilerine madalya ve nişan intikal edenlerin ölümleri hâlinde,
bu madalya ve nişanlar; en büyüklerinden başlamak üzere çocuklarına,
çocukları yoksa babasına o da yoksa annesine, baba ve annenin boşanmış
olduğu durumlarda çocuğun velayeti kimde ise ona, anne ve babanın
olmadığı durumda eşine, eşinin de yokluğu hâlinde 4721 sayılı Kanun
hükümlerine göre kanuni mirasçılarına intikal eder.
MADDE 60 – 926 sayılı Kanunun ek 16 ncı maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Muvazzaflık hizmeti dışında olmak üzere, seferde ya da talim veya
manevra maksadıyla barışta silâh altına alınan yedek subay ve yedek
astsubaylar ile yedek uzman jandarmalar, erbaş ve erlerden, önceden tabi
oldukları sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde emeklilik veya yaşlılık
aylığı ya da malullük aylığı bağlanmış olanlar hakkında 21/4/2005
tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri
uygulanmaz ve bu aylıkları aynı şekilde ödenmeye devam olunur. Ancak,
ödenmeye devam olunacak emeklilik veya yaşlılık aylığı ya da malullük
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aylığı tutarının, yukarıda belirtilen sebeplerle kıtaya iltihaklarından
itibaren silâh altında bulundukları günlere karşılık gelen kısmının,
aynı süre için Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrıldıkları tarihteki rütbe,
kıdem ve kademelerine göre hesaplanacak kıst ya da tam aya ilişkin
aylık veya harçlık tutarından daha düşük olması hâlinde aradaki fark
ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı
veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca ödenir. Ayrıca, bu fıkrada belirtilen
sebeplerle silâh altına alınmış olanlardan, sigortalılık ilişkisi kurulmasını
gerektirmemekle birlikte bunlardan silâh altında bulundukları dönemde
5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde belirtilen sebeplerle malul
olan ya da hayatını kaybedenler hakkında tabi oldukları sosyal güvenlik
mevzuatının bu malullüğe ilişkin hükümleri uygulanır.
MADDE 61 – 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (ç) fıkrasının
üçüncü paragrafına aşağıdaki cümleler ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki
paragraf eklenmiştir.
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Diğer kamu kurum ve kuruluşları kadrolarında 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilen tabip ve diş tabiplerinden Gülhane Askerî Tıp Akademisinde tıpta ve diş hekimliğinde
uzmanlık eğitimi alanlara ve bu Kanunun ek 26 ncı maddesi kapsamında, Türk Silâhlı Kuvvetlerine bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında
görevlendirilen öğretim üyesi, uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve
diş tabiplerine de sağlık hizmetleri tazminatı ödenir. Bunlardan tıpta
ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi alanlara, kurumlarınca döner
sermaye gelirlerinden ödenenler de dâhil olmak üzere herhangi bir ad
altında ek ödeme yapılmaz. Ek 26 ncı madde kapsamında görevlendirilenlere ödenecek sağlık hizmetleri tazminatına ilişkin hususlar aşağıda
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ayrıca belirlenir.
Bu fıkraya göre yapılacak ödeme, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte
olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve
her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında
dikkate alınmaz.
MADDE 62 – 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 34 – Subay ve astsubayların bu Kanun esaslarına göre
yapılacak nasıp düzeltme işlemlerinin onayı, ilgili kuvvet komutanlığı
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(Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için bu
komutanlıklar) Kurmay Başkanı tarafından yapılır.
MADDE 63 – 4/7/1972 tarihli ve 1602 sayılı Askerî Yüksek İdare
Mahkemesi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanının en az dört yıl üye olarak
görev yapmış hâkim sınıfından seçeceği bir üye Genel Sekreterlik görevini
yapar. Bu görev için ayrıca kadro verilir.
MADDE 65 – 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt,
Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununun
3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Türk Silâhlı Kuvvetleri uçuş eğitimi teşkillerinden veya Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tertip edilen yurt içi veya yurt dışındaki uçuş okulu
veya kurslarından pilotluk diploması alan ve diploması usulüne göre
onaylanan kimseye pilot; pilot olmak için sayılan yerlerde fiilen uçuşa
başlayanlara pilot adayı denir.
MADDE 67 – 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp
Akademisi Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci ve
beşinci cümleleri ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde, dördüncü fıkrasının
(f ) ve (g) bentlerinde yer alan “hükümlü olmamak” ibareleri “hükümlü
olmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya buna bağlı düşme kararı verilmemiş olmak”
şeklinde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının (d) bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.
Genelkurmay Başkanlığınca; Gülhane Askerî Tıp Akademisinde
bulunan yardımcı doçentlik kadrolarından Türk Silâhlı Kuvvetleri
insan gücü planı dikkate alınarak uygun görülenler, isteklilerin başvurması için ilan edilir.
Genelkurmay Başkanlığınca; önerilen adaylar değerlendirilir ve adaylar içinden uygun görülenler yardımcı doçentliğe atanır.
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Yardımcı doçentler; ilk üç yıllık dönem sonunda başvurularda aranacak şartları yitirmemiş olmaları hâlinde Akademi Kurulunca görevlerine devam etmesi teklif edilenlerden, Gülhane Askerî Tıp Akademisi
Komutanınca uygun görülenler Genelkurmay Başkanlığına teklif edilir.
Genelkurmay Başkanlığınca; önerilen adaylar değerlendirilir, Türk Silâhlı
Kuvvetlerindeki diğer sağlık teşkillerindeki ihtiyaçlar da dikkate alınarak
uygun görülenler ikinci üç yıllık dönem için atanabilirler.
MADDE 68 – 2955 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın dördüncü cümlesinde yer alan “boş” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
Genelkurmay Başkanlığınca; Gülhane Askerî Tıp Akademisinde bulunan doçentlik kadrolarından Türk Silâhlı Kuvvetleri insan gücü planı
dikkate alınarak uygun görülenler, isteklilerin başvurması için ilan edilir.
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MADDE 69 – 2955 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
aynı bendin (3) ve (4) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
1. Genelkurmay Başkanlığınca; Gülhane Askerî Tıp Akademisinde
bulunan profesörlük kadrolarından Türk Silâhlı Kuvvetleri insan gücü
planı dikkate alınarak uygun görülenler, isteklilerin başvurması için
ilan edilir.
MADDE 70 – 2955 sayılı Kanunun 31 inci maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
Genelkurmay Başkanlığınca, sağlık hizmetlerinin aksamaması açısından öğretim üyesi yetiştirmek maksadıyla Gülhane Askerî Tıp Akademisi
Komutanlığınca gerekli tedbirlerin alınması sağlanır.
MADDE 71 – 2955 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki
bent eklenmiştir.
c) Gerektiğinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında
istihdam edilen sivil tabip ve diş tabipleri, ilgili kanunlardaki şartlara
uymaları ve yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması
kaydıyla, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatı ile yönetmelikte
belirtilen esaslar çerçevesinde Gülhane Askerî Tıp Akademisinde tıpta
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ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimine ve öğretimine tabi tutulabilirler. Bu şekilde uzmanlık eğitimi gören tabip ve diş tabiplerinin devlet
hizmeti yükümlülükleri ile mecburi hizmetleri ilgili mevzuatına uygun
olarak yerine getirilir.
d) Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabi olarak istihdam edilen tabipler ile diş tabipleri, eğitim ve
öğretim süresi kadar Türk Silâhlı Kuvvetlerinde mecburi hizmet yapmaları şartı ile tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatı ile yönetmelikte
belirtilen esaslar çerçevesinde, Gülhane Askerî Tıp Akademisinde tıpta
ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitim ve öğretimine tabi tutulabilirler.
MADDE 72 – 10/6/1985 tarihli ve 3225 sayılı “Millî Savunma
Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı
Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun”un
adı “Millî Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlar ile Asker Hastanelerinde Döner Sermaye
Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 73 – 3225 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 1 – Bu Kanun, Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları bünyesindeki kurumların atıl kapasiteleri ile asker hastanelerindeki kapasitenin ülke ekonomisi yararına değerlendirilmesi amacıyla
gerekli yerde ve sayıda döner sermaye işletmesi kurulmasını, görevlerini,
idari ve mali işlemlerine dair esas ve usulleri düzenler.
MADDE 74 – 3225 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Döner sermayenin işletmelere tahsisi, tahsis edilen miktarların azaltılıp
veya çoğaltılması Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına
bağlı kurumlar için ilgili Kuvvet Komutanlığının, asker hastaneleri için
hastanelerin bağlı olduğu komutanlığın teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi üzerine, Millî Savunma Bakanlığınca yapılır.
Millî Savunma Bakanlığına bağlı kuruluşlar için bu işlem doğrudan
anılan Bakanlıkça yapılır.
MADDE 75 – 3225 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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Birinci fıkra kapsamına giren demirbaşların bağlı olunan kurum ile
birlikte kullanılması sebebiyle ayrılacak amortismandan işletmece yüklenilecek kısmın tespit edilememesi durumunda yıllık satış tutarının %2’si,
yukarıda belirtilen usul ve esaslar dairesinde ilgili saymanlığa yatırılır.
MADDE 76 – 3225 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci
fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ancak, asker hastaneleri hariç olmak üzere bina giderlerine katılma
payı olarak aylık satış tutarının %5’i gelir kaydedilmek üzere, takip
eden ay içinde ilgili saymanlığa yatırılır.
MADDE 77 – 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci ve üçüncü cümleleri
ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
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Uzman erbaşların barışta her yıl otuz gün yıllık planlı izin alma
hakları vardır.
Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere on beş güne kadar
yıllık mazeret izni verilebilir.
Uzman erbaşlara, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği
takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli
bir hastalığa tutulmuş olması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları
korunarak üç aya kadar izin verilebilir. Gerektiğinde bu süre bir katına
kadar uzatılır. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca
altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu fıkra hükmü aynı kişi ve aynı
vakaya dayalı olarak bir defaya mahsus uygulanır. Bu şekilde aylıksız
izinli olarak geçirilen süreler sözleşme süresinden sayılmaz.
Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda asgari tugay ve
eşidi komutan veya amirin onayıyla bu Kanun kapsamına giren personel
izinden geriye çağrılabilir.
MADDE 78 – 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü
fıkrasının (b) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi;
MADDE 79 – 3269 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
EK MADDE 2 – Millî Savunma ve İçişleri Bakanları; uzman erbaşların, istek üzerine, adi malullük dâhil malullük veya vazife malullüğüne
bağlı emeklilik işlemlerine ilişkin onay yetkilerini devredebilirler.
EK MADDE 3 – Uzman erbaşların Türk Silâhlı Kuvvetleri dışındaki
Devlet hizmetlerinde görevlendirilmeleri, 926 sayılı Kanunun 124 üncü
maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.
MADDE 80 – 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma
Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f ) bendinde yer alan
“Ertelenmiş, para cezasına veya tedbire çevrilmiş,” ibaresi “Ertelenmiş,
seçenek yaptırımlardan birine çevrilmiş, hükmün açıklanmasının geri
bırakılması kararı verilmiş ve” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 81 – 24/5/1989 tarihli ve 3563 sayılı Harp Akademileri
Kanununun 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Birinci fikranın (a) ve (b) bentlerinde sayılı suçlardan dolayı haklarında erteleme, seçenek yaptırımlardan birine çevrilme, hükmün
açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen subaylar da Kuvvet
Harp Akademilerine ve Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimine
alınmazlar.
MADDE 82 – 3563 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendine “11 inci maddenin
birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan suçlardan mahkum
olanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya bu suçlardan dolayı
hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilenler”
ibaresi eklenmiştir.
MADDE 83 – 5/4/2001 tarihli ve 4636 sayılı Millî Savunma Bakanlığı
Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu
ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasına
“diğer nakliye araçları ile askerî birliklere ulaştırmak” ibaresinden
sonra gelmek üzere “atıl kapasitenin ülke ekonomisi yararına değerlendirilmesi amacıyla 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası
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Kanunu çerçevesinde depolama ve iletim faaliyetlerinde bulunmak”
ibaresi eklenmiştir.
MADDE 84 – 4636 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine “bu görevler” ibaresinden sonra gelmek üzere
“öncelikle Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları karşılanmak üzere” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
d) Atıl kapasitenin ülke ekonomisi yararına değerlendirilmesi amacıyla
depolama ve iletim faaliyetlerinde bulunmak ve gelir sağlamak.
MADDE 85 – 4636 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasına (e) bendinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
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Yönetim Kurulu, en az biri Genelkurmay Başkanlığından olmak
üzere Millî Savunma Bakanı tarafından üç yıllık süre için belirlenecek
beş üyeden oluşur.
f) Yılı bütçesinde ödeneği bulunması kaydıyla, niteliğinden dolayı
mali yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunan; Türk Silâhlı
Kuvvetlerinin akaryakıtının deniz ve karayolu ile taşınması ve depo
kiralanması; temizlik, koruma ve güvenlik ile personel taşıma hizmetleri; telefon, bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim
hizmetleri; makine-teçhizat ve cihazların bakım ve onarım hizmetleri;
harita, plan, proje, etüt ve müşavirlik hizmetlerinin alımı işleri için,
süresi üç yılı geçmemek üzere gelecek yıllara yaygın yüklenmeye ilişkin
teklifleri Bakan onayına sunmak.
MADDE 86 – 4636 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci
fıkrasının ikinci cümlesinin başına “Yönetim Kurulu,” ibaresi eklenmiş
ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Başkan ve başkan yardımcıları Bakan tarafından, Teftiş Kurulu
Başkanı, Hukuk Müşaviri, daire başkanları, bölge ve işletme müdürleri
Başkanın teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından, diğer personel ise
Başkan tarafından atanır.
MADDE 87 – 4636 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
EK MADDE 2 – Başkanlık, atıl kapasitenin ülke ekonomisi yararına
değerlendirilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanun çerçevesindeki depolama
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ve iletim faaliyetlerine ilişkin olarak mevcut tesisler ile 27/10/1999
tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve mevzuatı çerçevesinde gümrük
antreposu işletebilir.
EK MADDE 3 – Ekli (1) ve (2) sayılı listede yer alan kadrolar iptal
edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı
cetvelin Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL
Tesisleri İşletme Başkanlığına ait bölümünden çıkarılmış, ekli (3) ve
(4) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı cetvelin anılan Başkanlığa
ait bölümüne eklenmiştir.
MADDE 90 – 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yurt dışına sürekli göreve atanan sözleşmeli subay veya astsubayların
sözleşme süreleri, görevi devraldıkları ve devrettikleri tarihler arasındaki
süre kadar, Silâhlı Kuvvetler hesabına yurt içinde tıpta, diş hekimliğinde
uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi ile Silâhlı Kuvvetler hesabına
yurt içinde tıpta, diş hekimliğinde veya eczacılıkta doktora eğitimini
bitirenlerin sözleşme süreleri, buralarda geçen sürelerin yarısı kadar
uzatılır.
MADDE 91 – 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Ancak, bu Başkanlığın 4636 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyetlerinin depolama ve iletim faaliyetlerine konu edilmesi hâlinde lisans
alınmasına ilişkin usul, esas ve muafiyetler Kurumca belirlenir.
MADDE 92 – 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri
İşletme Başkanlığının 4636 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyetlerinin depolama ve iletim faaliyetlerine konu edilmesi hâlinde verilecek
lisanslarda sermaye şirketi olma şartı aranmaz; lisans vermede taahhüt
üzerinden işlem yapılamaz.

301

TBMM 24. DÖNEM 4. ve 5. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

MADDE 93 – 24/5/2007 tarihli ve 5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
(7) Zorunlu nedenlerle içme suyu gereksinimi olduğunda, Kuvvet
Komutanı, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanının
veya yetkilendirecekleri makamın onayı ile zorunluluğun devamı süresince ve bedeli dikkate alınmadan, bir kişi için günlük üç litreye kadar
ambalajlanmış içme suyu verilir.
MADDE 94 – 5668 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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MADDE 6 – (1) Birlik ve kurum nöbetçileri ile savaş, iç güvenlik
harekatı, sınır ötesi harekat veya gemide çeşitli sebeplerle bulunan kişiler
de dâhil yüzer birlik personeli, birlik dışına görevlendirilen 10/2/1954
tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında harcırah ödemesi
yapılmayan Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, görevlerine yönelik
eğitimlerinin devamı süresince komando birlikleri ve okulları ile benzeri
eğitimleri uygulayan birliklerde (dağ ve paraşütçü kıtaları, sualtı taarruz ve savunma timleri, derin su dalgıçları) yürütülen eğitim ve kurs
faaliyetlerine katılan eğiticiler ile kursiyerler, meskûn mahal dışında
konuşlanan ve coğrafi şartlar, iklim koşulları veya güvenlik tedbirleri
gibi zorunlu nedenlerle yirmi dört saatten daha uzun sürede birliğinden
ayrılamayan personelden yönetmelikle belirlenecek olanlar hariç olmak
üzere, bu Kanun kapsamında tayın bedeli veya yemek yardımı aldığı
hâlde kazandan beslenen askerî personelin, tayın bedeli veya yemek
yardımının beslendikleri gün ve öğün sayılarına karşılık gelen kısmı
aylıklarından kesilir.
MADDE 95 – 5668 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
d) Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik
Komutanının veya yetkilendirecekleri makamın onayıyla, Türk Silâhlı
Kuvvetlerinin kadrosunda olmayan ancak askerî birliklerle beraber görev
yapan veya tatbikatlara katılan ve görev koşullarının kazandan besleme
yapılmasını zorunlu kıldığı kişiler.
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e) Hava Harp Okuluna geldikleri tarihten, deneme uçuşu ve paraşütle
atlama eğitimlerinin tamamlanmasına kadar geçen süre içindeki aday
öğrenciler ile günlük veya öğün bazında beslenme desteğinin verilmesinin zorunlu olduğu koşullarda, bütün askerî okulların sınavına girecek
intibak eğitimi dâhil olmak üzere aday öğrenciler ile subay, astsubay,
uzman erbaş ve sözleşmeli er sınavlarına girecek olan adaylar.
MADDE 96 – 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er
Kanununun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
c) Son olarak verilen de dâhil olmak üzere, kararın kesinleştiği tarihten
itibaren geriye doğru son bir yıl içinde toplamda otuz gün ve daha fazla
oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezasına mahkum olmak veya
en son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir yıl içinde en az
iki disiplin amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası
almak.
MADDE 97 – 6191 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(5) Sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl otuz gün yıllık planlı
izin hakkı vardır. Bu müddete yol dâhil değildir. Ayrıca, kısa süreli
mazeretlerde kullanılmak üzere on beş güne kadar yıllık mazeret izni
verilebilir. Yıllık izinlerin verilmesi, zamanı ve süresi hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle kıta, karargâh ve kurum amirlerince
düzenlenir. On beş günlük mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere;
a) Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü hâlinde on gün,
b) Yangın, deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla
bir yıl içinde otuz güne kadar, mazeret izni verilebilir. Verilen mazeret
izinleri yıllık izne mahsup edilmez. İzinler, ilgili yönetmelik esaslarına
göre düzenlenir. Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda
asgari tugay ve eşidi komutan veya amirin onayıyla bu Kanun kapsamına
giren personel izinden geriye çağrılabilir.
MADDE 98 – 6191 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
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Yetki Devri
EK MADDE 4 – (1) Millî Savunma ve İçişleri Bakanları, sözleşmeli
erbaş ve erlerin adi malullük dâhil malullük veya vazife malullüğüne bağlı
emeklilik işlemlerine ilişkin onay yetkisini devredebilirler.
MADDE 99 – 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Disiplin Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
g) Üst disiplin amirleri: Disiplin amirinin kadro ve kuruluş yönünden bağlı bulunduğu ve disiplin cezası verilecek personelden rütbe veya
kıdemce büyük olan yetkili sıralı tüm amirleri,
MADDE 100 – 6413 sayılı Kanunun 8 inci maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
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(8) Amir değişikliğini meydana getiren; bir aydan fazla süreli kurs
ile bir aydan fazla üç aydan az süreli geçici görevlendirmelerde disiplin
amiri olabilmek için üçüncü fıkranın (c) bendinde düzenlenen sicil
verme yetkisinin bulunması şartı aranmaz.
MADDE 101 – 6413 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin dördüncü
fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “müdüründen” ibaresi “müdürlerinden” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer
alan “Jandarma Genel Komutanı,” ibaresi “Jandarma Genel Komutanı
ve Sahil Güvenlik Komutanı ile” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 102 – 6413 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “disiplin amirleri tarafından ekli (1) sayılı çizelgeye
uygun olarak” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı maddenin
ikinci ve üçüncü fıkralarına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
Bu ceza, disiplin amirleri tarafından ekli (1) sayılı çizelgeye göre
verilir.
Bu ceza, disiplin amirleri tarafından ekli (1) sayılı çizelgeye göre,
öğrenci disiplin kurulları tarafından ise üç hafta sonundan az olmamak
üzere altı hafta sonuna kadar (bu süre dâhil) verilir.
MADDE 103 – 6413 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin ikinci
fıkrasına “disiplin amirlerinin kimler olacağı,” ibaresinden sonra gelmek
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üzere “öğrenci disiplin kurullarının kurulması, kurul kararlarına itiraz
ve bu kurullara ilişkin diğer hususlar,” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 104 – 6413 sayılı Kanunun 35 inci maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
(6) Teşkilatında disiplin kurulu kurulan komutan veya askeri kurum
amiri;
a) Subay ve astsubaylar dışındaki asker kişilerle ilgili 37 nci maddenin
ikinci ve üçüncü fıkralarındaki onay yetkisi ile 42 nci maddenin birinci
fıkrasındaki itiraz yetkisini,
b) 37 nci maddenin dördüncü fıkrasındaki yetkisini, askeri hâkim
sınıfından olan disiplin subayına yazılı olarak devredebilir.
MADDE 105 – 6413 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(2) İsnat olunan hususlar ile savunma için verilen süre açıkça ve
yazılı olarak ilgiliye bildirilir. Yüksek disiplin kurulunun görevine giren
disiplinsizliklerde verilecek savunma süresi üç iş gününden, diğer disiplinsizliklerde ise iki iş gününden az ve her hâlde beş iş gününden fazla
olamaz. Savunması istenen kişinin talebi hâlinde ilave savunma süresi
verilebilir. Ancak, ilk verilen savunma süresi ile ilave verilen savunma
süresinin toplamı beş iş gününü geçemez. Verilen süre içinde savunmasını
yapmayan personel savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
MADDE 108 – 6413 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
Erbaş ve Erler Tarafından Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılması
EK MADDE 1 – (1) Erbaş ve erlerden uyuşturucu veya uyuşturucu
olarak kabul edilen diğer uyarıcı maddeleri kullanan veya bulunduran,
kullanılması maksadıyla başkalarına veren, kullanımını kolaylaştırmak
için donanım veya malzeme sağlayan veya kullanılmasını özendirenlere
bu Kanundaki hükümlere göre disiplin kurulları tarafından on günden
az olmamak üzere yirmi güne kadar (bu süre dâhil) hizmetten men
cezası verilir.
(2) 5 inci madde uyarınca disiplin amirince düzenlenecek ve yetkili
savcılığa gönderilecek adli soruşturma dosyası üzerine uyuşturucu veya
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uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı madde kullanımının
tespitine yönelik rapor, yetkili savcılıktan istenir ve disiplin kurulu
dosyasına konulur.
MADDE 109 – 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri
Kanununun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
(3) Görme engellilere özgü yazı içeren gönderiler ile askerî öğrencilerin,
sözleşmeli erbaş ve erler ile uzman erbaşlar hariç erbaş ve erlerin 100
grama kadar ağırlıktaki gönderileri, özel hizmet ücretleri hariç, posta
ücretinden muaftır.
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Bu kanun ile 21 kanunun toplam 104 maddesi değiştirilmiş,
12 maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MSB Akaryakıt İkmal ve
NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Merkez Teşkilatından 1;
Taşra Teşkilatından 3 olmak üzere toplam 4 kadro iptal edilmiş,
Merkez Teşkilatına 21; Taşra Teşkilatına 3 olmak üzere toplam
24 yeni kadro ihdas edilmiştir.
(8). 27.3.2015 tarihli 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun:
Özeti
Bu kanun ile;
•

Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’de
faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar ile bunlara bağlı fonların,
temsilciliklerin ve özel ihtisas kuruluşlarının, ekonomik yardım
amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal teslimi ile sosyal hizmet
ifalarının, KDV’den müstesna olduğu,

•

Vergi Usül Kanunu çerçevesinde elektronik tebligatın, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda
yapılmış sayılacağı,

•

Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren
kurumlar ve kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye
şirketlerinin nakdi sermaye artışlarına ilişkin ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutara ait oranlar,

TBMM 24. DÖNEM 4. ve 5. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

•

Sigorta eksperlerinin ekspertiz ücretlerinin belirlenmesi usulü,

•

Sermaye piyasası araçlarına yönelik yalan ve yanıltıcı haber yayanlara iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngörüldüğü,

•

Elektronik para kuruluşlarına ilişkin belge ve kayıtların 10 yıl
süreyle saklanacağı,

•

Belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait
şehiriçi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı ile özel
deniz ulaşım aracı için bunların işletmecilerine Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı bütçesinden her ay gelir desteği ödemesi
yapılması,

•

İdari Yargılama Usulü Kanunu çerçevesinde, ivedi yargılama usulüne ilişkin olarak 6545 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden
sonra 15 gün içinde temyiz kanun yoluna başvurulmadığı için
temyiz talebi reddedilen kararlara karşı 15 gün içinde yeniden
temyiz yoluna başvurulabileceği,

•

Önlisans ve lisans programlarından mezun olamayan öğrencilerden ilgili dönem için katkı payı ve öğrenim ücretinin alınacağı,

•

Transit petrol boru hattı projelerinin inşa ve modernizasyonunu
gerçekleştirenlere 01.01.2014 tarihinden itibaren yapılan teslim
ve hizmetlerin KDV’den müstesna olacağı,

•

Sosyal yardımlarla ilgili çeyiz hesabı, konut hesabı ile doğum
yardımı ve bunlara ilişkin devlet katkısına ilişkin düzenlemeler
yapılmaktadır.

İçeriği
MADDE 3 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanununun geçici 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer
anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar ile bu kuruluşlara bağlı program, fon, temsilcilik ve özel ihtisas
kuruluşlarının resmî kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet
ifaları, bunların sosyal ve ekonomik yardım amacıyla bedelsiz olarak
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yapacakları mal teslimi ve hizmet ifaları, bedelsiz mal teslimi ve hizmet
ifaları ile ilgili mal ve hizmetlerin bunlara teslim ve ifası; ilgili kurum,
temsilcilik, program, fon ve özel ihtisas kuruluşlarının Türkiye’deki faaliyetlerinin devamı veya ilgili kurumlara ilişkin uluslararası anlaşmaların
yürürlükte bulunduğu süre içinde katma değer vergisinden müstesnadır.
Birinci fıkrada yer alan istisnadan yararlanan kuruluşların yönetici
kadrolarında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan
mensuplarına Türkiye’de görevde bulundukları süre içinde yapılacak
mal teslimi ve hizmet ifaları da katma değer vergisinden müstesnadır.
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MADDE 4 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına “ithali veya bunlara teslimi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile ev sahibi hükümet
anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde
Türkiye’deki uluslararası kuruluşlar ve bunların yönetici kadrolarında
görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensupları tarafından Türkiye’de görevde bulundukları süre içinde kendi ihtiyaçları için
ilk iktisabı, ithali veya bunlara teslimi” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 5 – 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
107/A maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı
tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.
MADDE 6 – 213 sayılı Kanuna 132 nci maddeden sonra gelmek
üzere aşağıdaki 132/A maddesi eklenmiştir.
Elektronik Yoklama
MADDE 132/A – Yoklama neticeleri, yoklama yerinde bu Kanunun
131 inci maddesinde yer alan yoklama fişi ile aynı mahiyette olan,
elektronik ortamda tanzim olunan “yoklama fişi” ile de kayıt altına
alınabilir. Bu fiş, nezdinde yoklama yapılan veya yetkilisi tarafından
elektronik imza araçlarıyla imzalanır. Yoklama fişinin elektronik imza
araçlarıyla imzalanmaması durumunda yoklama fişini temsil eden ve
yoklama fiş muhteviyatının değiştirilemeyeceğini güvence altına alan
benzersiz bir kodun üzerine yazıldığı bir form imzalanır.
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Maliye Bakanlığı elektronik ortamda kayıt altına alınan yoklama
fişleri ile birinci fıkrada belirtilen formların şekil ve muhteviyatını tespit etmeye, bunların şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları
konulmak suretiyle imzalanması usul ve esaslarını belirlemeye, bunları
internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve
ortamında ilgili kişilere göndermeye ve elektronik ortamda yürütülecek
yoklama faaliyetlerine ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
MADDE 7 – 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan “Türk Hava
Yolları Anonim Ortaklığından yapılacak hizmet alımları” ibaresinden
sonra gelmek üzere “Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün her türlü program, haber, yapım ve yayınlarla ilgili olarak
Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketinden yapacağı mal ve hizmet
alımları” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 8 – 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
ı) Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren
kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye
şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş
olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye
artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin
nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan
“Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı
yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin
sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si.
Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş
aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap döneminden itibaren
başlamak üzere izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanılır. Sonraki
dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde azaltılan sermaye tutarı
indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.
Bu bent hükümlerine göre hesaplanacak indirim tutarı, nakdi sermayenin ödendiği ay kesri tam ay sayılmak suretiyle hesap döneminin
kalan ay süresi kadar hesaplanır. Matrahın yetersiz olması nedeniyle

309

TBMM 24. DÖNEM 4. ve 5. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarlar, sonraki hesap
dönemlerine devreder. Bu bendin uygulanmasında sermaye şirketlerine
nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dâhil olmak üzere,
sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından veya bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye
eklenmesinden kaynaklanan ya da ortaklar veya bu Kanunun 12 nci
maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak
veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımları, indirim
hesaplamasında dikkate alınmaz.
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Bu bentte yer alan oranı, şirketlerin aktif büyüklükleri, ortaklarının
hukuki niteliği, çalışan personel sayıları ve yıllık net satış hasılatlarına
göre veya sermayenin kullanıldığı yatırımdan elde edilen gelirlerin
kurumun esas faaliyeti kapsamında olmayan faiz, kâr payı, kira, lisans
ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşmasına göre ya da sermayenin kullanıldığı yatırımların teşvik belgeli olup
olmadığına veyahut makine ve teçhizat veya arsa ve arazi yatırımları
için sermayenin kullanıldığı alanlar itibarıyla ya da bölgeler, sektörler ve
iş kolları itibarıyla ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya %100’e kadar
artırmaya; halka açık sermaye şirketleri için halka açıklık oranına göre
%150’ye kadar farklı uygulatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
MADDE 9 – 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı
ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 nci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1 milyar Türk Lirasına” ibareleri “2 milyar Türk Lirasına” şeklinde değiştirilmiş, maddenin üçüncü
fıkrasında yer alan “kredi garanti kurumları ile aktarılacak kaynağın
kullandırılmasına” ibaresi “kredi garanti kurumlarının belirlenmesine,
aktarılacak kaynağın kullandırılmasına ve bu maddenin birinci fıkrasında belirlenen tutar dayanak gösterilerek söz konusu tutarın 10 katını
aşmamak üzere bu kurumlarca verilebilecek kefaletin bakiye tutarına”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 10 – 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun
22 nci maddesinin on sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve
on dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(19) Sigorta eksperinin, sigortacı veya sigorta ettiren ya da sigorta
sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından atanması, eksperin
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iş kabulü, asgari ücret tarifesinin tespiti de dahil olmak üzere ekspertiz
ücretinin belirlenmesi ile ilgili usul ve esaslar Birlik ve Sigorta Eksperleri
İcra Komitesinin görüşleri alınarak yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 11 – 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 107 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(2) Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi
veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan
ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar iki yıldan beş yıla
kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.
MADDE 12 – 6362 sayılı Kanunun 130 uncu maddesinin dördüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(4) 2015 yılı gelirlerinden başlamak üzere, Kurul tarafından düzenlenen ve denetlenen borsaların ve diğer teşkilatlanmış piyasaların, merkezî
takas kurumlarının, merkezî saklama kurumlarının ve MKK’nın faiz
gelirleri hariç tüm gelirleri üzerinden, Kurula 2014 yılı gelirleri üzerinden kaydedilmiş olan gelir tutarlarının her yıl, Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından Türkiye geneli için hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi ve
Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinin, Aralık ayından bir önceki yılın Aralık
ayına göre değişim oranlarının aritmetik ortalaması oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarları Kurul bütçesine Kurul tarafından
gelir olarak kaydedilir. Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra
kurulacak, fıkra kapsamındaki kurumların, kuruluşlarını takip eden
yıldan başlamak üzere, faiz gelirleri hariç tüm gelirlerinin azami yüzde
onu olmak üzere her takvim yılı için Kurulca belirlenecek oranı Kurul
bütçesine Kurul tarafından gelir olarak kaydedilir. Ancak, bu fıkraya
göre yapılacak ödemelerin zamanı ve tutarları, gelirin elde edildiği yılı
izleyen takvim yılında Kurulun nakit durumu dikkate alınarak Kurul
tarafından en az otuz gün öncesinden ilgili kurumlara bildirilir. Bir
takvim yılı içinde talep edilmeyen tutarlar izleyen yıllarda ödenecek
tutara eklenir ve Kurul tarafından aynı usul ile talep edilebilir.
MADDE 13 – 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul
Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para
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Kuruluşları Hakkında Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(1) Sistem işleticisi, ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşu bu
Kanunda yer alan hususlar ile ilgili belgeleri ve kayıtları en az on yıl
süreyle güvenli ve istenildiği an erişime imkân sağlayacak şekilde yurt
içinde saklar. Sistem işleticisinin faaliyetlerini yürütmede kullandığı bilgi
sistemleri ve bunların yedekleri de yurt içinde tutulur. Ödeme kuruluşu
ve elektronik para kuruluşunun faaliyetlerini yürütmede kullandıkları
bilgi sistemlerine ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.
MADDE 14 – 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısı
312

EK MADDE 2 – (1) Türk vatandaşlarına ve 29/5/2009 tarihli ve
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına
girenlere, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabi
mevduat veya katılım bankalarının yurt içi şubelerinde Türk Lirası
cinsinden çeyiz hesabı açmaları, asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmaları,
27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yapmaları ve evliliklerini müteakip ilgili bankaya başvurmaları hâlinde üçüncü fıkraya göre belirlenecek
usul ve esaslara göre Devlet katkısı ödenir. Devlet katkısı ödemesi hesapta
biriken toplam tutarın yüzde 20’sini ve azami 5.000 Türk Lirasını
geçemez. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılır.
Azami tutarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
(2) Devlet katkısı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten
defaten karşılanır ve hak sahibine hesabın bulunduğu banka aracılığıyla
ödenir. Hak sahipliğinin tespitinden ve aktarılacak Devlet katkısının
doğru ve tam hesaplanmasından hesabın bulunduğu banka sorumludur. Haksız olarak yapıldığı tespit edilen Devlet katkısının ödendiği
tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 21/7/1953 tarihli ve
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun
51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak
faiz ile birlikte 1 ay içinde ödenmesi gerektiği Bakanlık tarafından bir
yazı ile bankaya bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde
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bu alacaklar, vergi dairesince anılan Kanun hükümlerine göre, ilgili
bankalardan takip ve tahsil edilir.
(3) Bu madde kapsamında; hesap sahiplerinin ödeme planlarına,
Devlet katkısına ilişkin hak ediş sürelerinin tespitine ve birikim yapılan süreler ile ödeme planlarına göre Devlet katkısı oranının ve azami
tutarın birinci fıkrada belirtilen sınırlar dâhilinde farklılaştırılmasına,
hesapların denetimine ve uygulamaya yönelik diğer hususlara ilişkin
usul ve esaslar Bakanlığın görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığının bağlı
bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.
(4) Hesap sahibinin Devlet katkısına hak kazanmış olması koşuluyla,
hak ettiği Devlet katkısının tamamı ile çeyiz hesabında biriken toplam
miktarın Devlet katkısı için başvuru tarihinde geçerli olan bir yıllık
asgari net ücrete karşılık gelen tutarı, nafaka borçları hariç olmak
üzere haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dâhil edilemez. Hesap
sahibinin çeyiz hesabında biriken toplam miktarının haczedilemeyecek,
rehnedilemeyecek, iflas masasına dâhil edilemeyecek tutarını üç misline
kadar artırmaya üçüncü fıkra kapsamında belirlenecek usul ve esaslara
göre Bakanlar Kurulu yetkilidir. Hesap sahibinin Devlet katkısını
alabilmek amacıyla yapacağı başvuru tarihinden sonra ilgili bankaya
tebliğ edilen haciz, rehin ve iflas talebine karşılık gelen tutarın ödenmesi,
Devlet katkısına hak kazanılıp kazanılmadığı hususu açıklık kazanana
kadar bekletilir.
MADDE 15 – 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki
ek madde eklenmiştir.
Konut Hesabı ve Devlet Katkısı
EK MADDE 3 – (1) Konut sahibi olmayan Türk vatandaşlarına,
yurt içinde satın alacakları ilk ve tek konut için 5411 sayılı Kanuna
tabi mevduat veya katılım bankalarının yurt içi şubelerinde Türk Lirası
cinsinden konut hesabı açmaları, asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmaları ve konutu satın almalarını müteakip ilgili bankaya başvurmaları
hâlinde üçüncü fıkraya göre belirlenecek usul ve esaslara göre Devlet
katkısı ödenir. Devlet katkısı ödemesi hesapta biriken toplam tutarın
yüzde 20’sini ve azami 15.000 Türk Lirasını geçemez. Azami tutar her
yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılır. Azami tutarı üç katına kadar
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artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu madde hükümleri 5901 sayılı
Kanunun 28 inci maddesi kapsamına girenlere uygulanmaz.
(2) Devlet katkısı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten
defaten karşılanır ve hak sahibine hesabın bulunduğu banka aracılığıyla
ödenir. Hak sahipliğinin tespitinden ve aktarılacak Devlet katkısının
doğru ve tam hesaplanmasından hesabın bulunduğu banka sorumludur. Haksız olarak yapıldığı tespit edilen Devlet katkısının ödendiği
tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 6183 sayılı Kanunun
51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak
faiz ile birlikte 1 ay içinde ödenmesi gerektiği Bakanlık tarafından bir
yazı ile bankaya bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde
bu alacaklar, vergi dairesince anılan Kanun hükümlerine göre, ilgili
bankalardan takip ve tahsil edilir.
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(3) Bu madde kapsamında; Devlet katkısına konu olacak konutların
niteliğine, hesap sahiplerinin ödeme planlarına, Devlet katkısına ilişkin hak ediş sürelerinin tespitine ve birikim yapılan süreler ile ödeme
planlarına göre Devlet katkısı oranının ve azami tutarın birinci fıkrada
belirtilen sınırlar dâhilinde farklılaştırılmasına, hesapların denetimine
ve uygulamaya yönelik diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın
görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi
üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.
MADDE 16 – 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki
ek madde eklenmiştir.
Doğum Yardımı
EK MADDE 4 – (1) Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu
için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları
için 600 TL doğum yardımı yapılır. Bu yardım Türk vatandaşı olan
anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılır. Doğum
yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hâllerde babaya ödenebilir.
Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan
nüfus kayıtları esas alınır. Bu kapsamda yapılan ödemeler, Bakanlık
bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu fıkrada belirtilen
tutarları artırmaya Bakanlık ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir.
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(2) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen işçilerden, kapsamında bulundukları bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi
hükümlerine göre işçinin kendisi veya eşinin doğum yapması nedeniyle
işçiye bir ödeme yapılması kararlaştırılmış olanlara, kararlaştırılan
tutarın bu madde uyarınca yapılacak ödeme tutarından daha az olması
hâlinde sadece aradaki fark ödenir. Kararlaştırılan tutarın bu maddeye
göre yapılacak ödeme tutarından daha fazla olması hâlinde ise bu maddeye göre ödeme yapılmaz.
(3) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personele, doğum
yardımı ödeneği veya başka bir ad altında aynı amaçla ilgili mevzuatta
öngörülen ödemeler yapılmaz.
(4) 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamına girenler bu
madde hükümlerinden aynen yararlandırılır.
(5) Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın
ödenir ve haczedilemez. Doğum yardımından yararlananların gerçek
dışı beyanda bulunmaları nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi
hâlinde, bu ödemelerin, bir ay içinde ödemenin yapıldığı tarihten
tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 6183 sayılı Kanunun 51 inci
maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile
birlikte iade edilmesi, haksız yararlanana ödeme yapan kurum tarafından bir yazı ile bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde
bu alacakların ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine anılan Kanun
hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.
(6) Doğum yardımının ödenme esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, altı ay içinde İçişleri Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı
görüşleri alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının teklifi üzerine
Bakanlar Kurulunca belirlenir.
MADDE 17 – 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine sekizinci
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamında, belediyeler tarafından
yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmeti
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veren her bir ulaşım aracı ile özel deniz ulaşımı aracı için bunların
işletmecilerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesine bu amaçla
konulan ödenekten ilgili belediyeler aracılığıyla her ay gelir desteği ödemesi yapılır. Yapılacak aylık gelir desteği ödemesini yıllık olarak belirlemeye, bu tutarı faaliyette bulunulan yere ve/veya belediyeler tarafından
yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmeti
veren her bir ulaşım aracını taşıma kapasitesine göre farklılaştırmaya ve
yapılacak ödemeye ilişkin diğer esas ve usuller Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken altı ay içinde
belirlenir.
MADDE 19 – 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanununun geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“Bu Kanunla idari yargıda” ibaresi “İvedi yargılama usulü hariç olmak
üzere bu Kanunla idari yargıda” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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3. İvedi yargılama usulüne ilişkin olmak üzere, 18/6/2014 tarihli
ve 6545 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra on beş gün içinde
temyiz kanun yoluna başvurulmadığı için temyiz talebi reddedilen
kararlara karşı, bu fıkrayı ihdas eden Kanunun yayımı tarihinden
itibaren on beş gün, bu fıkrayı ihdas eden Kanunun yayımı tarihinden
önce aynı gerekçeyle temyiz talebi reddedilmekle birlikte bu fıkrayı ihdas
eden Kanunun yayımı tarihinden sonra tebliğ edilen kararlara karşı
da bu kararların tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde yeniden
temyiz yoluna başvurulabilir.
MADDE 20 – 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinin (ç) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
ç. Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere,
iki yıllık ön lisans ve dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından
bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için
öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti alınır. Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim
süresi ve ilave bir yıl sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı
alınır. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim sürelerinde
lisansüstü programlardan mezun olamayan öğrencilerden de bu madde
hükümlerine göre katkı payı alınır.
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MADDE 21 – 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 71 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 2014-2015 eğitim-öğretim yılı için öğrencilerden tahsil edilmiş
öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin ilgili dönem için öngörülen
katkı payı ve öğrenim ücretlerini aşan kısmı, talep edilip edilmediğine
bakılmaksızın ilgililere red ve iadeler gelir kaleminden iade edilir.
MADDE 22 – 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
Hakkında Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki
cümleler eklenmiştir.
Bu şekilde istihdam edilen Müsteşara 56.400 gösterge rakamının
memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret
ödenir. Ocak, Nisan, Haziran, Temmuz, Ekim ve Aralık aylarında birer
aylık ücreti tutarında ikramiye verilir. Yapılacak diğer ödemeler ile bu
fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca
tespit edilir.
MADDE 24 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 34 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
usulüne uygun olarak yürürlüğe giren ve 23/6/2000 tarihli ve 4586 sayılı
Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun kapsamında
bulunan milletlerarası andlaşma hükümleri çerçevesinde katma değer
vergisinden istisna edilmiş olan transit petrol boru hattı projelerinin inşa
ve modernizasyonunu gerçekleştirenlere 1/1/2014 tarihinden itibaren
yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinden müstesnadır.
Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle
yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, 32 nci madde
hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi
üzerine iade edilir.
Maliye Bakanlığı, istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisna ve iadeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
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MADDE 25 – 5/6/1986 tarihli ve 3303 sayılı Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanunun ek 1 inci maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bu fıkradan
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
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Bu Kanun kapsamında kalan ve bu maddeyi ihdas eden 11/11/1999
tarihli ve 4479 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 14/11/1999
tarihinden önce yapılan tapulama ve kadastro çalışmaları sonucunda
hükmen de olsa tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmaz mallar ile
tescil harici bırakılan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler;
14/11/1999 tarihindeki zilyetleri veya fiili kullanıcıları tespit edilmek
ve aynı tarih itibarıyla varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere
ait olduğu ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı
kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle, 21/6/1987
tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen
askı ilanı hariç diğer ilanlar yapılmaksızın öncelikle fiili durumlarına
uygun olarak ifraz ve/veya tevhit edilmek suretiyle kadastroları yapılarak
tapuda Hazine adına tescil edilir ve kadastro tutanağının beyanlar hanesindeki bilgiler tapu kütüğünün beyanlar hanesine de aynen aktarılır.
Tapu kütüğünün beyanlar hanesinde taşınmazın zilyedi/kullanıcısı ve/
veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişiler veya bunların
kanuni ya da akdi halefleri, bu madde kapsamında hak sahibi sayılır.
Bu kapsamda yapılacak kadastro çalışmaları ikinci kadastro sayılmaz.
Bu madde kapsamında kalan taşınmaz mallar ile tescil harici yerler,
daha öncesinde tapuda Hazine adına tescil edilmiş olup olmadığına veya
tescil harici bırakılıp bırakılmadığına bakılmaksızın Maliye Bakanlığının talebi üzerine, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce fiili kullanım
durumları dikkate alınmak suretiyle ifraz ve/veya tevhit de edilebilir.
Bu madde kapsamında kalan taşınmaz mallar ile tescil harici yerlerin kadastro çalışmaları ile diğer iş ve işlemler 3402 sayılı Kanunun ek
4 üncü maddesi hükümlerine göre yürütülür.
Bu maddeye göre tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmaz mallardan hak sahiplerine devrinde sakınca bulunmayanlar, kadastro işlemlerinin kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl içinde il defterdarlığına veya
taşınmazın bulunduğu ilçe mal müdürlüğüne müracaat etmeleri hâlinde
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hak sahiplerine, 3402 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen
miktarları aşmamak kaydıyla 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar
Kanununun 63 üncü maddesine göre hesaplanacak harca esas değeri
üzerinden devredilir.
Bu taşınmaz mallardan fiili durumuna uygun olarak ifraz ve/veya
tevhit edilerek müstakil parsel olarak devredilmesi mümkün olmayanlar paylı olarak, üzerinde çok katlı bina bulunan taşınmazlar ise kat
irtifakı/mülkiyeti tesisi suretiyle, bunun mümkün olmaması hâlinde ise
paylı olarak hak sahiplerine devredilebilir.
Hak sahiplerinin, daha önce bu taşınmaz mallar hakkında 24/2/1984
tarihli ve 2981 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak arsa bedelinin
tamamını ödeyerek; tapu tahsis belgesi almış olan kişiler veya tapu tahsis
belgesi almak için yetkili idaresine müracaat eden ancak işlemleri henüz
sonuçlandıramamış olan kişiler olması hâlinde, bu taşınmaz malların
tapu tahsis veya müracaat belgelerinde belirtilen miktar kadar olan kısmı
2981 sayılı Kanun hükümlerine göre, bu miktardan fazla olan kısmı ise
492 sayılı Kanunun 63 üncü maddesine göre hesaplanacak harca esas
değeri üzerinden devredilir. Devredilen taşınmaz malların tapu tahsis
veya müracaat belgelerinde belirtilen ve arsa bedeli tamamen ödenen
kısımları için hak sahiplerinden kadastro harcı dışında bir bedel alınmaz. Bu taşınmaz mallar için hak sahipleri tarafından kısmen ödenen
arsa bedelleri ise, devir işleminin yapılacağı tarihe kadar kanuni faizi
uygulanarak güncellenir ve devir bedelinden düşülür. Arsa bedelini hiç
ödemeyen hak sahipleri hakkında ise bu maddeye göre harca esas değer
üzerinden devir işlemi yapılır.
GEÇİCİ MADDE 1 – 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi ile 3/7/2005 tarihli ve
5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddesi kapsamında
vadesi 31/12/2004 ve öncesine ait uzlaşma kapsamına girmiş borçlar
için 31/12/2004 tarihinden itibaren takip amaçlı olarak hesaplarda
tutulan gecikme zammı gibi her türlü fer’iler, Uzlaşma Kararlarının
Resmî Gazete’de yayımlanması ile birlikte, alacak olarak addedilmez
ve takip edildikleri hesaplardan çıkarılır. 5216 sayılı Kanunun geçici
3 üncü maddesi ile 5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi ve bu
maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye
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ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu
Bakan yetkilidir.
Bu kanun ile 18 kanun ve 3 kanun hükmünde kararnamenin
toplam 26 maddesi değiştirilmiş,
3 maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
(9). 27.3.2015 tarihli 6638 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu,
Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun:
Özeti
Bu kanun ile;
•

Polisin kişinin üstü ve eşyasını arama usulü düzenlenmekte,

•

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçları
artırılmakta,

•

Kamu mallarına verilen zararların Devlet tarafından karşılanması
halinde rücu esaslarına ilişkin hüküm getirilmekte,

•

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda uyuşturucu ve uyarıcı maddelere ilişkin suçlara verilen cezalarda artırıma yönelik düzenleme
yapılmakta,

•

5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununda şiddet olaylarının
yaygınlaşarak kamu düzeninin bozulması halinde gözaltı süresi
48 saate kadar uzatılmakta,

•

5442 sayılı İl İdaresi Kanununa eklenen hükümle valinin kamu
düzeni ve güvenliği için alacağı tedbir ve uygulayacağı yetkiler ile
aykırı davrananlara uygulanacak cezalar düzenlenmekte,

•

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununa eklenen maddeyle araç
kiralama şirketlerinin sorumlu işletmecileri ve yöneticilerinin
sorumlulukları ayrıntılı olarak sıralanmakta,

•

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu çerçevesinde, polis amirlerinin rütbe ve meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme süreleri,
disiplin cezası verme yetkileri, özlük hakları düzenlenmekte,
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•

4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu çerçevesinde polis
yüksek öğretimi ilgili mevzuata uyum amacıyla güncellenmekte,

•

2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu kapsamında, jandarma görev ve sorumluluk alanı belirlenmekte,
jandarma personelinin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmekte, mülki amirlerin jandarma personeline
ilişkin değerlendirme raporu düzenleme esasları açıklanmakta,

•

2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu çerçevesinde,
personelin görevlendirme esasları, görevden uzaklaştırmaya ilişkin
düzenlemeler ile değerlendirme raporu esaslarına yer verilmektedir.

İçeriği
MADDE 1 – 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet
Kanununun 4/A maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan
“Ancak bu” ibaresi “Bu” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki
cümleler eklenmiştir.
Ancak, el ile dıştan kontrol hariç, kişinin üstü ve eşyası ile aracının
dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin aranması; İçişleri
Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar dâhilinde mülki amirin görevlendireceği kolluk amirinin yazılı, acele hâllerde sonradan yazıyla teyit
edilmek üzere sözlü emriyle yapılabilir. Kolluk amirinin kararı yirmi
dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Bu fıkra kapsamında
yapılan araç aramalarına ilişkin olarak kişiye, arama gerekçesini de
içeren bir belge verilir.
MADDE 2 – 2559 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “Yakalar ve gerekli
kanuni işlemleri yapar.” ibaresi “eylemin veya durumun niteliğine göre;
koruma altına alır, uzaklaştırır ya da yakalar ve gerekli kanuni işlemleri
yapar.” şeklinde değiştirilmiştir.
H) Başkalarının can güvenliğini tehlikeye düşürenleri,
MADDE 3 – 2559 sayılı Kanunun 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
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Polis; müşteki, mağdur veya tanık ifadelerini, talepleri hâlinde ikamet
ettikleri yerlerde veya işyerlerinde de alabilir. Bu fıkranın kapsamı ile
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca belirlenir.
MADDE 4 – 2559 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendine “basınçlı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya boyalı”
ibaresi ve aynı maddenin yedinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
d) Kendisine veya başkalarına, işyerlerine, konutlara, kamu binalarına, okullara, yurtlara, ibadethanelere, araçlara ve kişilerin tek tek
veya toplu halde bulunduğu açık veya kapalı alanlara molotof, patlayıcı,
yanıcı, yakıcı, boğucu, yaralayıcı ve benzeri silahlarla saldıran veya
saldırıya teşebbüs edenlere karşı, saldırıyı etkisiz kılmak amacıyla ve
etkisiz kılacak ölçüde,
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MADDE 5 – 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “yirmidört saat” ibaresi “kırk sekiz saat”
şeklinde, üçüncü ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yetkili ve görevli hâkim, Ankara ağır ceza mahkemesi üyesidir.
Bu maddede yer alan faaliyetlerin denetimi; sıralı kurum amirleri,
mülki idare amirleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili bakanlığın
teftiş elemanları tarafından yılda en az bir defa yapılır. Bu faaliyetler
Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından da denetlenebilir. Bu kapsamda
yapılan denetimlerin sonuçları bir rapor hâlinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi Güvenlik ve İstihbarat Komisyonuna sunulur.
MADDE 6 – 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat,
Görev ve Yetkileri Kanununun ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının
üçüncü cümlesinde yer alan “yirmidört saat” ibaresi “kırk sekiz saat”
şeklinde, ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yetkili ve görevli hâkim, Ankara ağır ceza mahkemesi üyesidir.
Bu maddede yer alan faaliyetlerin denetimi; sıralı kurum amirleri,
mülki idare amirleri. Jandarma Genel Komutanlığı ve ilgili bakanlığın
teftiş elemanları tarafından yılda en az bir defa yapılır. Bu faaliyetler
Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından da denetlenebilir. Bu kapsamda
yapılan denetimlerin sonuçları bir rapor hâlinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi Güvenlik ve İstihbarat Komisyonuna sunulur.
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MADDE 7 – 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendine “Ateşli silahlar veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “havai
fişek, molotof ve benzeri el yapımı olanlar dâhil” ibaresi ve “zincir”
ibaresinden sonra gelmek üzere “demir bilye ve sapan” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 8 – 2911 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine;
Ateşli silahlar veya havai fişek, molotof ve benzeri el yapımı olanlar
dâhil patlayıcı maddeler veya her türlü kesici, delici aletler veya taş, sopa,
demir ve lastik çubuklar, boğma teli veya zincir, demir bilye ve sapan
gibi bereleyici ve boğucu araçlar veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar
veya diğer her türlü zehirler veya her türlü sis, gaz ve benzeri maddeler
taşıyarak veya kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini tamamen veya
kısmen bez vesair unsurlarla örterek katılanlar iki yıl altı aydan dört
yıla kadar,
Yasadışı örgüt ve topluluklara ait amblem ve işaret taşıyarak veya bu
işaret ve amblemleri üzerinde bulunduran üniformayı andırır giysiler
giyerek katılanlar ile kanunların suç saydığı nitelik taşıyan afiş, pankart,
döviz, resim, levha, araç ve gereçler taşıyarak veya bu nitelikte sloganlar
söyleyerek veya ses cihazları ile yayınlayarak katılanlar altı aydan üç yıla
kadar, hapis cezası ile cezalandırılırlar.
MADDE 9 – 2911 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
Rücu
EK MADDE 1 – Şiddet olaylarının yaygınlaşarak kamu düzeninin
ciddi şekilde bozulmasına yol açabilecek toplumsal olaylarda kamu
mallarına verilen zararlar ile gerçek ve tüzel kişilerin mallarına verilen
zararların Devlet tarafından karşılanması hâlinde, ilgili idare ödeme
nedeniyle genel hükümlere göre sorumlulara rücu eder. Bu Kanun kapsamındaki rücu istemine ilişkin zamanaşımı süreleri bir kat artırılarak
uygulanır.
MADDE 10 – 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten
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kaldırılmış ve aynı maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
Terör örgütünün propagandasına dönüştürülen toplantı ve gösteri
yürüyüşlerinde, kimliklerini gizlemek amacıyla yüzünü tamamen veya
kısmen kapatanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bu suçu işleyenlerin cebir ve şiddete başvurmaları ya da her türlü
silah, molotof ve benzeri patlayıcı, yakıcı ya da yaralayıcı maddeler
bulundurmaları veya kullanmaları hâlinde verilecek cezanın alt sınırı
dört yıldan az olamaz.
MADDE 11 – 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
188 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(4) a) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya
bazmorfın olması,
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Üçüncü fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane
gibi tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve
tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya
işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki
umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi, hâlinde verilecek ceza yarı
oranında artırılır.
MADDE 12 – 5237 sayılı Kanunun 191 inci maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
(10) Birinci fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve
tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya
işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki
umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı
oranında artırılır.
MADDE 13 – 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun 91 inci maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
(4) Suçüstü hâlleriyle sınırlı olmak kaydıyla; kişi hakkında aşağıdaki
bentlerde belirtilen suçlarda mülki amirlerce belirlenecek kolluk amirleri
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tarafından yirmi dört saate kadar, şiddet olaylarının yaygınlaşarak kamu
düzeninin ciddi şekilde bozulmasına yol açabilecek toplumsal olaylar
sırasında ve toplu olarak işlenen suçlarda kırk sekiz saate kadar gözaltına
alınma kararı verilebilir. Gözaltına alma nedeninin ortadan kalkması
hâlinde veya işlemlerin tamamlanması üzerine derhâl ve her hâlde en
geç yukarıda belirtilen sürelerin sonunda Cumhuriyet savcısına, yapılan
işlemler hakkında bilgi verilerek talimatı doğrultusunda hareket edilir.
Kişi serbest bırakılmazsa yukarıdaki fıkralara göre işlem yapılır. Ancak
kişi en geç kırk sekiz saat, toplu olarak işlenen suçlarda dört gün içinde
hâkim önüne çıkarılır. Bu fıkra kapsamında kolluk tarafından gözaltına
alman kişiler hakkında da gözaltına ilişkin hükümler uygulanır.
a) Toplumsal Olaylar Sırasında İşlenen Cebir ve Şiddet İçeren Suçlar:
b) 26/9/2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
1. Kasten öldürme (madde 81, 82), taksirle öldürme (madde 85),
2. Kasten yaralama (madde 86, 87),
3. Cinsel saldırı (madde 102),
4. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
5. Hırsızlık (madde 141, 142),
6. Yağma (madde 148, 149),
7. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
8. Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma (madde
195),
9. Fuhuş (madde 227),
10. Kötü muamele (madde 232),
c) 12/4/1991 tarihli 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda Yer
Alan Suçlar:
d) 6/10/1983 tarihli 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanununun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen suçlar:
e) 10/6/1949 tarihli 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa dayanılarak
ilan edilen sokağa çıkma yasağını ihlal etme:
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f) 21/3/2007 tarihli 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun
3 üncü maddesinde belirtilen suçlar:
MADDE 14 – 5271 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin üçüncü
fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
g) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanununun 33 üncü maddesinde sayılan suçlar.
h) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun
7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen suçlar.
MADDE 15 – 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun
11 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
G) Vali, lüzumu hâlinde, kolluk amir ve memurlarına suç faillerinin
bulunması için gereken emirleri verebilir. Kolluk bu emirleri, mevzuatta
belirlenen usule uygun olarak yerine getirir.
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H) Vali, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal
emniyetini sağlamak amacıyla aldığı tedbir ve kararların uygulanması için adli kuruluşlar ile (D) fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla
askerî kuruluşlar dışında, mahallî idareler dâhil bütün kamu kurum
ve kuruluşlarının itfaiye, ambulans, çekici, iş makinesi ve tedbirlerin
zorunlu kıldığı diğer araç ve gereçlerinden yararlanabilir, personeline
görev verebilir. Kamu kurum ve kuruluşları, valinin bu konudaki emir
ve talimatlarını yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde vali, emir ve
talimatlarını kolluk aracılığıyla uygular. Bu fıkradaki yükümlülüklerin
yerine getirilmemesi veya geciktirilmesi sebebiyle oluşan kamu zararı ile
gerçek ve tüzel kişilerin Devlet tarafından karşılanan zararları ilgili
idarece genel hükümlere göre sorumlu kamu görevlilerinden tazmin edilir.
I) (H) fıkrası ile valiye verilmiş olan yetkiler, ilçede kaymakam tarafından da kullanılabilir.
MADDE 16 – 5442 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi hâlinde vali
tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre
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ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla
kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
MADDE 17 – 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun 13 üncü
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Devlet, ödeme nedeniyle genel hükümlere göre sorumlulara rücu eder.
Bu Kanun kapsamındaki rücu istemine ilişkin zaman aşımı süreleri bir
kat artırılarak uygulanır.
MADDE 18 – 26/6/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme
Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ayrılanların”
ibaresi “ayrılanlar ile araç kiralayan gerçek ve tüzel kişilerin” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 19 – 1774 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 3 – Araç kiralama şirketlerinin sorumlu işleticileri ve
yöneticileri, kiralanan araç bilgileri ile aracı kiralayanların kimlik bilgileri ve kira sözleşmesi kayıtlarını usulüne uygun şekilde günü gününe
tutmak ve bu kapsamda mevcut bilgi, belge ve kayıtlan genel kolluk
kuvvetlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak zorundadırlar.
Ancak araç kiralayanın kamu kurum veya kuruluşu olması hâlinde
sadece kamu kurum veya kuruluşuyla yapılan sözleşme ile araç bilgileri
sisteme kaydedilir.
Araç kiralama esnasında gerçeğe aykırı kimlik kullananlar ile birinci
fıkra kapsamında elde edilen bilgi ve kayıtları, hukuka aykırı olarak
kullanan, bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, 26/9/2004
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır.
Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenlere
beş bin Türk Lirası, gerçeğe aykırı kayıt tutan veya bilgi verenlere on bin
Türk Lirası idari para cezası, mülki idare amirlerince verilir. Bu Kanuna
göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren 1 ay içinde ödenir.
İşlenen bir suçun gizlenmesi amacıyla bilgilerin yok edilmesi hâlinde
işletme ruhsatı iptal edilir. Bu fıkraya göre idari yaptırımların uygulanması ceza soruşturması ve kovuşturması yapılmasına engel değildir.
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Bu maddenin uygulanması ile görevi gereği bu verileri kullanan
kamu personelinin denetimine ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığı
tarafından belirlenir.
MADDE 20 – 1774 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 4 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren altı ay içinde araç kiralama şirketleri tüm kayıtlarını bilgisayarda tutmak ve bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin ek
1 inci maddeye göre kurulan bilgisayar terminallerine bağlamak zorundadırlar. Bu şartı yerine getirmeyen işletmelere mülki idare amirlerince
on bin Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu fiilin tekrarı hâlinde
işletme ruhsatları iptal edilir.
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MADDE 21 – 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Birinci Sınıf
Emniyet Müdürü” rütbesi bölümünün 1 inci ve 2 nci meslek dereceleri
kısımlarının karşısında yer alan görev unvanları ile “İkinci Sınıf Emniyet
Müdürü” rütbesi bölümünün 3 üncü meslek derecesi kısmının karşısında
yer alan görev unvanları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Özel Güvenlik
Denetleme Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Merkez Emniyet Müdürü,
Emniyet Müşaviri
Daire Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, İl Emniyet Müdürü, Polis
Başmüfettişi, Öğretim Görevlisi, Merkez Emniyet Müdürü, Polis Moral
Eğitim Merkezi Müdürü, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı, Polis
Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı,
Teftiş Kurulu Grup Amiri, Emniyet Müşaviri, Polis Meslek Yüksek Okulu
Müdürü, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü, Polis Eğitim Merkezi
Müdürü, Uçuş Kıymetlendirme Kurulu Üyesi, Pilot
Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü, Daire Başkan Yardımcısı,
İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Polis Müfettişi, Hukuk Müşaviri,
İlçe Emniyet Müdürü, Polis Akademisi Bölüm Başkanı, Polis Amirleri
Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdür
Yardımcısı. Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, Polis Eğitim
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Merkezi Müdür Yardımcısı, Enstitü Sekreteri, Öğretim Görevlisi, Uçuş
Kıymetlendirme Kurulu Üyesi, Havacılık Müdürü, Pilot
İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde olan polis amirleri; emniyet ve
asayiş durumu, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikler, nüfus büyüklüğü,
şehirleşme düzeyi gibi kriterler dikkate alınarak belirlenecek ilçelere, ilçe
emniyet müdürü olarak atanabilirler.
2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı meslek derecelerinde bulunan
personel ihtiyaç hâlinde görev unvanlarına bakılmaksızın araştırma,
inceleme ve denetleme gibi görevler verilmek üzere atandıkları birim
amirinin emrine alınabilirler.
İdare, her rütbe ve meslek derecesi karşısında gösterilen görev unvanları
arasında personelin görev yerini değiştirmeye yetkilidir.
MADDE 22 – 3201 sayılı Kanunun 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 55 – Polis amirleri, rütbe sırası ile Komiser Yardımcısı,
Komiser, Başkomiser, Emniyet Amiri, Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü,
Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü, Birinci
Sınıf Emniyet Müdürü ve Sınıf Üstü Emniyet Müdürüdür. Polis amirlerinin, rütbelerde ve meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme süreleri
rütbe sırası ile aşağıda gösterilmiştir.
RÜTBELER

MESLEK
DERECELERİ

EN AZ BEKLEME SÜRELERİ

Komiser Yardımcısı

9

4

Komiser

8

4

Başkomiser

7

3

Emniyet Amiri

6

3

4. Sınıf Emniyet Müdürü

5

2

3. Sınıf Emniyet Müdürü

4

2

2. Sınıf Emniyet Müdürü

3

1

1. Sınıf Emniyet Müdürü

2

2

1. Sınıf Emniyet Müdürü

1

Yaş Haddi

Derece Üstü

Yaş Haddi

Sınıf Üstü Emniyet Müdürü
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Her amir rütbesinde bulunması gereken toplam kadro sayısı, emniyet
hizmetleri sınıfına ait toplam kadro sayısına göre, aşağıda hizalarında
yer alan oranlara karşılık gelen sayıyı geçemez. Hesaplamalarda küsurat
dikkate alınmaz.
RÜTBELER
Birinci Sınıf Emniyet Müdürü
İkinci Sınıf Emniyet Müdürü
Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü
Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü
Emniyet Amiri
Başkomiser
Komiser
Komiser Yardımcısı
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ORANLAR (On binde)
25
34
78
88
93
291
388
484

Rütbelere terfi ettirilecek personelin kurullarda görüşülmesi kıdem
sırasına göre, rütbelere terfıler ise bu maddede öngörülen sınav ve eğitim
şartı saklı kalmak üzere liyakate göre yapılır.
Kıdem sırasının tespitinde, bulunulan rütbeye terfi tarihi esas alınır.
Aynı tarihte terfi edenlerden performans değerlendirme puanı yüksek
olanlar, performans değerlendirme puanlarının eşitliği hâlinde bulunduğu rütbede aldığı başarı ve üstün başarı belgesi fazla olanlar, başarı
ve üstün başarı belgesinin sayıca eşitliği hâlinde ise sicil numarası daha
küçük olanlar diğerlerine göre kıdemli sayılırlar.
Kıdem sırası, Emniyet Genel Müdürlüğünce her yıl Mart ayında
Teşkilata duyurulur.
Komiser Yardımcısı, Komiser ve Başkomiserlerin liyakat koşullarını
belirlemek ve terfilerini önermek üzere Genel Müdürlük Merkez Değerlendirme Kurulu oluşturulur. Bu Kurul, Emniyet Genel Müdürlüğü
personel işlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında,
Personel Dairesi Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri ve Genel Müdürün
uygun göreceği iki Daire Başkanı ile Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılarının birinden teşekkül eder.
Emniyet Amirleri ile Dördüncü ve Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlerinin liyakat koşullarını belirlemek ve terfilerin! önermek üzere Genel
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Müdürlük Yüksek Değerlendirme Kurulu oluşturulur. Bu Kurul, Emniyet
Genel Müdürünün başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş
Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme
Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı ile Polis
Başmüfettişleri arasından seçilecek bir Polis Başmüfettişi ve İl Emniyet
Müdürleri arasından seçilecek iki İl Emniyet Müdüründen teşekkül eder.
Bu Kurulda görev yapacak Polis Başmüfettişi ile İl Emniyet Müdürlerinin
seçimine ilişkin esaslar yönetmelikle düzenlenir.
Kurullar her yıl Mayıs ayında toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Ancak Bakanın onayı ile kurullar, yıl içinde birden fazla toplanabilir
ve terfi değerlendirmesine karar verebilirler.
Terfıler, her yıl Haziran ayında topluca yapılır. Ancak kurulların yıl
içinde birden fazla toplanması hâlinde, terfıler toplantının yapıldığı
ay sonunda yapılır.
Kurullarda personelin rütbe terfinin görüşülebilmesi için;
Bulunulan rütbelerdeki en az bekleme sürelerinin tamamlanması,
Bekleme süresi içindeki yıl sayısı kadar iyi veya çok iyi performans
değerlendirme puanının alınması,
Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı
olunması,
Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek yöneticilikle ilgili hizmet
içi eğitimde başarılı olunması şarttır.
İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde en az bekleme süresini
tamamlayanlar, terfien Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde ikinci
meslek derecesi karşılığı görev unvanlarına atanabilirler.
İhtiyaç hâlinde meslekte fiilen iki yılını dolduran ve kırk beş yaşından
gün almamış lisans mezunu polis memurları, başpolis memurları ve
kıdemli başpolis memurları arasında yapılacak yazılı ve sözlü sınavda
başarılı olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk
derece amirlik eğitimini başarıyla bitirenler Komiser Yardımcılığı rütbesine atanır. Adaylarda aranacak diğer nitelikler, sınavlara ve ilk derece
amirlik eğitimine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
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Polis amirlerinin bir üst rütbeye terfiinde, bu rütbedeki fiili çalışma
süresi esas alınır.
Mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi
yapılan her türlü uzmanlık, yüksek lisans, doktora ve avukatlık stajı rütbe
kıdeminde değerlendirilmez. Ancak, bu Kanunun 13 üncü maddesinde
sayılan rütbeler içerisinde yapılan yurt dışı misyon koruma, yurt dışı
kurs ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler ile tedavi ve istirahat
süreleri, hangi rütbede ifa edilmiş veya geçirilmiş ise o rütbedeki fiili
çalışma süresi içinde değerlendirilir. Ancak bu şekilde geçirilen sürelerin
toplamda üç yılı aşan kısmı rütbe terfılerinde değerlendirilmez. Emniyet
Teşkilatına girmeden önce yapılan askerlik hizmeti, atanılan ilk rütbede
ve adaylığın onanmasından sonra fiili çalışma süresinden sayılır.
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Taksirli suçlar hariç, paraya çevrilse veya ertelense dahi alınan hapis
cezaları, aylıksız izinde geçen süreler, uzun ve kısa süreli durdurma
cezaları ile meslekten ve memuriyetten men cezaları, ceza süreleri kadar
rütbe terfiini geri bıraktırır. Her yetersiz performans değerlendirme puanı
rütbe terfiini bir yıl geciktirir.
Bir üst rütbeye terfi etmek için belirlenen diğer şartları taşımakla
birlikte, belirlenen rütbedeki kadrosuzluk nedeniyle terfi edemeyen
personele bir üst rütbeye terfi eden emsallerine ödenen ek gösterge, zam
ve tazminatlar ödenir.
Rütbe terfileri ve sınavlar ile meslek içi yöneticilik eğitim kursları,
eğitim tarih ve süreleri ile değerlendirme kurullarının çalışmalarına
ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
Bulundukları rütbelere terfi ettikleri tarihten itibaren beş yıl içinde
bir üst rütbeye terfi edemeyen Emniyet Amirleri ile Dördüncü, Üçüncü
ve İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartları haiz olmaları kaydıyla, Yüksek Değerlendirme
Kurulunun teklifi ve Bakan onayı ile emekliye sevk edilirler.
Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin bulundukları rütbedeki en fazla
bekleme süresi altı yıldır. Bu süre sonunda bir üst rütbeye veya meslek
derecesindeki göreve atanamayanlar, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartları haiz olmaları kaydıyla, kadrosuzluk
nedeniyle Yüksek Değerlendirme Kurulunun teklifi ve Bakan onayı ile
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emekliye sevk edilirler. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu
Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı,
Birinci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, İl Emniyet Müdürü, Emniyet Müşaviri, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü, Akademi Başkan
Yardımcısı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü, Teftiş Kurulu
Başkan Yardımcısı, Teftiş Kurulu Grup Amiri, Polis Başmüfettişi, Polis
Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü
ve Polis Eğitim Merkezi Müdürü olarak fiilen görev yapanlardan, hizmet gerekleri nedeniyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilmesi uygun
görülmeyenler hizmete devam ettirilirler. Bu şekilde göreve devamı
uygun görülenlerin durumu, iki yılda bir Yüksek Değerlendirme Kurulu
tarafından ayrıca karara bağlanır.
On dokuzuncu ve yirminci fıkra hükümlerine göre emekliliğe sevk edilenlere, emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden ay başından itibaren,
en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil); Emniyet Amirlerine %110’u, Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlerine %120’si, Üçüncü
Sınıf Emniyet Müdürlerine %130’u, İkinci Sınıf Emniyet Müdürlerine
%140’ı, Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerine %150’si oranında kadrosuzluk tazminatı, rütbelerinin ve makamının yaş haddinden az olmamak
üzere altmış yaşına kadar olan sürede Sosyal Güvenlik Kurumunca
ödenir. Verilecek emekli aylığı ve kadrosuzluk tazminatı toplamı, Genel
Müdürlükte aynı kadrodaki emsaline kadrosuna bağlı olarak mali haklar kapsamında yapılan toplam ödemeyi geçemez. Bu tazminat, vergiye
tabi değildir ve yaş haddinden önce ölenlerin varislerine intikal etmez.
Kadrosuzluk tazminatı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca üçer
aylık devreler hâlinde faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir.
MADDE 23 – 3201 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatındaki tıbbi, teknik ve mali hizmetler veren daire başkanlıkları ve şube müdürlüklerine
ilişkin kadrolara, emniyet hizmetleri sınıfı dışından da atama yapılabilir. Bu şekilde atama yapılan kadroların hizmet sınıfı, atananların
bu kadrolarda bulundukları süre boyunca genel idare hizmetleri sınıfı
olarak kabul edilir.
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Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte öğrenime devam edenler dâhil,
bu Kanun ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu gereğince, polis
eğitim kuramlarında ya da Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer
yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin, Emniyet Genel
Müdürlüğü kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı rütbelerine
aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Polis Akademisi Başkanlığınca yapılacak
sınavda başarılı olmaları şarttır.
MADDE 24 – 3201 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
EK MADDE 9 – Emniyet Teşkilatında bulunanlara doğrudan doğruya
disiplin cezası vermeye yetkili olanlar aşağıda gösterilmiştir.
A) İçişleri Bakanı; merkez ve taşradaki her rütbe ve derecedeki Emniyet
Teşkilatı personeline uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezası,
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B) Emniyet Genel Müdürü ve valiler; Emniyet Genel Müdürü merkezdeki, valiler il ve bağlı ilçelerdeki her rütbe ve derecedeki Emniyet
Teşkilatı personeline uyarma, kınama ve 10 günlüğe kadar aylıktan
kesme cezası,
C) Daire Başkanı, Eğitim ve Öğretim Kurumu Müdürleri, İl Emniyet Müdürleri ve kaymakamlar; emirleri altında bulunan her rütbe ve
derecedeki Emniyet Teşkilatı personeline uyarma, kınama ve 3 günlüğe
kadar aylıktan kesme cezası,
D) Kriminal Laboratuvar Müdürü, Şube Müdürü, İlçe Emniyet
Müdürü, İlçe Emniyet Amiri ve Polis Merkezi Amiri; emirleri altında
bulunan her rütbe ve derecedeki Emniyet Teşkilatı personeline uyarma,
kınama ve 1 günlük aylıktan kesme cezası vermeye yetkilidirler.
Disiplin amirleri, emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki Devlet memurlarına da aynı disiplin cezalarını verebilirler.
Disiplin amirleri, disiplin amiri oldukları her rütbe ve derecedeki
tüm personel hakkında disiplin soruşturması açabilirler.
MADDE 25 – 3201 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasına “öğretim masraflarını”
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ibaresinden sonra gelmek üzere “kanuni faizi ile birlikte, bu sürenin
eksik kalan kısmı ile orantılı miktarı” ibaresi eklenmiştir.
Lisans mezunlarından Kamu Personeli Seçme Sınavında Bakanlıkça
belirlenecek taban puanı almış olanlar arasından sınavın yapıldığı yılın
31 Aralık tarihi itibarıyla otuz yaşından gün almayan erkek ve kadın
adaylar arasından yönetmelikle belirlenecek şartları taşıyanlar ve sınavda
başarılı olanlar polis meslek eğitim merkezlerine alınırlar.
MADDE 26 – 3201 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesinin
ikinci fıkrasında yer alan “değerlendirilmez” ibaresi “değerlendirilir ve
bu kişiler idarece resen emekliye sevk edilemez.” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 27 – 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 32 – Bu maddeyi ihdas eden Kanuna ekli (1) sayılı
listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin
Emniyet Genel Müdürlüğü bölümüne eklenmiştir.
MADDE 28 – 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 33 – Emniyet Teşkilatının her türlü göreviyle ilgili eylem
ve işlemleri İçişleri Bakanlığı, mülki idare amirleri ve kendi amirleri
tarafından denetlenir ve teftiş edilir.
MADDE 29 – 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 24 – Polis kolejinde öğrenime devam eden öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığınca polis koleji giriş sınavının yapıldığı
tarihte aldıkları Ortaöğretim Yerleştirme Puanları dikkate alınarak
durumlarına uygun okullara naklen kaydedilirler.
Polis kolejinde görev yapan eğitim öğretim hizmetleri sınıfında yer
alan personel, kadro derecelerine uygun öğretmen unvanlı kadrolara
atanmak üzere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay
içinde Genel Müdürlük tarafından Millî Eğitim Bakanlığına bildirilir.
Bunların atamaları, bildirimi izleyen bir ay içinde yapılır ve atama
işlemi yapılıncaya kadar mali ve sosyal hakları, anılan birim tarafından
ödenmeye devam olunur.
Mevcut amir rütbeleri için ihdas edilmiş bulunan kadro sayılarının,
55 inci maddenin üçüncü fıkrasında her amir rütbesi için öngörülen
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azami kadro sayısından fazla olması hâlinde, bu fazlalık giderilinceye
kadar, boşalan kadrolar herhangi bir işlem yapılmaksızın iptal edilmiş
sayılır.
MADDE 30 – 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 25 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
ek 24 üncü madde gereğince tazminat yükümlülüğü doğanlar ve devam
edenler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde
memuriyetten ayrıldıkları birimlere müracaat etmeleri hâlinde ek 24
üncü maddenin beşinci fıkrası hükmünden yararlandırılırlar. Ödemesi
devam edenlerden ek 24 üncü maddenin beşinci fıkrası çerçevesinde
yapılacak hesaplamaya göre fazla ödeme yapmış olanlar ile bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce ödemesini tamamlamış olanlara geri
ödeme yapılmaz.
MADDE 31 – 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
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GEÇİCİ MADDE 26 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
atanan polis amirlerinin rütbelerde ve meslek derecelerinde zorunlu en az
bekleme süreleri ile (B) grubundan (A) grubuna geçiş işlemleri aşağıdaki
hükümler çerçevesinde yürütülür.
Polis amirlerinden Polis Akademisi mezunları, Polis Akademisi
mezunu sayılanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğüne eleman yetiştirmek
üzere Polis Akademisi bünyesindeki en az dört yıllık fakülte ve yüksek
okullardan mezun olanlar (A), komiser yardımcılığı kursunu başarıyla
bitirmiş olanlar (B) grubunu oluşturur.
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Polis amirlerinin, rütbelerde ve meslek derecelerinde zorunlu en az
bekleme süreleri rütbe sırası ile aşağıda gösterilmiştir.

RÜTBELER
Komiser Yardımcısı
Komiser
Başkomiser
Emniyet Amiri
Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü
Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü
İkinci Sınıf Emniyet Müdürü
Birinci Sınıf Emniyet Müdürü
Birinci Sınıf Emniyet Müdürü
Sınıf Üstü Emniyet Müdürü

MESLEK
DERECELERİ
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Derece Üstü

EN AZ
BEKLEME SÜRELERİ
(A)
4
4
3
3
2
2
1
2
Yaş Haddi
Yaş Haddi

(B)
6
6
Yaş Haddi
-

(B) grubu polis amirlerinden en az dört yıllık yükseköğretim kurumunu bitirenlerin (A) grubuna geçmeleri aşağıdaki şartlara bağlıdır:
a) Başkomiser rütbesinde (A) grubu polis amirleri için öngörülen en
az bekleme süresi kadar çalışmış olmak.
b) Başkomiser rütbesinden Emniyet Amiri rütbesine terfide bu grup
için ayrı yapılacak yazılı ve sözlü sınav ile meslek içi yöneticilik eğitiminde başarılı olmak.
c) Merkez Değerlendirme Kurulu kararıyla Emniyet Amiri rütbesine
terfi etmiş olmak.
(B) grubundan (A) grubuna geçecek olan amirlerin sayısı, o yıl itibarıyla (A) grubundan Emniyet Amirliği rütbesine terfi edenlerin sayısının
%10’unu geçemez.
MADDE 32 – 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 27 – 01/01/2015 tarihi itibarıyla, Birinci Sınıf
Emniyet Müdürü rütbesini ihraz edenlerden Emniyet Genel Müdür
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Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Özel
Güvenlik Denetleme Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı,
İl Emniyet Müdürü, Emniyet Müşaviri, Polis Moral Eğitim Merkezi
Müdürü, Akademi Başkan Yardımcısı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi
Müdürü, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Teftiş Kurulu Grup Amiri,
Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Polis Meslek Eğitim Merkezi
Müdürü ve Polis Eğitim Merkezi Müdürü kadrolarında bulunanlar
dışında kalanlar ile 01/01/2015 tarihi itibarıyla İkinci, Üçüncü ve
Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesini ihraz edenlerden emeklilik
veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartlan haiz olanlar;
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Yüksek
Değerlendirme Kurulunun teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile resen
emekliye sevk edilebilir. Bu şekilde emekliye sevk edilenler hakkında da
55 inci maddenin yirmi birinci fıkrası hükümleri uygulanır.
MADDE 33 – 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
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GEÇİCİ MADDE 28 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önceki son beş yıl içinde disiplin kurullarınca meslekten veya Devlet
memurluğundan çıkarma cezasıyla tecziye edilmesi gerektiği hâlde 657
sayılı Kanunun 127 nci maddesine göre ceza verme yetkisi zaman aşımına uğradığı için cezalandırılamayan Emniyet Teşkilatı mensupları,
bir ay içinde kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere İçişleri
Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Bu personelin, Devlet Personel Başkanlığınca 24/11/1994 tarihli
ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci
maddesinin ikinci, üçüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen
esas ve usuller çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, Devlet
Personel Başkanlığına bildirim tarihinden itibaren kırk beş gün içinde
atama teklifleri yapılır. Bunlardan müdür ve üstü kadrolarda olanlar
araştırmacı unvanlı kadrolara, diğerleri ise Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen kadrolara atanırlar. Personel nakledildiği kurumda
göreve başlayıncaya kadar eski kurumunda çalışmaya devam eder ve bu
personelin her türlü mali ve sosyal hakları çalıştıkları kurum tarafından
karşılanır.
Bu madde kapsamında yer alan personele ilişkin kadrolar; atama
teklifi gerçekleştirilen kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgililere

TBMM 24. DÖNEM 4. ve 5. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

ilişkin atama onaylarının alındığı tarih itibarıyla diğer kanunlardaki
hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas,
tahsis ve vize edilmiş sayılır. İhdas edilmiş sayılan memur kadroları,
13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır.
Atama işlemi yapılan personele ilişkin bilgiler ve bu bilgilerdeki değişiklikler, en geç on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
MADDE 34 – 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (s) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
s) Öğretim Elemanları: Akademi, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi
Müdürlüğü, enstitü, polis meslek eğitim merkezi müdürlükleri ve polis
meslek yüksek okullarında görevli öğretim üye ve yardımcıları ile öğretim
görevlileri ve okutmanları,
MADDE 35 – 4652 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Temel bilimler ve sosyal bilim alanlarından
birinde lisans düzeyinde bilgi ve beceriye sahip, mezuniyetten” ibaresi
“Mezuniyetten” şeklinde ve (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
c) Ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan polis meslek yüksek
okulları ile polis meslek eğitim merkezlerinde polis memuru yetiştirilmesini sağlamak,
d) Emniyet Teşkilatı personelinin ihtiyaçlarına uygun eğitim programları hazırlamak, koordine etmek ve eğitim ihtiyaçlarının en üst düzeyde
karşılanmasını desteklemektir.
MADDE 36 – 4652 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine birinci
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Birinci fıkra hükümlerine göre kurulan polis meslek yüksek okulları
Bakan onayı ile polis meslek eğitim merkezine dönüştürülebilir. Dönüştürülen polis meslek yüksek okullarında görev yapmakta olan personel,
ayrıca bir işleme gerek olmaksızın polis meslek eğitim merkezi kadro
ve görev unvanlarına uygun kadrolara atanmış sayılırlar. Polis meslek
eğitim merkezleri Başkanlığa bağlı olarak faaliyetlerini yürütür.
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MADDE 37 – 4652 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin sekizinci
fıkrasında yer alan “Fakülte ve polis” ibaresi “Polis” şeklinde; ikinci,
onuncu ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci,
beşinci, on ikinci ve on üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak yabancı
uyruklu öğrenci veya kursiyerler Bakan onayı ile ücretli yahut ücretsiz
olarak Akademiye kabul edilebilirler. Bu suretle kabul edilenlerden ücreti
mukabili eğitim veya kurs verileceklerle ilgili mali işler bu Kanunun
29 uncu maddesine göre kurulan döner sermaye işletmesi vasıtasıyla
yürütülür.
Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, enstitü ve polis meslek yüksek okullarında, ilk derece amirlik eğitimi alanlar ile lisansüstü veya ön lisans
eğitimi yapanlar (yabancı uyruklular hariç) altı yıl süreyle mecburi
hizmetle yükümlüdürler.
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Bunlardan mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle
yükümlü olduğu süre içinde, istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini
gerektiren bir suç işleyenler ya da sağlık sebebi hariç, başka herhangi bir
sebeple ayrılanlar, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak
kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını yasal faiziyle birlikte
tazminat olarak ödemek zorundadırlar.
MADDE 38 – 4652 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “diğer polis yüksek öğretim kurumlarında
veya” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent
eklenmiştir.
c) Gerekli görüldüğü hâllerde, öğretim elemanları Başkanın teklifi,
Genel Müdürün görüşü ve Bakanın onayıyla Akademiyi oluşturan
kuruluş ve birimlerde,
MADDE 39 – 4652 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “polis meslek yüksek okulu müdürleri,” ibaresinden
sonra gelmek üzere “Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü ve polis
meslek eğitim merkezi müdürleri,” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 40 – 4652 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin dördüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar
eklenmiştir.
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Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın asgari %15’i, Polis
Akademisi Başkanlığının ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları, her türlü
bakım, onarım, kiralama, devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ve diğer ihtiyaçlar için kullanılır. Bu oranı
%75’ine kadar artırmaya Akademi Yönetim Kurulu yetkilidir.
Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın en az %5’i, Akademi
bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için
kullanılır. Bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödenekler, Akademi
Yönetim Kurulunca gerekli görüldüğü takdirde, her bir proje için avans
verilmek suretiyle de kullandırılabilir. Bilimsel araştırma projelerinin
seçilmesi, uygulanması ve izlenmesi ile ödeneklerin kullandırılması, genel
hükümlerin ön ödemelere ilişkin sınırlamalarına bağlı kalınmaksızın
avans verilmesi ve bu avansın mahsubuna dair usul ve esaslar Maliye
Bakanlığının uygun görüşü alınarak çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
Döner sermaye işletmesi hesabına kamu kurum ve kuruluşları dışında
yapılan iş veya hizmetler karşılığında tahsil edilen gelirlerden kanuni
kesintiler ile varsa yapılan iş veya hizmetle bağlantılı giderler düşüldükten
sonra geri kalan tutar, hizmet karşılığı olarak gelir tahsilatının yapıldığı
tarihi izleyen bir ay içinde veya hizmet bedelinin peşin tahsil edilmesi
hâlinde hizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak aylara bölünerek hizmeti veren emniyet hizmetleri sınıfında olanlar dâhil öğretim elemanları
ve öğretim yardımcılarına ödenir. Buna ilişkin usul ve esaslar Maliye
Bakanlığının uygun görüşü üzerine çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
MADDE 41 – 4652 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 1 – Bu Kanunda yer alan “Fakülte” ibarelerinden
“Polis Amirleri Eğitimi Merkezi”, “Dekan” ibarelerinden “Polis Amirleri
Eğitimi Merkezi Müdürü”, “Dekanlık” ibarelerinden “Polis Amirleri
Eğitimi Merkezi Müdürlüğü”, “lisans” ibarelerinden “ilk kademe amirlik
eğitimi” anlaşılır.
MADDE 42 – 4652 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 6 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Polis
Akademisi Başkanlığında Başkan, Dekan, Enstitü Müdürü ve Enstitü
Sekreteri, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Polis Meslek Eğitim
Merkezi Müdürü ve bunların yardımcıları ile her kadrodaki öğretim
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elemanları ve idari personelin anılan Başkanlıktaki görevleri sona erer ve
kadrolarıyla ilişkileri kesilir. Akademide geçici olarak görev yapanların
da aynı tarihte görevlendirmeleri sona erer.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yirmi gün içinde
Başkanın ataması yapılır. Başkanın ataması yapıldıktan sonraki yirmi
gün içinde Başkan Yardımcısı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü
ve Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı, Enstitü Müdürü
ve Enstitü Sekreteri, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Polis Meslek
Eğitim Merkezi Müdürü kadro veya unvanlarına atama yapılır.
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Polis Akademisi Başkanlığında görevi sona eren öğretim üyesi, öğretim
görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman ve idari personelden
Başkanın teklif ettiği ve Bakanın uygun gördüğü personel, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde Polis Akademisi
Başkanlığında durumlarına uygun kadrolara atanır. İdari personelden
Başkanlığa yeniden ataması yapılmayanlar, Genel Müdürlüğün diğer
birimlerinde durumlarına uygun kadrolara aynı süre içinde atanır.
Ataması yapılmayan personelden akademik kadroda bulunanlar ise
başka yükseköğretim kurumlarına atamaları yapılmak üzere aynı süre
içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Bu şekilde bildirimi yapılanlar için, durumlarına uygun akademik unvanlı kadrolara
atanmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca tespit edilecek
yükseköğretim kurumlarına bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde
anılan Başkanlık tarafından atama teklifi yapılır ve bu teklifi izleyen
bir ay içinde de atama işlemleri tamamlanır. Bu fıkra kapsamında yükseköğretim kurumlarına ataması yapılan akademik personelin kadroları,
başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin tamamlandığı tarih
itibarıyla ihdas edilerek 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim
Kurumlan Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili yükseköğretim kurumlarına
ait bölümlerine eklenmiş sayılır. Bu fıkra kapsamında bulunanların
atama işlemleri tamamlanıncaya kadarki mali ve sosyal hakları, hâlen
bu ödemelerin yapıldığı birimler tarafından ödenmeye devam olunur.
MADDE 43 – 4652 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 7 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte başka
bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın Güvenlik Bilimleri Fakültesi,
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Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne dönüştürülür ve geçici
6 ncı madde hükümleri çerçevesinde yapılacak atamalarla kadroları
tamamlanır.
Fakülte öğrencileri, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek
üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakültelerine tercihlerine göre
yerleştirilirler. Yerleştirme yapılacak fakültelerin kontenjanları ile yerleştirmeye ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
MADDE 44 – 4652 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 8 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
üç ay içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen hizmetler Polis Akademisi Başkanlığına devredilir.
MADDE 45 – 4652 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 9 – 1/1/2020 tarihine kadar Emniyet Teşkilatının
ilk kademe amir ihtiyacım karşılamak üzere, lisans mezunları arasından
Kamu Personeli Seçme Sınavında Bakanlıkça belirlenecek taban puanı
almış olup yönetmelikle belirlenecek diğer şartları taşıyanlar ve yapılacak
sınavda başarılı olanlar, Polis Amirleri Eğitimi Merkezinde bir eğitimöğretim dönemi özel eğitime tabi tutulabilirler. Bu öğrenciler Akademi
bünyesinde ücretsiz iaşe edilir, yatırılır, sağlık giderleri ve yönetmelikle
tespit edilecek ihtiyaçları Devlet tarafından karşılanır ve bunlara harp
okullarında bulunan askerî öğrencilere ödenen miktarda harçlık ödenir.
MADDE 46 – 4652 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 10 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
önce Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Güvenlik Bilimleri ve Adli Bilimler Enstitüsü, Polis Meslek Yüksek Okulu ile fakülte
ve yüksek okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya
kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına
okumaya devam eden öğrencilerden; mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde istifa edenler veya
ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da sağlık sebebi
hariç, başka herhangi bir sebeple ayrılanlardan. kendilerine yapılmış
olan öğretim masraflarının tazmini amacıyla, bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihte borç miktarı tahakkuk ettirilmemiş olanlar, borç miktarı
tahakkuk ettirilip henüz ödemesine başlamamış olanlar, ödemeleri devam
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edenler, borçları taksitlendirilmiş olanlar ile bu konuda açılmış davaları sonuçlanmamış, davaları sonuçlanmış veya kesin hükme bağlanmış
olanlar da bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde
ayrıldıkları veya mezun oldukları eğitim kurumuna müracaat etmeleri
hâlinde 15 inci maddenin on birinci fıkrası hükmünden yararlandırılır. Ödemesi devam edenlerden, 15 inci maddenin on birinci fıkrası
çerçevesinde yapılacak hesaplamaya göre fazla ödeme yapmış olanlar ile
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ödemesini tamamlamış
olanlara geri ödeme yapılmaz.
MADDE 47 – Bu Kanunun yayımı tarihinde; 3201 sayılı Kanunun
19 uncu, 27 nci, 68 inci, 69 uncu, 70 inci, 71 inci, 72 nci, 73 üncü,
74 üncü, 75 inci, 76 ncı, 77 nci, 78 inci, 79 uncu, 80 inci ve 84 üncü
maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 48 – Bu Kanunun yayımı tarihinde, 4652 sayılı Kanunun 19 uncu, 20 nci ve 21 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 49 – 2803 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Ancak, belediye sınırları içinde olmakla birlikte hizmet gerekleri
bakımından uygun görülen yerler, jandarmanın görev ve sorumluluk
alanı olarak tespit edilebilir.
MADDE 50 – 2803 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 14 – General, subay, astsubay ve uzman jandarmanın
atanmaları;
a) Jandarma Genel Komutanının atanması; Genelkurmay Başkanının teklifi, İçişleri Bakanının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve
Cumhurbaşkanının onaylayacağı müşterek kararname ile,
b) Generallerin atanmaları; Jandarma Genel Komutanının lüzum
göstermesi, Genelkurmay Başkanının teklifi, İçişleri Bakanının inhası,
Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanın onaylayacağı müşterek
kararname ile,
c) General rütbesinde olmayan daire başkanları ile il ve ilçe jandarma
komutanlarının atanmaları, yer değiştirmeleri ve geçici görevlendirmeleri
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İçişleri Bakanınca yapılır. Gerektiğinde Jandarma Genel Komutanı da
bu konuda teklifte bulunabilir. Diğer subaylar ile astsubaylar ve uzman
jandarmaların atanmaları, yer değiştirmeleri ve geçici görevlendirmeleri
Jandarma Genel Komutanınca yapılır.
Birinci fıkradaki (a) ve (b) bentlerinin uygulanmasında Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı inha işlemini yapmadığı
takdirde, Genelkurmay Başkanı talebini yazı ile Başbakana gönderir.
Başbakan kararını yazı ile İçişleri Bakanına bildirir.
Subaylar ile ihtisaslaşma gereği olarak özel eğitim görmüş personel,
nokta atamasına tabi tutulur. Ancak nokta ataması yapılmayıp il jandarma komutanlıkları emrine atanan astsubay ve uzman jandarmalardan emniyet ve asayiş görevi alacak olanların istihdam yerleri ve il
içi yer değiştirmeleri, il jandarma komutanının teklifi üzerine valinin
onayı ile belirlenir.
MADDE 51 – 2803 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Görevden Uzaklaştırma
MADDE 16 – Askerî nitelikte olmayan görevleri sebebiyle işledikleri
iddia edilen bir suçtan dolayı görevi başında kalmasında sakınca görülen
jandarma personeli, İçişleri Bakanı tarafından görevinden uzaklaştırılabilir. Gerektiğinde Jandarma Genel Komutanı da bu konuda teklifte
bulunabilir. İl jandarma komutanı hariç olmak üzere il jandarma
komutanlıklarında görevli personel, vali tarafından görevden uzaklaştırılabilir. Gerektiğinde il jandarma komutanı da bu konuda teklifte
bulunabilir. Görevden uzaklaştırılan personel hakkında en geç on gün
içinde ön inceleme veya soruşturmaya başlanır.
25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve
Yargılama Usulü Kanunu, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı
Kuvvetleri Personel Kanunu ve 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk
Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunundaki geçici olarak işten el çektirme,
açığa çıkarma, açığa alınma ve geçici süre ile görevden uzaklaştırmaya
ilişkin hükümler ile Jandarma Genel Komutanının görevden uzaklaştırılmasına dair özel hükümler saklıdır.
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Sivil memurların görevden uzaklaştırılmaları, 14/7/1965 tarihli ve
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir.
MADDE 52 – 2803 sayılı Kanunun 17 nci maddesi başlığı ile birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Görevden Uzaklaştırmanın Hukuki ve Mali Sonuçları
MADDE 17 – Görevden uzaklaştırılanlar, yapmakta oldukları görevden alıkonulurlar. Bu kişilerin görev yerleri değiştirilebilir veya bu kişilere
başka görev verilmeyebilir.
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Görevden uzaklaştırılanlara bu süre içinde 657 sayılı Kanunun 141
inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre aylık ödenir. Ancak, bu
kişilerden haklarında soruşturma izni verilmemesine, soruşturmaya veya
kovuşturmaya yer olmadığına, beraatına, her ne sebeple olursa olsun
kamu davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına karar verilenlerin ödenmeyen veya noksan ödenen her türlü özlük hakları ödenir.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışı kadrolarında görevliyken görevden
uzaklaştırılanlara da yurt içinde bir kadroya atanıncaya kadar bu fıkra
uyarınca yurt dışı aylığı ödenir.
Ön inceleme veya soruşturmaya konu olan fiillerinin hizmetlerine
devama engel olmadığı anlaşılanların görevden uzaklaştırma tedbirleri,
haklarında karar verilmesi beklenmeksizin kaldırılabilir.
Bu Kanun kapsamındaki görevden uzaklaştırma tedbiri iki ayı geçemez. Bu süre zorunlu hâllerde iki ayı geçmemek üzere bir defa uzatılabilir. Görevden ayrı kalınan bu süreler hizmetten sayılır.”
MADDE 53 – 2803 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin (b) fıkrasının
(4) numaralı bendine “5442 sayılı İl İdaresi Kanununun” ibaresinden
önce gelmek üzere “Disiplin hükümleri saklı kalmak kaydıyla” ibaresi
eklenmiştir.
MADDE 54 – 2803 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
EK MADDE 1 – Jandarmanın askerî görevleri haricindeki diğer
görevleriyle ilgili eylem ve işlemleri İçişleri Bakanlığı, valiler ve kendi
amirleri tarafından denetlenir ve teftiş edilir.
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MADDE 55 – 2803 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
EK MADDE 2 – İl jandarma komutanı ile merkez ilçe jandarma
komutanı hakkında il valisince, ilçe jandarma komutanı hakkında
kaymakamın değerlendirmesi alınarak il valisi tarafından her yıl sonunda
söz konusu kişilerin askerî görevleri haricindeki diğer görevleri ile ilgili
olarak değerlendirme raporu düzenlenir.
Değerlendirme raporları; personelin terfi, ödüllendirme, atama ve yer
değiştirmesinde dikkate alınır.
Değerlendirme raporlarının içeriği ve düzenlenme esasları, Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından
çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 56 – 2803 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
EK MADDE 3 – İl ve ilçe jandarma komutanları ile karakol komutanlarının izinleri, ilgili komutanlıkların planlaması da dikkate alınarak
mahalli mülki idare amirlerinin onayı ile verilir.
MADDE 57 – 2803 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 6 – İçişleri Bakanı, bu Kanundaki yetkilerinden bir
kısmını gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla
ilgisine göre Jandarma Genel Komutanına veya valilere devredebilir.
MADDE 58 – 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Amiraller haricinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kurmay Başkanı
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı karargâhında görevli başkanlar ile bölge
komutanlarının atanmaları İçişleri Bakanınca yapılır. Gerektiğinde Sahil
Güvenlik Komutanı da bu konuda teklifte bulunabilir. Diğer subayların
ve astsubayların, Devlet memurlarının, uzman erbaşların ve sözleşmeli
erbaş ve erlerin atanmaları ile erbaş ve erlerin dağıtımları, Sahil Güvenlik
Komutanınca yapılır. Geçici 6 ncı madde hükümleri saklıdır.
MADDE 59 – 2692 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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MADDE 9 – Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sahil güvenlik
mensubu subay, astsubay, sivil personel, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş
ve er, erbaş ve erlerin hizmet gerekleri veya sağlık yahut diğer nedenlerle
görev ve hizmet yerlerinin değiştirilmesi ile geçici görevlendirmeleri 8 inci
maddedeki usul ve esaslara göre yapılır.
MADDE 60 – 2692 sayılı Kanunun 18 inci maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
Sahil güvenlik bölge komutanları hakkında mülki görevleri açısından
konuşlu bulundukları yerin valisi tarafından her yıl sonunda, askerî
görevleri haricindeki diğer görevleri ile ilgili olarak değerlendirme raporu
düzenlenir. Değerlendirme raporları personelin terfi, ödüllendirme,
atama ve yer değiştirmesinde dikkate alınır. Değerlendirme raporlarının
içeriği ve düzenlenme esasları, Millî Savunma Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
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MADDE 61 – 2692 sayılı Kanuna 21 inci maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
Görevden Uzaklaştırma
MADDE 21/A – Askerî nitelikte olmayan görevleri sebebiyle işledikleri
iddia edilen bir suçtan dolayı görevi başında kalmasında sakınca görülen Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, İçişleri Bakanı tarafından
görevinden uzaklaştırılabilir. Gerektiğinde Sahil Güvenlik Komutanı
da bu konuda teklifte bulunabilir. Görevden uzaklaştırılan personel
hakkında en geç on gün içinde ön inceleme veya soruşturmaya başlanır. 25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve
Yargılama Usulü Kanunu, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı
Kuvvetleri Personel Kanunu ve 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk
Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununda yer alan geçici olarak işten el
çektirme, açığa çıkarma, açığa alınma ve geçici süre ile görevden uzaklaştırmaya ilişkin hükümler saklıdır.
Sivil memurların görevden uzaklaştırılmaları 657 sayılı Kanun
hükümlerine tabidir.
MADDE 62 – 2692 sayılı Kanuna 21 inci maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
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Görevden Uzaklaştırmanın Hukuki ve Mali Sonuçları
MADDE 21/B – Görevden uzaklaştırılanlar, yapmakta oldukları
görevden alıkonulurlar. Bu kişilerin görev yerleri değiştirilebilir veya
kendilerine başka görev verilmeyebilir.
Görevden uzaklaştırılanlara bu süre içinde 657 sayılı Kanunun 141
inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre aylık ödenir. Ancak, bu
kişilerden haklarında soruşturma izni verilmemesine, soruşturmaya veya
kovuşturmaya yer olmadığına, beraatına, her ne sebeple olursa olsun
kamu davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına karar verilenlerin ödenmeyen veya noksan ödenen her türlü özlük hakları ödenir.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışı kadrolarında görevliyken görevden
uzaklaştırılanlara da yurt içinde bir kadroya atanıncaya kadar bu fıkra
uyarınca yurt dışı aylığı ödenir.
Ön inceleme veya soruşturmaya konu olan fiillerinin hizmetlerine
devama engel olmadığı anlaşılanların görevden uzaklaştırma tedbirleri,
haklarında karar verilmesi beklenmeksizin kaldırılabilir.
Bu Kanun kapsamındaki görevden uzaklaştırma tedbiri iki ayı geçemez. Bu süre zorunlu hâllerde iki ayı geçmemek üzere bir defa uzatılabilir. Görevden ayrı kalınan süre hizmetten sayılır.
MADDE 63 – 2692 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 1 – Sahil Güvenlik Komutanlığının askerî görevleri
haricindeki diğer görevleriyle ilgili eylem ve işlemleri, İçişleri Bakanlığı
ile valiler ve kendi amirleri tarafından denetlenir ve teftiş edilir.
MADDE 64 – 2692 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 2 – İçişleri Bakanı, bu Kanundaki yetkilerinden bir
kısmını gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla
ilgisine göre Sahil Güvenlik Komutanına veya valilere devredebilir.
MADDE 65 – 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun
19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 19 – Vali, general ve amiraller hariç olmak üzere Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin askerî
görevleri haricindeki diğer görevlerini ilgilendiren disiplin suçları ortaya
çıktığında, 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
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Disiplin Kanunu hükümleri çerçevesinde uyarma, kınama, 8 güne kadar
hizmete kısmi süreli devam ve 1/10’a kadar aylıktan kesme cezalarını
verebilir.
MADDE 66 – 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri
İç Hizmet Kanununun 34 üncü maddesinin (d) fıkrasına aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
Ancak, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
mensuplarının kıyafetine ilişkin hususlar, Genelkurmay Başkanlığının
görüşü alınarak Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından
müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
(1) SAYILI LİSTE
KURUMU: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLATI: TAŞRA
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İHDAS EDİLEN KADROLARIN
SERBEST
SINIFI UNVANI

DERECESİ KADRO

TOPLAMI

ADEDİ
EMH

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi
Müdürü

1

1

1

EMH

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi
Müdür Yardımcısı

1

3

3

–

4

4

TOPLAM

Bu kanun ile 13 kanunun toplam 69 maddesi değiştirilmiş,
23 maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına toplam 4 yeni kadro ihdas edilmiştir.
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(10). 27.3.2015 tarihli 6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun:
Özeti
Bu kanun ile;
•

Ebelerin meslekleriyle ilgili uzmanlaşmaları sağlanmakta,

•

İstanbul’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmakta ve Haydarpaşa kampüsü bu üniversiteye tahsis
edilmekte,

•

Kızılay’ın tüzüğünde belirtilen amaçlara uygun hizmetleri, KDV,
damga vergisi ve tapu harcından muaf tutulmakta,

•

Türkiye Kızılay Derneği’ne ait iktisadi işletmelere ait kurum
kazançlarının tamamının Türkiye Kızılay Derneğine aktarılması
koşuluyla, bu iktisadi işletmeler adına kurumlar vergisi ve kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi hesaplanmayacağı hükmü getirilmekte,

•

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun Anayasa Mahkemesince iptal edilen “Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğin
korunması” başlıklı 51 inci maddesi yeniden düzenlenmekte,

•

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanuna yapılan eklemeyle milli güvenlik ve kamu
düzeninin korunması amacıyla hakim veya gecikmesinde sakınca
bulunan hallerde Başkanlık tarafından internet ortamında yer
alan yayınların ve ihlalin önlenemediği durumlarda internet sitesinin tümüne yönelik erişimin engellenmesi kararı verileceği ve
bu kararın 24 saat içinde Sulh Ceza Hakimi onayına sunulması
şaryı getirilmekte,

•

6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun çerçevesinde yabancı plakalı araçlara uygulanacak olan idari para cezaları ile geçiş ücretleri tebligat şartı
aranmaksızın sürücüsü bilgilendirilmek suretiyle tahsil edileceği
hükmü getirilmektedir.
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İçeriği
MADDE 1 – 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı
San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 47 nci maddesine aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir.
Lisans mezunu ebeler meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim alarak
uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten
sonra uzman ebe olarak çalışırlar.
Ebeler meslekleri ile ilgili olan özellik arz eden birim ve alanlarda
belirlenecek esaslar çerçevesinde yetki belgesi alırlar. Yetki belgesi alınacak eğitim programlarının düzenlenmesi, uygulanması, koordinasyonu,
belgelendirme ve tescili, kredilendirme ve yetki belgelerinin iptali gibi
hususlar ile uzman ebelerin ve yetki belgesi alanların görev, yetki ve
sorumlulukları Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
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MADDE 2 – 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı
Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek
Döner Sermaye Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 8 – Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarınca;
sağlık hizmeti verildiği dönemde herhangi bir nedenle ilgili mevzuatı
kapsamında sosyal güvenlik sağlık yardımından yararlanamayan gerçek
kişilere sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31/12/2014 tarihine kadar
tahsil edilememiş alacak tutarlarının %50’sinin bu maddenin yayımı
tarihinden itibaren bir yıl içinde ilgililerce defaten veya taksitle ödenmesi
hâlinde, geri kalan kısmı ferîleriyle birlikte terkin edilir. Şu kadar ki,
alacak tutarı 1.000 Türk lirası ve altında ise resen terkin edilir; alacak
tutarının yarısının 1.000 Türk lirasının altında olması hâlinde 1.000
Türk lirası terkin edilerek bakiye kısım tahsil edilir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle Sağlık
Bakanlığı ve bağlı kuruluşları; götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti
sunmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmaya, kamu
kurum ve kuruluşları da söz konusu protokoller doğrultusunda götürü
bedel üzerinden sağlık hizmeti bedeli ödemeye yetkilidir. Bu şekilde
hizmet verilmesine ve götürü bedelin tespit edilmesine ilişkin usul ve
esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak protokollerde belirlenir.
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Götürü bedel üzerinden sunulan hizmetler için ilgili kurumlara ayrıca
fatura ve dayanağı belge gönderilmez.
MADDE 4 – 24/5/2013 tarihli ve 6487 sayılı Bazı Kanunlar ile
375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
(4) Vakfa, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, 10/12/2003 tarihli ve
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesi hükmüne tabi olmaksızın her yıl ocak ayı içinde aktarılmak üzere
Sağlık Bakanlığı bütçesinde ödenek ayrılır. Ayrılacak bu tutar 2015
yılında 15.000.000 TL olarak, takip eden yıllarda ise her takvim yılı
başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı
Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca
tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak belirlenir.
MADDE 5 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
EK MADDE 158 – İstanbul’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla
yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Tıp Fakültesi,
b) Hemşirelik Fakültesi,
c) Yaşam Bilimleri Fakültesi,
d) Sağlık Bilimleri Fakültesi,
e) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu,
f) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden oluşur.
Üniversitenin yönetim organları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda öngörülen organlar ile Mütevelli Heyetinden oluşur. Mütevelli
Heyeti; Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Rektör, Sağlık Bakanının seçeceği
iki üye ile Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen profesör unvanına
sahip bir üye olmak üzere, toplam beş üyeden oluşur. Mütevelli Heyetine Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Müsteşarın katılmadığı toplantılara
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Rektör başkanlık eder. Mütevelli Heyeti, en az dört üye ile toplanır ve
salt çoğunlukla karar alır. Bakan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından
seçilen üyelerin görev süresi dört yıldır. Mütevelli Heyetinin çalışma usul
ve esasları, Mütevelli Heyetinin teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenir.
Mütevelli Heyetinin görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin stratejik planını ve bütçe teklifini onaylamak,
b) Kamu kurum ve kuruluşları ve gerçek ve özel hukuk tüzel kişileriyle
iş birliği yapılmasına ve ortak projeler yürütülmesine karar vermek,
c) Yurt içinde ve yurt dışında Üniversiteye ait birimlerin ve bölümlerin
kurulmasını teklif etmek,
d) Rektör tarafından gündeme alınması önerilen konularda karar
vermek.
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Üniversite, Birleşmiş Milletlerin resmî dil olarak kabul ettiği diller
öncelikli olmak üzere, yabancı dilde eğitim veren program açma, yabancı
yükseköğretim kurumları ile ortak program yürütme de dâhil olmak
üzere yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla her türlü iş birliğine
dair protokol yapabilir. Yabancı dilde eğitim veren programlara, yurt
dışından öğrenci kabul edilebilir. Mütevelli Heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile
yurt dışında Üniversiteye ait birimler kurulabilir. Yurt dışında eğitim
yapılabilmesi ve personel istihdam edilebilmesi ile bu birimlerde görevlendirilecek öğretim elemanlarına yapılacak ödemeler, Maliye Bakanlığının
uygun görüşü alınarak Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği usul
ve esaslara göre yapılır.
Üniversite, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı eğitim ve
araştırma hastaneleriyle 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri
Temel Kanununun ek 9 uncu maddesi çerçevesinde birlikte kullanım
protokolleri yaparak sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerini yürütür.
Üniversitenin birlikte kullanım protokolü imzaladığı eğitim ve araştırma
hastaneleri, aynı zamanda Üniversitenin uygulama ve araştırma merkezi
statüsü kazanır. Üniversiteye tahsis edilecek öğretim elemanı kadroları,
temel bilimler hariç olmak üzere, birlikte kullanılan eğitim ve araştırma
hastanesinin eğitim birimleri ve ihtiyacı dikkate alınarak, Rektörün
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önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından il bazında belirlenir ve
öğretim üyesi atamaları bu kadrolara yapılır. Üniversitenin birimlerine
tahsis edilecek öğretim üyesi norm kadro sayısı, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir.
Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne adıyla hizmet vermek üzere inşa edilen ve
hâlen Marmara Üniversitesi adına tahsisli olan Haydarpaşa Kampüsü,
Sağlık Bilimleri Üniversitesine tahsis edilmiştir.
MADDE 6 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi
ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelin “A) Yükseköğretim Kurulu,
Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri” bölümüne “107) Sağlık
Bilimleri Üniversitesi” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 7 – 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları
Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 19 – Sağlık Bilimleri Üniversitesinde kullanılmak
üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar
ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere
Sağlık Bilimleri Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir. Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumunun taşra teşkilatında eğitim görevlisi kadrolarında
çalışanlardan, Üniversite öğretim üyesi kadrolarına atananların, atama
işlemi ile birlikte eğitim görevlisi kadroları iptal edilerek 13/12/1983
tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki cetvellerden çıkarılmış sayılır.
MADDE 8 – 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde
eklenmiştir.
EK MADDE 17 – Sağlık Bilimleri Üniversitesinde kullanılmak
üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun
Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Sağlık Bilimleri Üniversitesi
bölümü olarak eklenmiştir.
MADDE 9 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere
yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli
öğretmenlere %25, Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi
Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan
yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.
MADDE 11 – 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanununa
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Konya ili Hadim ilçesi Dedemli mahallesinde Bozkır Barajı yapımından etkilenen ailelerin, belirlenecek yeni
yerleşim alanına nakilleri, hak sahipliği duyuruları, hak sahiplikleri
ve borçlandırılmalarına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca
belirlenir.
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MADDE 13 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.
h) Türkiye Kızılay Derneğine tüzüğünde belirtilen amaçlarına uygun
olarak afet yönetimi ve yardımları, barınma, beslenme, sosyal yardımlar, toplumu bilinçlendirme, ulusal ve uluslararası insancıl hukuk ve
uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi faaliyetleri, savaş veya olağanüstü
hâllerdeki görevleri ile kan, sağlık, göç ve mülteci hizmetlerini (sığınmacı
hizmetleri dâhil) yerine getirmesine yönelik görevler kapsamında yapılan
teslim ve hizmetler; Türkiye Kızılay Derneğinin ulusal ve uluslararası
işbirlikleri, uluslararası mensubiyet ve üyelikleri, Birleşmiş Milletlere
bağlı kurum ve kuruluşlar ile uluslararası akreditasyonu olan yardım
kuruluşlarıyla yürüttüğü insani yardım faaliyetleri kapsamındaki teslim
ve hizmetleri,
MADDE 14 – 3065 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 35 – 6/10/2011 tarihli ve 28076 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 26/9/2011 tarihli ve 2011/2266
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulama usul ve esasları belirlenen ve
sınırları ve koordinatları gösterilen alanda yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm projeleri kapsamında, trampa yolu ile kamulaştırılan
taşınmazların Hazineye devir ve teslimi işlemleri 31/12/2018 tarihine
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kadar katma değer vergisi, damga vergisi ve tapu harcından müstesnadır.
Bu taşınmazların 31/12/2018 tarihine kadar Hazineye devrinden dolayı
Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazanç oluşmuş sayılmaz.
MADDE 15 – 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 4 – Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Yeşilay Cemiyeti
ve Türkiye Yeşilay Vakfı tarafından kuruluş amaçlarına uygun olarak
kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan mülkiyeti Hazineye, kamu kurum
ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde adı geçen Dernek, Cemiyet ve
Vakıf lehine kırk dokuz yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilir,
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde ise bunlar adına bedelsiz kullanma izni verilebilir. Bunlardan ayrıca hasılat
payı alınmaz. İrtifak hakkı tesis edilen taşınmazların tapu kütüğüne,
taşınmazların amacı dışında kullanılmayacağına ilişkin şerh konulur.
MADDE 16 – 4706 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 17 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile mülkiyeti Hazineye,
kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde Türkiye Kızılay
Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti lehine bedelli olarak tesis edilen
irtifak hakları veya kullanma izinleri ya da kiralama işlemleri, bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde talep edilmesi
hâlinde, hasılat payı alınmaksızın kırk dokuz yıl süreli bedelsiz irtifak
hakkına veya kullanma iznine dönüştürülür. Bu madde kapsamında
kalan taşınmazlar ile adı geçen Dernek ve Cemiyet tarafından fiilen
kullanılan diğer taşınmazların kullanımlarıyla ilgili olarak tespit ve
takdir edilen, tebliğ edilen veya tahakkuk ettirilen ecrimisil alacakları
ile kira, ön izin, kullanma izni ve irtifak hakkı bedelleri ile hasılat
payları tahsil edilmez, tahsil edilenler iade edilmez.
MADDE 17 – 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Türkiye Kızılay Derneğine ait iktisadi
işletmeler adına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin tarh veya tahakkuk ettirilen kurumlar
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vergisi ve kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisi ile bu vergiler ve geçici
vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının; bu
alacaklarla ilgili olarak açılmış bulunan tüm davalar ile 193 sayılı
Kanunun geçici 67 nci maddesinin uygulanmasına yönelik açılmış tüm
davalardan, bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna
kadar vazgeçilmesi ve bu konuda sonraki vergilendirme dönemlerinde
de ihtilaf yaratılmaması şartıyla tahsilinden vazgeçilir.
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(2) Birinci fıkrada belirtilen şartların yerine getirilmesi ve anılan
iktisadi işletmelere ait kurum kazançlarının tamamının Türkiye Kızılay
Derneğine aktarılması koşuluyla, bu iktisadi işletmeler adına sonraki
vergilendirme dönemleri de dâhil olmak üzere kurumlar vergisi ve kâr
dağıtımına bağlı vergi kesintisi hesaplanmaz ve tarhiyat yapılmaz,
yapılmış olan tarhiyatlar terkin edilir, madde kapsamında terkini gereken alacaklara karşılık tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilir. Ancak,
birinci fıkrada yer alan ihtilaf yaratılmaması şartının ihlal edilmesi
hâlinde bu fıkra kapsamında tarhiyatından vazgeçilen ve terkin edilen
vergi ve bu vergilere bağlı vergi cezaları ile ferîleri ihlal tarihi itibarıyla
zamanaşımı süreleri dikkate alınmaksızın tahakkuk ettirilir.
(3) Davadan vazgeçme dilekçeleri bağlı bulunulan vergi dairesine
verilir, bu dilekçelerin vergi dairesine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak, dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir.
Bu madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtığı
davalardan vazgeçen mükellefin 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin uygulanmasına yönelik ihtilaflara ilişkin daha önce verilmiş ve
kanun yolu tüketilmemiş kararlar uyarınca, taraflara tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın işlem yapılmaz. Madde hükmünden yararlanma
başvurusu üzerine idarece de ihtilaflar devam ettirilmez ve bu davalarla
ilgili olarak yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmez.
(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye
Maliye Bakanlığı yetkilidir.
MADDE 18 – 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası
Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
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Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına İlişkin Tedbirler
GEÇİCİ MADDE 18 – (1) 1/1/2016 tarihine kadar, teknik ve teknik
olmayan kayıplarının oranı ülke ortalamasının üzerinde olan dağıtım
bölgelerinde, diğer dağıtım bölgelerinden farklı düzenlemeler yapılmasına, hedef kayıp-kaçak oranlarının bir önceki yılın gerçekleşmeleri
dikkate alınarak ve sonraki uygulama dönemleri de dâhil olmak üzere
yeniden belirlenmesine Kurul yetkilidir.
MADDE 19 – 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
29 uncu maddesinin başlığı “İl ve ilçe düzeyinde yapılması gereken iş ve
işlemler ile bağlı kuruluşlarla ilişkiler” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
(2) Bakanlık; Merkez Teşkilatı ile bağlı kuruluşlarınca yürütülen
gençlik ve spor ile kredi ve yurt hizmetlerinin, belirleyeceği plan ve program dâhilinde ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak
ve gözetmek, gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak
ve bunların uygulama ve sonuçlarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.
(3) Bakanlık; yurt, spor tesisi, her türlü gençlik ve eğitim tesislerinin
yapılması, kiralanması, işletilmesi, bağlı kuruluşların mülkiyetindeki
taşınmazların tahsisi ve bu taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisi
iş ve işlemlerini koordine etmeye ve planlamaya yetkilidir.
MADDE 21 – 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 12 – (1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlükleri kapatılmıştır. Kapatılan Yüksek
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerinin kullanımında olan her türlü taşınır ile taşıt, araç, gereç ve
malzeme, varsa her türlü borç ve alacaklar, yazılı ve elektronik ortamdaki
her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar ile personeli Kredi ve Yurtlar İl
Müdürlüklerine devredilir. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerinin devri sebebiyle gerçekleştirilen
kapatma, devir, personel geçişi ve nakli, diğer geçiş işlemleri ile kadro,
demirbaş devri ve benzeri hususlarda yapılacak iş ve işlemler kurulacak
bir komisyon tarafından yerine getirilir. Komisyon tarafından söz konusu
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işlemler tamamlanıncaya kadar bölge müdürlükleri tarafından yerine
getirilen hizmetler aynı şekilde yürütülmeye devam olunur.
(2) 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Maliye
Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar bu maddeyi ihdas
eden Kanunla kurulan Kredi ve Yurtlar İl Müdürlüklerinin 2015 yılı
harcamaları Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün 2015 yılı bütçesinden karşılanır.
(3) Birinci ve ikinci fıkraların uygulanmasına ilişkin olarak ortaya
çıkacak tereddütleri gidermeye Bakanlık yetkilidir.
(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevzuatta Kredi
ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlükleri ve Müdürüne yapılan atıflar
Kredi ve Yurtlar İl Müdürlükleri ve İl Müdürüne yapılmış sayılır.
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MADDE 22 – 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 13 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;
Bakanlık Merkez Teşkilatı ile Spor Genel Müdürlüğü ve Yüksek Öğrenim
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde; Genel Müdür Yardımcısı,
Müşavir, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Müstakil/Unvanlı
Daire Başkanı, Daire Başkanı, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı,
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe
Müdürü, Federasyon Genel Sekreteri, Yurt Müdürü ve Gençlik Merkezi Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri hiçbir işleme gerek
kalmaksızın sona erer. Bu fıkrada sayılanlar Araştırmacı kadrolarına
hâlen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın
atanmış sayılır. Ancak, ilgililerin önceki kadroları ile atandıkları yeni
kadro arasında mali haklar bakımından bir fark bulunması durumunda
bu fark, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen usul ve esaslar
çerçevesinde aradaki fark kapanıncaya kadar ödenir. Araştırmacı kadro
veya pozisyonları atama işleminin yapıldığı tarihte hiçbir işleme gerek
kalmaksızın ihdas edilmiş ve herhangi bir sebeple boşalması hâlinde
hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
(2) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında yönetici kadrolarında olup,
görevden alma ya da atama işlemlerine ilişkin açtıkları davalara dair
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mahkeme kararlarının gereği; Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdür kadroları için Bakanlık Müşaviri kadrolarına, diğerleri için ise Araştırmacı
kadrolarına hâlen bulundukları kadro dereceleriyle atanarak yerine
getirilir. Bu şekilde atananlar birinci fıkrada yer verilen mali haklardan
aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılır. Bakanlık Müşaviri ve
Araştırmacı kadro veya pozisyonları, atama işleminin yapıldığı tarihte
hiçbir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve herhangi bir sebeple
boşalması hâlinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
Bu madde gereğince Bakanlık Müşaviri veya Araştırmacı kadro veya
pozisyonlarına atananlar, atamaya yetkili amirleri tarafından Bakanlık
ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilir.
(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürü ve Yurt Müdürü
kadrolarına, her bir kadro için bir defaya mahsus olmak üzere, 657
sayılı Kanunun hizmet süreleri ve eğitime ilişkin şartları taşıyanlar
arasından atama yapılır.
MADDE 23 – 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 18 – 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile
27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
hariç olmak üzere, tabi oldukları personel kanununa bakılmaksızın
Başbakanlık, bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşlar ile başkan ve üyeleri
hariç olmak üzere 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici
ve denetleyici kurumlar ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda;
a) Görevden alınan veya görev süreleri sona eren müsteşarlar ile ek
göstergesi 7600 ve daha yüksek tespit edilen yönetici kadrolarında bulunanlar Başbakanlık merkez müşaviri kadrolarına, ek göstergesi 7000 olan
yönetici kadrolarında bulunanlar Başbakanlık müşaviri kadrolarına,
b) (a) bendinde belirtilenler hariç olmak üzere ek göstergesi 6400 ve
daha yüksek tespit edilen yönetici kadrolarında veya pozisyonlarında
bulunanlardan Başbakanlık Merkez Teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında olanlar görevden alındıklarında veya görev süreleri sona erdiğinde
Başbakanlık müşaviri, bakanlık merkez teşkilatları ile bağlı ve ilgili
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kuruluşlarında olanlar bakanlığın müşavir kadrolarına, düzenleyici
ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda olanlar
kurumlarının müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına,
c) Ek göstergeleri 3600 (dâhil) ila 6400 (hariç) olarak tespit edilen
yönetici kadro veya pozisyonlarında bulunanlar görevden alındıklarında
veya görev süreleri sona erdiğinde;
1) Daha önce 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan merkez
teşkilatına ait kadrolar ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlilikleri aynı veya benzer nitelik arz eden merkez teşkilatına ait kadro
veya pozisyonlarda bulunanlar daha önceki bu kadro veya pozisyonlarına,
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2) Daha önce (1) numaralı alt bentte belirtilen kadrolarda bulunmayanlardan ek göstergesi 3600 (dâhil) ila 6400 (hariç) olarak tespit edilen yönetici kadro veya pozisyonlarında toplam en az üç yıl
görev yapmış olanlar ilgili kuruma ait (1) numaralı alt bentte yer alan
kadro veya pozisyonlardan kurumlarınca tespit edilmiş olan kadro veya
pozisyonlarına,
3) (2) numaralı alt bentte belirtilenlerden üç yıldan az görev yapmış
olanlar, bu maddeye göre ihdas edilmiş sayılan merkez veya taşra teşkilatına ait araştırmacı kadro veya pozisyonlarına,
ç) Ek göstergesi 3600’den daha düşük tespit edilen yönetici kadro
veya pozisyonlarında bulunanlar görevden alındıklarında veya görev
süreleri sona erdiğinde;
1) Daha önce 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolar
ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlilikleri aynı veya benzer
nitelik arz eden kadro veya pozisyonlarda bulunanlar daha önceki bu
kadro veya pozisyonlarına,
2) Diğerleri, bu maddeye göre ihdas edilmiş sayılan merkez veya taşra
teşkilatına ait araştırmacı kadro veya pozisyonlarına atanırlar. Bu şekilde
atananlardan bir ay içinde talepte bulunanlar, atamaya yetkili amirler
tarafından bu fıkra kapsamında yer alan yönetici kadro veya pozisyonları
dışındaki daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla
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ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara bir ay
içinde atanırlar.
Birinci fıkra kapsamında atananlar ile anılan fıkranın son cümlesi
uyarınca talep üzerine yapılacak atamalar için uygun boş kadro veya
pozisyon bulunmaması hâlinde, bunlar için başka bir işleme gerek kalmaksızın, söz konusu kadro veya pozisyonlar ihdas edilmiş ve kurumların
kadro veya pozisyon cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır.
Bu şekilde ihdas edilmiş sayılan kadro ve pozisyonlar boşalması hâlinde,
herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Anılan kadro
ve pozisyonlara atananlar, atamaya yetkili amirleri tarafından belirlenen
birimlerde istihdam edilir.
Birinci fıkra hükmü kapsamında atananlardan birinci fıkra kapsamında yer alan yönetici kadro veya pozisyonlarında kesintisiz olarak
en az iki yıl fiilen görev yapmış olanların mali hakları, atandıkları söz
konusu kadro veya pozisyonlarda bulunmaları kaydıyla, atandıkları
tarihi takip eden ay başından itibaren ikinci yılın sonuna kadar fiili
çalışmaya bağlı ödemeler hariç, önceki görevine ait ödeme unsurları esas
alınarak verilmeye devam edilir.
Bu madde hükümleri hâkim ve savcılar, Dışişleri meslek memurları,
mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı, millî istihbarat hizmetleri sınıfı
ve emniyet hizmetleri sınıfı kapsamına giren ve yönetici kadrolarında
bulunanlar, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 21/A maddesi
kapsamında bulunanlar, atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması
veya disiplin soruşturması sonucunda görevden alınanlar ile mevzuatı
uyarınca görevde yükselme sınavıyla atanılabilecek kadro veya pozisyonlardan ek göstergesi 3000 (dâhil) ve daha düşük tespit edilenlerde
bulunanlar hakkında uygulanmaz.
Bu maddenin uygulanması bakımından özel mevzuatına göre emeklilik
bakımından yararlanılanlar da dâhil olmak üzere ek göstergeleri farklı
tespit edilenler hakkında 657 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan
aynı veya benzer kadro unvanları için uygulanan ek gösterge rakamları
dikkate alınır.
Diğer kanunların bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.
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Bu maddenin uygulanmasında mali konularda ortaya çıkabilecek
tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı, diğer konularda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.
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MADDE 24 – 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin; eki (I)
sayılı Cetvelin “A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
Göre Alanlar” kısmının “l- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında
yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek
ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu
bölümde yer alan personel ” bölümünün (d) sırasında yer alan “büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı,
diğer illerin il özel idaresi genel sekreteri,” ibaresi “il özel idaresi genel
sekreteri,” şeklinde ve aynı bölümün (e) sırasında yer alan “büyükşehir
belediyesi bulunan illerin il özel idaresi I. hukuk müşaviri, büyükşehir
belediyesi bulunmayan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı,”
ibaresi “il özel idaresi genel sekreter yardımcısı,” şeklinde değiştirilmiş,
aynı bölümün (g) sırasına “il yazı işleri müdürü” ibaresinden önce
gelmek üzere “İl nüfus ve vatandaşlık müdürü,” ibaresi eklenmiş, eki
(II) sayılı cetvele (3) numaralı sıradan sonra gelmek üzere aşağıdaki sıra
eklenmiş, aynı cetvelin 9 uncu sırasında yer alan “ve Yükseköğrenim
Kredi ve Yurtlar Kurumu” ibaresi metinden çıkarılmış ve aynı sıraya
“Spor,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu,” ibaresi eklenmiştir.
3/A

Başbakanlık
Merkez Müşaviri

68.950

37.950

MADDE 26 – 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi
ve Yurtlar Kurumu Kanununun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları 23/4/1981
tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne
İlişkin Kanuna göre müşterek kararla atanır. Bunun dışındaki kadrolara
Bakan tarafından atama yapılır. Bakan gerektiğinde bu yetkisini alt
kademelere devredebilir.
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MADDE 27 – 351 sayılı Kanunun 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
Kuruma ait binaların ve her türlü tesislerin yapım, yaptırma, donatım,
bakım ve onarım işleri Kurum tarafından da yürütülebilir.
MADDE 29 – 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında
Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna 8 inci maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hâllerde İçeriğin Çıkarılması
ve / veya Erişimin Engellenmesi
MADDE 8/A – (1) Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin
korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya bir
kaçına bağlı olarak hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde,
Başbakanlık veya millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç
işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile ilgili bakanlıkların talebi üzerine Başkanlık tarafından internet ortamında yer alan
yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi
kararı verilebilir. Karar, Başkanlık tarafından derhâl erişim sağlayıcılara ve ilgili içerik ve yer sağlayıcılara bildirilir. İçerik çıkartılması ve/
veya erişimin engellenmesi kararının gereği, derhâl ve en geç kararın
bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde yerine getirilir.
(2) Başbakanlık veya ilgili Bakanlıkların talebi üzerine Başkanlık
tarafından verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi
kararı, Başkanlık tarafından, yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin
onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi
hâlde, karar kendiliğinden kalkar.
(3) Bu madde kapsamında verilen erişimin engellenmesi kararları,
ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb.
şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verilir. Ancak, teknik
olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili
içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda,
internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı
verilebilir.
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(4) Bu madde kapsamındaki suça konu internet içeriklerini oluşturan
ve yayanlar hakkında Başkanlık tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığına
suç duyurusunda bulunulur. Bu suçların faillerine ulaşmak için gerekli
olan bilgiler içerik, yer ve erişim sağlayıcılar tarafından hâkim kararı
üzerine adli mercilere verilir. Bu bilgileri vermeyen içerik, yer ve erişim
sağlayıcıların sorumluları, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç
oluşturmadığı takdirde, üç bin günden on bin güne kadar adli para
cezası ile cezalandırılır.
(5) Bu madde uyarınca verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin
engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen erişim sağlayıcılar ile
ilgili içerik ve yer sağlayıcılara elli bin Türk lirasından beş yüz bin Türk
lirasına kadar idari para cezası verilir.
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MADDE 30 – 5651 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin
ikinci fıkrasında yer alan “mevcut internet servis sağlayıcıları” ibaresi
“bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla abonesi bulunan mevcut internet
servis sağlayıcıları” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 31 – 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme
Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
ı) Ulusal kamu entegre veri merkezlerine yönelik politika, strateji
ve hedefleri belirlemek, eylem planlarını hazırlamak, eylem planlarını
izlemek, e-Devlet hizmetlerinde kullanılan verilerin ve sistemlerin
barındırıldığı veri merkezlerini kamu entegre veri merkezlerinde toplamak amacıyla verilerin transferi de dahil gerekli altyapıları kurmak,
kurdurmak, işletmek, işlettirmek ve tüm bu faaliyetlere yönelik uygulama
usul ve esaslarını belirlemek, kurulum, uygulama ve işletim süreçlerini
planlamak, yürütmek ve koordine etmek.
MADDE 32 – 5809 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal
edilen 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunması
MADDE 51 – (1) Kişisel verilerin işlenmesinde; hukuka ve dürüstlük
kurallarına uygun olması, doğru ve gerektiğinde güncel olması, belirli,
açık ve meşru amaçlar için işlenmesi, işlendikleri amaçla bağlantılı,

TBMM 24. DÖNEM 4. ve 5. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

sınırlı ve ölçülü olması ile işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
muhafaza edilmesi ilkelerine uyulur.
(2) Elektronik haberleşmenin ve ilgili trafik verisinin gizliliği esas olup,
ilgili mevzuatın ve yargı kararlarının öngördüğü durumlar haricinde,
haberleşmeye taraf olanların tamamının rızası olmaksızın haberleşmenin
dinlenmesi, kaydedilmesi, saklanması, kesilmesi ve takip edilmesi yasaktır.
(3) Elektronik haberleşme şebekeleri, haberleşmenin sağlanması dışında
abonelerin/kullanıcıların terminal cihazlarında bilgi saklamak veya
saklanan bilgilere erişim sağlamak amacıyla işletmeciler tarafından
ancak ilgili abonelerin/kullanıcıların verilerin işlenmesi hakkında açık
ve kapsamlı olarak bilgilendirilmeleri ve açık rızalarının alınması
kaydıyla kullanılabilir.
(4) İşletmeciler şebekelerinin, abonelerine/kullanıcılarına ait kişisel
verilerin ve sundukları hizmetlerin güvenliğini sağlamak amacıyla uygun
teknik ve idari tedbirleri alır.
(5) Bu Kanunun 49 uncu maddesi kapsamında veya kamu yararının
sağlanması amacıyla Kurum tarafından işletmecilere getirilen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için kişisel veriler işlenebilir.
(6) Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin ilgili mevzuat
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, trafik ve konum verileri ancak ilgili
kişilerin açık rızaları alınmak koşuluyla yurt dışına aktarılabilir.
(7) Trafik verileri; trafiğin yönetimi, arabağlantı, faturalama, usulsüzlük/dolandırıcılık tespitleri ve benzeri işlemleri gerçekleştirmek veya
tüketici şikâyetleri ile arabağlantı ve faturalama anlaşmazlıkları başta
olmak üzere, uzlaşmazlıkların çözümü amacıyla sadece işletmeci tarafından yetkilendirilen kişilerle sınırlı kalmak kaydıyla işlenir ve bu uzlaşmazlıkların çözüm süreci tamamlanıncaya kadar gizliliği ve bütünlüğü
sağlanarak saklanır. Katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerinin
sunulması ya da elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanması
amacıyla ihtiyaç duyulan trafik verileri ile konum verileri anonim hâle
getirilerek veya ilgili abonelerin/kullanıcıların açık rızalarının alınması
ve sadece işletmeci tarafından yetkilendirilen kişilerle sınırlı kalmak
kaydıyla, belirtilen faaliyetlerin gerektirdiği ölçü ve sürede işlenebilir.
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(8) İşletmeciler konum verilerinin işlenmesinde abonelere/kullanıcılara bu verilerin işlenmesini reddetme imkânı sağlar. İlgili mevzuatın
ve yargı kararlarının öngördüğü durumlar haricinde ancak acil yardım
çağrıları ile 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda tanımlanan afet ve acil durum hâllerinde abonelerin/kullanıcıların açık rızası
aranmaksızın konum verileri ve ilgili kişilerin kimlik bilgileri işletmeci
tarafından yetkilendirilen kişilerle sınırlı olmak kaydıyla işlenebilir.
(9) Abone/kullanıcı şikâyetlerinin incelenmesi ve denetim faaliyetleri
kapsamında trafik ve konum verileri ile kişisel veriler, belirtilen faaliyetlerle sınırlı olmak kaydıyla işlenebilir.
(10) Bu Kanun kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin olarak;
a) Soruşturma, inceleme, denetleme veya uzlaşmazlığa konu olan
kişisel veriler ilgili süreç tamamlanıncaya kadar,
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b) Kişisel verilere ve ilişkili diğer sistemlere yapılan erişimlere ilişkin
işlem kayıtları iki yıl,
c) Kişisel verilerin işlenmesine yönelik abonelerin/kullanıcıların rızalarını gösteren kayıtlar asgari olarak abonelik süresince, saklanır. Veri
kategorileri ile haberleşmenin yapıldığı tarihten itibaren bir yıldan az
ve iki yıldan fazla olmamak üzere verilerin saklanma süreleri yönetmelikle belirlenir.
(11) İşletmeciler, tahsilata ilişkin riskin yönetilmesi ve kötü niyetli
kullanımların önlenmesi amacıyla abonelerin elektronik haberleşme
hizmetlerine yönelik fatura tutarı ve ödeme bilgilerini diğer işletmecilerle
paylaşabilir veya işleyebilir.
(12) Bu Kanun kapsamında kişisel verilerin gizliliğinin, güvenliğinin ve amacı doğrultusunda kullanılmasının temininden işletmeciler
sorumludur.
(13) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum
tarafından belirlenir.
MADDE 33 – 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu
maddesinin birinci ve beşinci fıkralarında yer alan “o güzergahın en uzun
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mesafesine” ibaresi “geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafeye”
olarak, yedinci fıkrasında yer alan “yedi gün” ibaresi “on beş gün” olarak
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
(8) Sürücüsünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın
yabancı plakalı araçlara uygulanacak olan bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen idari para cezaları ile geçiş ücretleri ve ikinci fıkrasında
yer alan idari para cezaları tebligat şartı aranmaksızın sürücüsü bilgilendirilmek suretiyle tahsil edilir. Tahsilat gerçekleşmeden yabancı plakalı
aracın ülkeyi terk etmesine izin verilmez. Bu fıkra hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığınca müştereken altı ay içinde belirlenir. Uluslararası sözleşme
hükümleri saklıdır.
MADDE 36 – 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesine üçüncü fıkrasından sonra
gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve müteakip fıkralar teselsül
ettirilmiştir.
(4) Bakan; Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dâhilinde, söz konusu
gelirlerden;
a) Savaş, iç savaş, terör, kargaşa ve benzeri olağanüstü koşullara sahip
ülkelerde uluslararası taşıma yaparken saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden şoför ve beraberindeki Türk vatandaşlarının varislerine 40.000
Türk lirasına kadar,
b) Bakanlık Döner Sermaye İşletmesinin mali imkânları ölçüsünde
olmak üzere;
1) Ticari yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan otobüs, minibüs,
kamyonet, traktör, kamyon, tanker ve çekicilerden yaşları ilgili mevzuatın getirdiği yaş sınırının üzerinde olanları devir almaya, devir alınan
taşıtların sahiplerine,
2) Karayolu yatırım projelerine,
3) Millî Gemi Sicili veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı ticari
yük taşımalarında kullanılan gemilerden cins ve nitelikleri Bakanlıkça
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belirlenenlerin hurdaya ayrılmasını desteklemek amacıyla yerlerine asgari
yüzde otuz beş yerli katkı oranıyla Türkiye’de inşa edilmek, asgari beş
yıl Türk Bayraklı işletilmek ve inşasının üç yıl içinde tamamlanmaması
veya inşasını müteakip beş yıldan önce satılması hâlinde genel hükümler
uyarınca tahsil edilmesi şartlarıyla yeni gemilerin finansmanında kullanılmak ve hurda bedelini aşmamak üzere nakdi ödeme yaptırmaya
yetkilidir.
(5) Döner Sermaye İşletmesi, devir alınan dördüncü fıkranın (b)
bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan taşıtları yurt içi ve yurt
dışındaki gerçek ve/veya tüzel kişilere satış, hibe, devir ve benzeri yöntemlerle değerlendirebilir. Bu işlemlerden elde edilen gelirler Döner
Sermaye İşletmesine gelir kaydedilir.
MADDE 37 – 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki
ek madde eklenmiştir.
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EK MADDE 1 – (1) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
eki (I) sayılı cetvelin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına
ait bölümünde yer alan “Gemi Sürvey Uzmanı” unvanlı kadroların
unvanı “Denizcilik Sörvey Mühendisi” olarak değiştirilmiştir. Mevcut
“Gemi Sürvey Uzmanları”, “Denizcilik Sörvey Mühendisi” kadrolarına atanmış sayılırlar. İlgili mevzuatında mühendis kadrosu için
öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlar bunlar hakkında da aynen
uygulanır. Ancak, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9
uncu maddesi uyarınca mühendis kadrosunda bulunanlar için dereceler
itibarıyla tespit edilmiş ek ödeme oranları bunlar hakkında 100 puan
artırılarak uygulanır. Bu maddenin yürürlük tarihinden önce “Gemi
Sürvey Uzmanı” kadrosunda görev yapmış olup hâlen Bakanlıkta diğer
unvanlarda görev yapmakta olanlar “Denizcilik Sörvey Mühendisi”
kadrolarına atanabilirler.
MADDE 38 – 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 24 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “üç yıl ” ibaresi “altı yıl ” olarak
değiştirilmiştir.
MADDE 39 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi
ve Kontrol Kanununun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
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“Hükümet icapları” ibaresi “Devlet ve Hükümet icapları” şeklinde,
“Başbakanlık bütçesine” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık bütçelerine” şeklinde ve “Başbakanın ve ailesinin” ibaresi “Cumhurbaşkanının,
Başbakanın ve ailelerinin” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
“Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki ödenekler bakımından ikinci ve
üçüncü fıkralar kapsamında yer alan hususlar Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile belirlenir ve uygulanır.”
GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Kanunun 33 üncü maddesinin yürürlüğe
girdiği tarihten önce yapılmış olan ödemesiz geçişlere söz konusu madde
ile yapılan değişiklik öncesi 6001 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin
birinci ve yedinci fıkraları hükümleri uygulanır.
Bu kanun ile 21 kanun ve 5 kanun hükmünde kararnamenin
37 maddesi değiştirilmiş, 4 maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Sağlık Bilimleri Üniversitesine 2735; Yüksek Öğrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne 1152; Spor Genel Müdürlüğüne 81 olmak üzere toplam 3968 yeni kadro ihdas edilmiştir.
(11). 04.4.2015 tarihli 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun:
Özeti
Bu kanun ile;
•

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince, işverene iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık
yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve işgüvenliği uzmanının sorumlulukları belirlenmekte,

•

Ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde kusuru yargı
kararı ile tespit edilen işverene, mahkeme tarafından iki yıl süreyle
kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmakta,

•

Maden işyerlerinin hangilerinde sığınma odalarının kurulabileceği
ve bu odaların teknik özelliklerine dair usül ve esasların Enerji ve
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Tabii Kaynaklar Bakanlığınca bir yıl içinde yönetmelikle düzenleneceği belirtilmekte,
•

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde hangi belgeye sahip
işgüvenliği uzmanlarının görevlendirileceği açıklanmakta,

•

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde, kamulaştırma
nedeniyle idarece ödenmiş olan ancak kesinleşen yargı kararları
gereği geri ödenmesi gereken kamulaştırma bedelinin, maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce tebliğ edilmiş olması halinde
Kanunun yayımını izleyen aydan başlamak üzere 6 ay içinde;
tebliğ edilmemiş olması halinde ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi şartıyla kamulaştırma bedeliyle birlikte
ödenmesi gereken faizin tahsilinde vazgeçilmekte,

•

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince, çok tehlikeli sınıfta
yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya
sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen
işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payının, teşvik
olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl
süreyle %1 olarak alınacağı ilan edilmekte,

•

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara
ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının devam ettiği
sürece işverenlerin prime esas kazanç alt sınırından hesaplanan ve
Fondan karşılanan miktardan istifade etmeye devam edecekleri
açıklanmakta,

•

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince, yapı denetim kuruluşlarından bu kanunla ve ilgili mevzuatta öngörülen
esaslara göre denetim görevini yerine getirmeyenlere uygulanacak
idari müeyyideler açıklanmakta,

•

4857 sayılı İş Kanununa eklenen maddelerle işçiye verilecek
mazeret izni, maden işçilerinin günlük çalışma süresi, turizm, özel
güvenlik ve sağlık hizmetini yürüten işçilerin gece çalışma süreleri,
14 yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış
olan çocukların hafif işlerde çalıştırılma şartları beyan edilmekte,

•

Yeraltı maden işletmeciliğini yapan şirketlerine ve ortaklarına ait
malların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından
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satışından elde edilen gelirlerin, öncelikle işçilerden, kıdem tazminatını hak edecek şekilde sona ermiş olanların kıdem ve ihbar
tazminatları ile izin, fazla çalışma ve diğer ücret alacaklarının
ödenmesinde kullanılacağı hüküm altına alınmakta,
•

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu gereğince, 08.9.1999
veya bu tarihten önce iştirakçılığı bulunup 08.9.1999 tarihi
itibarıyla 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar yaş haddi nedeniyle istekleri üzerine veya resen emekliye ayrıldıklarında fiili hizmet sürelerinin 10 yılı doldurmuş olması şartıyla emekli aylığına
hak kazanacakları belirtilmekte,

•

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu çerçevesinde, Kurumun görevini yerine getirmek amacıyla işlediği kişisel veriler
ile ticari sır niteliğindeki verilerin, veri sahibinin noter onaylı
muvafakatı olmadan gerçek veya tüzel kişilerle paylaşılamayacağı
hükmü getirilmekte,

•

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
gereğince, sigortalı hizmet bilgilerini Kuruma belirlenen süre
içinde elektronik ortamda göndermeyenlere uygulanacak idari
para cezaları açıklanmakta,

•

TMSF’ye devredilen ya da doğrudan iflasına karar verilen bankaların hakim ortak oldukları şirketlerin, bankanın Fona olan
borcundan sorumlu tutulan kişiler hariç olmak üzere, 2004
sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre iflas kararı verilmiş,
işlemleri devam eden, iflas tasfiyesi sonuçlanmış olan şirketlerin
borçlarından, şirket yönetim organlarında görev almayan ve sermaye sahibi olmayan kanuni temsilciler ve üst düzey yöneticiler
hakkında takip sonlandırılmakta ve yürütülen haciz kaldırılmakta,

•

10.6.2003 tarihi ile 13.5.2014 tarihi arasında maden yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının, prim
ve pirime ilişkin her türlü borçları terkin edilir ve hak sahiplerine
aylık bağlanır hükmü getirilmekte,

•

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa eklenen maddeyle ana
gayrimenkulde asansörün güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakım ile yıllık kontrolünün yapılmasından
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yöneticilerin sorumlu olduğu açıklanmakta, belediye sınırları
içinde ve dışında asansörlerin yıllık periyodik kontrol ücretlerini
belirleyecek komisyonun hangi kurum temsilcilerinden oluşturulacağı açıklanmakta,
•

Van ilinde 2011 yılında meydana gelen depremlerden dolayı hasar
gören yapılar, riskli yapı olarak kabul edilmektedir.

İçeriği
MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
ve maddenin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
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(2) İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve
danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği
uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve
aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirir.
Eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine
getirilmesinden işveren sorumludur. Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların
acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal
sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına
sebep olabilecek ortamların bulunmasına rağmen işveren tarafından
gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durum işyeri hekimi veya iş
güvenliği uzmanınca, Bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika
temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine bildirilir. Bildirim yapmadığı tespit
edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi üç ay, tekrarında
ise altı ay süreyle askıya alınır. Bu bildirimden dolayı işvereni tarafından
işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş sözleşmesine son verilemez ve
bu kişiler hiçbir şekilde hak kaybına uğratılamaz. Aksi takdirde işveren
hakkında bir yıllık sözleşme ücreti tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilir. İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş kanunları
ve diğer kanunlara göre sahip olduğu hakları saklıdır. Açılan davada,
kötü niyetle gerçek dışı bildirimde bulunduğu mahkeme kararıyla tespit
edilen kişinin belgesi altı ay süreyle askıya alınır.
Sektörel düzenleme çerçevesinde maden ve yapı ile diğer sektörlerde
öncelikli olarak hangi meslekî unvana sahip iş güvenliği uzmanlarının
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görev yapacağının ve bunların yanında görev yapacak diğer mesleklere
sahip iş güvenliği uzmanlarının belirlenmesine dair usul ve esaslar,
Bakanlıkça belirlenir.
MADDE 2 – 6331 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “mülki idare amiri tarafından” ibarelerinden sonra
gelmek üzere “kolluk kuvvetleri marifetiyle” ibareleri ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
(7) Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde; teknolojik
gelişme, iş gücü kapasitesinin artırılması, üretim metotlarında yenilik
gibi bir kısım unsurlar sağlanmadan üretim ve/veya imalat planlarına,
iş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle
hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri, işin durdurulma
sebebi sayılır.
(8) İşyerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya
işveren vekillerine üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
MADDE 3 – 6331 sayılı Kanunun 25 inci maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
Ölümlü İş Kazası Sebebiyle Kamu İhalesinden Yasaklama
MADDE 25/A – Ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde
kusuru yargı kararı ile tespit edilen işveren, mahkeme tarafından iki
yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan 5/1/2002 tarihli ve 4735
sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesinin ikinci
fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanır. Kararın bir örneği işverenin
siciline işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna gönderilir ve Kurumun
internet sayfasında ilan edilir.
MADDE 4 – 6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ğ) ve (l) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
birinci fıkraya aşağıdaki bentler ile maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
ğ) 17 nci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen
işverene, her bir aykırılık için çalışan başına ayrı ayrı beşyüz Türk Lirası,
l) 25 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülükleri
yerine getirmeyen işverene ihlale uğrayan her bir çalışan için bin Türk
Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,
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o) Çalışanlarına, standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu
donanım temin etmeyen işverenlere çalışan başına beşyüz Türk Lirası,
ö) Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve
giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmayan işverenlere çalışan
başına beşyüz Türk Lirası,
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(2) Bu Kanunda belirtilen idari para cezaları, 14 üncü maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanacak idari
para cezaları hariç gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu
il müdürünce verilir. 14 üncü maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler için uygulanan idari para cezaları hariç
tahsil edilen idari para cezaları genel bütçeye gelir kaydedilir. 14 üncü
maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezaları ise doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumunca
verilir. Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen idari para cezalarının tebliğ,
itiraz ve tahsilinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi hükümleri
uygulanır. Verilen diğer idari para cezaları tebliğinden itibaren otuz
gün içinde ödenir. İdari para cezaları tüzel kişiliği bulunmayan kamu
kurum ve kuruluşları adına da düzenlenebilir.
(3) Bu maddede belirtilen idari para cezaları;
a) Ondan az çalışanı bulunan işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yirmi beş oranında artırılarak,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
b) On ila kırk dokuz çalışanı bulunan işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,
c) Elli ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,
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3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde iki yüz oranında artırılarak uygulanır.
(4) İşin durdurulması hâlinde, durdurmaya sebep olan fiilden dolayı
ilgili idari para cezası uygulanmaz.
(5) Çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezalarında üçüncü
fıkra hükümleri uygulanmaz.
(6) 14 üncü maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine
getirmeyenler için uygulanan idari para cezaları hariç olmak üzere bu
Kanuna göre tahsil edilen idari para cezaları, iş sağlığı ve güvenliği ile
ilgili eğitim ve araştırma-geliştirme projelerine ilişkin harcamalarda
kullanılır. Bu amaçla ihtiyaç duyulan ödenek, Bakanlık bütçesinde
öngörülür. Söz konusu ödeneğin kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar,
Bakanlık ile Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.
MADDE 5 – 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci
fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasından
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
g) İşyerlerinde işin durdurulması, hangi işlerde risk değerlendirmesi
yapılmamış olması durumunda işin durdurulacağı, durdurma sebeplerini
gidermek için mühürlerin geçici olarak kaldırılması, yeniden çalışmaya
izin verilme şartları, çok tehlikeli işler sınıfında yer alan başta maden
ve yapı olmak üzere işyerlerinde acil durdurmayı gerektiren hususlar,
acil hâllerde işin durdurulmasına karar verilinceye kadar geçecek sürede
alınacak tedbirlerin uygulanması.
(3) Maden işyerlerinin hangilerinde sığınma odalarının kurulabileceği
ve bu odaların teknik özelliklerine dair usul ve esaslar Bakanlıkça bir yıl
içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Bu teknik özellikler, ulusal
ve uluslararası standartlara uygun olarak belirlenir.
MADDE 6 – 6331 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
(1) Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer
alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2018 tarihine kadar (B) sınıfı belgeye sahip iş
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güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde
ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2017 tarihine kadar (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği
uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır.
(3) İkinci fıkraya göre iş güvenliği uzmanlığı belge yükseltme sınavlarında başarılı olup belge almaya hak kazananların hakları saklıdır.
MADDE 8 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilk iki çocuk için
%7,5” ibaresinden sonra gelmek üzere “üçüncü çocuk için %10,” ibaresi
eklenmiştir.
MADDE 9 – 193 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasına
aşağıdaki bent eklenmiştir.
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11. Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara, programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen
tutarlar (Bu kapsamda işverenler tarafından ticari kazancın tespitinde ücretle ilişkilendirilmeksizin her bir katılımcı itibarıyla indirim
konusu yapılacak tutar aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yarısını
aşamaz).
MADDE 10 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun;
a) Eki (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “1. Başbakanlık ve Bakanlıklarda” bölümüne “Milli Emlak Dairesi Başkanı” ibaresinden sonra
gelmek üzere “İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü
Başkanı” ibaresi eklenmiş, “4. Başbakanlık ve Bakanlıklarda” bölümünde
yer alan “İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü Müdürü,” ibaresi “İş Sağlığı ve
Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkan Yardımcısı,” şeklinde
değiştirilmiş ve bu ibareden sonra gelmek üzere “İş Sağlığı ve Güvenliği
Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürü,” ibaresi
eklenmiştir.
b) Eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 7 nci sırasına “Gelir
İdaresi Grup Başkanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İş Sağlığı ve
Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı,” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 11 – 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “yabancı
dil” ibaresinden sonra gelmek üzere “20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek
mezunları yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 12 – 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 10 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kamulaştırma nedeniyle idarece ödenmiş olan ancak kesinleşen
yargı kararları gereği geri ödenmesi gereken kamulaştırma bedelinin;
borçlusuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce idarece tebliğ
edilmiş olması hâlinde bu Kanunun yayımını izleyen aydan başlamak
üzere altı ay içinde, tebliğ edilmemiş olması hâlinde ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmesi şartıyla kamulaştırma bedeliyle
birlikte ödenmesi gereken faizin tahsilinden vazgeçilir. Şu kadar ki, bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak tebligatlarda ödeme
için verilen üç aylık sürenin bu maddede yer alan altı aylık sürenin
içinde kalması hâlinde üç aylık süre altı aylık sürenin bitim tarihine
kadar uzar. Bu madde hükmünden yararlanan şahıslar bu konuyla
ilgili dava açamazlar. Bu şahıslar hakkında başlatılmış icra takipleri
ödeme süresince durur, ödemeyi müteakip sonlandırılır, icra ve yargılama
masrafları talep edilmez.
MADDE 13 – 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci
maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
e) Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı
MADDE 14 – 3146 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
j) İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı ile
İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüklerinin çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek
İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı
ile İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge
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Laboratuvar Müdürlüklerinin çalışma usul ve esasları ile personelin
nitelik, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun
24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen eğitim kurumları,
ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile birinci fıkra gereğince iş sağlığı ve
güvenliği ortam ölçüm, analiz laboratuvarlarının inceleme, kontrol ve
denetimleri, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve yardımcıları ile mühendis, fizikçi, kimyager, biyolog ve tabipler tarafından yerine getirilebilir.
Bu madde kapsamında görevlendirilenler hakkında 10/2/1954 tarihli
ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrası
hükmü uygulanır.
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MADDE 15 – 3146 sayılı Kanunun 12/A maddesinin başlığı “Avrupa
Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı” şeklinde, maddenin birinci
fıkrasında yer alan “Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığının” ibaresi “Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının”
şeklinde değiştirilmiş, maddenin birinci fıkrasına (e) bendinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve (f ) bendi (h) bendi olarak
teselsül ettirilmiştir.
f) Bakanlık tarafından hazırlanacak mevzuatı Avrupa Birliği müktesebatına ve terminolojisine uyumu açısından incelemek ve görüş bildirmek.
g) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı çerçevesinde kurum ve
kuruluşlarla iş birliği içinde, mevzuat uyumu ve uygulaması için gerekli
teknik, kurumsal kapasite ve mali ihtiyaçların tespitine ve faaliyetlerin
izlenmesine katkıda bulunmak.
MADDE 16 – 3146 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin üçüncü
fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci cümlesinden sonra aşağıdaki cümle eklenmiş, fıkrada yer alan “veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği
bulunan başka” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve maddenin son
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
Yurt dışı sürekli görevlere; yurt dışı işçi hizmetleri uzmanları ile
Bakanlık merkez teşkilatı veya bağlı veya ilgili kuruluşlarında ek
göstergeleri Genel Müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen
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kadrolarda bulunanlar, mesleki nitelik değerlendirmesine tabi tutulmaksızın atanabilirler.
Bakanlık ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu
Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanı
kadrolarında en az iki yıl çalışmış olanlar da mesleki nitelik değerlendirmesine tabi tutulmak, Bakanlığın yurt dışında bulunan toplam
birim sayısının %10’unu geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere
yurt dışı sürekli görevlere atanabilirler.
MADDE 17 – 3146 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinde yer
alan “İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü” ibaresi “İş Sağlığı
ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 18 – 3146 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 4 – Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar
iptal edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmış ve
ekli (3), (4) ve (5) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.
MADDE 19 – 3146 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 16 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;
a) Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığında Avrupa Birliği
Koordinasyon Dairesi Başkanı unvanlı kadroda bulunan personel ile
İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü Müdürlüğünde İş Sağlığı ve Güvenliği
Enstitü Müdürü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü Müdür Yardımcısı
unvanlı kadrolarda bulunanların görevleri sona erer ve bunlar en geç bir
ay içinde derece ve kademelerine uygun diğer kadrolara atanır. Bunlar,
yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge
ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali haklarını almaya devam
eder. Söz konusu personelin atandıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına
ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve
tazminatları, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin
(ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek
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ders ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak
esas alınır); yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan aylık, ek
gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ödeme ve benzeri adlarla
yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya
bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından
fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye
tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak
ödenir. Atandıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi
bir değişiklik olanlarla kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara
fark tazminatı ödenmesine son verilir.
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b) Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığında ve İş Sağlığı ve
Güvenliği Enstitüsü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Bölge Laboratuvarlarında
görev yapan personel, kadroları ile birlikte çalıştığı birim dikkate alınarak
durumuna göre Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı,
İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı
ya da İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Bölge
Laboratuvar Müdürlüklerine herhangi bir işleme gerek kalmaksızın
aktarılmış sayılır.
c) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsüne ait her türlü taşınır, taşıt, araç,
gereç ve malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve
elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve dokümanlar, hiçbir işleme gerek
kalmaksızın İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü
Başkanlığına devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin
hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan İş Sağlığı ve Güvenliği
Enstitüsüne tahsis edilmiş olanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın İş
Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığına
tahsis edilmiş sayılır.
ç) Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığına ait her türlü
taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve dokümanlar,
hiçbir işleme gerek kalmaksızın Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi
Başkanlığına devredilmiş sayılır.
MADDE 20 – 3146 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
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GEÇİCİ MADDE 17 – Bakanlık ile Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü merkez teşkilatlarında; mesleğe özel yarışma sınavıyla giren ve yapılan yeterlik sınavında
başarılı olanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 35
yaşını doldurmamış ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde
üç ay içinde düzenlenen sınavda başarılı olanlar, bir defaya mahsus
olmak üzere Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanı kadrolarına atanabilirler.
Atama yapılabilecek personel sayısı, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanı
ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı toplam kadro sayısının
%10’unu geçemez. İlgililerin, müracaat tarihinden geriye son üç yıl
içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarında Almanca,
Arapça, Fransızca, İngilizce veya Rusça dillerinin birinden en az (B)
düzeyinde puan almış olmaları şarttır.
Bu şekilde atananların, yurt dışı sürekli göreve atanabilmeleri için en
az bir yıl Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünde
çalışmaları zorunludur.
MADDE 21 – 3146 sayılı Kanuna ekli Ek-1 sayılı cetvelin “Ana
Hizmet Birimleri” bölümünün (5) numaralı sırasında yer alan “Avrupa
Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Avrupa Birliği ve Mali
Yardımlar Dairesi Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 22 – 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin “A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa Göre Alanlar:” kısmının “1- Kadroları Genel İdare
Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve
Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve
kadro unvanları bu bölümde yer alan personel;” bölümünün (e) sırasına
“genel sekreter,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İş Sağlığı ve Güvenliği
Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı,” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 23 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasının (d) alt bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve yedinci fıkrasında yer alan “işgücü piyasası araştırma
ve planlama çalışmaları yapmak” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve
Fondan ödenmek üzere vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında
çalışanlar ile bunlardan ilgili mevzuatına göre Kurum kadrolarına
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atanan ve Kurumda çalışmaya devam eden personelin mali ve sosyal
haklarına ilişkin ödemeleri gerçekleştirmek” ibaresi eklenmiştir.
d) Aktif İşgücü Hizmetleri Kapsamında Kurs ve Programlar
MADDE 24 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
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EK MADDE 3 – Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça
çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544
sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş
sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı
olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti,
1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile
sınav ücretinin yarısı Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav
ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla
Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan
karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
MADDE 25 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 4 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla
çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle
sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik
sigortası işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli
olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak alınır. Ölümlü veya sürekli iş
göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi hâlinde takip eden
aydan itibaren bu teşvik uygulamasına son verilir. İşverenler bu fıkrada
öngörülen şartları tekrar sağlamaları ve talepleri hâlinde bu teşvikten
yeniden yararlanır. Türkiye genelinde birden fazla tescilli çok tehlikeli
sınıfta yer alan işyeri bulunan işverenin 31/5/2006 tarihli ve 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan toplam
çalışan sayısı esas alınır.
Bu maddeye göre teşvikten yararlanan işverenlerden birinci fıkrada
belirtilen iş kazalarını bildirmeyenler, iş kazasının meydana geldiği
tarihten itibaren yararlandıkları primleri yasal faizi ile birlikte geri
öderler ve bu teşvikten beş yıl süre ile yasaklanırlar. Haklarında yasaklama
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kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması hâlinde, şirket ortaklarının tamamı hakkında; sermaye şirketi olması hâlinde ise sermayesinin
yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında
yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek
veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak
olmaları hâlinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak
olmaları hâlinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları
kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı
verilir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça
belirlenir.
MADDE 26 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 13 – Karaman ili Ermenek ilçesi Güneyyurt beldesi
Cenne mevkiinde 28/10/2014 tarihinde maden kazasının meydana
geldiği işyerinde aynı tarih itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olanlar
ile bunlardan hayatını kaybedenlerin 5510 sayılı Kanunun 34 üncü
maddesinde sayılan hak sahiplerine aynı maddede belirtilen oranlara
göre, bu maddenin yayımı tarihini izleyen ay başından itibaren altı ay
süre ile brüt asgari ücretin iki katı tutarında Fondan aylık ödeme yapılır.
Bu ödemelerden herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.
Ayrıca, aynı mevkide faaliyette bulunan ve bu maddenin yayımı tarihinden önce 6331 sayılı Kanunun 25 inci maddesi gereği kapalı olan
diğer işyerlerinde çalışan ve 28/10/2014 tarihi itibarıyla 5510 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki
sigortalılara; işverenin başka bir iş verip vermediğine bakılmaksızın
kanuni ve özel kesintileri hariç ödenmeyen net ücretleri, işyerlerinin
kapalı olduğu dönemle sınırlı olmak, bu maddenin yayımı tarihini
takip eden aydan başlamak ve üç ayı geçmemek üzere Fondan aylık
olarak ödenir ve yapılan bu ödemeler yasal faiz uygulanmak suretiyle
işverenden tahsil edilerek Fona gelir kaydedilir.
MADDE 27 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 14 – Bu Kanunun geçici 10 uncu maddesi ile sağlanan sigorta primi desteğinden maddenin yayımlandığı ay ve öncesine
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ilişkin olmak üzere ortalama sigortalı sayısının yanlış hesaplanması
sebebiyle yersiz yararlandığı tespit edilen işverenlerin yersiz yararlanılan
teşvik tutarlarına ilişkin 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin
ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten önce sigorta primi teşvikinden yersiz yararlandığı tespit edilip
tahsil edilen primlere ait gecikme cezası ve gecikme zamları iade ve
mahsup edilmez.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.
MADDE 28 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 15 – 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük
olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2016 tarihine kadar
başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların;
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a) Programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından 5510 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
işe alınması ve
b) İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen
aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave
olması kaydıyla, işe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet
göstermesi hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile 5510 sayılı
Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan
sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre ve
aynı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç
alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar Fondan karşılanır. 30/06/2015
tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarının katılımcıları için
bu fıkradaki süreler 6 ay artırımlı uygulanır.
Birinci fıkra kapsamında destekten yararlanacak imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işyerleri, işkollarına göre Avrupa Topluluğu
Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması dikkate alınarak Bakanlık
tarafından belirlenir.
İşveren hissesine ait primlerin Fondan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak; 5510 sayılı Kanun
uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Sosyal
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Güvenlik Kurumuna vermesi, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazine ve Fon tarafından
karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresi içinde ödemesi ve
kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik
Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve
gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara
ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının 6183 sayılı Kanunun
48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili diğer kanunlar
uyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş
olması, bu tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırma devam ettiği
sürece işverenlerin bu fıkra hükmünden yararlanmasına engel teşkil etmez.
Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak
bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan
destek unsurlarından yararlanamaz.
Bu madde hükümleri; kamu idaresine ait işyerleri, 21/4/2005 tarihli
ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına
giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 8/9/1983 tarihli ve 2886
sayılı Devlet İhale Kanununa, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan
alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım
işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve
yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.
Fondan karşılanan prim tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.
Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada belirtilen tarihi birer yıl süreyle ve
en çok 31/12/2018’e kadar ertelemeye yetkilidir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.
MADDE 29 – 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz
Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
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GEÇİCİ MADDE 18 – 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört
İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun yürürlük tarihinden önce geçerli olan Şanlıurfa ili Ceylanpınar
ilçesinin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan ve tapuda
Hazine adına tescilli olan taşınmazlar ile tescil harici bırakılan Devletin
hüküm ve tasarrufu altındaki yerler; bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihteki zilyetleri veya fiili kullanıcıları tespit edilmek ve aynı tarih
itibarıyla varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu
ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kadastro
tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle, 21/6/1987 tarihli
ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen askı
ilanı hariç diğer ilanlar yapılmaksızın öncelikle fiili durumlarına uygun
olarak ifraz ve/veya tevhit edilmek suretiyle kadastroları yapılarak tapuda
Hazine adına tescil edilir ve kadastro tutanağının beyanlar hanesindeki
bilgiler tapu kütüğünün beyanlar hanesine de aynen aktarılır.
Tapu kütüğünün beyanlar hanesinde taşınmazın zilyedi/kullanıcısı
ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişiler veya bunların kanuni ya da akdi haleflerinden bu taşınmazları satın almak için
süresi içinde ilçe malmüdürlüğüne başvuran ve ilçe mal müdürlüğünce
tespit edilen satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler
bu maddeye göre hak sahibi sayılır. Bu madde kapsamında yapılacak
kadastro çalışmaları ikinci kadastro sayılmaz.
Bu madde kapsamında kalan taşınmazlar ile tescil harici yerler, daha
öncesinde tapuda Hazine adına tescil edilmiş olup olmadığına veya tescil
harici bırakılıp bırakılmadığına bakılmaksızın Maliye Bakanlığının
talebi üzerine, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce fiili kullanım
durumları dikkate alınmak suretiyle ifraz ve/veya tevhit de yapılabilir.
Bu madde kapsamında kalan taşınmazlar ile tescil harici yerlerin
kadastro çalışmaları ile diğer iş ve işlemleri, 3402 sayılı Kanunun ek 4
üncü maddesi hükümlerine göre yürütülür.
Bu maddeye göre tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmazlardan
imar planında kamu hizmetlerine ayrılanlar ile fiilen kamu hizmetlerinde kullanılanlar hariç olmak üzere hak sahiplerine satışında sakınca
bulunmayanlar, kadastro işlemlerinin kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl
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içinde ilçe malmüdürlüğüne müracaat etmeleri hâlinde hak sahiplerine,
492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesine göre hesaplanacak
harca esas değeri üzerinden satılır.
Bu taşınmazlardan fiili durumuna uygun olarak ifraz ve/veya tevhit
edilerek müstakil parsel olarak satılması mümkün olmayanlar paylı
olarak, üzerinde çok katlı bina bulunan taşınmazlar ise kat irtifakı/
mülkiyeti tesisi suretiyle, bunun mümkün olmaması hâlinde ise paylı
olarak hak sahiplerine satılabilir.
Hak sahiplerinin, daha önce bu taşınmazlar hakkında 24/2/1984
tarihli ve 2981 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak arsa bedelinin
tamamını ödeyerek; tapu tahsis belgesi almış olan kişiler veya tapu tahsis
belgesi almak için yetkili idaresine müracaat eden ancak işlemleri henüz
sonuçlandıramamış olan kişiler olması hâlinde, bu taşınmazların tapu
tahsis veya müracaat belgelerinde belirtilen miktar kadar olan kısmı
2981 sayılı Kanun hükümlerine göre, bu miktardan fazla olan kısmı
ise 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesine göre hesaplanacak harca esas değeri üzerinden satılır. Satılan taşınmazların tapu
tahsis veya müracaat belgelerinde belirtilen ve arsa bedeli tamamen
ödenen kısımları için hak sahiplerinden kadastro harcı dışında bir bedel
alınmaz. Bu taşınmazlar için hak sahipleri tarafından kısmen ödenen
arsa bedelleri ise, satış işleminin yapılacağı tarihe kadar kanuni faizi
uygulanarak güncellenir ve devir bedelinden düşülür. Arsa bedelini hiç
ödemeyen hak sahipleri hakkında ise bu maddeye göre harca esas değer
üzerinden satış işlemi yapılır.
Taşınmazın üzerindeki hak sahibine ait ağaçlar ve muhdesat değer
tespitinde dikkate alınmaz.
Taşınmazın satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Taksitle ödenmesi
hâlinde, satış bedelinin dörtte biri, ilçe malmüdürlüğünce yapılacak
tebliğden itibaren otuz gün içinde, kalanı ise en çok yirmi dört ayda,
dört eşit taksitle ve kanuni faizleri ile birlikte ödenir.
Taksit tutarı ve faizleri ödenmedikçe taşınmaz tapuda devralan adına
tescil edilmez.
Bu Kanuna göre yapılacak ifrazlarda, 3194 sayılı İmar Kanunu ve
Uygulama Yönetmelikleri hükümleri uygulanmaz.
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MADDE 30 – 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanununun
geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan
“tapuda Hazine adına tescil edilir.” ibaresinden önce gelmek üzere
“hak sahiplerine verilmek üzere” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 31 – 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (f ) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
f) İşyerinde, çalışmaların, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre
düzenlenmesi gereken sağlık güvenlik planına uygun olarak yapıldığını
kontrol etmek ve gerekli tedbirlerin alınması için yapı müteahhidini yazılı
olarak uyarmak, uyarıya uyulmadığı takdirde durumu ilgili Çalışma ve
İş Kurumu il müdürlüğüne bildirmek.
MADDE 32 – 4708 sayılı Kanunun 8 inci maddesi başlığıyla birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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İdari Müeyyideler ve Teminat
MADDE 8 – Yapı denetim kuruluşlarından bu Kanunda ve ilgili
mevzuatta öngörülen esaslara göre denetim görevini yerine getirmedikleri
tespit edilenlere, tespit edilen fiil ve hâllerin durumuna göre, aşağıdaki
idari yaptırımlar uygulanır.
a) Denetim personelinin görevi başında bulunmaması veya yapı
denetim kuruluşunun denetim personeline görevi ile ilgili yazılı olarak
bilgi vermediğinin anlaşılması,
b) Mevzuatın öngördüğü evrakın tanziminde eksiklik veya kusur
bulunması,
c) 2 nci maddenin dördüncü fıkrasının (b) veya (f) bendinde belirtilen
görevlerin yerine getirilmemesi, hâllerinde, tespite konu yapının yapı
denetimi hizmet sözleşmesi bedelinin %10’u kadar idari para cezası,
ç) Hataların yapının taşıyıcı sistemini etkilememesi kaydı ile, 2 nci
maddenin dördüncü fıkrasının (a) veya (c) ile (g) bentlerinde belirtilen
görevlerin yerine getirilmediğinin tespiti hâlinde, tespite konu olan yapı
denetimi hizmet sözleşmesi bedelinin %20’si kadar idari para cezası
verilir.

TBMM 24. DÖNEM 4. ve 5. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

d) 2 nci maddenin dördüncü fıkrasının (d) veya (e) veya (h) veya (ı)
bentlerinde belirtilen görevlerin yerine getirilmediğinin tespiti hâlinde,
tespite konu yapının yapı denetimi hizmet sözleşmesi bedelinin %30’u
kadar idari para cezası verilir.
Yapı denetim kuruluşlarına denetim sorumluluğunu üstlendiği bir işe
yönelik yapılacak tespitler doğrultusunda yukarıdaki bentlerde belirtilen
idari müeyyidelerden birden fazla cezanın verilmesinin gerekmesi hâlinde
o işe ait yapı denetim hizmet sözleşmesinin en fazla %50’si kadar idari
para cezası verilir.
e) Aşağıda belirtilen;
1) Denetim hizmetinin bu Kanunda yazılı asgari hizmet bedelinden
düşük bir bedel ile üstlenildiğinin tespit edilmesi,
2) Yapı sahibinden veya vekilinden, yapı denetim hesabına yatırılmaksızın yapı denetimi hizmet bedeli alındığının tespit edilmesi, hâllerinde,
üstlenilen denetim işlerinin tamamına ait yapı denetimi hizmet sözleşmesi
bedelleri toplamının %3’ü kadar idari para cezası verilir.
f) 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükmüne aykırı hareket edilmesi
hâlinde üstlenilen denetim işlerinin tamamına ait yapı denetimi hizmet
sözleşmesi bedelleri toplamının %2’si kadar idari para cezası verilir.
g) Aşağıda belirtilen;
1) Hataların yapının taşıyıcı sistemini etkilemesi hâlinde 2 nci maddenin dördüncü fıkrasının (a) veya (c) ile (g) bentlerinde belirtilen
görevlerin yerine getirilmemesi,
2) 3 üncü maddenin beşinci fıkrasının birinci cümlesi hükmüne
aykırı hareket edilmesi,
3) Yapı denetim kuruluşuna son bir yıl içinde üç defa idari para
cezası uygulanması hâllerinde, cezayı gerektiren fiil ve hâlin, yetkililer
tarafından yapılan inceleme ve denetimlerle tespit edilip öğrenilmesinden veya son idari para cezasının tebliğinden itibaren İl Yapı Denetim
Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça bir yıl yeni iş almaktan men
cezası verilir.
h) Yeni iş almaktan men yönünde verilen ilk cezanın ilan edilmesinden sonra, yeni iş almaktan men yönünde cezayı gerektiren ikinci bir
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fiilin işlenmesi ve bundan dolayı ceza verilip ilan edilmesinden sonra
üçüncü defa yeni iş almaktan men yönünde ceza vermeyi gerektiren bir
fiilin işlenmesi ve bundan dolayı da ceza verilip ilan edilmesi hâlinde,
son ilan tarihinden itibaren Merkez Yapı Denetim Komisyonunun teklifi
üzerine Bakanlıkça yapı denetim kuruluşunun izin belgesi iptal edilerek
faaliyetine son verilir ve teminatı irat kaydolunur.
Yapı denetim kuruluşunun, 3 üncü maddenin beşinci fıkrasının
ikinci cümlesi hükmüne aykırı hareket eden veya yapı denetim kuruluşunda görevli iken laboratuvar kuruluşlarında da görev alan mimar ve
mühendislerine İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğünce 5.000 Türk Lirası idari para cezası verilir.
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İdari para cezası, cezayı gerektiren fiil ve hâlin, yetkililer tarafından
yapılan inceleme ve denetimlerle tespit edilmesini müteakip yapı denetim
kuruluşunun ve ilgililerin savunmaları alınarak verilir ve yazılı olarak
tebliğ edilir.
İdari para cezasına karşı on beş gün içinde yetkili idare mahkemesine
itiraz edilebilir. Bu süre içinde itiraz yoluna başvurulmaması hâlinde
idari para cezası kesinleşir. İtirazlar, zaruret olmayan hâllerde evrak
üzerinde incelenerek en kısa süre içinde karara bağlanır. İtiraz üzerine
verilen mahkeme kararları kesindir.
Yeni iş almaktan men ve faaliyetine son verme cezalarına dair işlemler,
Resmî Gazete’de ilan edilir.
Yeni iş almaktan men cezası, yapı denetim kuruluşunun denetimindeki
diğer işlerin devamına mani değildir. Ancak, yapı denetim kuruluşuna
yeni iş almaktan men cezası verilmesine esas olan yapım işinin devam
edebilmesi için, yapı sahibi tarafından başka bir yapı denetim kuruluşu
görevlendirilmedikçe, ilgili idare tarafından işin devamına izin verilmez.
Faaliyete son verme cezası verilen hâllerde de, yapı denetim kuruluşunun
denetimini üstlendiği yapıların devamına, yeni yapı denetim kuruluşu
görevlendirilmedikçe ilgili idare tarafından izin verilmez.
Yeni iş almaktan men cezası alan yapı denetim kuruluşunun ortakları, ceza süresi içinde; faaliyete son verme cezası alan yapı denetim
kuruluşunun ortakları ise, üç yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim
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veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamaz ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamaz.
Yapı denetim kuruluşuna üç defa idari para cezası verilmesine sebep
olduğu anlaşılan denetçi mimar ve denetçi mühendislerin belgeleri,
Merkez Yapı Denetim Komisyonunun kararı ile iptal edilir. Bu suretle
belgesi iptal edilen denetçi mimar ve denetçi mühendisler, üç yıl süre
ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya
teknik bir görev alamaz ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunun ortağı da olamaz.
Yapı denetim kuruluşuna üç defa idari para cezası verilmesine sebep
olduğu anlaşılan teknik personel, üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim
veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamaz ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamaz.
Laboratuvar kuruluşlarının personel, tesis, makine, teçhizat ve kalite
kontrol sisteminde olumsuz yönde bir değişiklik olduğunun veya gerçekleştirilen deneylerin belirlenmiş teknik kritere uygun olmadığının veya
bu Kanunda ve ilgili mevzuatta belirtilen hükümlere aykırı hareket
edildiğinin tespit edilmesi hâlinde, tespit edilen fiil ve hâllerin durumuna
göre, İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğünce;
a) Laboratuvarların kalite sistemine ilişkin idari ve teknik şartlar
bakımından tespit edilen aykırılıklar için uyarma cezası,
b) Verilen ilk uyarma cezasının tebliğ edilmesinden sonra, aynı türden
cezayı gerektiren ikinci bir fiilin işlenmesi ve bundan dolayı ceza verilip
tebliğ edilmesinden sonra üçüncü defa uyarma cezası vermeyi gerektiren bir fiilin işlenmesi ve bundan dolayı da ceza verilip tebliğ edilmesi
hâlinde, laboratuvar kuruluşuna 5.000 Türk Lirası idari para cezası,
c) Alet ve cihaz kalibrasyonlarının zamanında yaptırılmaması veya
kür havuzlarında veya kür odalarında kür şartlarına uyulmaması
veya şantiye mahallinde alınan taze beton numunelerinin zamanında
toplanmaması veya karot numunesi alınması sırasında laboratuvar
denetçisinin hazır bulunmaması veya laboratuvar kuruluşunun deney
kapsam listesindeki deneyler hariç olmak üzere deney raporlarında
Bakanlık logosunun kullanılması veya numune kayıt ve rapor defterinde
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boşluklar bulunması hâllerinde, laboratuvar kuruluşuna 10.000 Türk
Lirası idari para cezası verilir.
d) Bu fıkranın (c) bendine göre verilen ilk cezanın tebliğ edilmesinden
sonra, aynı türden cezayı gerektiren ikinci bir fiilin işlenmesi ve bundan
dolayı ceza verilip tebliğ edilmesinden sonra üçüncü defa aynı cezayı
vermeyi gerektiren bir fiilin işlenmesi ve bundan dolayı da ceza verilip
tebliğ edilmesi hâlinde, İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine
Bakanlıkça bir yıl yeni iş almaktan men cezası verilir.
e) Aşağıda belirtilen;
1) Bu fıkranın (d) bendine göre verilen cezanın ilan edilmesinden
sonra, aynı türden cezayı gerektiren ikinci bir fiilin işlenmesi ve bundan
dolayı ceza verilip ilan edilmesinden sonra üçüncü defa aynı türden ceza
vermeyi gerektiren bir fiilin işlenmesi ve bundan dolayı da ceza verilip
ilan edilmesi,
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2) Laboratuvar kuruluşunun idarelere veya şahıslara verdiği deney
raporlarının gerçeği yansıtmayan sonuçlar ihtiva ettiğinin tespit edilmesi
hâllerinde Merkez Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça laboratuvar kuruluşunun izin belgesi iptal edilerek faaliyetine son
verilir. Sözleşmesi feshedilir ve teminatı irat kaydolunur.
Üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri, laboratuvar kuruluşu
hakkında uygulanan idari müeyyideler için de geçerlidir.
Yeni iş almaktan men cezası alan laboratuvar kuruluşunun ortakları,
ceza süresi içinde; faaliyete son verme cezası alan laboratuvar kuruluşunun ortakları ise, üç yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamaz ve başka
bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamaz.
Laboratuvar kuruluşuna üç defa idari para cezası verilmesine sebep
olduğu anlaşılan denetçi mühendislerin belgeleri, Merkez Yapı Denetim
Komisyonu tarafından iptal edilir. Bu suretle belgesi iptal edilen denetçi
mühendisler, üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamaz ve başka bir yapı denetim
veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamaz.
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Laboratuvar kuruluşuna üç defa idari para cezası verilmesine sebep
olduğu anlaşılan teknik personel, üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim
veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamaz ve
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamaz.
İlgili meslek odaları, yapı denetim veya laboratuvar kuruluşlarına
bu madde uyarınca idari yaptırım uygulanmasına sebep olan denetçi
mimar ve mühendisler ile diğer mimar ve mühendisler hakkında, kendi
mevzuatına göre cezai işlem yaparak neticesini Merkez Yapı Denetim
Komisyonuna bildirir.
Laboratuvar kuruluşlarının veya denetçi mimar ve denetçi mühendislerin izin belgesi alma safhasında gerçeğe aykırı belge düzenlediğinin
izin belgesi verildikten sonra anlaşılması hâlinde, izin belgesi derhâl
iptal edilir.
Yapı denetim kuruluşlarına denetim sorumluluğunu üstlendiği bir
işte yeni bir iş almaktan men cezası almasını gerektiren 2 nci maddenin
dördüncü fıkrasının (a) ve (c) ile (g) bendine aykırı hareket ettiğinin aynı
anda tespit edilmesi hâlinde bir kez yeni iş almaktan men cezası verilir.
Laboratuvar kuruluşlarına uyarı cezası vermeyi gerektiren birden fazla
fiilin aynı anda tespit edilmesi hâlinde kuruluşa idari para cezasına esas
olmak üzere tek bir uyarı cezası uygulanır.
Laboratuvar kuruluşlarına idari para cezası vermeyi gerektiren birden
fazla fiilin aynı anda tespit edilmesi hâlinde kuruluşa en fazla 15.000
Türk Lirası idari para cezası verilir.
Bu Kanun kapsamında verilecek idari para cezaları İl Yapı Denetim
Komisyonunun teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce verilir
ve verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.
Bu Kanuna göre yapı denetim izin belgesi ve laboratuvar izin belgesi
verilmesi sürecinde Bakanlıkça teminat alınır. Teminatın türü, tutarı,
iadesi ve irat kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan
yönetmelik ile belirlenir.
MADDE 33 – 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
z) İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler
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MADDE 34 – 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 41 inci
maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “haftalık otuz altı saati aşan”
ibaresi “haftalık otuz yedi buçuk saati aşan” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 35 – 4857 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin üçüncü
fıkrasının (b) bendi ile 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi
“Ek 2 nci maddede sayılan izin süreleri,” şeklinde değiştirilmiş, 104
üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve 65 inci” ibaresi madde
metninden çıkarılmış ve Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
Mazeret İzni
EK MADDE 2 – İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya
babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin
doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir.
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İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı
olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan
ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde
toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.
MADDE 36 – 4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci
fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok
yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir.
MADDE 37 – 4857 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinin üçüncü
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece
çalışması yaptırılabilir.
MADDE 38 – 4857 sayılı Kanunun 71 inci maddesinin birinci ve
dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; üçüncü fıkrasında
yer alan “ondört yaşını bitirmiş ve ilk öğretimini tamamlamış” ibaresi
“on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış”
olarak, beşinci fıkrasında yer alan “Okula devam eden” ibaresi “Okul
öncesi çocuklar ile okula devam eden”, “birinci” ibaresi “dördüncü”
olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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On beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak,
on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan
çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime
devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde
çalıştırılabilirler. On dört yaşını doldurmamış çocuklar ise bedensel,
zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde
yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla
çalıştırılabilirler.
Zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuz beş saatten;
sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışanların ise günde beş ve
haftada otuz saatten fazla olamaz. Bu süre, on beş yaşını tamamlamış
çocuklar için günde sekiz ve haftada kırk saate kadar artırılabilir.
Sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinin kapsamı, bu faaliyetlerde
çalışacak çocuklara çalışma izni verilmesi, yaş grupları ve faaliyet türlerine göre çalışma ve dinlenme süreleri ile çalışma ortamı ve şartları,
ücretin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,
Millî Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görüşleri
alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak
yönetmelikle belirlenir.
MADDE 40 – 4857 sayılı Kanunun 112 nci maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile
4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında rödövans
sözleşmeleri çerçevesinde yer altı maden işletmeciliği yapan şirketlere ve
ortaklarına ait malların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından
el koyma veya takip yoluyla satışından elde edilen gelirler, öncelikle bu
sözleşmeler kapsamında söz konusu şirketlerde çalışmış olan işçilerden,
iş sözleşmeleri kıdem tazminatını hak edecek şekilde sona ermiş olanların kıdem ve ihbar tazminatları ile izin, fazla çalışma ve diğer ücret
alacaklarının ödenmesinde kullanılır. Bu ödemeler Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu tarafından ilgililerin hesaplarına yatırılmak suretiyle
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gerçekleştirilir. Ödemeye esas bilgi ve belgeler, işçinin son çalıştığı işvereni
tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna teslim edilir.
MADDE 42 – 5434 sayılı Kanunun geçici 206 ncı maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 206 – 8/9/1999 veya bu tarihten önce iştirakçiliği bulunup, 8/9/1999 tarihi itibarıyla 50 ve daha yukarı yaşlarda
bulunanlar yaş haddi nedeniyle istekleri üzerine veya resen emekliye
ayrıldıklarında fiili hizmet sürelerinin 10 yılı doldurmuş olması şartıyla
emekli aylığına hak kazanırlar.
8/9/1999 tarihinden önce geçen ve aylık bağlanmasında dikkate alınan
hizmetler nedeniyle bu madde hükümlerinin uygulanması talep edilemez.
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Birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyanlara maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten sonra olmak üzere müracaatlarını takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır ve bunlara geçmişe yönelik herhangi bir
ödeme yapılmaz.
MADDE 43 – 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik
Kurumu Kanununun 35 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Kurum, bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek amacıyla işlediği kişisel veriler ile ticari sır niteliğinde olan verileri, veri sahibinin noter onaylı muvafakati olmadan gerçek veya tüzel
kişilerle paylaşamaz. Ancak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı
cetvellerde yer alan kamu idarelerinin kanunlarında belirtilen görevleri yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları sağlık verisi dışındaki kişisel
veriler ile ticari sır niteliğindeki veriler paylaşılabilir. Kurum, bunların
dışındaki gayri maddi hakları ile kimliği belirli veya belirlenebilir bir
gerçek veya tüzel kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde anonim hâle getirdiği verileri araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlar için kamu
idareleri, bilimsel araştırma yapan kamu personeli, bilimsel dernekler,
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya üniversiteler ile
ücretsiz olarak paylaşabilir. Anonim hâle getirilen verinin tüzel kişilere
ait olması hâlinde bu fıkrada sayılanlar dışındaki gerçek veya tüzel
kişilere tüzel kişinin noter onaylı muvafakati alınmak kaydıyla ücretli
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olarak verilebilir. Veri paylaşılan kamu idareleri ile gerçek ve tüzel
kişiler, paylaşılan verinin gizliliğinden ve güvenliğinden sorumludur.
Bu fıkranın aksine davrananlar hakkında, veri paylaşımı yapılanlar
da dâhil olmak üzere 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile diğer ilgili
mevzuat hükümleri uygulanır.
MADDE 48 – 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci
fıkrasının (i) bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bulunan
sigortalıların hizmet bilgilerinin 100 üncü madde kapsamında Kurumca
oluşturulan yazılım programına bilgi girişi yapması gereken işyerlerince,
Kurumca belirlenen süre içinde elektronik ortamda Kuruma hiç gönderilmemesi hâlinde sigortalı başına aylık brüt asgari ücretin beşte biri,
geç gönderilmesi hâlinde ise sigortalı başına aylık brüt asgari ücretin
onda biri tutarında, idari para cezası uygulanır. Ancak, idari para
cezası ilgili yılın aralık ayında geçerli olan brüt asgari ücretin yirmi
dört katını geçemez.
MADDE 49 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 10 – Kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucuları
tarafından Kuruma bildirilen hekimlerden Kurumca belirlenen yüzdelik
oran içerisinde kalan ve sözleşme kapsamı branşlarda fiilen hizmet sunan
sağlık hizmet sunucusu bünyesindeki hekimlerle sınırlı olmak üzere,
a) İl Sağlık Müdürlüklerinden çalışma izni almak suretiyle ve
11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı
İcrasına Dair Kanuna aykırı olmayacak şekilde sözleşme ile çalıştırmış
oldukları hekimlerden aynı zamanda fatura karşılığı hizmet alımı
yaparak,
b) Bir iş sözleşmesine tabi olmamakla birlikte, İl Sağlık Müdürlüklerinden çalışma izni almak suretiyle ve 1219 sayılı Kanuna aykırı
olmayacak şekilde hekimlerden fatura karşılığı hizmet alımı yaparak,
genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilere vermiş oldukları sağlık
hizmetlerini Kurumca belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak fatura
etmeleri hâlinde, verilmiş olan sağlık hizmetlerinin bedeli Kurum tarafından karşılanır.
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Şirket ortağı olan veya mesleğini serbest olarak icra eden hekimler
ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişiler, özel hukuk
kişileri ve/veya vakıf üniversitelerine ait sağlık kurum ve kuruluşları
bünyesinde hizmet vermeleri hâlinde sözleşmelerinde aksine bir hüküm
bulunmadıkça bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi kapsamında sigortalı sayılır. Ancak, bu maddenin yayımı tarihinden önce 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
sigortalı olarak çalışılan sürelere ilişkin haklar saklıdır.
MADDE 50 – 5510 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen %15 oranı, 2015 yılı Temmuz
ve takip eden ödeme dönemlerine ilişkin olmak üzere %10 olarak
uygulanır.
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MADDE 51 – 5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar,
sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar
veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan
sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların
hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devir tarihini belirlemeye
Bakanlar Kurulu yetkilidir. Devir tarihi itibarıyla sandık iştirakçileri bu
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
sigortalı sayılırlar.
MADDE 52 – 5510 sayılı Kanunun geçici 43 üncü maddesinin birinci
fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde veya mecburi hizmetlerini tamamlayacakları
tarihten itibaren üç ay içinde” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
MADDE 53 – 5510 sayılı Kanunun geçici 59 uncu maddesinde
yer alan “13/5/2014 tarihinde Manisa ilinin Soma ilçesinde meydana
gelen maden kazası” ibaresi, “13/5/2014 tarihi ile 28/10/2014 (dâhil)
tarihleri arasında maden ocaklarının yer altı işlerinde meydana gelen
iş kazası” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 54 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
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GEÇİCİ MADDE 61 – Mülga 25/4/1985 tarihli ve 3182 sayılı
Bankalar Kanunu, mülga 4389 sayılı Kanun ve 5411 sayılı Kanun kapsamında faaliyet izni kaldırılan ve (ortaklarının temettü hariç ortaklık
hakları dâhil) yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna
devredilen ya da doğrudan iflasına karar verilen bankalar ve bu bankaların; hâkim ortakları, yönetim ve denetimine sahip olduğu iştirakleri,
gerçek ve tüzel kişi hâkim ortaklarının hâkim ortak olduğu şirketler ve
anılan kanunlar kapsamında bankanın Fona olan borcundan sorumlu
tutulan kişiler hariç olmak üzere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih
itibarıyla haklarında 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre
iflas kararı verilmiş ve işlemleri devam eden, iflas tasfiyesi sonuçlanmış
olan şirketlerin borçlarından, 506 sayılı Kanunun mülga 80 inci ve bu
Kanunun 88 inci maddesi çerçevesinde müşterek ve müteselsil sorumluluğu bulunanlardan şirket yönetim organlarında görev almayan ve
sermaye sahibi olmayan kanuni temsilciler ve üst düzey yönetici veya
yetkilileri hakkında Kurum alacaklarından dolayı Kurumca 6183 sayılı
Kanun hükümlerine göre icra takibi başlatılmış olsun veya olmasın
ilgili mevzuata ilişkin müşterek ve müteselsil sorumlulukları sona erer,
yapılan takipler sonlandırılır ve bu kişiler hakkında uygulanan hacizler
kaldırılır. Haklarında icra takibi başlatılmış olanlardan, bu işlemlere
karşı dava açmış olanların bu madde hükmünden yararlanabilmeleri
için bu davalarından feragat etmeleri şarttır. Bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten önce ilgililerin şahsi mal varlıklarından tahsil edilmiş
olan tutarlar ret ve iade edilmez.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye
Kurum yetkilidir.
MADDE 55 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 62 – Bu maddenin yayımı tarihinden önce, ayakta
tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım paylarının eczanelerce
usulüne uygun tahsil edilmemesi nedeniyle, eczacılar hakkında öngörülen
cezai şart, her fatura dönemi için brüt asgari ücretin beş katı tutarını
geçemez. Bu madde kapsamına giren fiiller için bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten önce tahsil edilen tutarlar iade ve mahsup edilmez.
MADDE 56 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
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GEÇİCİ MADDE 63 – Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma
kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, bu maddenin yayımlandığı ayın sonu
itibarıyla 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların,
bu sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi
takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ödememeleri veya ilgili
kanunları uyarınca yapılandırmamaları hâlinde, prim ödemesi bulunan
sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı
ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil
tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur. Durdurulan süreler sigortalılık
süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları
takip edilmeyerek bunlara Kurum alacakları arasında yer verilmez.
Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin
sigortalılıkları bu maddenin yayım tarihini takip eden ay başı itibarıyla
yeniden başlatılır.
Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde
80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç
tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilir. Hesaplanan borç
tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde
ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.
Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde tamamen ödenmemesi hâlinde
bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun
bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. İhya edilerek kazanılan
hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılır.
Birinci fıkraya göre sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında 1/1/2012 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler için genel sağlık
sigortası hükümleri uygulanmaz.
Sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanlar için de bu
maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.
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MADDE 57 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 64 – İşverenlerin ve/veya üçüncü şahısların,
31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bu Kanunun 14 üncü,
21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ncı maddeleri, 506 sayılı Kanunun
mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci, 28 inci ve 39 uncu maddeleri, 1479 sayılı
Kanunun mülga 63 üncü maddesi ve 5434 sayılı Kanunun mülga 129
uncu maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, malullük,
adi malullük ve ölüm hâlleri ile sigortalıya, genel sağlık sigortalısına veya
bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle,
kesinleşmiş mahkeme kararı sonucu ödemekle yükümlü bulundukları
her türlü borçlarına, kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu
maddenin yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen
şekilde ve süre içinde ödenmesi hâlinde bu borçlara uygulanan kanuni
faizin tahsilinden vazgeçilir.
Söz konusu mahkeme kararlarına ilişkin yargılama giderleri ile vekâlet
ücreti, peşin ödeme hâlinde peşin ödeme tarihi, taksitle ödeme hâlinde
son taksit tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınıp hesaplanarak son taksit tutarıyla birlikte defaten yatırılır.
Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen ay başından itibaren üç ay içinde Kuruma
başvuruda bulunmaları, ilk taksiti bu maddenin yayımlandığı tarihi
izleyen ay başından itibaren dört ay içinde, diğer taksitlerini ise ikişer
aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri gerekir.
Bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme
süresi içinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutar için bu maddenin
yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi
bir faiz alınmaz.
Bu maddeye göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında
iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi
hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti
izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 4/12/1984
tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna
göre hesaplanacak yasal faizi ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde
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hükümlerinden yararlanılır. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen
taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında
ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde
bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm,
alacakları tahsil daireleri açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı
ayrı uygulanır.
Geçici 60 ıncı maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentleri,
yedinci, sekizinci, onuncu, on beşinci ve on sekizinci fıkraları bu maddeden yararlanmak için başvuranlar hakkında da uygulanır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye
Kurum yetkilidir.
MADDE 58 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
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GEÇİCİ MADDE 65 – 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve
(b) bentleri kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine;
a) 2015 yılından önce bağlanmış ve 2015 yılı Ocak ödeme döneminde
Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre artırılmış gelir ve
aylık tutarları, 2015 yılı Temmuz ödeme döneminden itibaren Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre artırılır. Artırılan gelir
ve aylık tutarları dosya bazında ödenmesi gereken miktar esas alınmak
kaydıyla; 2015 yılı Temmuz ödeme döneminde 1.000 TL (dâhil) ve
altında olanlar 100 TL tutarında, 1.000 TL’nin üstünde olanlar da
1.100 TL’yi geçmeyecek tutarda ayrıca artırılır.
b) 2015 yılında bağlanacak malullük, yaşlılık veya ölüm aylıklarının
27 nci, 29 uncu, 33 üncü ve geçici 2 nci maddelere göre 2015 yılı Ocak
ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarları, (a) bendinde belirtilen şekilde
artırılarak ödenir.
c) İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan
gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren;
1) Son takvim ayı 2015 yılının birinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler 2015 yılı Ocak ve Temmuz ödeme dönemlerinde Kanunun
55 inci maddesinin ikinci fıkrasına ve birinci fıkranın (a) bendinin
ikinci cümlesine göre,
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2) Son takvim ayı 2015 yılının ikinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler ise 2015 yılı Temmuz ödeme döneminde 55 inci maddenin
ikinci fıkrasına ve birinci fıkranın (a) bendinin ikinci cümlesine göre,
artırılarak ödenir.
d) Birinci fıkranın (a) bendinin ikinci cümlesine göre yapılacak artış
tutarı;
1) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik
geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik
derecesi oranında,
2) Ölüm dosyalarında hak sahiplerinin hisseleri oranında,
3) Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca
kısmi gelir veya aylık alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen
prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazara
alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranına göre uygulanır.
e) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şekilde artırılan
gelir ve aylıklar, 2015 yılı Temmuz ödeme döneminde 55 inci maddeye
göre ayrıca artırılmaz.
MADDE 59 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 66 – 10/6/2003 (dâhil) tarihi ile 13/5/2014 tarihi
arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen
iş kazası sonucunda ölen sigortalının; genel sağlık sigortası primi dâhil
kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları
terkin edilir ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmaksızın
hak sahiplerine aylık bağlanır. Bu şekilde bağlanan aylıklara ilişkin
primlerin eksik olan kısmı Maliye Bakanlığınca Kuruma ödenir.
Gelir ve aylıkların hesaplanması ile hak sahiplerine paylaştırılmasında
sigortalının ölüm tarihinde yürürlükte olan Kanun hükümleri esas alınır.
Birinci fıkra kapsamında olan ve 2008 Ekim ayı başından önce
ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklarından artan hisse bulunması
hâlinde ana ve babaya 506 sayılı Kanunun mülga maddelerindeki, bu
tarihten sonra ölen sigortalının ana ve babasına ise Kanunun 34 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen her türlü kazanç
ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha
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az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç
olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartları aranmaksızın gelir ve aylık bağlanır.
Bu madde kapsamında yazılı istekte bulunan hak sahiplerinin gelir ve
aylıkları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından
başlatılır ve bağlanan gelir ve aylıklar için geriye yönelik herhangi bir
ödeme yapılmaz.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığınca
müştereken tespit edilir.
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MADDE 60 – 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanununun 98 inci maddesinin birinci fıkrasına “kazazedenin sosyal
güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın” ibaresinden sonra gelmek
üzere “genel sağlık sigortalısı sayılanlar için belirlenen sağlık hizmeti geri
ödeme usul ve esasları çerçevesinde” ibaresi ve aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu, bu kapsama girenler yönünden genel
sağlık sigortalısı sayılanlar için belirlenen sağlık hizmetlerine ilave sağlık hizmetlerini belirler, protez ve ortezler için farklı birim fiyatı tespit
eder. Bu sağlık hizmetleri sağlık uygulama tebliğindeki istisnai sağlık
hizmetleri kapsamına dâhil edilmez.
MADDE 63 – 5544 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a) Bireylerin ölçme, değerlendirme ve belgelendirilmesine ilişkin
faaliyetleri gerçekleştirmek.
b) Sınav ve belgelendirme kuruluşları ile eğitim akreditasyon kurumlarının yetkilendirilmesini sağlamak ve bu kuruluşlara yönelik rehberlik
faaliyetlerini gerçekleştirmek.
c) Ulusal meslekî yeterlilikler alanındaki eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonuna ve yabancıların sahip oldukları meslekî yeterlilik
sertifikalarının doğrulanmasına ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek.
MADDE 64 – 5544 sayılı Kanuna 13/A maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
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Denetim Dairesi Başkanlığı
MADDE 13/B – (1) Denetim Dairesi Başkanlığının görevleri
şunlardır:
a) Yetkilendirilmiş kurum ve eğitim akreditasyon kurumu olma başvurularını Kurum mevzuatı dâhilinde incelemek ve değerlendirmede
bulunmak.
b) Yetkilendirilmiş kurumlar ile eğitim akreditasyon kurumlarının
Kurumla ilgili faaliyetlerini izlemek, denetlemek ve değerlendirmek.
c) Denetim standartlarını ve akreditasyon ilkelerini esas alarak Kurum
faaliyetlerinde kalite güvencesini sağlamak amacıyla araştırma ve inceleme yapmak.
ç) İzleme, değerlendirme ve denetimlere ilişkin standart ve ilkelerin
oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin
etkililiğini ve verimliliğini arttırıcı görüş ve önerilerde bulunmak.
d) Başkan tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri
görevleri yapmak.
(2) Bu madde kapsamında denetim veya inceleme amacıyla görevlendirilen uzman ve uzman yardımcıları hakkında 10/2/1954 tarihli
ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrası
hükmü uygulanır.
MADDE 65 – 5544 sayılı Kanuna 13/A maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı
MADDE 13/C – (1) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin oluşturulmasına, geliştirilmesine,
güncelliğinin sağlanmasına ve yürütülmesine ilişkin çalışmaları yapmak
ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak.
b) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde belirlenen kurul ve yapıların
oluşturulmasına, işletilmesine ve sürdürülmesine ilişkin çalışmaları
yürütmek.
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c) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ve
diğer bölgesel yeterlilik çerçeveleriyle referanslanması çalışmalarını ve
diğer ülkelerin ulusal yeterlilik çerçeveleriyle karşılıklı tanıma çalışmalarını yürütmek.
ç) Çalışma konularıyla ilgili araştırma yapmak, yayın hazırlamak,
uygulamalar sonucu elde edilen veriler çerçevesinde sistemde yapılması
gereken değişiklikleri tespit etmek.
d) Başkan tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri
görevleri yapmak.
MADDE 66 – 5544 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi madde metninden çıkarılmış ve fıkraya aşağıdaki
bentler eklenmiştir.
c) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
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ç) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
MADDE 67 – 5544 sayılı Kanuna 15 inci maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
MADDE 15/A – (1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi
ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine
verilen görevleri yürütmek.
MADDE 68 – 5544 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi başlığıyla birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
MADDE 16 – (1) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi
Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Kurum personelinin işe alımı ve özlük haklarına ilişkin iş ve
işlemleri yürütmek, performans ölçütleri ile insan kaynakları politikasını
hazırlamak,
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b) Kurum hizmetleri için gerekli olan bilişim altyapısını oluşturmak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği
konusunda gereken önlemleri almak, belirlenmiş politikaları ve ilkeleri
uygulamak,
c) Kurumun evrak, arşiv, dokümantasyon ve taşınır hizmetlerini
yürütmek ve koordine etmek,
ç) Kurumun ihale, satın alma ve lojistik işlemlerini yürütmek,
d) Başkan tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri
görevleri yapmak.
MADDE 69 – 5544 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
(3) Yürürlükte olan meslek standartları en geç beş yılda bir yeniden
değerlendirilir. Ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin
güncellenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Değişikliklerin kabulü ve yayımlanması ikinci fıkrada belirtilen usule
tabidir.
(4) Meslekî ve teknik eğitim ve öğretime ilişkin orta ve yükseköğretim
programları, Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler tarafından bir yıl
içinde ilgili ulusal meslek standartlarıyla uyumlu hâle getirilir, eğitim
ve öğretimin bu programlara göre verilmesi sağlanır.
MADDE 70 – 5544 sayılı Kanunun 23/A maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(2) Kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterlilikler Türkiye Yeterlilikler
Çerçevesine dâhil edilir. Yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin ölçütler Kurum tarafından belirlenir. Türkiye Yeterlilikler
Çerçevesinin oluşumu ve yürütülmesi için Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Kurum ve ilgili tarafların temsilcilerinden oluşan
kurul, komisyon ve çalışma grupları gibi danışma, karar ve uygulama
birimleri oluşturulabilir. Bu birimlerin oluşturulmasına, işletilmesine,
kalite güvence ölçütlerine, kalite güvencesini belirleyecek kurum ve
kuruluşların belirlenmesine ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan yönetmelikle belirlenir.
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MADDE 71 – 5544 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin ikinci
fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “iktisadî ve idarî bilimler,” ibaresinden sonra gelmek
üzere “fen ve edebiyat,” ibaresi eklenmiş, yedinci ve sekizinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Personel sayısının mevcut pozisyon sayılarının yarısını aşmamak
kaydıyla artırılmasına ve unvanlarda değişiklik yapılmasına Yönetim
Kurulunun kararı ve ilgili Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca
karar verilir.
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(7) Kurum personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 31/5/2006
tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabidir. Ancak,
sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında görev yapmakta iken Yönetim Kurulu Başkanı seçilen
Kurum Başkanı, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden Bakanlık genel
müdürünün sahip olduğu gösterge, ek gösterge, makam, temsil ve diğer
tazminatları aynen uygulanarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile ilişkilendirilir ve Kurumda geçmiş
olan hizmeti bu esasa göre değerlendirilir.
(8) Kamu görevlisi iken Yönetim Kurulu Başkanı seçilen kişinin önceki
kurumu ile olan ilişkisi sona erer. Kamu görevine dönmesini engelleyecek şekilde olanlar hariç olmak üzere Kurumdaki görevi herhangi bir
nedenle sona eren Yönetim Kurulu Başkanı, temsilcisi olduğu bakanlıkta
durumuna uygun bir kadroya en geç bir ay içinde atanır. Durumuna
uygun kadroya atanıncaya kadar Yönetim Kurulu Başkanı gibi Kurum
bütçesinden ücreti ödenmeye devam olunur. Bu fıkra uyarınca göreve
başlayan Başkanın Kurumda geçen hizmetleri, kazanılmış hak aylık
derece ve kademelerinde değerlendirilir. Akademik unvanların kazanılmasına ilişkin hükümler saklıdır.
MADDE 74 – 5544 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 1 – (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca
standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen
mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu
Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip
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olmayan kişiler çalıştırılamaz. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki
Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim
Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun
olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan
ve dallarda çalıştırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmaz.
(2) Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanlarını
ilgilendiren mevzuatta bu maddede belirtilen hususlara ilişkin gerekli
düzenlemeler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iki
ay içinde yapılır.
(3) Birinci fıkraya ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Birinci
fıkrada belirtilen hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için
beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir. Bu Kanuna göre verilen idari
para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.
MADDE 76 – 5544 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ulusal yeterlilik çerçevesiyle” ibaresi “Türkiye Yeterlilikler
Çerçevesiyle”, 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan
“Ulusal yeterlilik çerçevesi” ibaresi “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi”,
21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ulusal Yeterlilik Çerçevesi” ibaresi “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi”, 23/A maddesinin madde
başlığı “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi” ve maddenin birinci fıkrasında
yer alan “Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin” ibaresi “Türkiye Yeterlilikler
Çerçevesinin” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 77 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (h)
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
ı) Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen aktif işgücü hizmetleri
kapsamında kurs ve programlar,
MADDE 78 – 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulüne Dair Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki
bentler eklenmiştir.

411

TBMM 24. DÖNEM 4. ve 5. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

ı) 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği Kanunu uyarınca mühendis ve mimar meslek mensuplarınca
açılan bürolara,
i) 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının
Tarzı İcrasına Dair Kanuna göre açılan muayenehane ve müşterek
muayenehanelere,
MADDE 79 – 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel
Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
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EK MADDE 2 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi
kadrosunda görev yapan ve ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu
raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen işçiler ile
ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan
hısımları bulunan işçiler, engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak kurum içinde yer değiştirme talebinde bulunabilir.
(2) Bu kapsamdaki talepler kamu kurum ve kuruluşlarının kadro
imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır.
(3) İşçinin kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü
olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle kurum
içinde yer değişikliği talep etmesi hâlinde, yer değiştirme suretiyle atama
yapılacak yerin, işçinin ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik
durumuna uygun olması esastır.
(4) Engellilik durumu devam ettiği sürece kurum ve kuruluşlarca
isteği dışında işçinin görev yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan işçiler hakkında genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır.
MADDE 80 – 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun
33 üncü maddesinin (b) fıkrasına aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
Bu fıkra kapsamında kurumlarına ait teftiş, denetim, inceleme veya
soruşturma amacıyla memuriyet mahalli dışına görevlendirilenlere,
bu mahaller içindeki görevlerine ilişkin kurumlarınca taşıt sağlanamaması hâlinde yol masrafı; acil ve zorunlu hâllerde taksi, diğer durumlarda
ise mutat taşıt üzerinden ödenir. Ancak bu amaçla verilecek yol masrafı
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her gün için, müstahak oldukları gündelik tutarını aşamaz. Memuriyet
mahalli dışında, takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya
kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının işin aciliyetine veya gereğine göre zorunlu olması hâlinde ise bu
yol ve taşıt aracına ilişkin yol masrafı gerçek masraf üzerinden verilir.
MADDE 81 – 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu
İş Sözleşmesi Kanununun geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Mülga 2822 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre Bakanlıkça
yayımlanan 2009 Temmuz istatistiğinde kurulu bulunduğu işkolunda
çalışan işçilerin en az yüzde onunu üyesi bulunduran işçi sendikaları ile
2009 Temmuz istatistiği sonrasında 15/9/2012 tarihine kadar kurulmuş
işçi sendikalarının, bu maddenin yürürlüğünden önce imzaladıkları toplu
iş sözleşmelerinden bir sonraki toplu iş sözleşmesiyle sınırlı olmak üzere
yapacakları yetki tespit başvuruları ile kurulu bulundukları işkolundaki
diğer işyeri ve işletmelerde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapacakları yetki tespit başvuruları 41 inci maddede
yer alan işyeri veya işletme çoğunluğu şartlarına göre sonuçlandırılır.
MADDE 82 – 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ve maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
l) Anagayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin
ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere
ilişkin ücretlerin ödenmesi.
Bu Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen şartları taşımasına rağmen yönetici ataması yapılmayan anagayrimenkulde, birinci fıkrada
sayılan işlerin yaptırılmasından kat malikleri müştereken sorumludur.
MADDE 83 – 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ve maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
h) Belediye sınırları dışında, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni
hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan
asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık
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periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı
bırakmak. Bu bent uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü
yapabilecek il özel idareleri ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının
sahip olması gereken koşullar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık
periyodik kontrol ücretleri Vilayetler Hizmet Birliği, Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin
de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından yapılır.
Birinci fıkranın (h) bendinde düzenlenen yetkinin usulüne uygun
kullanılmaması sonucu oluşacak yaralanma ve ölüm olaylarından dolayı,
ilgili il özel idaresi yetkilileri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre sorumludur.
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MADDE 84 – 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun
15 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ve maddeye birinci
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
s) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni
hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan
asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık
periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı
bırakmak.
(s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak
belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması
gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol
ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir
komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon
kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.
MADDE 85 – 5393 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
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Asansör Yıllık Kontrol Faaliyetlerine İlişkin Sorumluluk
EK MADDE 1 – Bu Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının
(s) bendinde düzenlenen yetkinin usulüne uygun kullanılmaması sonucu
oluşacak yaralanma ve ölüm olaylarından dolayı, ilgili belediye yetkilileri
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre sorumludur.
MADDE 87 – 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 15 – Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanı
ve Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkan Yardımcısı kadrolarında
bulunanların görevi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Maliye
Bakanlığına ait bölümünde yer alan; Maliye Yüksek Eğitim Merkezi
Başkanı ile Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkan Yardımcısı kadroları,
Bakanlık Müşaviri kadroları olarak değiştirilmiş sayılır. Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihte; Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanı ile
Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkan Yardımcıları Bakanlık Müşaviri kadrolarına herhangi bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.
Bu madde uyarınca atanmış sayılanlara, yeni kadrolarına atanmış
sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda
aldıkları ek ders ücreti hariç olmak üzere ücret ve tazminat toplam net
tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni atandıkları
kadrolara ilişkin olarak yapılan, ek ders ücreti hariç olmak üzere aylık,
ek gösterge, ücret ve her türlü tazminat ve benzeri ödemelerin toplam
net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir
vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca
tazminat olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe
bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla kendi istekleriyle başka
kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir. Bu maddeyle değiştirilen Bakanlık Müşaviri kadroları, boşalmaları hâlinde
herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
Kaldırılan Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığına tahsis edilen
kadrolar ile birinci fıkra dışında kalan diğer personel ve Başkanlıkta
kullanılan her türlü taşınır, dosya, yazılı ve elektronik ortamdaki her
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türlü kayıt ve diğer dokümanlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın
Personel Genel Müdürlüğüne devredilmiş sayılır.
Diğer mevzuatta Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığına yapılan
atıflar Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne yapılmış sayılır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 11
inci maddesiyle 4734 sayılı Kanuna eklenen ek 8 inci maddenin üçüncü
fıkrası 31/12/2015 tarihine kadar uygulanmaz.
(2) Van ilinde 2011 yılında meydana gelen depremlerden dolayı hasar
gören ve 7269 sayılı Kanuna göre orta hasarlı veya ağır hasarlı olarak
tespit edilen yapılar 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı olarak
kabul edilir ve bu yapılar hakkında bu Kanun uyarınca işlem yapılır.
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GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 22/12/2014 tarihli ve 6583 sayılı 2015
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin “IV. Diğer
Ödemeler” başlıklı bölümünün 8 inci maddesinde yer alan 2022 sayılı
65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına
Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine göre bağlanmış
veya bağlanacak olan aylıklar için öngörülen “1.751” gösterge rakamı,
1/7/2015-31/12/2015 tarihleri arasında “2.332” olarak uygulanır.
Bu kanun ile 25 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamenin
toplam 85 maddesi değiştirilmiş, 3 maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Merkez Teşkilatından 51; Taşra Teşkilatından 4 olmak üzere toplam 55 kadro
iptal edilmiş; Merkez Teşkilatına 61; Döner Sermaye Teşkilatına
12; Taşra Teşkilatına 21 kadro olmak üzere toplam 94 yeni
kadro ihdas edilmiştir.
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f. Bütçe Kanunları:
(1). 22.12.2014 tarihli 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu:
Özeti
Bu kanun ile;
•

Gider olarak kamu idareleri, özel bütçeli idareler ile düzenleyici
ve denetleyici kurumlara toplam 520.445.679.000 Türk lirası
ödenek verilmekte,

•

Gelir ve finansman olarak, genel bütçenin gelirleri
442.586.345.000 Türk lirası, özel bütçeli idarelerin gelirleri (öz
gelir + Hazine yardımı) 53.683.296.000 Türk lirası, düzenleyici
ve denetleyici kurumların gelirleri (öz gelir+ Hazine yardımı)
3.212.692.000 Türk lirası, özel bütçeli idarelerin finansmanı
55.964.000 Türk lirası olarak toplam 505.446.333.000 Türk
lirası tahmin edilmekte,

•

Ödenekler ile gelir ve finansman arasındaki fark olan
14.999.346.000 Türk lirasının net borçlanma ile karşılanacağı
belirtilmektedir.

İçeriği
BİRİNCİ BÖLÜM – Gider, Gelir, Finansman ve Denge
Gider
MADDE 1 – (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği
üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununa ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 464.163.399.000 Türk lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 53.069.588.000
Türk lirası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara
3.212.692.000 Türk lirası ödenek verilmiştir.
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Gelir ve Finansman
MADDE 2 – (1) Gelirler: Bu Kanuna bağlı (B) işaretli cetvellerde
gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçenin gelirleri 442.586.345.000
Türk lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri
7.789.211.000 Türk lirası öz gelir, 45.894.085.000 Türk lirası Hazine
yardımı olmak üzere toplam 53.683.296.000 Türk lirası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların
gelirleri 3.192.332.000 Türk lirası öz gelir, 20.360.000 Türk lirası
Hazine yardımı olmak üzere toplam 3.212.692.000 Türk lirası olarak
tahmin edilmiştir.
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(2) Finansman: Bu Kanuna bağlı (F) işaretli cetvellerde gösterildiği
üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli
idarelerin net finansmanı 55.964.000 Türk lirası olarak tahmin edilmiştir.
Denge
MADDE 3 – (1) 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde
belirtilen ödenekler toplamı ile 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a)
bendinde yer alan tahmini gelirler toplamı arasındaki fark, net borçlanma
ile karşılanır.
İKİNCİ BÖLÜM – Bütçe Düzenine ve Uygulamasına İlişkin Hükümler
Bağlı Cetveller
MADDE 4 – (1) Bu Kanuna bağlı cetveller aşağıda gösterilmiştir:
a) 1 inci madde ile verilen ödeneklerin dağılımı (A),
b) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından ilgili
mevzuata göre tahsiline devam olunacak gelirler (B),
c) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelirlerine dayanak teşkil eden temel hükümler (C),
ç) Bazı ödeneklerin kullanımına ve harcamalara ilişkin esaslar (E),
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d) 5018 sayılı Kanuna ekli (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idare
ve kurumların nakit imkânları ile bu imkânlardan harcanması öngörülen
tutarlar (F),
e) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri
uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarları (H),
f ) Çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelere göre bütçe kanununda gösterilmesi gereken parasal ve diğer sınırlar (İ),
g) Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarları (K),
ğ) 11/8/1982 tarihli ve 2698 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununun 3 üncü maddesi gereğince Millî Eğitim Bakanlığı
tarafından yönetilen okul pansiyonlarının öğrencilerinden alınacak
pansiyon ücretleri (M),
h) 7/6/1939 tarihli ve 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu
uyarınca millî müdafaa mükellefiyeti yoluyla alınacak hayvanların alım
değerleri (O),
ı) 3634 sayılı Kanun uyarınca milli müdafaa mükellefiyeti yoluyla
alınacak motorlu taşıtların ortalama alım değerleri ile günlük kira bedelleri (P),
i) 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan
kamu idarelerinin yıl içinde edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi
hizmette kullanılacağı ve kaynağı ile 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt
Kanununa tabi kurumların yıl içinde satın alacakları taşıtların azami
satın alma bedelleri (T),
j) Kanunlar ve kararnamelerle bağlanmış vatani hizmet aylıkları (V).
Gerektiğinde Kullanılabilecek Ödenekler
MADDE 5 – (1) Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği:
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin
bütçelerine konulan ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığı takdirde, ilgili
mevzuatının gerektirdiği giderler için “Personel Giderleri” ve “Sosyal
Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” ile ilgili mevcut veya yeni
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açılacak tertiplere, Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.001-09.1 tertibinde yer alan ödenekten aktarma yapmaya,
(2) Yedek Ödenek
Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.6 tertibinde yer alan ödenekten, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri
ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinde mevcut veya yeni açılacak (01),
(02), (03), (05) ve (08) ekonomik kodlarını içeren tertipler ile çok acil
ve zorunlu hâllerde (06) ve (07) ekonomik kodlarını içeren tertiplere
aktarma yapmaya,
(3) Yatırımları Hızlandırma Ödeneği
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Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.3 tertibinde
yer alan ödenekten, 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu
ve İzlenmesine Dair Karar esaslarına uyularak 2015 Yılı Yatırım Programının uygulama durumuna göre gerektiğinde öncelikli sektörlerde yer alan
yatırımların hızlandırılması veya yılı içinde gelişen şartlara göre öncelikli
sektör ve alt sektörlerde yer alan ve programa yeni alınması gereken
projelere ödenek tahsisi veya ödeneklerinin artırılmasında kullanılmak
üzere genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin
projelerine ilişkin mevcut veya yeni açılacak tertiplere aktarma yapmaya,
(4) Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği
Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.5 tertibinde
yer alan ödeneği, yatırım nitelikli giderler açısından yılı yatırım programı
ile ilişkilendirilmek kaydıyla genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile
özel bütçeli idarelerin her türlü doğal afet giderlerini karşılamak amacıyla
mevcut veya yeni açılacak tertiplerine aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
Aktarma, Ekleme, Devir ve İptal İşlemleri
MADDE 6 – (1) a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel
bütçeli idarelerin bütçelerinin “Personel Giderleri” ile “Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” tertiplerinde yer alan ödenekleri,
Maliye Bakanlığı bütçesinin “Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği”
ile gerektiğinde “Yedek Ödenek” tertibine; diğer ekonomik kodlara
ilişkin tertiplerde yer alan ödenekleri ise 5018 sayılı Kanunun 21 inci
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maddesinde yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın kurum bütçeleri
arasında aktarmaya veya Maliye Bakanlığı bütçesinin “Yedek Ödenek”
tertibine aktarmaya,
b) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara uygun
olarak yılı yatırım programında değişiklik yapılması hâlinde, değişiklik
konusu projelere ait ödeneklerle ilgili kurumlar arası aktarmaya,
c) Kamu idarelerinin yeniden teşkilatlanması sonucu, bütçe kanunlarının uygulanması ve kesin hesapların hazırlanması ile ilgili olarak gerekli
görülen her türlü bütçe ve muhasebe işlemleri için gerekli düzenlemeleri
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler,
aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yüzde 20’sine kadar kendi bütçeleri
içinde ödenek aktarması yapabilirler. Bu idarelerin yüzde 20’yi geçen
diğer her türlü kurum içi aktarmalarını yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine
Dair Karara uygun olarak 2015 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerde değişiklik yapılması hâlinde bu değişikliğin
gerektirdiği tertipler arası ödenek aktarması işlemlerinin tamamı 5018
sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın idarelerce yapılır.
(3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden hizmeti yaptıracak
olan kamu idaresi, yıl içinde hizmeti yürütecek olan idarenin bütçesine,
fonksiyonel sınıflandırma ayrımına bakılmaksızın ödenek aktarmaya
yetkilidir.
(4) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 29/6/2011 tarihli ve
644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Çevre ve Şehircilik
Bakanlığına yaptıracağı işlere ilişkin ödeneklerini Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı bütçesine aktarmaya yetkilidir.
(5) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 14/2/1985 tarihli ve
3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun
28/A maddesi kapsamında yaptıracakları her türlü yatırım, yapım, bakım,
onarım ve yardım işlerine ilişkin ödeneklerini İçişleri Bakanlığı bütçesine
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aktarmaya yetkilidir. Merkezi yönetim kapsamındaki diğer kamu idareleri
ise bu kapsamdaki kaynak transferlerini tahakkuk işlemi ile gerçekleştirir. Bu kapsamda idarelerce kaynak transferi yapılmış iş ve projeler ile
12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve
Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin
yirmi beşinci fıkrası gereği ödenek kaydedilen tutarların ilişkili olduğu
iş ve projelerde 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu
ve İzlenmesine Dair Karar ve Eki 2015 Yılı Yatırım Programına uygun
olarak değişiklik yapılması hâlinde bu değişikliğin gerektirdiği tertipler
arası ödenek aktarması işlemlerinin tamamı ilgili kurumun talebi üzerine
5018 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan
sınırlamalara tabi olmaksızın İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir.
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(6) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı; cari yıl içinde aralarında yapılan hizmetlerin
bedellerini karşılamak amacıyla varılacak mutabakat üzerine, bütçeleri
arasında karşılıklı aktarma yapmaya yetkilidir.
(7) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı; bütçelerinde yer alan silahlı kuvvetlerin tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve tedarik hizmetleri ile bir fonksiyona
ait bir hizmetin diğer bir fonksiyon tarafından yürütülmesi hâlinde ilgili
ödeneği, fonksiyonlar arasında karşılıklı olarak aktarmaya yetkilidir.
(8) Özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların (B)
işaretli cetvellerinde belirtilen tahmini tutarlar üzerinde gerçekleşen gelirler ile (F) işaretli cetvellerinde belirtilen net finansman tutarlarını aşan
finansman gerçekleşme karşılıklarını, idare ve kurumların bütçelerinin
mevcut veya yeni açılacak tertiplerine ödenek olarak eklemeye Maliye
Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kamu idareleri
yetkilidir. Hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerin 2014 yılında “06Sermaye Giderleri” ve “07- Sermaye Transferleri” giderlerine finansman
sağlamak üzere genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinden
tahakkuka bağlanan Hazine yardımlarının bu idarelerce kullanılmayan
kısımları, 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara uygun olarak mevcut veya yeni projelerin ödenek
ihtiyacının karşılanmasında kullanılır.
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(9) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasındaki kaynak
transferleri ödenek aktarma suretiyle yapılır. Merkezi yönetim bütçesi
kapsamındaki idareler ve kurumlar arasındaki diğer kaynak transferleri
tahakkuk işlemleriyle gerçekleştirilir. Bu işlemler karşılığı tahsil edilen
tutarlar, ilgili kamu idaresince bir yandan (B) işaretli cetvellere gelir,
diğer yandan (A) işaretli cetvellere ödenek kaydedilir.
(10) a) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bütçelerinin (özel
ödenekler ve “03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri” ekonomik kodunu içeren
tertipler hariç) mal ve hizmet alım giderleri ile ilgili tertiplerinde yer alan
ödeneklerden yılı içinde harcanmayan kısımları, hizmetin devamlılığını
sağlamak amacıyla bu tertiplere bütçe ile tahsis edilen ödeneklerin toplamının yüzde 30’unu aşmamak üzere ertesi yıl bütçesine devren ödenek
kaydetmeye,
b) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 21 inci
maddesinin ikinci fıkrası gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin 21.01.36.00 ve 21.01.36.63 kurumsal kodu altında bulunan (03)
ekonomik kodunu içeren tertiplerinde yer alan tanıtma amaçlı ödeneklerden harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin aynı tertiplerine
devren ödenek kaydetmeye,
c) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bütçesinin
40.08.33.00-01.4.1.00-2-07.1 tertibinde yer alan ödenekten harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin aynı tertibine devren ödenek
kaydetmeye,
ç) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin 26.01.31.0004.8.1.02-1-07.1, 26.01.31.00-04.8.1.04-1-08.1, 26.01.31.0004.8.1.04-1-05.4 ve 26.01.31.00-04.8.1.06-1-05.4 tertiplerinde yer
alan ödeneklerden harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin aynı
tertiplerine devren ödenek kaydetmeye,
d) Hazine Müsteşarlığı bütçesinin 07.82.32.00-04.1.1.00-1-07.2,
07.82.32.00-04.1.1.00-1-05.6 ve 07.82.32.00-01.2.1.00-1-08.2 tertiplerinde yer alan ödeneklerden harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin
aynı tertiplerine devren ödenek kaydetmeye,
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e) Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin “03.1.1.01 Emniyet Genel
Müdürlüğü Güvenlik Hizmetleri Yatırımları” fonksiyonu altında yer
alan yatırım ödeneklerinden harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin
aynı tertibine devren ödenek kaydetmeye,
f ) İlgili mevzuatı gereğince özel gelir kaydedilmek üzere tahsil edilen
tutarları, idare bütçelerinde söz konusu mevzuatta belirtilen amaçlar için
tertiplenen ödenekten kullandırmak üzere genel bütçenin (B) işaretli
cetveline gelir kaydetmeye ve bütçelenen ödenekten gelir gerçekleşmesine
göre ilgili tertiplere aktarma yapmaya, yılı içinde harcanmayan ödenekleri
(2014 yılından devredenler de dâhil ) ertesi yıl bütçesine devren gelir
ve ödenek kaydetmeye, bu hükümler çerçevesinde yapılacak işlemlere
ilişkin usul ve esaslar belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir.
Diğer Bütçe İşlemleri
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MADDE 7 – (1) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bütçesinin
38.01.02.00-09.4.2.20-2-05.2 (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı)
tertibinde yer alan ödenek, bu Program kapsamında lisansüstü eğitim
veren yükseköğretim kurumlarına, mal ve hizmet alımlarında kullanılmak
üzere görevlendirilen öğrencilerin sayıları ve öğrenim alanları dikkate
alınarak tahakkuk ettirilmek suretiyle ödenir. Ödenen bu tutar karşılığını bir yandan ilgili yükseköğretim kurumunun (B) işaretli cetveline
öz gelir, diğer yandan (A) işaretli cetveline ödenek kaydetmeye ilgili
yükseköğretim kurumu yetkilidir.
(2) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43
üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 44 üncü, 46 ncı, 58 inci,
ek 25 inci, ek 26 ncı ve ek 27 nci maddeleri ile 19/11/1992 tarihli ve
3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca tahsil edilen tutarlar ve
diğer gelirler, yükseköğretim kurumları bütçelerine özel gelir ve özel
ödenek olarak kaydedilmez. Tahsil edilen bu tutar ve gelirler, ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine öz gelir olarak kaydedilir. Kaydedilen bu
tutarlar karşılığı olarak ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine konulan
ödenekler, gelir gerçekleşmelerine göre kullandırılır.
(3) Öz gelir karşılığı olarak ilgili yükseköğretim kurumu bütçesinin
(A) işaretli cetvelinde fonksiyonel sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde
tertiplenen ödenekler arasında (09.6.0-Eğitime Yardımcı Hizmetler
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fonksiyonu altında öz gelir karşılığı tefrik edilen ödenekler arasında
yapılacak aktarmalar hariç) aktarma yapılamaz.
(4) Maliye Bakanı;
a) Emniyet Genel Müdürlüğünün öğrenim ve eğitim müesseselerinde
okutulan ve eğitim gören yabancı uyruklu öğrenci ve personele yapılan
giderler karşılığında ilgili devletler veya uluslararası kuruluşlar tarafından
ödenen tutarları,
b) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek havaalanlarının bakım ve onarımları için ödenecek tutarları aynı amaçla kullanılmak
üzere bir yandan genel bütçeye gelir, diğer yandan yukarıda yazılı idare
bütçelerinde açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle
ödenek kaydedilen tutarlardan yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi
yıla devretmeye yetkilidir.
Mali Kontrole İlişkin Hükümler
MADDE 8 – (1) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde
yer alan kamu idareleri;
a) Arızi nitelikteki işleriyle sınırlı kalmak koşuluyla yıl içinde bir
ayı aşmayan sürelerle hizmet satın alınacak veya çalıştırılacak kişilere
yapılacak ödemeleri,
b) İlgili mevzuatı uyarınca kısmi zamanlı hizmet satın alınan kişilere
yapılacak ödemeleri,
c) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 25 inci
maddesi gereğince aday, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören
öğrencilere yapılacak ödemeleri,
ç) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
4 üncü maddesinin (C) fıkrası gereğince çalıştırılan geçici personele
yapılacak ödemeleri bütçelerinin (01.4) ekonomik kodunda yer alan
ödenekleri aşmayacak şekilde yaparlar ve söz konusu ekonomik kodu
içeren tertiplere ödenek eklenemez, bütçelerin başka tertiplerinden
(bu ekonomik kodu içeren tertiplerin kendi arasındaki aktarmalar
ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında yapılan aktarmalar
hariç) ödenek aktarılamaz ve ödenek üstü harcama yapılamaz. Ancak,
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özelleştirme uygulamaları nedeniyle iş akitleri feshedilenlerden 657 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası hükmü çerçevesinde anılan
kamu idarelerinde istihdam edilecek personel ile bu ekonomik kodu
içeren tertiplerden yapılması gereken akademik jüri ücreti ödemeleri
için gerekli olan tutarları ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca
tarım istatistikleri araştırmaları kapsamında çalıştırılacaklara yapılması
gereken ödemeler için 15.000.000 Türk lirasını geçmemek üzere gerekli
olan tutarı ilgili tertiplere aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
(2) Bu Kanuna bağlı (T) işaretli cetvelde yer alan taşıtlar, ancak çok
acil ve zorunlu hâllere münhasır olmak kaydıyla ilgili bakanlığın teklifi
üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile edinilebilir.
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(3) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu
idareleri, sürekli işçileri ile 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanuna göre
çalıştıracakları geçici işçileri, bütçelerinin (01.3) ile (02.3) ekonomik
kodlarını içeren tertiplerde yer alan ödenekleri aşmayacak sayı ve/veya
süreyle istihdam edebilirler. Bu işçilerle ilgili toplu iş sözleşmelerinden
doğacak yükümlülükler, ihbar ve kıdem tazminatı ödemeleri, asgari ücret
ve sigorta prim artışı nedeniyle meydana gelecek ödenek noksanlıkları
Maliye Bakanlığı bütçesinin “Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği”
ile “Yedek Ödenek” tertiplerinde yer alan ödeneklerden aktarma yapılmak suretiyle karşılanabilir. Bu fıkrada belirtilen ekonomik kodlara bu
durumlar dışında (söz konusu ekonomik kodlar arasındaki aktarmalar
ile bu kodlar için birimler arası aktarmalar hariç) hiçbir şekilde ödenek
aktarması yapılamayacağı gibi bütçenin başka tertiplerinden işçi ücreti
ve fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışma ücreti de ödenemez. Bu fıkradaki ödenek aktarmasına ilişkin kısıtlamalar, kendi bütçe tertiplerinden
aktarma yapılması koşuluyla TÜBİTAK için uygulanmaz.
(4) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu
idarelerinin harcama yetkilileri, sürekli işçiler ile 5620 sayılı Kanuna
göre çalıştıracakları geçici işçilerin fazla çalışmaları karşılığı öngörülen
ödeneğe göre iş programlarını yapmak, bu ödeneği aşacak şekilde fazla
süreli çalışma ve/veya fazla çalışma yaptırmamak ve ertesi yıla fazla süreli
çalışma ve/veya fazla çalışmadan dolayı borç bıraktırmamakla yükümlüdürler. Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve
benzeri afetler nedeniyle yürürlüğe konulacak Bakanlar Kurulu kararları
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uyarınca yaptırılacak fazla çalışmalar ile fazla çalışma ücret ödemelerine
ilişkin ilama bağlı borçlar için yapılacak aktarmalar hariç fazla süreli
çalışma ve/veya fazla çalışma ücret ödemeleri için hiçbir şekilde ödenek
aktarması yapılamaz.
(5) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler
tarafından uluslararası anlaşma, kanun ve kararnameler gereği üye olunan
uluslararası kuruluşlar dışındaki uluslararası kuruluşlara, gerekli ödeneğin temini hususunda Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmadan
üye olunamaz ve katılma payı ile üyelik aidatı adı altında herhangi bir
ödeme yapılamaz.
(6) Ekonomi Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının uluslararası anlaşma,
kanun ve kararnamelerle Türkiye Cumhuriyeti adına üye olduğu uluslararası kuruluşlara ilişkin işlemlerine (katılma payı ödemeleri dâhil)
beşinci fıkra hükmü uygulanmaz.
(7) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince işletilen eğitim
ve dinlenme tesisi, misafirhane, çocuk bakımevi, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderleri, münhasıran bu tesislerin işletilmesinden
elde edilen gelirlerden karşılanır. Bu yerlerde, merkezi yönetim bütçesi
ile döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek üzere 2015 yılında ilk
defa istihdam edilecek yeni personel görevlendirilmez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – Yatırım Harcamaları, Mahalli İdareler ve Fonlara İlişkin
Hükümler
Yatırım Harcamaları
MADDE 9 – (1) 2015 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışında herhangi bir projeye harcama yapılamaz.
Bu cetvellerde yer alan projeler ile ödeneği toplu olarak verilmiş projeler
kapsamındaki yıllara sari işlere (kurulu gücü 500 MW üzerinde olan baraj
ve HES projeleri, Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hattının
İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaatı Projesi, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca gerçekleştirilecek şehir içi raylı
ulaşım sistemleri ve metro yapım projeleri ile diğer demiryolu yapımı ve
çeken araç projeleri hariç) 2015 yılında başlanabilmesi için proje veya işin
2015 yılı yatırım ödeneği, proje maliyetinin yüzde 10’undan az olamaz.
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Bu oranın altında kalan proje ve işler için gerektiğinde projeler 2015 Yılı
Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar
esaslarına uyulmak ve öncelikle kurumların yatırım ödenekleri içinde
kalmak suretiyle revize edilebilir.
(2) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, yatırım
programında ödenekleri toplu olarak verilmiş yıllık projelerinden
makine-teçhizat, büyük onarım, idame-yenileme, tamamlama ile bilgisayar yazılımı ve donanımı projelerinin detay programları ile alt projeleri
itibarıyla tadat edilen ve edilmeyen toplulaştırılmış projeler ile ilgili
işlemlerde 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve
İzlenmesine Dair Karar esasları uygulanır.
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(3) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerine
yatırım projeleri ile ilgili olarak yapılacak ödenek ekleme, devir ve aktarma
işlemleri 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda yer alan usul ve esaslara göre yatırım programı ile
ilişkilendirilir.
(4) 2015 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yıl içinde
yapılması zorunlu değişiklikler için 2015 Yılı Programının Uygulanması,
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda yer alan usullere uyulur.
(5) 3152 sayılı Kanunun 28/A ve 6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci
maddesinin yirmi beşinci fıkrası gereği 2015 yılı bütçesine devren kaydedilecek ödenekler, Kalkınma Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla proje
sahibi ilgili kurum tarafından Yatırım Programında yer alan projelerle
ilişkilendirilir.
Mahalli İdarelere İlişkin İşlemler
MADDE 10 – (1) Maliye Bakanlığı bütçesinin;
a) 12.01.31.00-06.1.0.07-1-05.2 tertibinde yer alan ödenek, 13/1/2005
tarihli ve 5286 sayılı Kanun uyarınca il özel idarelerine devredilen personelin aylık ve diğer her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemelerini
karşılamak üzere il özel idarelerine,
b) 12.01.31.00-06.1.0.08-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek, Köylerin
Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin
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altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme
birliklerine,
c) 12.01.31.00-06.1.0.09-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek, Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında belediyelerin içme
suyu ve atıksu projelerini gerçekleştirmek üzere İller Bankası Anonim
Şirketine tahakkuk ettirilmek suretiyle kullandırılır. SUKAP kapsamında
ihtiyaç olması hâlinde genel bütçe kapsamındaki ilgili kamu idaresi
bütçesine veya özel bütçeli idare bütçesine ödenek aktarılabilir. Bu fıkra
kapsamında ilgili idarelere yapılan Hazine yardımları haczedilemez ve
üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
(2) Birinci fıkranın (a) bendine göre yapılacak ödemelere ilişkin usul ve
esaslar İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından birlikte belirlenir.
(3) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan ödeneklerin, 2015
Yılı Yatırım Programında belirlenmesini müteakip, KÖYDES Projesi için
iller bazında; SUKAP için ise belediyeler bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Yüksek Planlama
Kurulu tarafından karara bağlanır.
Fonlara İlişkin İşlemler
MADDE 11 – (1) Türk Silahlı Kuvvetlerine stratejik hedef planı uyarınca temini gerekli modern silah, araç ve gereçler ile gerçekleştirilecek
savunma ve NATO altyapı yatırımları için yıl içinde yapılacak harcamalar;
7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunla kurulan Savunma Sanayii Destekleme Fonunun kaynakları, bu amaçla bütçeye konulan ödenekler ve
diğer ayni ve nakdî imkânlar birlikte değerlendirilmek suretiyle Savunma
Sanayii İcra Komitesince tespit edilecek esaslar çerçevesinde karşılanır.
(2) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığına bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden
birinci fıkra hükümleri gereğince tespit edilecek tutarları; Emniyet Genel
Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden uçak ve helikopter, insansız hava araçları (İHA), uçuş simülatörü ve Elektronik Harp
(HEWS) projesine ilişkin tutarları; Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık
Genel Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödenekler ile bu
Genel Müdürlük bütçesine kaydedilen ödeneklerden motorbot alımına
yönelik tutarları; Orman Genel Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen
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mevcut ödenekler ile bu Genel Müdürlük bütçesine kaydedilen ödeneklerden Helikopter Alım Projesine ilişkin tutarları; Maden Tetkik ve
Arama Genel Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödenekler ile
bu Genel Müdürlük bütçesine kaydedilen ödeneklerden araştırma gemisi
alımına yönelik tutarları; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi
ödeneklerinden petrol ve doğalgaz boru hatları entegre güvenlik sistemi
tedarikine ilişkin tutarları; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına
bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden Afet Sonrası Görüntü İşleme
İstasyonu Kurulması Projesine ilişkin tutarları; ilgili hizmetleri gerçekleştirmek üzere Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ödemeye ilgisine
göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından sorumlu Başbakan
Yardımcısı, Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Orman
ve Su İşleri Bakanı veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yetkilidir.
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(3) Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Hazineye yatırılacak
tutarları bir yandan genel bütçeye gelir, diğer yandan Millî Savunma
Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve geçen yıllar
ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
(4) İlgili yıllar bütçe kanunları uyarınca, yürütülmesi öngörülen
projeler için Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılan tutarlardan
kullanılmayan kısımlar, Savunma Sanayii Destekleme Fonundan ilgili
genel bütçeli idarenin merkez muhasebe birimi hesabına; özel bütçeli
idarelerde ise muhasebe birimi hesabına yatırılır ve ilgili idarenin (B)
işaretli cetveline gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar karşılığını
ilgili idare bütçesine ödenek kaydetmeye genel bütçeli idarelerde Maliye
Bakanı, özel bütçeli idarelerde ise ilgili özel bütçeli idare yetkilidir. Millî
Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı dışındaki idarelerde ödenek kaydı yılı yatırım programı
ile ilişkilendirilerek yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – Çeşitli Hükümler
Hazine Garantili İmkân ve Dış Borcun İkraz Limiti ile Borç Üstlenim Taahhüt
Limiti ve Borçlanmaya İlişkin İşlemler
MADDE 12 – (1) 2015 yılında, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna
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göre sağlanacak; garantili imkân ve dış borcun ikraz limiti 3 milyar ABD
dolarını aşamaz.
(2) 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile belirlenen başlangıç
ödeneklerinin yüzde 1’ine kadar ikrazen özel tertip Devlet iç borçlanma
senedi ihraç edilebilir.
(3) 2015 yılında 4749 sayılı Kanunun 8/A maddesi çerçevesinde
Hazine Müsteşarlığınca sağlanacak borç üstlenim taahhüdü 3 milyar
ABD dolarını aşamaz.
Gelir ve Giderlere İlişkin Diğer Hükümler
MADDE 13 – (1) 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (f ) bendi ile 3/7/2005
tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 68 inci maddesinin birinci
fıkrasının (f ) bendi uyarınca il özel idareleri ve belediyelerin ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kaynak gerektiren altyapı yatırımlarında
Kalkınma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilen projeleri için yapılacak borçlanmalar, 5302 sayılı Kanunun 51 inci
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 5393 sayılı Kanunun 68
inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında hesaplanan
faiz dâhil borç limitinin hesaplanmasına dâhil edilir. Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde
50’sinden fazlasına sahip oldukları şirketler tarafından Avrupa Birliği
ile katılım öncesi mali iş birliği çerçevesinde desteklenen projelerin
finansmanı için yapılan borçlanmalar, çok taraflı yatırım ve kalkınma
bankalarından doğrudan veya İller Bankası Anonim Şirketi aracılığıyla
yapılan borçlanmalar ile SUKAP kapsamında yürütülecek işler için İller
Bankası Anonim Şirketinden yapılan borçlanmalarda söz konusu borç
stoku limitine uyma şartı aranmaz.
(2) Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin politik risk kapsamında yapacağı tahsilatın ve Bankanın faaliyet kârlarından Hazineye
tekabül eden temettü tutarlarının ve olağanüstü yedek akçelerinin tamamı
veya bir kısmı, Bankanın politik risk alacağına mahsup edilebilir. Söz
konusu mahsup işlemlerine Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan;
mahsup işlemlerini Hazine Müsteşarlığının teklifi üzerine mahiyetlerine
göre ilgili Devlet hesaplarına kaydettirmeye ve bu işlemlere karşılık gelen
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tutarları bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan da Hazine Müsteşarlığı
bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
(3) 2006 yılından önce katma bütçeli olan idarelerden 5018 sayılı
Kanunla genel bütçe kapsamına alınanların ilgili mevzuatında belirtilen
kurum gelirleri, genel bütçe geliri olarak tahsil edilir.
(4) 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile
Görevlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki tabii kaynakların
ve tesislerin işletme haklarının devrinden elde edilen gelirlerin tamamı
genel bütçeye gelir kaydedilir.
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(5) 31/12/2014 tarihi itibarıyla, Türk Standartları Enstitüsünün Türk
lirası ve döviz cinsinden kasa ve banka bakiyesinin Türk lirası tutarı
ile sahip olduğu tahvil, bono ve diğer menkul kıymetlerin değerinin
Türk lirası toplamının 100.000.000 Türk lirasını aşmayacak kısmı,
TÜBİTAK, KOSGEB ve Gebze Teknik Üniversitesinin Muallimköy
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketinin sermaye artırımlarına
payları oranında katılmaları amacıyla, 2015 yılı Şubat ayı sonuna kadar
bu idarelerin merkez muhasebe birimleri hesaplarına aktarılır. Aktarılan
bu tutarlar söz konusu idarelerin (B) işaretli cetvellerine gelir ve münhasıran sermaye katılımına ilişkin ihtiyaçlarını karşılamak üzere (A) işaretli
cetvellerine ödenek olarak kaydedilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin
her türlü tedbiri almaya ve sorunları gidermeye Maliye Bakanı yetkilidir.
(2). 22.12.2014 tarihli 6584 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap
Kanunu:
Özeti
•

2013 Yılı genel bütçe kapsamında (kamu idareleri + özel
bütçe idareleri + düzenleyici ve denetleyici kurumlar) için
444.070.912.450 Türk lirası ödenek tahsis verilmiştir.

•

2013 Yılı bütçe giderleri (kamu idareleri + özel bütçe idareleri
+ düzenleyici ve denetleyici kurumlar) 456.796.784.450,74
Türk lirası,

•

2013 Yılı Merkezi Yönetim konsolide bütçe gideri toplamı
408.224.559.856,04 Türk lirası olarak gerçekleşmiştir.
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•

2013 Yılı genel bütçe kapsamında (kamu idareleri + özel bütçe idareleri + düzenleyici ve denetleyici kurumlar) için 410.708.143.650
Türk lirası gelir tahmin edilmiştir.

•

2013 Yılı net bütçe geliri (kamu idareleri + özel bütçe idareleri + düzenleyici ve denetleyici kurumlar) 438.617.026.378,56
Türk lirası,

•

2013 Yılı Merkezi Yönetim konsolide bütçe geliri toplamı
389.681.984.770,79 Türk lirası olarak gerçekleşmiştir.

•

2013 Yılı bütçe giderleri ile bütçe gelirleri toplamları arasında,
kamu idarelerinin 19.932.920.827,73 Türk lirası bütçe gider
fazlası, özel bütçeli idarelerin 1.506.018.294,19 Türk lirası bütçe
gelir fazlası, düzenleyici ve denetleyici kurumların 247.144.461,36
Türk lirası bütçe gelir fazlası gerçekleşmiştir.

•

2013 yılı merkezi yönetim konsolide bütçe gider fazlası
18.542.575.085,25 Türk lirasıdır.

•

2013 yılı sonu itibarıyla; 403.006.952.902,24 Türk lirası orta
ve uzun vadeli Devlet iç borcu, 184.013.011.787,62 Türk lirası
Devlet dış borcu, 31.213.830.915,26 Türk lirası Hazine garantili
borç olmak üzere toplam 618.233.795.605,12 Türk lirası devlet
borcu mevcuttur.

İçeriği
Gider Bütçesi
MADDE 1 – (1) 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği
üzere 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununa ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 396.705.004.350 Türk lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 45.002.167.100
Türk lirası,

433

TBMM 24. DÖNEM 4. ve 5. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara
2.363.741.000 Türk lirası ödenek verilmiştir.
(2) Kanunların verdiği yetkiye dayanarak yıl içerisinde eklenen ve
düşülen ödenekler sonrası merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere 5018 sayılı Kanuna ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2013 yılı bütçe giderleri toplamı 397.275.131.828,49 Türk lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2013 yılı bütçe
giderleri toplamı 57.090.735.703,98 Türk lirası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların
2013 yılı bütçe giderleri toplamı 2.430.916.918,27 Türk lirası olarak
gerçekleşmiştir.
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(3) 2013 yılı merkezi yönetim konsolide bütçe gideri toplamı
408.224.559.856,04 Türk lirasıdır.
Gelir Bütçesi
MADDE 2 – (1) 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı
(B) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere 5018 sayılı Kanuna ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin gelirleri 362.960.518.000 Türk lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri
6.617.837.200 Türk lirası öz gelir, 38.766.047.450 Türk lirası Hazine
yardımı olmak üzere toplam 45.383.884.650 Türk lirası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların
gelirleri 2.342.150.000 Türk lirası öz gelir, 21.591.000 Türk lirası
Hazine yardımı olmak üzere toplam 2.363.741.000 Türk lirası olarak
tahmin edilmişir.
(2) Merkezi yönetim kesin hesap gelir cetvellerinde gösterildiği üzere
5018 sayılı Kanuna ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2013 yılı net bütçe gelirleri toplamı 377.342.211.000,76 Türk lirası,
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b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2013 yılı net bütçe
gelirleri 11.497.846.520,02 Türk lirası öz gelir, 47.098.907.478,15 Türk
lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 58.596.753.998,17 Türk lirası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2013 yılı net bütçe gelirleri 2.673.061.379,63 Türk lirası
öz gelir, 5.000.000 Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam
2.678.061.379,63 Türk lirası olarak gerçekleşmiştir.
(3) 2013 yılı merkezi yönetim konsolide bütçe geliri toplamı
389.681.984.770,79 Türk lirasıdır.
Denge
MADDE 3 – (1) 2013 yılı bütçe giderleri ile bütçe gelirleri toplamları
arasında, 5018 sayılı Kanuna ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 19.932.920.827,73 Türk lirası bütçe gider fazlası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 1.506.018.294,19
Türk lirası bütçe gelir fazlası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların
247.144.461,36 Türk lirası bütçe gelir fazlası gerçekleşmiştir.
(2) 2013 yılı merkezi yönetim konsolide bütçe gider fazlası
18.542.575.085,25 Türk lirasıdır.
Devredilen, İptal Edilen ve Tamamlayıcı Ödenek
MADDE 4 – (1) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinin
ilgili sütununda gösterildiği üzere 5018 sayılı Kanuna ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2013 yılı içinde harcanmayan toplam 428.025.714,23 Türk lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2013 yılı içinde
harcanmayan toplam 22.989.756,95 Türk lirası ödeneği ertesi yıla
devredilmiştir.
(2) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere
2013 yılı içinde kullanılan ve ertesi yıla devredilen özel ödenekler dışında
kalan ödeneklerden, 5018 sayılı Kanuna ekli;
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a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin toplam 21.235.289.745,26 Türk lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin toplam
4.285.538.964,53 Türk lirası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların
toplam 308.193.415,81 Türk lirası ödeneği iptal edilmiştir.
(3) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere,
kamu idarelerinin 2013 yılı ödenek üstü giderlerini karşılamak üzere
5018 sayılı Kanuna ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri
için toplam 9.284.415.318,31 Türk lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler için toplam
59.213.292,08 Türk lirası tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.
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Devlet Borçları
MADDE 5 – (1) Devlet borçlarına ilişkin cetvellerde gösterildiği
üzere 2013 yılı sonu itibarıyla;
a) 403.006.952.902,24 Türk lirası orta ve uzun vadeli Devlet iç borcu,
b) 184.013.011.787,62 Türk lirası Devlet dış borcu,
c) 31.213.830.915,26 Türk lirası Hazine garantili borç mevcuttur.

TBMM 24. DÖNEM 4. ve 5. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

g. TBMM 24 üncü Dönem 4 üncü ve 5 inci Yasama Yılı Yasama Faaliyetinin
Değerlendirilmesi:
24 üncü Dönem 4 üncü ve 5 inci Yasama Yılına ilişkin yasama faaliyeti
incelendiğinde;
•

Dönem içinde yayımlanan 13 çerçeve kanun kapsamında,
27 kanun ve 6 kanun hükmünde kararnamenin 162 maddesi değiştirilmiş, 12 madde ve 1 kanun (4533 sayılı kanun)
yürürlükten kaldırılmıştır.

•

Yasalaşan 5 kod kanun çerçevesinde, 4 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamenin 19 maddesinin düzenlendiği,

•

Kanunlaşan 10 torba kanunla, 204 kanun ve 23 kanun hükmünde kararnamenin 656 maddesinin değiştirildiği, 77 maddesinin ve 1 kanunun (711 s.K) yürürlükten kaldırıldığı
görülmektedir.

•

Dönem içinde 92 uluslararası metnin yasalaştığı, 34 TBMM
Kararının yayımlandığı belirlenmiştir.

Kanun tipleri içinde aynı kanunda yapılan değişiklikler dikkate alınarak
ayıklama yapıldığında inceleme yapılan dönem içinde yukarıda belirtilen
13 çerçeve kanun, 5 kod kanun ve 10 torba kanun çerçevesinde;
•

Değiştirilen kanun sayısı: 235

•

Değiştirilen kanun hükmünde kararname sayısı: 31

•

Değiştirilen madde sayısı: 837

•

Yürürlükten kaldırılan kanun sayısı: 2

•

Yürürlükten kaldırılan madde sayısı: 89 dur.

En fazla değişiklik yapılan kanun tipleri ele alındığında;
•

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda
40 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

3213 sayılı Maden Kanununda 37 maddede değişiklik, 3 madde
yürürlükten kaldırılmıştır.

•

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Hakkında Kanunda 16 maddede
değişiklik, 16 madde yürürlükten kaldırılmıştır.
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•

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda 24 maddede
değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununda 18 maddede değişiklik, 7 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda 22 maddede
değişiklik, 2 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda 19 maddede değişiklik, 3 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda
19 maddede değişiklik, 3 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamede 19 madde ve çizelgede değişiklik,

•

2797 sayılı Yargıtay Kanununda 15 maddede değişiklik, 3 madde
yürürlükten kaldırılmıştır.

•

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda 15 maddede değişiklik,
2 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda 16 maddede değişiklik,

•

4857 sayılı İş Kanununda 15 maddede değişiklik,

•

2575 sayılı Danıştay Kanununda 11 maddede değişiklik,
4 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi
Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunda
12 maddede değişiklik, 2 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda
12 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye
Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunda
12 maddede değişiklik yapıldığı görülmektedir.
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mütalaa edilmektedir. 24 üncü Dönem yasama çalışmalarını etkileyen
önemli gelişmeler;
•

2011 yılında başlayan Çözüm süreci,

•

2012 yılında görülen MİT operasyonu,

•

2013 yılında yaşanan Gezi olayları,

•

2013 yılında patlak veren Yolsuzluk ve Rüşvet sorgulaması,

•

2014 yılında toplumu kedere boğan Soma Maden Faciasıdır.

Bu gelişmeler, sadece o dönem için yaşantımızı etkileyen önemli yasal
düzenlemelere yol açmakla kalmamış sonrasında 15 Temmuz Darbe
girişiminde etkileri dikkate alınarak kitabın devam eden bölümlerinde
ele alınan olağanüstü hal döneminde yayımlanan kararname ve değişiklik
yapan kanunlarla yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiştir.
Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde;
•

2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve MİT Kanununda
Yapılan Değişiklik Kanunu ile 6551 sayılı Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair
Kanunlarda dikkat çeken husus; çözüm süreciyle ilişkili kamu
görevlilerinin hukuki, idari veya cezai sorumluluktan kurtarma
yönünde tedbirler getirmesidir.

•

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanuna yapılan eklemeyle milli güvenlik ve kamu
düzeninin korunması amacıyla hakim ve gecikmesinde sakınca
bulunan hallerde Telekomünikasyon İletişim Başkanı tarafından
internet ortamında yer alan yayınlara ve internet sitesine tümüyle
erişimin engellenmesi kararının alınması,

•

5442 sayılı İl İdaresi Kanununa yapılan eklemeyle Valilerin kamu
düzeni ve güvenliği için alacağı tedbir ve yetkilerin artırılması,

•

6638 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat,
Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu
düzeninin bozulması halinde gözaltı süresinin 48 saate kadar
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uzatılması Gezi olayları sonrasında yapılan yasal düzenlemeler
olarak dikkat çekmektedir.

440

•

Ayrıca yaşanan olayların ekonomide yarattığı olumsuzlukları
gidermeye yönelik 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunla toplumun her
kesimini ve meslek mensubunu muhatap alan borçların yeniden
yapılandırılmasına gidilmiş ve devlet alacaklarının ödenmeyen
kısmının faizinden tümüyle vazgeçen uygulamaya gidilmiştir.

•

6545 sayılı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde yapılan değişiklik ve eklemelerle, toplumda hassasiyet yaratan cinsel saldırı,
cinsel taciz, uyuşturucu imal ve ticareti, nitelikli hırsızlık suçları
kapsamına giren olaylarda yaşanan artışa tepki olarak bu suçların
cezalarında artışa gidildiği görülmektedir.

•

6572 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun kapsamında Yargıtay’da ihdas edilen daire başkanlıklarına
yeni kadrolar verilmesi ile üye seçimleri; hakim ve savcıların
2005 yılından başlayarak 2013 tarihine kadar işlemiş oldukları fiillerinden dolayı verilmiş disiplin cezalarının affedilmesi;
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından mesleğe kabul
edilmeyenlere başvurmaları halinde tekrar mesleğe kabul imkanı
getirilmesi, kitabımızın devam eden bölümlerinde ele alınan 15
Temmuz Darbe girişimine ilişkin yargıya intikal eden davalarda
paralel devlet yapılanmasına kalkıştığı tespiti yapılan FETÖ’nün,
yargıda yapılanmasına yol açan ve istismar ettiği düzenlemeler
olması bakımından dikkat çekmektedir.

•

6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunla Soma’da 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan maden faciasından sonra yeraltında çalışan maden işçilerinin ve bağlantılı
olarak diğer işyerlerindeki çalışanların sağlıklarını ve güvenlikleri
konusunda karşılaşılan sorunları çözmeye yönelik yasal düzenlemeler yapıldığı görülmektedir.
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24. Dönem 4. ve 5. Yasama Yılı Yasama Faaliyeti Çizelgesi
Kanun Tipi

Sayısı

Değiştirilen
Kanun

YK Kanun Değiştirilen
Madde S.

KHK

YK
Madde

Çerçeve
Kanun

13

27

6

1 (4533
s.K)

162

12

Kod Kanun

5

4

2

-

19

-

TBMM Kararı 34

-

-

-

-

-

Uluslararası
Metin

92

-

-

-

-

-

Torba Kanun

10

204

23

1 (711 s.K)

656

77

18.6.2014 tarih / 6545 s.
Kanun

17

1

-

108

8

10.9.2014 tarih / 6552 s.
Kanun

67

6

1 (711 s.K)

147

14

06.11.2014 tarih / 6566 s.
Kanun

2

2

-

5

-

19.11.2014 tarih / 6569 s.
Kanun

10

2

-

26

3

02.12.2014 tarih / 6572 s.
Kanun

10

2

-

49

7

22.01.2015 tarih / 6586 s.
Kanun

21

-

-

104

12

27.3.2015 tarih / 6637 s.
Kanun

18

3

-

26

3

27.3.2015 tarih / 6638 s.
Kanun

13

-

-

69

23

27.3.2015 tarih / 6639 s.
Kanun

21

5

-

37

4

04.4.2015 tarih / 6645 s.
Kanun

25

2

-

85

3

TOPLAM

235

31

2

837

89

TOPLAM*

162

14

2

837

89

* Kanun tipleri içinde aynı kanunda yapılan değişiklikler dikkate alınarak ayıklama yapılmıştır.
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1. TBMM 25 inci Dönem 1 inci ve 2 nci Yasama Yılı Yasama Faaliyeti
(8 Haziran 2015 – 1 Kasım 2015):
a. 25 inci Dönem Yasama Faaliyeti Sayısal Bilgiler:
(1). 25 inci Dönem 1 inci Yasama Yılı (08 Haziran 2015 – 30 Eylül 2015)
Yasalaşan Kanunlar:
TBMM Kararı

7

(2). 25 inci Dönem 2 nci Yasama Yılı (01 Ekim 2015 – 01 Kasım 2015) Yasalaşan Kanunlar:
TBMM Kararı

1

b. 25 inci Dönem TBMM Kararları:
(1). 01.7.2015 tarihli 1093 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Sivas Milletvekili İsmet YILMAZ’ın Seçildiğine Dair Karar:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Genel Kurulun 01.07.2015
tarihli 3’üncü Birleşiminde Sivas Milletvekili İsmet YILMAZ seçilmiştir.
(2). 08.7.2015 tarihli 1094 sayısı Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü
Bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 05.09.2015 tarihinden İtibaren Bir
Yıl Daha UNIFIL Harekâtına İştirak Etmesi Hususunda Anayasanın 92’nci
Maddesi Uyarınca Hükümete İzin Verilmesine Dair Karar:
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 11.08.2006 tarihinde kabul
ettiği 1701 (2006) sayılı Karar ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin
05.09.2006 tarihli ve 880 sayılı Kararıyla bir yıl için verdiği izin çerçevesinde, Türkiye, Lübnan’da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev
Gücü (UNIFIL)’ne Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla katkı sağlamıştır.
Sözkonusu iznin süresi son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin
02.07.2014 tarihli ve 1067 sayılı Kararıyla 05.09.2014 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmıştır.
Türkiye UNIFIL’e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin
biçimde icrasında önemli bir işlev üstlenmiştir. Bu çerçevede Türkiye’nin
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katkısı gerek Birleşmiş Milletler sistemi içinde, gerek bölgesel ve küresel
ölçekte, gerekse kapsamlı sivil-asker işbirliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan
toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca
barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine
önemli katkıda bulunmuştur.
UNIFIL’in ülkemizin askeri kuvvet katkısında bulunduğu tek Birleşmiş Milletler Barış Gücü operasyonu olması da dikkate alınarak,
UNIFIL Deniz Görev Gücüne katkımızın sürdürülmesinin önem arz
ettiği değerlendirilmektedir.
UNIFIL’in görev süresi 31.08.2015 tarihinde sona erecek olup, görev
süresinin bu tarihten sonraki dönem için yenilenmesi yönünde Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi tarafından Ağustos ayı içinde bir kararın
kabul edilmesi beklenmektedir.
446

Bu hususlar ışığında ve Lübnan’la ikili ilişkilerimiz ile bölgedeki
güvenlik koşulları da göz önünde tutularak, Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyinin UNIFIL’in görev süresinin uzatılması yönünde karar alması
durumunda; hudut, şümul ve miktarı Hükümet belirlenecek Türk Silahlı
Kuvvetleri unsurlarının, 1701(2006) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi Kararı ve 880 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla tespit
edilen ilkeler kapsamında 05.09.2015 tarihinden itibaren bir yıl daha
UNIFIL Deniz Görev Gücüne iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli
düzenlemelerin Hükümet tarafından yapılması için Anayasa’nın 92’nci
maddesi uyarınca izin verilmesi, Genel Kurulun 08.07.2015 tarihli 5’inci
Birleşiminde kabul edilmiştir.
(3). 09.7.2015 tarihli 1095 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık
Divanı Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının; Başkanvekillikleri,
Kâtip Üyelikler ve İdare Amirliklerine Genel Kurulun 09.07.2015 tarihli
6’ncı Birleşiminde yapılan seçim sonucunda, aşağıdaki listede adları ve
seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmiştir.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının Başkanvekillikleri, Kâtip
üyelikler ve İdare Amirliklerine Seçilen Üyelere Ait Listesi
Başkanvekilleri

Kâtip Üyeler

İdare Amirleri

Mehmet Naci BOSTANCI
Şafak PAVEY
Koray AYDIN
Yurdusev ÖZSÖKMENLER
Sema KIRCI
Fehmi KÜPÇÜ
Bülent TURAN
Gülizar BİÇER KARACA
Emin ÇINAR
Erol DORA
Mücahit DURMUŞOĞLU
Emre KÖPRÜLÜ
Seyfettin YILMAZ
Ahmet GÜNDOĞDU
Sırrı Süreyya ÖNDER
Tufan KÖSE
Salim USLU

Amasya
İstanbul
Trabzon
Van
Balıkesir
Bolu
Çanakkale
Denizli
Kastamonu
Mardin
Osmaniye
Tekirdağ
Adana
Ankara
Ankara
Çorum
Çorum

AK PARTİ
CHP
MHP
HDP
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
CHP
MHP
HDP
AK PARTİ
CHP
MHP
AK PARTİ
HDP
CHP
AK PARTİ

(4). 14.7.2015 tarihli 1096 sayılı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyelikleri
İçin Yapılan Seçime Dair Karar:
15.02.2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve
Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 35’inci maddesi uyarınca, Radyo
ve Televizyon Üst Kurulunda 14.07.2015 tarihinde boşalacak üç üyelik
için Genel Kurulun 14.07.2015 tarihli 7’nci Birleşiminde yapılan seçim
sonucunda aşağıda adı ve soyadı yazılı adaylar Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu üyeliklerine seçilmiştir.
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ADI VE SOYADI
Prof. Dr. İlhan YERLİKAYA
Esat ÇIPLAK
Arif FIRTINA

ADAY GÖSTEREN SİYASİ PARTİ GRUBU
Adalet ve Kalkınma Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi

(5). 14.7.2015 tarihli 1097 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile
Girmesine İlişkin Karar:
Türkiye Büyük Millet Meclisinin,15 Temmuz 2015 Çarşamba gününden başlamak ve 1 Ekim 2015 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak
üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 14 Temmuz 2015 tarihli 7’nci
Birleşiminde karar verilmiştir.
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(6). 03.9.2015 tarihli 1098 sayılı Türkiye’nin Ulusal Güvenliğine Yönelik
Terör Tehdidi ve Her Türlü Güvenlik Riskine Karşı Uluslararası Hukuk
Çerçevesinde Gerekli Her Türlü Tedbiri Almak, Irak ve Suriye’deki Tüm
Terörist Örgütlerden Ülkemize Yönelebilecek Saldırıları Bertaraf Etmek
ve Kitlesel Göç Gibi Diğer Muhtemel Risklere Karşı Ulusal Güvenliğimizin
İdame Ettirilmesini Sağlamak İçin Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı
Hükümetçe Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, Gerektiğinde Türk Silahlı
Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Gönderilmesi, Yabancı Silahlı Kuvvetlerin
Türkiye’de Bulunması ve Bu Kuvvetlerin Hükümetin Belirleyeceği Esaslara
Göre Kullanılması ile Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre
Gerekli Düzenlemelerin Yapılması İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin
02.10.2014 Tarihli ve 1071 sayılı Kararıyla Hükümete Verilen Bir Yıllık İzin
Süresinin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca 02.10.2015 Tarihinden
İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Karar:
Türkiye’nin güney kara sınırları boyunca ulusal güvenliğimize dönük
risk ve tehditler artmaktadır. Irak’ın kuzey bölgesinde silahlı PKK terör
unsurları varlığını sürdürmektedir. Suriye ve Irak’ta diğer terör unsurlarının sayısı ve ortaya koydukları tehditte de önemli artış gözlenmektedir.
Nitekim, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 2170 (2014) ve
2178(2014) sayılı kararlarıyla, Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü
ve bağımsızlığını teyit etmiş, bu ülkelerdeki terör faaliyetlerini kınamış,
DEAŞ ve benzeri terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkelere 1373 (2001) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik
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Konseyi Kararı ve uluslararası hukuk çerçevesindeki sorumluluklarına
uygun şekilde gerekli tedbirleri alma çağrısında bulunmuştur.
Komşumuz Irak’ın toprak bütünlüğünün, millî birliğinin ve istikrarının
korunmasına büyük önem atfeden Türkiye, terör gruplarının Irak’taki
mevcudiyetine ve bunun doğurduğu tehditlere karşı askerî, siyasi ve
diplomatik tedbir ve girişimlerini artırarak sürdürmek durumundadır.
Diğer taraftan, Suriye’de rejimin beşinci yılına giren şiddet politikalarının, terör gruplarına desteğinin ve halkının etnik ve mezhepsel farklılıklarını fiilî çatışmaya dönüştürme siyasetinin insani durum,bölgesel
ve uluslararası güvenlik ve istikrar bakımından yol açtığı risk ve tehditler
devam etmektedir.
Bu çerçevede, ilk olarak 2007 yılında kabul edilen ve altı defa uzatılan Irak tezkeresi ile 2012 yılında kabul edilen ve bir defa uzatılan
Suriye tezkeresinin 2014 yılında tek bir metin hâlinde kabulünü zaruri
hâle getiren ve ulusal güvenliğimizi tehlikeye atabilecek her türlü risk,
tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız
doğrultusunda gerekli önlemlerin ulusal düzeyde tespit edilerek hayata
geçirilmeye devam olunması, bunun yanı sıra DEAŞ ve benzeri terör
örgütleriyle mücadele amacıyla oluşturulan uluslararası koalisyon bünyesinde Türkiye’nin de iştirak ettiği faaliyetlerin sürdürülmesi önem
taşımaktadır.
Bu mülahazalar ışığında, Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik terör
tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde
gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye’deki tüm terörist örgütlerden ülkemize bundan sonra da yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek
ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı ulusal güvenliğimizin
idame ettirilmesini sağlamak, kriz süresince ve sonrasında hasıl olabilecek
gelişmeler istikametinde Türkiye’nin yüksek menfaatlerini etkili bir şekilde
korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir
durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine
yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükûmetçe takdir
ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde
sınır ötesi harekât ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere
gönderilmesi ve aynı amaçlara yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması, bu kuvvetlerin Hükûmetin belirleyeceği
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esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilebilmesi için her
türlü tedbirin alınması ve bunlara imkân sağlayacak düzenlemelerin
Hükûmet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için 2/10/2014
tarihli ve1071 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile Hükûmete
verilen bir yıllık izin süresinin, aynı kararda belirlenen ilke ve esaslar
dâhilinde, 2/10/2015 tarihinden itibaren bir yıl uzatılması, Anayasanın
92’nci maddesi uyarınca Genel Kurulun 03.09.2015 tarihli 9’uncu
Birleşiminde kabul edilmiştir.
(7). 03.9.2015 tarihli 1099 sayılı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliği
İçin Yapılan Seçime Dair Karar:
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15.02.2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve
Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 35’inci maddesi uyarınca, Radyo
ve Televizyon Üst Kurulunda 31.08.2015 tarihinde boşalan bir üyelik
için Genel Kurulun 03.09.2015 tarihli 9’uncu Birleşiminde yapılan
seçim sonucunda aşağıda adı ve soyadı yazılı aday Radyo ve Televizyon
Üst Kurulu üyeliğine seçilmiştir.
ADI VE SOYADI
İsmet Özdal DEMİRDÖĞEN

ADAY GÖSTEREN SİYASİ PARTİ GRUBU
Cumhuriyet Halk Partisi

(8). 01.10.2015 tarihli 1100 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile
Girmesine İlişkin Karar:
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 2 Ekim 2015 Cuma gününden başlamak üzere, 1 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak Milletvekili Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçların, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun
37’nci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 3’üncü maddelerine
göre, Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye Radyo ve Televizyonlarında ilanını
takip eden beşinci gün saat 15.00’te toplanmak üzere tatile girmesine,
Genel Kurulun 1 Ekim 2015 tarihli 1’inci Birleşiminde karar verilmiştir.
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b. TBMM 25 inci Dönem Yasama Faaliyetinin Değerlendirmesi:
25 inci Dönemin en önemli özelliği; 07 Haziran 2015’te yapılan milletvekilliği genel seçimlerinden sonra T.C. Anayasasının 77 nci maddesi
gereği olağan olarak Haziran 2019’da yapılması gereken seçimlerin erkene
alınarak 01 Kasım 2015 tarihinde yapılması nedeniyle TBMM’de kayda
değer bir yasama faaliyetinin gerçekleştirilememesidir.
07 Haziran 2015 tarihinde yapılan 25 inci Dönem milletvekilliği
genel seçimi sonucunda hiçbir siyasi parti tek başına iktidar olabilmek
için gerekli olan 276 sayısına ulaşamadı.
10 Ağustos 2014’te yapılan seçimde Cumhurbaşkanı seçilen Recep
Tayyip ERDOĞAN, 07 Haziran 2015 tarihinde yapılan 25 inci Dönem
milletvekilliği genel seçimi sonrasında, TBMM Başkanlık Divanı seçiminin yapıldığı 09 Temmuz 2015 tarihinden itibaren 45 günlük sürede
Bakanlar Kurulu kurulamadığından, TBMM Başkanı ile istişare ederek,
T.C. Anayasasının 104 üncü ve 116 ncı maddeleri gereğince TBMM
seçimlerinin yenilenmesine karar verdi.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanı tarafından seçimin
yenilenmesine karar verilmesi halinde yasada öngörülen 90 günlük süreyi
kısaltma yetkisi bulunduğunu belirterek seçimin 01 Kasım 2015’te
yapılacağını açıkladı.
Seçimler gerçekleştirildikten sonra AKP, 317 milletvekili ve %49,5
oy oranı ile tek başına iktidar oldu.
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25. Dönem 1. ve 2. Yasama Yılı Yasama Faaliyeti Çizelgesi
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Kanun Tipi

Sayısı

1.YY
TBMM Kararı
2.YY
TBMM Kararı

7
1

Değiştirilen
Kanun
KHK
-

-

Değiştirilen
Madde Sayısı
-

TBMM 26. Dönem

Yasama Faaliyeti
(02 Kasım 2015 – 24 Haziran 2018)
26. Dönem

1. Yasama Yılı
2. Yasama Yılı

(02.11.2015 – 30.09.2016)
(01.10.2016 – 30.09.2017)
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1. TBMM 26 ncı Dönem Yasama Faaliyeti (02 Kasım 2015 – 24 Haziran 2018):
26 ncı Dönem 1 inci Yasama Yılı, 02 Kasım 2015 – 30 Eylül 2016
tarihlerini kapsayan dönemi;
2 nci Yasama Yılı, 01 Ekim 2016 – 30 Eylül 2017 tarihleri arasındaki
yasama faaliyetlerini;
3 üncü Yasama Yılı, 01 Ekim 2017 – 24 Haziran 2018 dönemindeki
yasama faaliyetlerini kapsamaktadır.
a. TBMM 26 ncı Dönem 1 inci Yasama Yılı Yasama Faaliyeti (02 Kasım 2015 –
30 Eylül 2016):
(1). 26 ncı Dönem 1 inci Yasama Yılı Sayısal Bilgiler:
Bütçe Kanunu
Çerçeve Kanun
Kod Kanun
TBMM Kararı
Torba Kanun
Uluslararası Metin
Olağanüstü Hal Kararı
Olağanüstü Hal KHK
Anayasa Değişikliği
Kanunu
TOPLAM

3
2
7
26
13
66
1
8
1
127

20.5.2016 tarihli 6718 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında
değişiklik yapılmasına dair kanunun ayrıntıları kitabın “T.C. Anayasa Değişikliği Yasama Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi” bölümünde
açıklanmıştır.

455

TBMM 26. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

(2). 26 ncı Dönem 1 inci Yasama Yılı Çerçeve Kanunlar:
(a). Çerçeve Kanunlarla Değiştirilen Kanun Maddeleri:
•

22.5.2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanununa ilişkin 5 madde,

•

25.6.2003 tarihli 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununa
ilişkin 5 madde,

•

28.3.2001 tarihli 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım
Sistemi Kanununda 2 madde değiştirilmiştir.

(b). 06.5.2016 tarihli 6715 sayılı İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun:
Özeti
Bu kanun ile,
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•

Geçici iş ilişkisine ilişkin esaslar kurallar bağlanmakta,

•

Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışmanın tanımları ve kapsamı
konusunda açıklama yapılmakta,

•

İş Kanununda işverenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi
halinde idari yaptırım cezaları artırılmakta,

•

Geçici iş ilişkisinin sözleşme süresince devam edeceği kuralı
getirilmekte,

•

Özel istihdam bürosu tanımı 4904 sayılı İş Kurumu Kanununa
eklenmekte ve aranacak nitelikler sıralanmakta,

•

Özel istihdam bürosu kurma izni ve yetkisinin sona ereceği haller
belirtilmekte,

•

Özel istihdam bürosu hak ve yükümlülükleri, hizmet bedelinin
kimden alınacağı açıklanmakta,

•

Türkiye İş Kurumundan izin alınmadan kurallara aykırı hareket
eden özel istihdam bürolarına uygulanacak cezalar belirtilmektedir.
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İçeriği
MADDE 1 – 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Geçici iş ilişkisi, özel istihdam bürosu aracılığıyla ya
da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka
bir işyerinde görevlendirme yapılmak suretiyle kurulabilir.
Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi, Türkiye İş Kurumunca izin verilen özel istihdam bürosunun bir işverenle geçici işçi
sağlama sözleşmesi yaparak bir işçisini geçici olarak bu işverene devri ile;
a) Bu Kanunun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası ile 74 üncü
maddesinde belirtilen hâllerde, işçinin askerlik hizmeti hâlinde ve iş
sözleşmesinin askıda kaldığı diğer hâllerde,
b) Mevsimlik tarım işlerinde,
c) Ev hizmetlerinde,
d) İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde,
e) İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi
önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması hâlinde,
f ) İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş
ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması
hâlinde,
g) Mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları hâlinde,
kurulabilir.
Geçici işçi sağlama sözleşmesi ikinci fıkranın (a) bendinde sayılan
hâllerin devamı süresince, (b) ve (c) bentlerinde sayılan hâllerde süre
sınırı olmaksızın, diğer bentlerde sayılan hâllerde ise en fazla dört ay
süreyle kurulabilir. Yapılan bu sözleşme ikinci fıkranın (g) bendi hariç
toplam sekiz ayı geçmemek üzere en fazla iki defa yenilenebilir. Geçici
işçi çalıştıran işveren, belirtilen sürenin sonunda aynı iş için altı ay
geçmedikçe yeniden geçici işçi çalıştıramaz.
Bu Kanunun 29 uncu maddesi kapsamında toplu işçi çıkarılan işyerlerinde sekiz ay süresince, kamu kurum ve kuruluşlarında ve yer altında
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maden çıkarılan işyerlerinde bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında
geçici iş ilişkisi kurulamaz.
Geçici işçi çalıştıran işveren, grev ve lokavtın uygulanması sırasında
18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanununun 65 inci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla geçici iş
ilişkisiyle işçi çalıştıramaz.
İkinci fıkranın (f ) bendi kapsamında geçici iş ilişkisi ile çalıştırılan
işçi sayısı, işyerinde çalıştırılan işçi sayısının dörtte birini geçemez.
Ancak, on ve daha az işçi çalıştırılan işyerlerinde beş işçiye kadar geçici
iş ilişkisi kurulabilir. İşçi sayısının tespitinde, kısmi süreli iş sözleşmesine
göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya
dönüştürülür. Geçici işçi sağlama sözleşmesi ile çalışan işçi, 30 uncu
maddenin uygulanmasında özel istihdam bürosu ve geçici işçi çalıştıran
işverenin işçi sayısına dâhil edilmez.
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Geçici işçi çalıştıran işveren, iş sözleşmesi feshedilen işçisini fesih tarihinden itibaren altı ay geçmeden geçici iş ilişkisi kapsamında çalıştıramaz.
Geçici işçi, geçici işçi çalıştıran işverenden özel istihdam bürosunun
hizmet bedeline mahsup edilmek üzere avans veya borç alamaz.
Geçici İşçi Çalıştıran İşveren;
a) İşin gereği ve geçici işçi sağlama sözleşmesine uygun olarak geçici
işçisine talimat verme yetkisine sahiptir.
b) İşyerindeki açık iş pozisyonlarını geçici işçisine bildirmek ve Türkiye
İş Kurumu tarafından istenecek belgeleri belirlenen sürelerle saklamakla
yükümlüdür.
c) Geçici işçinin iş kazası ve meslek hastalığı hâllerini özel istihdam
bürosuna derhâl, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine
göre ilgili mercilere bildirmekle yükümlüdür.
d) Geçici işçileri çalıştıkları dönemlerde, işyerindeki sosyal hizmetlerden eşit muamele ilkesince yararlandırır. Geçici işçiler, çalışmadıkları
dönemlerde ise özel istihdam bürosundaki eğitim ve çocuk bakım hizmetlerinden yararlandırılır.
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e) İşyerindeki geçici işçilerin istihdam durumuna ilişkin bilgileri varsa
işyeri sendika temsilcisine bildirmekle yükümlüdür.
f ) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun
17 nci maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen eğitimleri vermekle ve
iş sağlığı ve güvenliği açısından gereken tedbirleri almakla, geçici işçi
de bu eğitimlere katılmakla yükümlüdür.
Geçici işçinin, geçici işçiyi çalıştıran işverenin işyerindeki çalışma süresince temel çalışma koşulları, bu işçilerin aynı işveren tarafından aynı iş
için doğrudan istihdamı hâlinde sağlanacak koşulların altında olamaz.
Geçici iş ilişkisinde işveren özel istihdam bürosudur. Özel istihdam
bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi, geçici işçi ile iş sözleşmesi, geçici
işçi çalıştıran işveren ile geçici işçi sağlama sözleşmesi yapmak suretiyle
yazılı olarak kurulur. Özel istihdam bürosu ile geçici işçi çalıştıran
işveren arasında yapılacak geçici işçi sağlama sözleşmesinde; sözleşmenin
başlangıç ve bitiş tarihi, işin niteliği, özel istihdam bürosunun hizmet
bedeli, varsa geçici işçi çalıştıran işverenin ve özel istihdam bürosunun
özel yükümlülükleri yer alır. Geçici işçinin, Türkiye İş Kurumundan
veya bir başka özel istihdam bürosundan hizmet almasını ya da iş görme
edimini yerine getirdikten sonra geçici işçi olarak çalıştığı işveren veya
farklı bir işverenin işyerinde çalışmasını engelleyen hükümler konulamaz.
Geçici işçi ile yapılacak iş sözleşmesinde, işçinin ne kadar süre içerisinde
işe çağrılmazsa haklı nedenle iş sözleşmesini feshedebileceği belirtilir. Bu
süre üç ayı geçemez.
İkinci fıkranın (f ) bendi kapsamında kurulan geçici iş ilişkisinde,
geçici işçi çalıştıran işveren işyerinde bir ayın üzerinde çalışan geçici
işçilerin ücretlerinin ödenip ödenmediğini çalıştığı süre boyunca her
ay kontrol etmekle, özel istihdam bürosu ise ücretin ödendiğini gösteren belgeleri aylık olarak geçici işçi çalıştıran işverene ibraz etmekle
yükümlüdür. Geçici işçi çalıştıran işveren, ödenmeyen ücretler mevcut
ise bunlar ödenene kadar özel istihdam bürosunun alacağını ödemeyerek, özel istihdam bürosunun alacağından mahsup etmek kaydıyla
geçici işçilerin en çok üç aya kadar olan ücretlerini doğrudan işçilerin
banka hesabına yatırır. Ücreti ödenmeyen işçiler ve ödenmeyen ücret
tutarları geçici işçi çalıştıran işveren tarafından çalışma ve iş kurumu
il müdürlüğüne bildirilir.
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Sözleşmede belirtilen sürenin dolmasına rağmen geçici iş ilişkisinin
devam etmesi hâlinde, geçici işçi çalıştıran işveren ile işçi arasında
sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesi
kurulmuş sayılır. Bu durumda özel istihdam bürosu işçinin geçici iş
ilişkisinden kaynaklanan ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal
sigorta primlerinden sözleşme süresiyle sınırlı olmak üzere sorumludur.
Geçici işçi, işyerine ve işe ilişkin olmak kaydıyla kusuru ile neden
olduğu zarardan, geçici işçi çalıştıran işverene karşı sorumludur.
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İşverenin, devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçisini,
holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir
işyerinde iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi hâlinde de geçici iş ilişkisi kurulmuş olur. Bu fıkra kapsamında
geçici iş ilişkisi, yazılı olarak altı ayı geçmemek üzere kurulabilir ve
en fazla iki defa yenilenebilir. İşçisini geçici olarak devreden işverenin
ücret ödeme yükümlülüğü devam eder. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren,
işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen ücretinden, işçiyi gözetme
borcundan ve sosyal sigorta primlerinden, devreden işveren ile birlikte
sorumludur. Dördüncü, beşinci, onuncu ve on dördüncü fıkralar ve
dokuzuncu fıkranın (a) ve (f ) bentleri ile (d) bendinin birinci cümlesinde düzenlenen hak ve yükümlülükler bu fıkraya göre kurulan geçici
iş ilişkisinde de uygulanır.
MADDE 2 – 4857 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin başlığı
“Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma” şeklinde değiştirilmiş ve
aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim
araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak
kurulan iş ilişkisidir.
Dördüncü fıkraya göre yapılacak iş sözleşmesinde; işin tanımı, yapılma
şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar,
işveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların korunmasına ilişkin
yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma
şartlarına ilişkin hükümler yer alır.
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Uzaktan çalışmada işçiler, esaslı neden olmadıkça salt iş sözleşmesinin
niteliğinden ötürü emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz. İşveren,
uzaktan çalışma ilişkisiyle iş verdiği çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmek, gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı
ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.
Uzaktan çalışmanın usul ve esasları, işin niteliği dikkate alınarak
hangi işlerde uzaktan çalışmanın yapılamayacağı, verilerin korunması
ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanması ile diğer
hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan
yönetmelikle belirlenir.
MADDE 3 – 4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Turizm sektöründe dört aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama
çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz; denkleştirme
süresi toplu iş sözleşmeleri ile altı aya kadar artırılabilir.
MADDE 4 – 4857 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 99 – Bu Kanunun;
a) 5 inci maddesinde öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı davranan işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi için yüz elli
Türk lirası,
b) 7 nci maddesinde öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak
geçici işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi
için iki yüz elli Türk lirası,
c) 8 inci maddesinin son fıkrasındaki belgeyi işçiye vermeyen, 14 üncü
maddesi hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekiline bu
durumdaki her işçi için yüz elli Türk lirası,
d) 28 inci maddesine aykırı olarak çalışma belgesi düzenleme yükümlülüğüne aykırı davranan veya bu belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazan
işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi için yüz elli Türk
lirası idari para cezası verilir.
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7 nci maddenin ikinci fıkrasının (f ) bendine aykırı olarak davranan
işveren veya işveren vekiline ise birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen
para cezası dört katı artırılarak uygulanır.
MADDE 5 – 4857 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 7 – Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı
tarihinden önce 7 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca bir işçinin
yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılması koşuluyla başka bir
işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devredilmesi
suretiyle kurulmuş bulunan geçici iş ilişkileri, sözleşmelerinin süresince
devam eder.
MADDE 6 – 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki tanım eklenmiştir.
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Özel istihdam bürosu: İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmesine ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık yapmak
ve/veya geçici iş ilişkisi kurma faaliyeti yürütmek üzere Kurum tarafından izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan büroları,
MADDE 7 – 4904 sayılı Kanunun 17 nci maddesi başlığı ile birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Özel İstihdam Bürolarının Kurulması, Faaliyet Alanı,
Geçici İş İlişkisi Kurma Yetkisinin Verilmesi ve Denetimi
MADDE 17 – Aşağıdaki şartlar dâhilinde aracılık faaliyetine izin
verilir:
a) Gerçek kişiler ile tüzel kişileri idare, temsil ve ilzama yetkili kişilerin; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53
üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile Devletin güvenliğine
karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum
olmamaları, müflis veya konkordato ilan etmiş olmamaları ve en az
lisans mezunu olmaları
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b) İş ve işçi bulma faaliyetlerini gerçekleştirebilecek ölçüde teknik
donanım ve uygun bir işyerine veya internet sitesine sahip olmaları
c) Nitelikli personel çalıştırmaları
d) Ticaret veya esnaf sicil kaydı ile vergi numarasını Kuruma ibraz
etmeleri
e) Kurumca belirlenen masraf karşılığını ödemeleri
f ) Kuruma başvurulan tarihte brüt asgari ücret tutarının yirmi katına
denk gelen miktarda teminat vermeleri
Özel istihdam büroları, birinci fıkrada yer alan şartları yerine getirmek
kaydıyla şube açabilirler veya sistem ve markasını kullandırabilirler.
Şube açılması hâlinde birinci fıkranın (c) ve (f ) bentleri uygulanmaz.
Kurumca verilen izinler üç yıl süreyle geçerlidir. İzin süresi, iznin sona
erme tarihinden en az on beş gün önce talepte bulunulması ve iznin
verilmesinde aranan şartların mevcut olması kaydıyla üçer yıllık sürelerle
yenilenebilir.
Başvuru tarihinden önceki iki yıl süresince kesintisiz faaliyet gösteren
Kuruma kayıtlı özel istihdam bürolarına;
a) Kurumca yapılacak inceleme sonucunda olumlu rapor düzenlenmiş
olması,
b) Geçici iş ilişkisi kurma yetkisi almak üzere Kuruma başvurulan
tarihte brüt asgari ücret tutarının iki yüz katına denk gelen miktarda
teminat verilmiş olması,
c) Kurum alacağının bulunmaması,
d) Özel istihdam bürosunun; vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmaması, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara
ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması veya
vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borcunun 21/7/1953
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilmiş, taksitlendirilmiş veya
ilgili diğer kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış olması ve bu tecil,
taksitlendirme ve yapılandırmaların devam etmesi,
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e) Uygun bir işyerine sahip olması hâlinde Kurum tarafından geçici
iş ilişkisi kurma yetkisi verilebilir. Özel istihdam bürosunun; işçi sayısı,
iş hacmi, faaliyet alanı ve şube açıp açmaması gibi hususlar değerlendirilerek (b) bendinde öngörülen teminat miktarının yirmi katına kadar
artırılmasına Bakan yetkilidir.
Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde, başvuru tarihinden önce altı
ay süresince kesintisiz faaliyet gösteren Kuruma kayıtlı özel istihdam
bürolarına üçüncü fıkranın (b) bendinde öngörülen teminat miktarının iki katı tutarında teminat verilmesi ve aynı fıkrada sayılan diğer
koşulları taşıması şartıyla, Kurum tarafından geçici iş ilişkisi kurma
yetkisi verilebilir.
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Kurumca verilen geçici iş ilişkisi kurma yetkisi üç yıl süreyle geçerlidir.
İzin süresi, iznin sona erme tarihinden en az on beş gün önce talepte
bulunulması ve iznin verilmesinde aranan şartların mevcut olması
kaydıyla üçer yıllık sürelerle yenilenebilir.
Teminat miktarları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere
brüt asgari ücrete göre yeniden hesaplanarak artırılır. Özel istihdam
büroları şubat ayı sonuna kadar teminat miktarını tamamlamak ya da
ek teminat vermek zorundadır.
Özel istihdam büroları; iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti yapar,
işgücü piyasası ile istihdam ve insan kaynaklarına yönelik hizmetleri
yürütebilir, mesleki eğitim düzenleyebilir ve yetki verilmesi hâlinde geçici
iş ilişkisi kurabilir. Özel istihdam büroları kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için aracılık faaliyeti yapamaz ve geçici iş
ilişkisi kuramazlar.
Kurum tarafından düzenlenen aktif işgücü hizmetleri kapsamındaki
kurs ve programlar sonucunda bu faaliyetten yararlananları işe yerleştirmek üzere Kurumla sözleşme yapan yükleniciler, bu programları başarıyla
tamamlayanlarla sınırlı kalmak kaydıyla sözleşme çerçevesinde iş ve işçi
bulmaya aracılık yapabilir.
Kurumdan izin almaksızın bir işyerinde veya 9/6/2004 tarihli ve
5187 sayılı Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon,
video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve
benzeri yayın araçları ile iş ve işçi bulmaya aracılık yapılamaz ve geçici
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iş ilişkisi kurulamaz. Basın ve yayın kuruluşları ile diğer bilgi iletişim
araçları vasıtasıyla Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık
ve geçici iş ilişkisi kurma faaliyeti gösteren kişilere ait reklam ve ilanların
yayını yapılamaz.
Özel istihdam bürolarının aracılık faaliyeti ya da geçici iş ilişkisi
kurmak suretiyle yurt dışına işçi göndermesi hâlinde, işçilerin yurt dışı
hizmet akitlerinin Kuruma onaylatılması zorunludur.
Özel istihdam bürosunun kendi isteğiyle aracılık faaliyetine veya geçici
iş ilişkisi kurma yetkisi kapsamındaki faaliyetine son vermesi hâlinde
teminat, işçi alacakları ile vergi dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve
Kurum alacaklarının ödenmiş olduğunun belgelenmesi şartıyla özel istihdam bürosunun talebi üzerine iade edilir. Ancak ödenmemiş alacakların
bulunması hâlinde, iade işlemi alacaklar sırasıyla mahsup edildikten
sonra yapılır. Özel istihdam bürosunun aracılık faaliyetinin iptal edilmesi hâlinde birinci fıkranın (f ) bendine göre alınan teminat, geçici iş
ilişkisi kurma yetkisinin iptal edilmesi hâlinde ise üçüncü fıkranın (b)
bendine göre alınan teminat, sırasıyla işçi alacakları ile vergi dairesi ve
Sosyal Güvenlik Kurumunun özel istihdam bürosundan olan alacakları
ödendikten sonra Kuruma gelir kaydedilir.
Özel istihdam büroları, yıl içerisinde yaptıkları iş ve işçi bulmaya
ilişkin aracılık faaliyeti, işgücü piyasası ile istihdam ve insan kaynaklarına yönelik hizmetleri, düzenledikleri mesleki eğitim ve yetki verilmesi
hâlinde kurdukları geçici iş ilişkisi ile ilgili olarak üçer aylık dönemler
hâlinde Kuruma düzenli olarak rapor verirler. Bu raporların incelenmesi
ve Kurumca değerlendirilmesi sonucunda eksikliklerin tespit edilmesi
hâlinde, raporun bir sureti gereği yapılmak üzere özel istihdam bürosuna
gönderilir. Belirtilen süre içerisinde eksikliklerin giderilmemesi hâlinde
raporun bir sureti gereği yapılmak üzere ilgili mercilere gönderilir.
Özel istihdam bürolarının faaliyetlerine ve geçici iş ilişkisine yönelik
inceleme, denetim ve teftiş Bakanlık iş müfettişleri tarafından yapılır.
4857 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (f ) bendi
uyarınca Kuruma yapılan şikayet bildirimleri incelenmek üzere İş Teftiş Kurulu Başkanlığına iletilir. Bu durumda özel istihdam büroları,
istenilen her türlü bilgiyi vermek ve bu bilgilerin doğruluğunu ispata
yarayan defter, kayıt ve belgeleri ibraz etmek zorundadırlar.
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Özel istihdam bürolarının kurulması ve faaliyetleri ile inceleme,
kontrol, denetim ve teftişe ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından
çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
Özel istihdam büroları hakkında bu Kanunda hüküm bulunmayan
hâllerde, 4857 sayılı Kanun ile 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk
Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
MADDE 8 – 4904 sayılı Kanunun 18 inci maddesi başlığı ile birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Özel İstihdam Bürosu Kurma İzni ve Geçici İş İlişkisi Kurma
Yetkisinin İptali
MADDE 18 – Kurumca verilen özel istihdam bürosu kurma izni;
a) İzin verilmesi için aranan şartların kaybedilmesi veya taşınmadığının sonradan anlaşılması,
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b) 6098 sayılı Kanunun 26 ncı ve 27 nci madde hükümlerine aykırı
davranılması,
c) Kurumdan izin almaksızın geçici iş ilişkisi faaliyeti yürütülmesi,
d) Yönetmelikle istisna tutulan meslek mensupları dışında iş arayanlardan doğrudan ya da dolaylı olarak ücret alınması veya menfaat
sağlanması,
e) İş arayanlara veya açık işlere ilişkin bilgilerin iş ve işçi bulma
faaliyetinden başka bir amaçla toplanması ve/veya kullanılması,
f ) İstenen bilgi veya belgeler ile işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli
olan iş arayanlar, açık işler ve işe yerleştirmelerle ilgili istatistiklerin
Kurumca belirlenen süre içerisinde verilmemesi,
g) Çalışma izni bulunmayan yabancı işçi çalıştırıldığının tespit
edilmesi,
h) Yurt dışı iş ve işçi bulma faaliyetlerine ilişkin hizmet akitlerinin
Kuruma onaylatılmaması,
i) 19 uncu maddenin beşinci fıkrasında sayılan geçersiz anlaşmalardan
herhangi birinin yapılmış olması,
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j) On iki ay boyunca hiçbir işe yerleştirmeye aracılık gerçekleştirilmemiş
olması, durumlarında (a), (c) ve (j) bentlerinde belirtilen durumların
tespiti hâlinde derhâl; diğer bentlerde sayılan durumlarda ise son fiilin
tespit tarihinden geriye yönelik iki yıllık süre içinde aynı bentlere üç kez
veya ayrı bentlere altı kez aykırı davranıldığının tespit edilmesi hâlinde
iptal edilir ve üç yıl süre ile izin verilmez.
Kurumca verilen geçici iş ilişkisi kurma yetkisi;
a) Özel istihdam bürosu izninin iptal edilmesi,
b) Geçici iş ilişkisi kurulan işçi sayısının yüzde onunun ücretinin,
ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında
ödenmemesi,
c) Bir yıl içinde en az bir işçinin ücretinin, en az üç defa sözleşme ile
belirlenen ücretin altında ödenmesi veya süresinde ödenmemesi,
d) Yazılı sözleşme yapma şartına uyulmaması,
e) Geçici iş ilişkisine yönelik 4857 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde
belirtilen sürelere uyulmaması,
f ) İş ilişkisinde 4857 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen
eşit davranma ilkesine aykırı davranılması,
g) Kayıt dışı işçi çalıştırıldığının tespit edilmesi, durumlarında (a) ve
(b) bentlerinde sayılan hâllerde derhâl; diğer bentlerde sayılan hâllerde
ise son fiilin tespit tarihinden geriye yönelik iki yıllık süre içinde aynı
bentlere üç kez veya ayrı bentlere altı kez aykırı davranıldığının tespit
edilmesi hâlinde iptal edilir ve üç yıl süre ile izin verilmez.
Özel istihdam büroları, şubelerinin faaliyetlerinden ve Kuruma karşı
olan yükümlülüklerinden birlikte sorumludur. Şubeler için uygulanan
yaptırımlar, özel istihdam bürolarının aracılık faaliyeti izni ile geçici
iş ilişkisi kurma yetkisinin iptalinde dikkate alınır.
Geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin iptali hâlinde; bu Kanun kapsamında yapılmış ve devam eden sözleşmelerin uygulanmasına, sözleşmede belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar devam edilir. Ancak,
özel istihdam bürosu bu dönem içerisinde geçici iş ilişkisi kurma veya
geçici işçi sağlama sözleşmesini uzatma yetkisini kullanamaz. Herhangi
bir nedenle özel istihdam bürosunun kapanması hâlinde ise geçici işçi
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çalıştıran işverene bu durumun tebliğ edilmesi ile geçici iş ilişkisi sona
erer. İş ilişkisinin devam etmesi durumunda, geçici işçi çalıştıran işverenle
işçi arasında iş sözleşmesi kurulmuş olur. Geçici işçinin iş ilişkisinden
kaynaklanan alacakları, 17 nci maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendine
göre alınan teminattan Kurumca öncelikli olarak ödenir.
Özel istihdam bürosunun iflası, kapatılması, aracılık faaliyeti veya
geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin iptali ya da işçi ücretlerinin büro tarafından ödenmemesi hâllerinde, diğer kanunlarda düzenlenen hükümlere
bakılmaksızın işçi alacakları teminattan öncelikli olarak ödenir.
Kurum tarafından, aracılık izni veya geçici iş ilişkisi yetkisi verilmemesi ile bu iznin veya yetkinin iptal edilmesi kararlarına karşı, kararın
tebliğ tarihinden itibaren otuz işgünü içinde yetkili iş mahkemesinde dava
açılabilir. Açılan davalar, basit yargılama usulüne göre sonuçlandırılır.
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MADDE 9 – 4904 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Özel İstihdam Bürolarının Hak ve Yükümlülükleri
MADDE 19 – Özel istihdam bürosu, aracılık ve geçici işçi sağlama
faaliyeti karşılığı olarak işverenden hizmet bedeli alma hakkına sahiptir.
İş arayanlardan ve geçici iş ilişkisi ile çalıştırılan işçilerden her ne ad
altında olursa olsun menfaat sağlanamaz ve hizmet bedeli alınamaz.
Ancak aracılık hizmetleri için özel istihdam bürolarınca, yönetmelikle
istisna tutulan meslekler ve pozisyonlar için hizmet bedeli alınabilir.
Özel istihdam bürosu işçisine ilişkin 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 4447 sayılı Kanundan
doğan yükümlülükler, 4857 sayılı Kanunun 7 nci maddesi saklı kalmak
kaydıyla, özel istihdam bürosu tarafından yerine getirilir.
Özel istihdam bürosu, işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan;
iş arayanlar, açık işler, işe yerleştirmeler ve geçici işçi sağlama sözleşmeleri ile ilgili istatistikleri elektronik ortamda Kuruma bildirmekle
ve uygulamanın takibi için gerekli olan diğer bilgi ve belgeleri talebi
üzerine Kuruma vermekle yükümlüdür. Özel istihdam bürosu, iş ve işçi
bulmaya aracılık için derlediği verileri bu amaçlar dışında kullanamaz.
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İş ve İşçi Bulma Faaliyetleri ile İlgili Olarak
a) Özel istihdam bürolarının yönetmelikte öngörülenler dışında iş
arayanlarla bedel alınması konusunda anlaşma yapmaları veya onlardan
herhangi bir şekilde menfaat sağlamaları hâlinde özel istihdam büroları
ile işverenler arasında yapılmış bulunan anlaşmalar,
b) İşçinin kayıt dışı çalışması, sendikaya üye olması veya olmaması ya
da asgari ücretin altında ücret ödenmesi şartlarını taşıyan anlaşmalar,
c) Bir işverenin veya iş arayanın, işe yerleştirme faaliyeti için diğer özel
istihdam bürolarından veya Kurumdan hizmet almalarını engelleyen
anlaşmalar geçersizdir.
MADDE 10 – 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 20 – Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle;
a) Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık yapan gerçek
veya tüzel kişilere yirmi bin Türk lirası, tekrarı hâlinde kırk bin Türk
lirası, bu kapsamda hizmet alan işverenlere on bin Türk lirası,
b) Kurumdan izin almamasına veya yetkisi iptal edilmesine rağmen
geçici iş ilişkisi düzenleyen gerçek veya tüzel kişilere elli bin Türk lirası,
fiilin tekrarı hâlinde yüz bin Türk lirası, bu kapsamda hizmet alan
işverenlere yirmi bin Türk lirası,
c) İş arayanlardan ücret alan veya menfaat sağlayan gerçek veya tüzel
kişilere yirmi bin Türk lirası,
d) 19 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan geçersiz anlaşmaların herhangi birini düzenleyen özel istihdam bürosu ve geçici işçi
çalıştıran işverene ayrı ayrı beş bin Türk lirası,
e) Ek teminat vermeyen özel istihdam bürolarına bin Türk lirası,
f ) Kurumdan izin almadan aracılık faaliyeti gösteren gerçek veya
tüzel kişiler ile Kurumdan izin almadan yurt dışına işçi götürmek
isteyen gerçek veya tüzel kişilere ait reklam veya iş ve işçi bulma ilanını
yayınlayan gerçek ve tüzel kişilere ayrı ayrı üç bin Türk lirası,
g) Kurumdan izin almadan kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracakları
işçileri yurt dışına götüren gerçek ve tüzel kişilere elli bin Türk lirası,
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Kuruma onaylatılmayan her bir yurt dışı hizmet akdi için işverenlere
ve özel istihdam bürolarına bin Türk lirası,
h) Kurumdan izin almadan yurt dışına işçi götürmek için ilan veren
gerçek veya tüzel kişilere beş bin Türk lirası,
i) Kurum tarafından istenilen rapor, bilgi ve belgeler ile işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri Kurumca belirlenen
süre içerisinde ibraz etmeyenlere üç bin Türk lirası,
j) Müfettişlerce istenen bilgi, belge, kayıt ve defterleri on beş gün
içerisinde ibraz etmeyen özel istihdam bürolarına yirmi bin Türk lirası,
k) İş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanan özel istihdam bürolarına elli
bin Türk lirası,
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l) Kurumdan izin almadan veya izin yeniletmeden tarımda iş ve işçi
bulma aracılık faaliyetinde bulunanlara on bin Türk lirası,
m) Tarım işçileri ile sözleşme imzalamayan veya imzaladığı sözleşmeyi Kuruma ibraz etmeyen tarım aracılarına her bir işçi için beş yüz
Türk lirası,
n) Kurum aracılığı olmaksızın sürekli işçi istihdam eden kamu kurum
ve kuruluşlarına her bir işçi için yirmi bin Türk lirası, geçici işçi istihdam
eden kamu kurum ve kuruluşlarına ise her bir işçi için on bin Türk lirası,
o) Kurum aracılığı olmaksızın işçi istihdam edebilen kamu kurum
ve kuruluşlarından işçi alım ilanını Kuruma göndermeyenlere her bir
işçi için bin Türk lirası,
p) Kurumca yayımlanan açık iş ilanlarını Kurumdan izin almadan
yayımlayanlara her bir ilan için beş bin Türk lirası,
r) Kurum adını veya kısaltmasını kamuoyunu yanıltacak biçimde
kullanan veya Kurumdan yetki almış gibi faaliyet gösteren gerçek veya
tüzel kişilere elli bin Türk lirası,
s) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına işçi yerleştirilmesine aracılık faaliyetleri yasağına aykırı hareket edenlere her
bir işçi için yirmi bin Türk lirası idari para cezası verilir.
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Bu Kanunda düzenlenen idari para cezaları, Kurum ile çalışma ve
iş kurumu il müdürlüklerince verilir, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı
İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre Kurumca tahsil edilir ve Kurum
bütçesine gelir kaydedilir. Tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde
ödenmeyen idari para cezaları, bu sürenin bitiminden itibaren kanuni
faizi ile birlikte tahsil edilir. Kanun yoluna başvurulması, idari para
cezalarının takip ve tahsilini durdurmaz. İdari para cezaları hakkında,
bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde 30/3/2005 tarihli ve 5326
sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.
Bu kanun ile 2 kanunun toplam 10 maddesi değiştirilmiştir.
(c). 20.5.2016 tarihli 6718 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun:
20.5.2016 tarihli 6718 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında
değişiklik yapılmasına dair kanunun ayrıntıları kitabın “T.C. Anayasa Değişikliği Yasama Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi” bölümünde
açıklanmıştır.
(ç). 10.8.2016 tarihli 6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım
Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun:
Özeti
Bu kanun ile,
•

Ücret karşılığı tüm bağımlı çalışanların sisteme otomatik olarak
dahil edilmesi ve bu şekilde sisteme dahil edilen çalışanlara belirli
bir süre içinde cayma hakkı tanıyan hüküm getirilmekte,

•

45 yaşını doldurmamış olanlardan çalışmaya başlayanlar işverenin
düzenlediği bir emeklilik sözleşmesi ile emeklilik planına dahil
edilmekte,

•

Çalışan katkı payının, çalışanın 5510 sayılı Kanunun 80. maddesi
çerçevesinde belirlenen prime esas kazancın yüzde üçüne karşılık
gelen tutar olduğu hükmü getirilmekte,

•

Çalışan emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği
tarihi müteakip iki ay içinde sözleşmeden cayabilmekte,
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•

Cayma halinde ödenen katkı paylarının 10 iş günü içinde çalışana
iade edilmesine yönelik hüküm getirilmekte,

•

Çalışanın cayma hakkını kullanmaması halinde sisteme girişte
bir defaya mahsus olmak üzere 1000 Türk lirası tutarında ilave
devlet katkısı sağlanmaktadır.

İçeriği
MADDE 1 – 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik
Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
Çalışanların Otomatik Olarak Bir Emeklilik Planına Dâhil Edilmesi

472

EK MADDE 2 – Türk vatandaşı veya 29/5/2009 tarihli ve 5901
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olup
kırk beş yaşını doldurmamış olanlardan 31/5/2006 tarihli ve 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre çalışmaya başlayanlar, işverenin bu Kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik
sözleşmesiyle emeklilik planına dâhil edilir. İşveren, çalışanını ancak
otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Müsteşarlıkça uygun görülen şirketlerden birinin sunacağı emeklilik planına dâhil
edebilir. Bakanlar Kurulu, bu madde uyarınca emeklilik planına dâhil
edilecek işyerleri ile çalışanları ve bu kapsamdaki uygulama esaslarını
belirlemeye yetkilidir.
Çalışan katkı payı, çalışanın 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesi
çerçevesinde belirlenen prime esas kazancının yüzde üçüne karşılık
gelen tutardır. Bu oranı iki katına kadar artırmaya, yüzde bire kadar
azaltmaya veya katkı payına maktu limit getirmeye Bakanlar Kurulu
yetkilidir. Bu tutar, en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden iş
günü, bu Kanun hükümleri uyarınca işveren tarafından şirkete aktarılır.
İşveren bu madde uyarınca katkı payını zamanında şirkete aktarmaz
veya geç aktarırsa çalışanın 5 inci maddedeki hesaplama yöntemi uyarınca varsa birikiminde oluşan parasal kaybından sorumludur. Çalışan,
otomatik katılıma ilişkin emeklilik sözleşmesinde belirlenen tutardan
daha yüksek bir tutarda kesinti yapılmasını işverenden talep edebilir.
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Çalışan, emeklilik planına dâhil olduğunun kendisine bildirildiği
tarihi müteakip iki ay içinde sözleşmeden cayabilir. Cayma hâlinde, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte
on iş günü içinde çalışana iade edilir. Şirket, cayma süresince ödenen
katkı paylarının değer kaybetmemesini sağlayacak şekilde fon yönetiminden sorumludur. Cayma hakkını kullanmayan çalışan Müsteşarlıkça
belirlenen hâllerde katkı payı ödemesine ara verilmesini talep edebilir.
Bu madde kapsamında bir emeklilik sözleşmesi bulunan çalışanın
işyerinin değişmesi hâlinde, yeni işyerinde bu madde kapsamında bir
emeklilik planı var ise çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe
esas süresi yeni işyerindeki emeklilik sözleşmesine aktarılır. Yeni işyerinde
emeklilik planının bulunmaması hâlinde çalışan, talep ederse önceki
işyerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında katkı payı ödemeye devam
edebilir, talep etmezse bu madde kapsamındaki emeklilik sözleşmesi
sonlandırılır. Çalışan bu yöndeki talebini, işyeri değişikliğini izleyen
ayın sonuna kadar şirkete bildirmek zorundadır.
Çalışan adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları üzerinden ek 1 inci maddedeki usul ve esaslara göre bu madde uyarınca ayrıca
Devlet katkısı sağlanır. Çalışanın bu madde kapsamında cayma hakkını
kullanmaması hâlinde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere,
ek 1 inci maddedeki Devlet katkısı hak etme ve ödeme koşuluna tabi
olmak kaydıyla, bin Türk lirası tutarında ilave Devlet katkısı sağlanır.
Bakanlar Kurulu, bu tutarı yarısına kadar artırmaya veya yarısına
kadar azaltmaya yetkilidir. Emeklilik hakkının kullanılması hâlinde,
hesabında bulunan birikimi en az on yıllık, yıllık gelir sigortası sözleşmesi
kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde beşi karşılığı
ek Devlet katkısı ödemesi yapılır. Bu madde hükmüne göre çalışan katkı
payının takip ve tahsil sorumluluğu şirkete aittir. Müsteşarlık takip ve
tahsil sorumluluğunun bu amaçla yetkilendirilecek bir kuruluşça yerine
getirilmesine karar verebilir. Bankalar, Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilgili
diğer kamu kurumları, çalışan katkı payının takip ve tahsili ile Devlet
katkısının hesaplanması için ihtiyaç duyulan verileri, Müsteşarlıkça
belirlenen usul ve esaslara göre emeklilik gözetim merkezi ile bu maddeye
göre takip ve tahsil sorumluluğu ile yetkilendirilecek kuruluşa aktarır.
Emeklilik gözetim merkezi ile bu maddeye göre yetkilendirilecek kuruluş,
söz konusu verileri şirketler ile paylaşabilir. Bu verilerden kişisel nitelikte
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olanlar, veri sahibinin açık rızasının alınmasına gerek olmaksızın ilgili
kuruluşlar arasında paylaşılabilir ve veri paylaşımı, kişisel verilerin
korunmasına ilişkin mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
Bu madde kapsamında sunulan emeklilik planları kapsamında şirketlerce 7 nci madde uyarınca fon işletim gideri kesintisi dışında başka bir
kesinti yapılamaz. Çalışan katkı payı, işverenin taraf olduğu 9/6/1932
tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki haciz ve iflas
yoluyla takip bakımından işçi alacağı niteliğinde imtiyazlı bir alacaktır.
İşverenler bu madde kapsamındaki yükümlülükleri bakımından Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenir. İşverenin bu madde
kapsamındaki yükümlülüklerine ve bu madde uyarınca yürürlüğe konulan düzenlemelere uymaması hâlinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığınca yüz Türk lirası idari para cezası uygulanır.
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Bakan, belirleyeceği esaslar dâhilinde bu Kanun kapsamındaki Devlet katkısının ilgililerin hesaben takip edebilmesini sağlayacak şekilde
taahhüt olarak hesaplanmasına ve taahhüt edilen tutarların ödenmesine
karar vermeye ve mevcut katılımcıların Devlet katkılarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. Bakan, bu Kanun
uyarınca kurulacak fonların içeriğini belirleyebilir ve fonlara sayı sınırı
getirebilir. Bu Kanun uyarınca yapılacak bildirimler, Müsteşarlığın
belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde güvenli elektronik iletişim araçları ile de yapılabilir.
Çalışanın işvereni aracılığıyla bir emeklilik planına dâhil olması, işveren tarafından şirket ve plan belirlenmesinde göz önünde bulundurulacak
kriterler, katkı paylarının yatırıma yönlendirileceği fonlar, işverenin şirket
ile yapacağı sözleşme, cayma hakkı, çalışanın işyerinin değişmesi hâlinde
işverenin çalışanı bir emeklilik planına dâhil etmesi, işyeri değişikliğinde
birikimin aktarılması, çalışma ilişkisi sona eren çalışanın talebi üzerine
ilgili emeklilik planına ödeme yapması, ara verme, sistemden ayrılma,
Devlet katkısının ödenmesi ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer
usul ve esaslar Müsteşarlık tarafından belirlenir.
MADDE 2 – 4632 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
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GEÇİCİ MADDE 2 – Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihte kırk beş yaşını doldurmamış olan çalışanlar, ek 2 nci madde
hükümleri çerçevesinde otomatik olarak emeklilik planına dâhil edilir.
Bu kanun ile 1 kanunda (4632 s.K) 2 madde değiştirilmiştir.
(3). 26 ncı Dönem 1 inci Yasama Yılı Kod Kanunlar:
(a). Kod Kanunlarla Değiştirilen Kanun Maddeleri:
•

10.12.2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununda 1 maddede değişiklik,

•

26.9.2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda 5 maddede
değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

07.5.1987 tarihli 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda
1 maddede değişiklik,

•

11.10.2011 tarihli 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede
1 maddede değişiklik,

•

21.6.2012 tarihli 6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu
Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır,

•

14.7.1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda
4 maddede değişiklik,

•

10.12.2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol
Kanununda 1 maddede değişiklik,

•

13.12.1983 tarihli 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamede 3 maddede değişiklik,

•

27.6.1989 tarihli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede
1 maddede değişiklik,

•

01.3.1977 tarihli 2080 sayılı Ceza Kovuşturmalarının Aktarılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’nin Onaylanması ve Uygulanması
Hakkında Kanunda 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,
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•

01.3.1977 tarihli 2081 sayılı Ceza Yargılarının Milletlerarası
Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesinin Onaylanması ve Uygulanması Hakkında Kanunda 3 maddede değişiklik,

•

08.5.1984 tarihli 3002 sayılı Türk Vatandaşları Hakkında
Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk
Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkumiyetlerinin İnfazına
Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır,

•

14.02.1985 tarihli 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 1 maddede değişiklik,

•

04.12.2004 tarihli 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda
1 maddede değişiklik,

•

25.10.1984 tarihli 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda
1 maddede değişiklik,

•

28.3.2002 tarihli 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda 2 madde değişiklik
yapılmıştır.

(b). 24.3.2016 tarihli 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu:
Özeti
Bu kanun ile,
•

Kişisel verinin tanımlandığı ve bu meyanda kişisel verinin, kimliği
belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olduğu,

•

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlarında özel nitelikli
kişisel verinin açıklandığı ve bu bağlamda kişilerin ırkı, etnik
kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer
inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle
ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerin özel nitelikli kişisel
veri olduğu,

•

Kanunun, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak
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ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri
ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlandığı,
•

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun teşkili, görev ve yetkileri ile
çalışma esaslarının açıklandığı,

•

Kişisel verilere ilişkin suçlar ve kabahatlerin belirtildiği,

•

Kanunun hükümlerinin uygulanmayacağı istisnalara yer verildiği
görülmektedir.

İçeriği
BİRİNCİ BÖLÜM – Amaç ve Kapsam
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde
başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek
kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi
bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla
işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.
İKİNCİ BÖLÜM – Kişisel Verilerin İşlenmesi
Genel İlkeler
MADDE 4 – (1) Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda
öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.
(2) Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
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ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan
süre kadar muhafaza edilme.
Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
MADDE 5 – (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın
işlenemez.
(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası
aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
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b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda
bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin
ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için
zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili
olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin
gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi
için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin
zorunlu olması.
f ) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,
veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu
olması.
Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
MADDE 6 – (1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi
inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek,
vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve
güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel
nitelikli kişisel veridir.
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(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.
(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın
işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu
sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım
hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan
kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası
aranmaksızın işlenebilir.
(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından
belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi
MADDE 7 – (1) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun
olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine
veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
(2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.
(3) Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle
getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
Kişisel Verilerin Aktarılması
MADDE 8 – (1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın
aktarılamaz.
(2) Kişisel veriler;
a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında,
b) Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında, belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık
rızası aranmaksızın aktarılabilir.
(3) Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan
hükümler saklıdır.
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Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması
MADDE 9 – (1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın
yurt dışına aktarılamaz.
(2) Kişisel veriler, 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddenin
üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin
aktarılacağı yabancı ülkede;
a) Yeterli korumanın bulunması,
b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili
yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak
taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin
açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.
(3) Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan
edilir.
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(4) Kurul yabancı ülkede yeterli koruma bulunup bulunmadığına ve
ikinci fıkranın (b) bendi uyarınca izin verilip verilmeyeceğine;
a) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri,
b) Kişisel veri talep eden ülke ile Türkiye arasında veri aktarımına
ilişkin karşılıklılık durumunu,
c) Her somut kişisel veri aktarımına ilişkin olarak, kişisel verinin
niteliği ile işlenme amaç ve süresini,
ç) Kişisel verinin aktarılacağı ülkenin konuyla ilgili mevzuatı ve
uygulamasını,
d) Kişisel verinin aktarılacağı ülkede bulunan veri sorumlusu tarafından
taahhüt edilen önlemleri değerlendirmek ve ihtiyaç duyması hâlinde,
ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü de almak suretiyle karar verir.
(5) Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere,
Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği
durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak
Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilir.
(6) Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda
yer alan hükümler saklıdır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – Haklar ve Yükümlülükler
Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü
MADDE 10 – (1) Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;
a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
d) 11 inci maddede sayılan diğer hakları konusunda bilgi vermekle
yükümlüdür.
İlgili Kişinin Hakları
MADDE 11 – (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle
ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f ) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına
itiraz etme,
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ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler
MADDE 12 – (1) Veri sorumlusu;
a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik
düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri
almak zorundadır.
(2) Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya
tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.
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(3) Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak
veya yaptırmak zorundadır.
(4) Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri
bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme
amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından
sonra da devam eder.
(5) İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede
ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi
internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – Başvuru, Şikâyet ve Veri Sorumluları Sicili
Veri Sorumlusuna Başvuru
MADDE 13 – (1) İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili
taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle
veri sorumlusuna iletir.
(2) Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre
en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır.
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Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen
tarifedeki ücret alınabilir.
(3) Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak
reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda
bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından
kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.
Kurula Şikâyet
MADDE 14 – (1) Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz
bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili
kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her
hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette
bulunabilir.
(2) 13 üncü madde uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna
başvurulamaz.
(3) Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat
hakkı saklıdır.
Şikâyet Üzerine veya Resen İncelemenin Usul ve Esasları
MADDE 15 – (1) Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi
durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar.
(2) 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına
Dair Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen şartları taşımayan ihbar veya
şikâyetler incelemeye alınmaz.
(3) Devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler hariç; veri sorumlusu,
Kurulun, inceleme konusuyla ilgili istemiş olduğu bilgi ve belgeleri on
beş gün içinde göndermek ve gerektiğinde yerinde inceleme yapılmasına
imkân sağlamak zorundadır.
(4) Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir.
Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep
reddedilmiş sayılır.
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(5) Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin
varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların
veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ
eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün
içinde yerine getirilir.
(6) Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin
yaygın olduğunun tespit edilmesi hâlinde Kurul, bu konuda ilke kararı
alır ve bu kararı yayımlar. Kurul, ilke kararı almadan önce ihtiyaç duyması
hâlinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini de alabilir.
(7) Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça
hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt
dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.
Veri Sorumluları Sicili
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MADDE 16 – (1) Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya
açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulur.
(2) Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen
kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması
veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif
kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları
Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.
(3) Veri Sorumluları Siciline kayıt başvurusu aşağıdaki hususları içeren
bir bildirimle yapılır:
a) Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri.
b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği.
c) Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri
hakkındaki açıklamalar.
ç) Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları.
d) Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler.
e) Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler.
f ) Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.
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(4) Üçüncü fıkra uyarınca verilen bilgilerde meydana gelen değişiklikler
derhâl Başkanlığa bildirilir.
(5) Veri Sorumluları Siciline ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle
düzenlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM – Suçlar ve Kabahatler
Suçlar
MADDE 17 – (1) Kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 26/9/2004
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ila 140 ıncı madde
hükümleri uygulanır.
(2) Bu Kanunun 7 nci maddesi hükmüne aykırı olarak; kişisel verileri
silmeyen veya anonim hâle getirmeyenler 5237 sayılı Kanunun 138 inci
maddesine göre cezalandırılır.
Kabahatler
MADDE 18 – (1) Bu Kanunun;
a) 10 uncu maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğünü yerine
getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına
kadar,
b) 12 nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000
Türk lirasına kadar,
c) 15 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından verilen kararları yerine
getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına
kadar,
ç) 16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve
bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk
lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.
(2) Bu maddede öngörülen idari para cezaları veri sorumlusu olan
gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında uygulanır.
(3) Birinci fıkrada sayılan eylemlerin kamu kurum ve kuruluşları ile
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi
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hâlinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin
hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu Kurula bildirilir.
ALTINCI BÖLÜM – Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Teşkilat
Kişisel Verileri Koruma Kurumu
MADDE 19 – (1) Bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere,
idari ve mali özerkliğe sahip ve kamu tüzel kişiliğini haiz Kişisel Verileri
Koruma Kurumu kurulmuştur.
(2) Kurum Cumhurbaşkanının görevlendireceği bakan ile ilişkilidir.
(3) Kurumun merkezi Ankara’dadır.
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(4) Kurum, Kurul ve Başkanlıktan oluşur. Kurumun karar organı
Kuruldur.
Kurumun Görevleri
MADDE 20 – (1) Kurumun görevleri şunlardır:
a) Görev alanı itibarıyla, uygulamaları ve mevzuattaki gelişmeleri takip
etmek, değerlendirme ve önerilerde bulunmak, araştırma ve incelemeler
yapmak veya yaptırmak.
b) İhtiyaç duyulması hâlinde, görev alanına giren konularda kamu
kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri veya
üniversitelerle iş birliği yapmak.
c) Kişisel verilerle ilgili uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, görev alanına giren konularda uluslararası kuruluşlarla iş birliği
yapmak, toplantılara katılmak.
ç) Yıllık faaliyet raporunu Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet
Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna (…) sunmak.
d) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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Kişisel Verileri Koruma Kurulu
MADDE 21 – (1) Kurul, bu Kanunla ve diğer mevzuatla verilen
görev ve yetkilerini kendi sorumluluğu altında, bağımsız olarak yerine
getirir ve kullanır. Görev alanına giren konularla ilgili olarak hiçbir
organ, makam, merci veya kişi, Kurula emir ve talimat veremez, tavsiye
veya telkinde bulunamaz.
(2) Kurul, dokuz üyeden oluşur. Kurulun beş üyesi Türkiye Büyük
Millet Meclisi, dört üyesi Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.
(3) Kurula üye olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Kurumun görev alanındaki konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
b) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48
inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7)
numaralı alt bentlerinde belirtilen nitelikleri taşımak.
c) Herhangi bir siyasi parti üyesi olmamak.
ç) En az dört yıllık lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olmak.
d) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/163 md.)
(4) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/163 md.)
(5) Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurula üye seçimini aşağıdaki
usulle yapar:
a) Seçim için, siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında belirlenecek
üye sayısının ikişer katı aday gösterilir ve Kurul üyeleri bu adaylar arasından her siyasi parti grubuna düşen üye sayısı esas alınmak suretiyle
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca seçilir. Ancak, siyasi parti
gruplarında, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak seçimlerde kime
oy kullanılacağına dair görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.
b) Kurul üyelerinin seçimi, adayların belirlenerek ilanından sonra
on gün içinde yapılır. Siyasi parti grupları tarafından gösterilen adaylar
için ayrı ayrı listeler hâlinde birleşik oy pusulası düzenlenir. Adayların
adlarının karşısındaki özel yer işaretlenmek suretiyle oy kullanılır. Siyasi
parti gruplarının ikinci fıkraya göre belirlenen kontenjanlarından Kurula
seçilecek üyelerin sayısından fazla verilen oylar geçersiz sayılır.
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c) Karar yeter sayısı olmak şartıyla seçimde en çok oyu alan boş üyelik
sayısı kadar aday seçilmiş olur.
ç) Üyelerin görev sürelerinin bitiminden iki ay önce; üyeliklerde
herhangi bir sebeple boşalma olması hâlinde, boşalma tarihinden veya
boşalma tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise tatilin bitiminden itibaren bir ay içinde aynı usulle seçim yapılır. Bu seçimlerde,
boşalan üyeliklerin siyasi parti gruplarına dağılımı, ilk seçimde siyasi
parti grupları kontenjanından seçilen üye sayısı ve siyasi parti gruplarının
hâlihazırdaki oranı dikkate alınmak suretiyle yapılır.
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(6) Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyelerden birinin görev süresinin
bitiminden kırk beş gün önce veya herhangi bir sebeple görevin sona
ermesi hâlinde durum, on beş gün içinde Kurum tarafından, Cumhurbaşkanlığına bildirilir. Üyelerin görev süresinin dolmasına bir ay kala
yeni üye seçimi yapılır. Bu üyeliklerde, görev süresi dolmadan herhangi
bir sebeple boşalma olması hâlinde ise bildirimden itibaren on beş gün
içinde seçim yapılır.
(7) Kurul, üyeleri arasından Başkan ve İkinci Başkanı seçer. Kurulun
Başkanı, Kurumun da başkanıdır.
(8) Kurul üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi biten üye yeniden
seçilebilir. Görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple görevi sona eren
üyenin yerine seçilen kişi, yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.
(9) Seçilen üyeler Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda “Görevimi Anayasaya ve kanunlara uygun olarak, tam bir tarafsızlık, dürüstlük, hakkaniyet ve adalet anlayışı içinde yerine getireceğime, namusum ve
şerefim üzerine yemin ederim.” şeklinde yemin ederler. Yargıtaya yemin
için yapılan başvuru acele işlerden sayılır.
(10) Kurul üyeleri özel bir kanuna dayanmadıkça, Kuruldaki resmî
görevlerinin yürütülmesi dışında resmî veya özel hiçbir görev alamaz,
dernek, vakıf, kooperatif ve benzeri yerlerde yöneticilik yapamaz, ticaretle
uğraşamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz, hakemlik ve bilirkişilik
yapamazlar. Ancak, Kurul üyeleri, asli görevlerini aksatmayacak şekilde
bilimsel amaçlı yayın yapabilir, ders ve konferans verebilir ve bunlardan
doğacak telif hakları ile ders ve konferans ücretlerini alabilirler.
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(11) Üyelerin görevleri sebebiyle işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin
soruşturmalar 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yapılır ve bunlar
hakkında soruşturma izni Cumhurbaşkanı tarafından verilir.
(12) Kurul üyeleri hakkında yapılacak disiplin soruşturması ve kovuşturmasında 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
(13) Kurul üyelerinin süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Kurul üyelerinin;
a) Seçilmek için gereken şartları taşımadıklarının sonradan anlaşılması,
b) Görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı haklarında
verilen mahkûmiyet kararının kesinleşmesi,
c) Görevlerini yerine getiremeyeceklerinin sağlık kurulu raporuyla
kesin olarak tespit edilmesi,
ç) Görevlerine izinsiz, mazeretsiz ve kesintisiz olarak on beş gün ya da
bir yılda toplam otuz gün süreyle devam etmediklerinin tespit edilmesi,
d) Bir ay içinde izinsiz ve mazeretsiz olarak toplam üç, bir yıl içinde
toplam on Kurul toplantısına katılmadıklarının tespit edilmesi hâllerinde
Kurul kararıyla üyelikleri sona erer.
(14) Kurul üyeliğine seçilenlerin Kurulda görev yaptıkları sürece önceki
görevleri ile olan ilişikleri kesilir. Kamu görevlisi iken üyeliğe seçilenler,
memuriyete giriş şartlarını kaybetmemeleri kaydıyla, görev sürelerinin
sona ermesi veya görevden ayrılma isteğinde bulunmaları ve otuz gün
içinde eski kurumlarına başvurmaları durumunda atamaya yetkili makam
tarafından bir ay içinde mükteseplerine uygun bir kadroya atanır. Atama
gerçekleşinceye kadar, bunların almakta oldukları her türlü ödemelerin
Kurum tarafından ödenmesine devam olunur. Bir kamu kurumunda
çalışmayanlardan üyeliğe seçilip yukarıda belirtilen şekilde görevi sona
erenlere herhangi bir görev veya işe başlayıncaya kadar, almakta oldukları her türlü ödemeler Kurum tarafından ödenmeye devam edilir ve
bu şekilde üyeliği sona erenlere Kurum tarafından yapılacak ödeme üç
ayı geçemez. Bunların Kurumda geçirdiği süreler, özlük ve diğer hakları
açısından önceki kurum veya kuruluşlarında geçirilmiş sayılır.
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Kurulun Görev ve Yetkileri
MADDE 22 – Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kişisel verilerin, temel hak ve özgürlüklere uygun şekilde işlenmesini sağlamak.
b) Kişisel verilerle ilgili haklarının ihlal edildiğini ileri sürenlerin
şikâyetlerini karara bağlamak.
c) Şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen
görev alanına giren konularda kişisel verilerin kanunlara uygun olarak işlenip işlenmediğini incelemek ve gerektiğinde bu konuda geçici
önlemler almak.
ç) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için aranan yeterli önlemleri
belirlemek.
d) Veri Sorumluları Sicilinin tutulmasını sağlamak.
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e) Kurulun görev alanı ile Kurumun işleyişine ilişkin konularda gerekli
düzenleyici işlemleri yapmak.
f ) Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri belirlemek amacıyla düzenleyici işlem yapmak.
g) Veri sorumlusunun ve temsilcisinin görev, yetki ve sorumluluklarına
ilişkin düzenleyici işlem yapmak.
ğ) Bu Kanunda öngörülen idari yaptırımlara karar vermek.
h) Diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan ve kişisel verilere ilişkin
hüküm içeren mevzuat taslakları hakkında görüş bildirmek.
ı) Kurumun; stratejik planını karara bağlamak, amaç ve hedeflerini,
hizmet kalite standartlarını ve performans kriterlerini belirlemek.
i) Kurumun stratejik planı ile amaç ve hedeflerine uygun olarak
hazırlanan bütçe teklifini görüşmek ve karara bağlamak.
j) Kurumun performansı, mali durumu, yıllık faaliyetleri ve ihtiyaç
duyulan konular hakkında hazırlanan rapor taslaklarını onaylamak ve
yayımlamak.
k) Taşınmaz alımı, satımı ve kiralanması konularındaki önerileri
görüşüp karara bağlamak.
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l) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
YEDİNCİ BÖLÜM – Çeşitli Hükümler
İstisnalar
MADDE 28 – (1) Bu Kanun hükümleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz:
a) Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine
ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler
kapsamında işlenmesi.
b) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle
araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
c) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini,
kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik
haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih,
edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında
işlenmesi.
ç) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak
kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından
yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
d) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz
işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından
işlenmesi.
(2) Bu Kanunun amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak
kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10
uncu, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını
düzenleyen 11 inci ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü
düzenleyen 16 ncı maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz:
a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin
işlenmesi.
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c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve
yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile
disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
ç) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak
Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
Değiştirilen ve Eklenen Hükümler
Yönetmelik
MADDE 31 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler
Kurum tarafından yürürlüğe konulur.
Geçiş Hükümleri
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GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren
altı ay içinde 21 inci maddede öngörülen usule göre Kurul üyeleri seçilir
ve Başkanlık teşkilatı oluşturulur.
(2) Veri sorumluları, Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre
içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorundadır.
(3) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce işlenmiş olan kişisel veriler,
yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde bu Kanun hükümlerine uygun
hâle getirilir. Bu Kanun hükümlerine aykırı olduğu tespit edilen kişisel
veriler derhâl silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Ancak bu
Kanunun yayımı tarihinden önce hukuka uygun olarak alınmış rızalar,
bir yıl içinde aksine bir irade beyanında bulunulmaması hâlinde, bu
Kanuna uygun kabul edilir.
(4) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur.
(5) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde, kamu kurum
ve kuruluşlarında bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili koordinasyonu
sağlamak üzere üst düzey bir yönetici belirlenerek Başkanlığa bildirilir.
(6) İlk seçilen Başkan, İkinci Başkan ve kura ile belirlenen iki üye altı
yıl; diğer beş üye ise dört yıl görev yapar.
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(7) Kuruma bütçe tahsis edilene kadar;
a) Kurumun giderleri Başbakanlık bütçesinden karşılanır.
b) Kurumun hizmetlerini yerine getirmesi amacıyla bina, araç, gereç,
mefruşat ve donanım gibi gerekli tüm destek hizmetleri Başbakanlıkça
sağlanır.
(8) Kurumun hizmet birimleri faaliyete geçinceye kadar sekretarya
hizmetleri Başbakanlık tarafından yerine getirilir.
Bu kanun ile 3 kanun ve 1 kanun hükmünde kararnamede
toplam 8 madde değiştirilmiştir.
(c). 06.4.2016 tarihli 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve
Eşitlik Kurumu Kanunu:
Özeti
Bu kanun ile,
•

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 yasağı açıklanmakta,

•

Serbest mesleğe kabul, ruhsat, kayıt, disiplin ve benzeri hususlar
bakımından ayrımcılık yapılamayacağı vurgulanmakta,

•

Ayrımcılık iddiasının ileri sürülemeyeceği durumlar sıralanmakta,

•

Verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere,
idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini
haiz Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kurulduğu belirtilmekte, görevleri ve yetkileri sıralanmakta,

•

Ayrımcılık yasağı ihlalinden zarar gören gerçek ve tüzel kişilerin
başvuru yöntemleri açıklanmakta ve ihlallerin inceleme usülleri
ifade edilmekte, başvuruların ve resen yapılan incelemelerin
başvuru ve resen inceleme kararı tarihinden itibaren en geç üç
ay içinde sonuçlandırılacağı vurgulanmakta,

•

Ayrımcılık yasağının ihlali halinde uygulanacak idari para cezaları
belirtilmektedir.
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İçeriği
BİRİNCİ BÖLÜM – Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; insan onurunu temel alarak
insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, kişilerin eşit muamele görme
hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi ile bu ilkeler doğrultusunda
faaliyet göstermek, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek
ve bu konuda ulusal önleme mekanizması görevini yerine getirmek üzere
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun kurulması, teşkilat, görev
ve yetkilerine ilişkin esasların düzenlenmesidir.
İKİNCİ BÖLÜM – Ayrımcılıkla Mücadele
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Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı
MADDE 3 – (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 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.
Ayrımcılık Türleri
MADDE 4 – (1) Bu Kanun kapsamına giren ayrımcılık türleri
şunlardır:
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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.
(2) Eşit muamele ilkesine uyulması veya ayrımcılığın önlenmesi
amacıyla idari ya da adli süreçleri başlatan yahut bu süreçlere katılan
kişiler ile bunların temsilcilerinin, bu nedenle maruz kaldıkları olumsuz
muameleler de ayrımcılık teşkil eder.
Ayrımcılık Yasağının Kapsamı
MADDE 5 – (1) 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.
(2) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerin planlanması, sunulması ve
denetlenmesinden sorumlu olan kişi ve kurumlar, farklı engelli grupların ihtiyaçlarını dikkate almakla ve makul düzenlemelerin yapılmasını
sağlamakla yükümlüdür.
(3) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları, gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri ve bunlar tarafından
yetkilendirilenler, taşınır ve taşınmazları kamuya açık bir şekilde sunarken
bu malları edinmek veya kiralamak isteyenler ile bunlar hakkında bilgi
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almak isteyenler aleyhine, bunların kiralanması, kira akdinin şartlarının
belirlenmesi, kira akdinin yenilenmesi veya sona erdirilmesi, satışı ve
devri süreçlerinin hiçbirinde ayrımcılık yapamaz.
(4) Dernek, vakıf, sendika, siyasi parti ve meslek örgütlerine, ilgili
mevzuatlarında veya tüzüklerinde belirtilen istisnalar dışında üye olma,
organlarına seçilme, üyelik imkânlarından yararlanma, üyeliğin sonlandırılması ve bunların faaliyetlerine katılma ve yararlanma bakımından,
hiç kimse aleyhine ayrımcılık yapılamaz.
İstihdam ve Serbest Meslek
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MADDE 6 – (1) İşveren veya işveren tarafından yetkilendirilmiş kişi;
işverenin çalışanı veya bu amaçla başvuran kişi, uygulamalı iş deneyimi
edinmek üzere bir işyerinde bulunan veya bu amaçla başvuran kişi ve
herhangi bir sıfatla çalışmak ya da uygulamalı iş deneyimi edinmek üzere
işyeri veya iş ile ilgili olarak bilgi edinmek isteyen kişi aleyhine, bilgilenme, başvuru, seçim kriterleri, işe alım şartları ile çalışma ve çalışmanın
sona ermesi süreçleri dâhil olmak üzere, işle ilgili süreçlerin hiçbirinde
ayrımcılık yapamaz.
(2) Birinci fıkra iş ilanı, işyeri, çalışma şartları, mesleki rehberlik,
mesleki eğitim ve yeniden eğitimin tüm düzeylerine ve türlerine erişim,
meslekte yükselme ve mesleki hiyerarşinin tüm düzeylerine erişim, hizmet
içi eğitim, sosyal menfaatler ve benzeri hususları da kapsar.
(3) İşveren veya işveren tarafından yetkilendirilmiş kişi, istihdam başvurusunu gebelik, annelik ve çocuk bakımı gerekçeleriyle reddedemez.
(4) Serbest mesleğe kabul, ruhsat, kayıt, disiplin ve benzeri hususlar
bakımından ayrımcılık yapılamaz.
(5) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına girmeyen
her türlü iş ve iş görme sözleşmeleri de bu madde kapsamındadır.
(6) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam bu madde hükümlerine
tabidir.
Ayrımcılık İddiasının İleri Sürülemeyeceği Hâller
MADDE 7 – (1) Bu Kanun kapsamında ayrımcılık iddiasının ileri
sürülemeyeceği hâller ve istisnalar şunlardır:
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a) İstihdam ve serbest meslek alanlarında, zorunlu mesleki gerekliliklerin varlığı hâlinde amaca uygun ve orantılı olan farklı muamele.
b) Sadece belli bir cinsiyetin istihdamını zorunlu kılan durumlar.
c) İşe kabul ve istihdam sürecinde, hizmetin zorunlulukları nedeniyle
yaş sınırlarının belirlenmesi ve uygulanması, gereklilik ve amaçla orantılı
olması şartıyla yaşa dayalı farklı muamele.
ç) Çocuk veya özel bir yerde tutulması gereken kişilere yönelik özel
tedbirler ve koruma önlemleri.
d) Bir dine ait kurumda, din hizmeti veya o dine ilişkin eğitim ve
öğretim vermek üzere sadece o dine mensup kişilerin istihdamı.
e) Dernek, vakıf, sendika, siyasi parti ve meslek örgütlerinin, ilgili
mevzuatlarında veya tüzüklerinde yer alan amaç, ilke ve değerler temelinde üye olacak kişilerde belli şart ve nitelik aramaları.
f ) Eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik, gerekli, amaca uygun ve
orantılı farklı muamele.
g) Vatandaş olmayanların ülkeye giriş ve ikametlerine ilişkin şartlarından ve hukuki statülerinden kaynaklanan farklı muamele.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – Kuruluş, Teşkilat Yapısı ve Görevler
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
MADDE 8 – (1) Bu Kanunla ve diğer mevzuatla verilen görevleri
yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere, idari ve mali özerkliğe sahip,
özel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz, Başbakanlıkla ilişkili Türkiye
İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kurulmuştur.
(2) Kurum, Kurul ve Başkanlıktan oluşur.
Kurumun Görevleri
MADDE 9 – (1) Kurumun görevleri şunlardır:
a) İnsan haklarının korunmasına, geliştirilmesine, ayrımcılığın önlenmesine ve ihlallerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
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b) İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele konularında kitle iletişim
araçlarını da kullanarak bilgilendirme ve eğitim yoluyla kamuoyunda
duyarlılığı geliştirmek.
c) Millî eğitim müfredatında bulunan insan hakları ve ayrımcılık
yasağıyla ilgili bölümlerin hazırlanmasına katkıda bulunmak.
ç) İnsan haklarının korunması, ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve
toplumdaki eşitlik anlayışının geliştirilmesine yönelik olarak üniversiteler ile ortaklaşa faaliyetlerde bulunmak, Yükseköğretim Kurulunun
eşgüdümünde üniversitelerin insan hakları ve eşitlik ile ilgili bölümlerinin kurulmasına ve insan hakları ve eşitlik öğretimine dair müfredatın
belirlenmesine katkıda bulunmak.
d) Kamu kurum ve kuruluşlarının meslek öncesi ve meslek içi insan
hakları ve eşitlik eğitimi programlarının esaslarının belirlenmesine ve bu
programların yürütülmesine katkıda bulunmak.
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e) Görev alanıyla ilgili mevzuat çalışmalarını izlemek, değerlendirmek,
bunlara ilişkin görüş ve önerilerini ilgili mercilere bildirmek.
f ) İnsan hakları ihlallerini resen incelemek, araştırmak, karara bağlamak
ve sonuçlarını takip etmek.
g) Ayrımcılık yasağı ihlallerini resen veya başvuru üzerine incelemek,
araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek.
ğ) Ayrımcılık yasağı ihlalleri nedeniyle mağdur olduğu iddiasıyla
Kuruma başvuranlara mağduriyetlerinin giderilmesi için kullanabilecekleri idari ve hukuki süreçler konusunda yol göstermek ve başvurularını
takip etmelerini sağlamak amacıyla yardımcı olmak.
h) İşkence ve kötü muamele ile mücadele etmek ve bu konuda çalışmalar yapmak.
ı) İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele
veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokol
hükümleri çerçevesinde ulusal önleme mekanizması olarak görev yapmak.
i) Özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin ulusal önleme mekanizması kapsamındaki başvurularını incelemek,
araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek.
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j) Özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan
kişilerin bulundukları yerlere haberli veya habersiz düzenli ziyaretler
gerçekleştirmek, bu ziyaretlere ilişkin raporları ilgili kurum ve kuruluşlara
iletmek, Kurulca gerekli görülmesi durumunda kamuoyuna açıklamak,
ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulları, il ve ilçe insan hakları
kurulları ile diğer kişi, kurum ve kuruluşların bu gibi yerlere gerçekleştirdikleri ziyaretlere ilişkin raporları incelemek ve değerlendirmek.
k) Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
ve Başbakanlığa sunulmak üzere, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, işkence ve kötü muameleyle mücadele ve ayrımcılıkla mücadele
alanlarında yıllık raporlar hazırlamak.
l) Kamuoyunu bilgilendirmek, düzenli yıllık raporlar dışında, gerek
görüldüğünde görev alanına ilişkin özel raporlar yayımlamak.
m) İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele alanındaki uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, alanındaki uluslararası kuruluşlarla
ilgili mevzuat dâhilinde işbirliği yapmak.
n) İnsan haklarının korunması ve ayrımcılıkla mücadele kapsamında
faaliyet yürüten kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları,
meslek kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği yapmak.
o) Diğer kurumların ayrımcılığın önlenmesine yönelik faaliyetlerine
destek vermek.
ö) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerinin
uygulanmasını izlemek, bu sözleşmeler uyarınca kurulan inceleme, izleme
ve denetleme mekanizmalarına Devletin sunmakla yükümlü olduğu
raporların hazırlanması sürecinde, ilgili sivil toplum kuruluşlarından
da yararlanmak suretiyle görüş bildirmek, bu raporların sunulacağı
uluslararası toplantılara temsilci göndererek katılmak.
p) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Kamu kurum ve kuruluşları ile görevliler, birinci fıkranın (j) bendi
kapsamındaki ziyaretler sebebiyle gerekli yardım ve kolaylığı göstermek
zorundadır.
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(3) Kurum, görev ve yetkilerine ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet
Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunu ve Kadın Erkek Fırsat
Eşitliği Komisyonunu yılda en az bir defa bilgilendirir.
Kurul
MADDE 10 – (1) Kurul, Kurumun karar organıdır. Kurul, bu Kanunla
ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerini kendi sorumluluğu altında,
bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Görev alanına giren konularla
ilgili olarak hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Kurula emir ve talimat
veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.
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(2) Kurul, biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere on bir üyeden
oluşur. Kurulun sekiz üyesi Bakanlar Kurulu, üç üyesi Cumhurbaşkanı
tarafından seçilir. Bakanlar Kurulunca seçilecek bir üye Yükseköğretim
Kurulu tarafından insan hakları alanında çalışmalar yapan öğretim üyelerinden önerilecek iki aday arasından; yedi üye ise dördüncü fıkrada aranan
şartları taşımak kaydıyla, insan hakları alanında çalışmalar yapan sivil
toplum kuruluşları, sendikalar, sosyal ve mesleki kuruluşlar, akademisyenler, avukatlar, görsel ve yazılı basın mensupları ve alan uzmanlarının
göstereceği adaylar veya üyelik başvurusu yapanlar arasından belirlenir.
(3) İkinci fıkraya göre Bakanlar Kurulunca seçilen üyelerin görev
süreleri dolmadan iki ay önce durum, Kurum tarafından uygun iletişim araçlarıyla kamuoyuna duyurulur. Başvurular ve aday bildirimleri
Başbakanlığa yapılır. İkinci fıkrada belirtilen usule göre yeni seçilen
üyeler, yerlerine seçildikleri üyenin görev süresinin bitiminden itibaren
göreve başlar.
(4) Kurula üye olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Kurumun görev alanındaki konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
b) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48
inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7)
numaralı alt bentlerinde belirtilen nitelikleri taşımak.
c) Herhangi bir siyasi partinin yönetim ve denetim organlarında
görevli veya yetkili bulunmamak.
ç) En az dört yıllık lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olmak.
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d) Kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda, sivil
toplum kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da özel sektörde toplamda en az on yıl çalışmış olmak.
(5) Üye seçimlerinde, Kurumun görev alanına giren konularda bilgi
ve deneyimi bulunanların çoğulcu bir şekilde temsiline özen gösterilir.
(6) Üyelerin görev süresi dört yıldır. Arka arkaya iki dönem görev
yapan üyeler bir dönem geçmeden tekrar seçilemez. Üyeliklerde görev
süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşalma olması hâlinde, bir ay
içinde aynı usulle yeni üye seçilir. Bu şekilde seçilen üye, yerine seçildiği
üyenin kalan süresini tamamlar ve bunlardan iki yıl veya daha az süreyle
görev yapanların bu görevleri seçilme dönemi olarak değerlendirilmez.
(7) Başkan ve İkinci Başkan, Kurul tarafından Kurul üyeleri arasından
seçilir.
(8) Başkan, İkinci Başkan ve üyelerin süreleri dolmadan herhangi bir
nedenle görevlerine son verilemez. Ancak üyenin;
a) Seçilmesi için gerekli şartları taşımaması ya da sonradan kaybetmesi,
b) Kurul kararlarını süresi içinde imzalamaması,
c) Kurul tarafından kabul edilebilir mazereti olmaksızın bir takvim
yılı içinde toplam beş Kurul toplantısına katılmaması,
ç) Ağır hastalık veya engellilik nedeniyle iş göremeyeceğinin sağlık
kurulu raporuyla belgelenmesi,
d) Görevi ile ilgili olarak işlediği suçlardan dolayı hakkında verilen
mahkûmiyet kararının kesinleşmesi,
e) Geçici iş göremezlik hâlinin üç aydan fazla sürmesi,
f ) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan mahkûm edilip de cezasının infazına fiilen başlanması hâllerinin Kurul tarafından
tespit edilmesi üzerine Başbakan veya görevlendireceği bakanın onayıyla
üyeliğine son verilir.
(9) Üyelerin Kurulda görev yaptıkları sürece önceki görevleri ile
olan ilişikleri kesilir. Üyeler, özel bir kanuna dayanmadıkça, Kuruldaki
görevlerinin dışında resmî veya özel hiçbir görev alamaz, dernek, vakıf,

501

TBMM 26. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

kooperatif ve benzeri yerlerde yöneticilik ve denetçilik yapamaz, ticaretle
uğraşamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz, hakemlik ve bilirkişilik
yapamaz. Ancak üyeler, asli görevlerini aksatmayacak şekilde bilimsel
amaçlı yayın yapabilir, ders ve konferans verebilir ve bunlardan doğacak
telif hakları ile ders ve konferans ücretlerini alabilir.
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(10) Kamu görevlisi iken üyeliğe seçilenler, memuriyete giriş şartlarını
kaybetmemeleri kaydıyla, görev sürelerinin sona ermesi veya görevden
ayrılma isteğinde bulunmaları ve otuz gün içinde önceki kurum veya
kuruluşlarına başvurmaları durumunda atamaya yetkili makam tarafından
bir ay içinde mükteseplerine uygun bir kadroya atanır. Atama gerçekleşinceye kadar, bunların almakta oldukları her türlü ödemelerin Kurum
tarafından yapılmasına devam olunur. Bunların Kurumda geçirdiği süreler, özlük ve diğer hakları açısından önceki kurum veya kuruluşlarında
geçirilmiş sayılır. Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan üyeliğe seçilip
yukarıda belirtilen şekilde görevi sona erenlere herhangi bir görev veya
işe başlayıncaya kadar, almakta oldukları her türlü ödemeler Kurum
tarafından ödenmeye devam edilir ve bu şekilde üyeliği sona erenlere
Kurum tarafından yapılacak ödeme üç ayı geçemez.
(11) Başkan ve üyeler, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa
tabidir.
(12) Seçilen üyeler ilk toplantının başında aşağıdaki şekilde yemin
ederler:
“Görevimi tam bir tarafsızlık, dürüstlük, hakkaniyet ve adalet anlayışı
içinde yerine getireceğime, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.”
(13) 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca Başkan ve üyeler
için soruşturma yapılması Başbakan veya görevlendireceği bakanın iznine
tabidir. Soruşturma izni verilmesi veya verilmemesine ilişkin kararlara
karşı itirazlar Danıştay tarafından karara bağlanır.
(14) Başkan ve üyeler ile Kurum personeli, görevlerini yerine getirmeleri sırasında edindikleri, kamuya, ilgililere ve üçüncü kişilere ait gizlilik
taşıyan bilgileri, kişisel verileri, Kurumla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri,
ticari sırları ve bunlara ait belgeleri, bu konuda kanunen yetkili kılınan
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mercilerden başkasına açıklayamaz, kendilerinin veya üçüncü kişilerin
yararına kullanamaz. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra
da devam eder.
Kurulun Görev ve Yetkileri
MADDE 11 – (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kurumla ve Kurumun görev alanıyla ilgili düzenlemeler yapılmasına
yönelik kararlar almak.
b) 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.
c) İnsan hakları ve ayrımcılık yasağı ihlallerine ilişkin yargı kararlarının
uygulanmasına ilişkin sorunları izlemek ve değerlendirmek.
ç) Özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan
kişilerin ulusal önleme mekanizması kapsamındaki başvurularını ve bu
kapsamda resen yürütülen incelemeleri karara bağlamak.
d) Görev alanıyla ilgili olarak yargı organlarına, kamu kurum ve
kuruluşlarına ve ilgili kişilere talepleri hâlinde görüş bildirmek.
e) Gerek gördüğünde Kurumun kendi alanında çalışan uluslararası
kuruluşlara üye olmasına ve bu kuruluşlarla işbirliği yapmasına karar
vermek.
f ) Kurum tarafından insan haklarının korunması, ayrımcılıkla mücadele ve ulusal önleme mekanizması görevleri kapsamında yapılan inceleme ve araştırmaları, hazırlanan raporları ve benzeri çalışmaları karara
bağlamak.
g) Kurumun stratejik planını karara bağlamak, amaç ve hedeflerini,
hizmet kalite standartlarını ve performans ölçütlerini belirlemek.
ğ) Kurumun stratejik planı ile amaç ve hedeflerine uygun olarak
hazırlanan bütçe teklifini görüşmek ve karara bağlamak.
h) Kurumun faaliyet raporlarını karara bağlamak.
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ı) Taşınmaz alımı, satımı ve kiralanması konularındaki önerileri görüşüp karara bağlamak.
i) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
Kurulun Çalışma Esasları
MADDE 12 – (1) Kurul, Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Toplantıları Başkan yönetir. Başkanın dışında en az beş üyenin birlikte talep
etmesi hâlinde, Kurul, Başkan tarafından beş gün içinde toplanmak üzere
derhâl toplantıya çağrılır.
(2) Toplantı gündemi Başkan tarafından hazırlanarak, toplantıdan en
az üç gün önce Kurul üyelerine bildirilir. Gündeme yeni madde eklenebilmesi için toplantıda üyelerden birinin öneride bulunması ve önerilen
maddenin Kurul tarafından kabul edilmesi gerekir.
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(3) Kurul, en az yedi üye ile toplanır ve en az altı üyenin aynı yöndeki
oyuyla karar alır. Kararlarda çekimser oy kullanılamaz.
(4) Kurul, kendi üyeleri arasından, her bir çalışma alanı için üçer üyeli
komisyonlar oluşturabilir.
(5) Kurul, başvuruları görüşmek ve sonuçlandırmak üzere Başkan
hariç beş üyeli daireler oluşturabilir. Başkan, dairelerin doğal üyesidir.
(6) Kurul kararları tutanakla tespit edilir ve karar tutanağı toplantı
esnasında veya en geç toplantıyı izleyen beş iş günü içinde toplantıya
katılan tüm üyeler tarafından imzalanarak tekemmül ettirilir. Toplantı
tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde gerekçeler ve varsa karşı
oy gerekçeleri yazılır. Gerektiğinde, Kurul tarafından bu süre uzatılabilir.
(7) Başkan ve üyeler; kendileri, aralarındaki evlilik bağı kalkmış olsa
bile eşleri, evlatlıkları ve üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan
ve ikinci derece dâhil ikinci dereceye kadar kayın hısımlarıyla ilgili veya
kişisel menfaat ilişkisi içinde oldukları konularda toplantı ve oylamaya
katılamaz. Bu durum karar metninde ayrıca belirtilir.
(8) Aksi kararlaştırılmadıkça Kurul toplantılarındaki müzakereler
gizlidir.
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(9) İhtiyaç duyulması hâlinde görüşlerinden yararlanılmak üzere ilgililer Kurul toplantısına davet edilebilir. Ancak, Kurul kararları toplantıya
dışarıdan katılanların yanında alınamaz.
(10) Kurul kararları, tekemmül etmesinden itibaren en geç beş iş günü
içinde ilgililere gönderilir. Kurul kararlarında, ilgili kişilerin bu kararlara
karşı hangi hukuki yollara başvurabilecekleri süreleri ile birlikte belirtilir.
(11) Kurul, gerekli gördüğü durumlarda kararlarını, kişisel verilerin
gizliliği ilkesine bağlı kalmak kaydıyla uygun vasıtalarla kamuoyuna
duyurabilir.
(12) Kurul üyeleri ile Kurum personelinin uyacakları mesleki ve etik
ilkeler, bu maddede belirtilen komisyonların ve dairelerin oluşumu,
çalışma esasları ile Kurulun çalışma usul ve esasları ve diğer hususlar
yönetmelikle düzenlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM – Başvurular ve İnceleme Usulleri
Başvurular
MADDE 17 – (1) Ayrımcılık yasağı ihlalinden zarar gördüğü iddiasında bulunan her gerçek ve tüzel kişi Kuruma başvurabilir. Kuruma
başvuru, illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla da yapılabilir. Başvuru hakkının etkin bir şekilde kullanılmasına hiçbir surette
engel olunamaz. Başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz.
(2) İlgililer, Kuruma başvurmadan önce bu Kanuna aykırı olduğunu
iddia ettikleri uygulamanın düzeltilmesini ilgili taraftan talep eder. Bu
taleplerin reddedilmesi veya otuz gün içerisinde cevap verilmemesi
hâlinde Kuruma başvuru yapılabilir. Ancak Kurum, telafisi güç veya
imkânsız zararların doğması ihtimali bulunan hâllerde, bu şartı aramadan
başvuruları kabul edebilir.
(3) Dava açma süresi içinde Kuruma yapılan başvurular işlemeye
başlamış olan dava açma süresini durdurur.
(4) Yasama ve yargı yetkilerinin kullanılmasına ilişkin işlemler,
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları ile Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler başvurunun konusu olamaz.
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(5) 4857 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamına giren ayrımcılık
iddialarına ilişkin başvurular, 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında
belirlenen şikâyet usulleri izlendikten sonra herhangi bir yaptırım kararı
alınmadığı hâllerde yapılabilir.
(6) İnsan hakları ve ayrımcılık yasağı ihlallerine ilişkin resen yapılan
incelemeler için ihlal mağdurunun şahsen belirlenebilir olduğu durumlarda kendisinin veya kanuni temsilcisinin açık rızasının alınması şarttır.
Ancak, çocuğun yüksek yararının gerektirdiği hâllerde kanuni temsilcisinin rızası aranmaz.
(7) Kuruma yapılacak başvurularda, vesayet ya da koruma altında
olanlar ve çocuklar ile talepleri üzerine mağdur ya da mağdurların kimlik
bilgileri gizli tutulur.
(8) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında yapılan
başvurular hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.
506

(9) İşleme konulmayacak başvurular ve gerekçeli kabul edilmezlik
kararları ile başvuruya ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
İhlal İncelemeleri
MADDE 18 – (1) Kurum, başvuruları ve resen yaptığı incelemeleri
başvuru ve resen inceleme kararı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde
sonuçlandırır. Bu süre, Başkan tarafından bir defaya mahsus olmak üzere
en fazla üç ay uzatılabilir.
(2) Kurum, ihlal iddiasına muhatap olan taraftan yazılı görüşünü
sunmasını ister. Yazılı görüş, istemin tebliğinden itibaren on beş gün
içinde Kuruma ulaştırılır. Yazılı görüş, başvuran kişiye tebliğ edilerek,
görüşünü tebliğden itibaren en geç on beş gün içinde Kuruma sunması
istenir. Talep hâlinde Başkan bu süreleri bir defaya mahsus olmak üzere
on beş gün uzatabilir. Taraflara talepleri hâlinde Kurul önünde ayrı ayrı
sözlü açıklama yapma hakkı tanınabilir.
(3) Başkan, incelemenin özelliğine göre, görüşlerin alınmasından sonra,
resen veya talep üzerine tarafları uzlaşmaya davet edebilir. Uzlaşma, insan
hakları veya ayrımcılık yasağı ihlali olduğu iddia olunan uygulamaya
son verilmesi veya mağdur açısından bu sonucu sağlayacak çözümleri
içerebileceği gibi mağdura belli bir tazminatın ödenmesi biçiminde de
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olabilir. Uzlaşma en geç bir ay içinde sonuçlandırılır. Uzlaşma müzakereleri sırasında yapılan tespitler, alınan beyanlar veya açıklamalar, herhangi
bir soruşturma ve kovuşturmada ya da davada delil olarak kullanılamaz.
(4) Uzlaşma yoluyla sonuçlandırılamayan başvurular ve incelemeler
hakkında ilgili rapora ilişkin müzekkere yirmi gün içinde Kurula sunulur.
Bunun üzerine Kurul, insan hakları veya ayrımcılık yasağı ihlali yapılıp
yapılmadığına ilişkin karar verir.
(5) Kurul, konusu suç teşkil eden insan hakları veya ayrımcılık yasağı
ihlallerini tespit ettiği takdirde, bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunur.
İnceleme Yetkisi
MADDE 19 – (1) Bu Kanunla ve diğer mevzuatla Kuruma verilen
inceleme, araştırma, ziyaret ve rapor hazırlama görevleri ile diğer görevler, insan hakları ve eşitlik uzmanları, insan hakları ve eşitlik uzman
yardımcıları ve Başkan tarafından görevlendirilen diğer Kurum personeli
tarafından yerine getirilir.
(2) Birinci fıkrada sayılanlar, Başkanın yetkilendirmesi hâlinde, tüm
kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerden ilgili bilgi
ve belgeleri istemeye, incelemeye ve bunların örneklerini almaya, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya, özgürlüğünden mahrum bırakılan
ya da koruma altına alınan kişilerin bulundukları yerleri ziyaret etmeye,
buralarda inceleme yapmaya ve gerekli tutanakları düzenlemeye, kötü
muameleye maruz kaldığı iddia edilen kişi ya da kişilerle görüşmeye
yetkilidir. Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler,
Kurumun ziyaretlerini kolaylaştırmak ve taleplerini gecikmeksizin yerine
getirmek zorundadırlar.
(3) Kurumun görev ve yetki alanına giren konularda yerinde inceleme
ve araştırma yapmak üzere, Başkanın belirleyeceği Kurum personelinin
başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin ve diğer kişilerin katılımıyla heyet oluşturulabilir. Heyette görev alacak kamu kurum
ve kuruluşları temsilcileri kendi kurum ve kuruluşlarınca, diğer kişiler
ise Başkan tarafından belirlenir. Heyetler tarafından yapılan inceleme
ve araştırmaların sonuçları Kurum tarafından bir rapor hâline getirilir.
Heyetlerin giderleri Kurum bütçesinden karşılanır.
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(4) Kurumun inceleme ve araştırma konusuyla ilgili olarak gerekçesini
belirterek istediği bilgi ve belgelerin, bu talebin tebliğ edildiği tarihten
itibaren otuz gün içinde verilmesi zorunludur.
Bilirkişi Görevlendirilmesi ve Tanık Dinlenmesi
MADDE 20 – (1) Kurumca inceleme ve araştırma yapılan ve ileri
derecede teknik ve mali uzmanlık bilgisi gerektiren konularla ilgili olarak,
Başkan ya da Kurul tarafından, ücreti Kurum bütçesinden ödenmek üzere
bilirkişi görevlendirilebilir. Bilirkişi olarak görev yapacakların nitelikleri
ve çalışma esasları yönetmelikle düzenlenir.
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(2) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı
kalmak üzere, Kurum dışından görevlendirilmek ve ayda beşi geçmemek
kaydıyla her inceleme ve araştırma konusu için uhdesinde kamu görevi
bulunan her bilirkişiye (1.000), uhdesinde kamu görevi bulunmayan her
bilirkişiye (2.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı
sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere bilirkişi ücreti ödenir. Bu ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
(3) İnceleme ve araştırma konusuyla ilgili olarak gerek görülmesi
hâlinde Kurul ve inceleme ve araştırma yapmaya yetkili Kurum personeli,
tanık veya ilgili kişileri dinleyebilir.
İspat Yükü
MADDE 21 – (1) Münhasıran ayrımcılık yasağının ihlali iddiasıyla
Kuruma yapılan başvurularda, başvuranın iddiasının gerçekliğine ilişkin
kuvvetli emarelerin ve karine oluşturan olguların varlığını ortaya koyması
hâlinde, karşı tarafın ayrımcılık yasağını ve eşit muamele ilkesini ihlal
etmediğini ispat etmesi gerekir.
İstişare Komisyonu ve İstişare Toplantıları
MADDE 22 – (1) Ayrımcılık yasağıyla ilgili konularda sorunları ve
çözüm önerilerini tartışmak ve bu konularda bilgi ve görüş alışverişinde
bulunmak amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, sosyal ve mesleki kuruluşlar, yükseköğretim kurumları,
basın ve yayın kuruluşları, araştırmacılar ve ilgili diğer kişi, kurum ve
kuruluşların katılımıyla istişare komisyonu oluşturulur.
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(2) Kurum, insan hakları sorunlarını tartışmak ve insan hakları konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla, kamu kurum ve
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, sosyal ve mesleki kuruluşlar, yükseköğretim kurumları, basın ve yayın kuruluşları, araştırmacılar
ve ilgili diğer kişi, kurum ve kuruluşların katılımıyla merkezde ve illerde
istişare toplantıları gerçekleştirir.
(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle
belirlenir.
ALTINCI BÖLÜM – Çeşitli ve Son Hükümler
İstatistik
MADDE 24 – (1) Kurul, ayrımcılıkla mücadele amacıyla hangi alanlarda resmî nitelikte istatistik toplanmasına ihtiyaç olduğuna Türkiye
İstatistik Kurumu ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte karar verir.
Ayrımcılık belirtilerinin tüm boyutlarını ortaya koyabilmek için gerekli
olan istatistiksel bilgilerin, verilere sürekli ve eksiksiz şekilde erişilmesini
sağlayacak bir sistem içinde toplanmasından Resmî İstatistik Programı
kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu sorumludur.
İdari Yaptırımlar
MADDE 25 – (1) Ayrımcılık yasağının ihlali hâlinde, bu ihlalin etki
ve sonuçlarının ağırlığı, failin ekonomik durumu ve çoklu ayrımcılığın
ağırlaştırıcı etkisi dikkate alınarak ihlalden sorumlu olan kamu kurum
ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, gerçek
kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri hakkında bin Türk lirasından on beş
bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen idari para cezasının kamu kurum ve
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hakkında
uygulanması hâlinde, ödenen idari para cezası, cezaya esas ayrımcı uygulamaya kusuruyla sebebiyet veren kamu kurum ve kuruluşlarında görev
yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarında görev yapanlara rücu edilir.
(3) 19 uncu maddede öngörülen yükümlülüklere, uyarıya rağmen haklı
bir neden olmaksızın belirtilen sürede uymayan birinci fıkra kapsamındaki
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kişi ve kuruluşlar hakkında beş yüz Türk lirasından iki bin Türk lirasına
kadar idari para cezası uygulanır. Bu fıkrada düzenlenen idari para cezaları
hakkında da ikinci fıkra hükmü uygulanır.
(4) Kurul, verdiği idari para cezasını bir defaya mahsus olmak üzere
uyarı cezasına dönüştürebilir. Hakkında uyarı cezası verilen kişi veya
kurumun ayrımcı fiilinin tekrarı hâlinde alacağı ceza yüzde elli oranında
artırılır. Bu artış ceza üst sınırını aşamaz.
(5) Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren
bir ay içinde ödenir.
(6) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde idari yaptırımlara ilişkin
olarak 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri
uygulanır.
İnsan Hakları ve Ayrımcılıkla Mücadele Eğiticileri
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MADDE 26 – (1) İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele eğitimi,
Kurum personeli veya insan hakları ve ayrımcılıkla mücadele eğiticileri
tarafından verilir. Eğiticilerin nitelikleri, çalışma usul ve esasları ile
eğiticilere verilecek ücret Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak
yönetmelikle düzenlenir.
Yönetmelik
MADDE 27 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler
Kurum tarafından yürürlüğe konulur.
Hak ve Yetkiler ile Personelin Devri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bakanlar Kurulunca ilk yapılacak seçimde
seçilecek üyelere ilişkin başvurular ve aday bildirimleri Başbakanlığa
yapılır. Başvurular ve aday bildirimlerine ilişkin hususlar Başbakanlık
tarafından ilan edilir.
(2) Bu Kanun ile kurulan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
teşkilatlanıncaya kadar Kuruma verilen görev ve hizmetler mülga Türkiye İnsan Hakları Kurumunun mevcut personeli eliyle yürütülmeye
devam edilir.
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(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga Türkiye İnsan Hakları
Kurumuna ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, nakit ve
benzeri değerler, her türlü borç ve alacaklar, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar ile kadro ve pozisyonlarda
bulunan personel, hiçbir işleme gerek kalmaksızın Türkiye İnsan Hakları
ve Eşitlik Kurumuna devredilmiş sayılır.
(4) Mülga Türkiye İnsan Hakları Kurumu tarafından yapılmış olan
sözleşmelere Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu halef olur. Mülga
Türkiye İnsan Hakları Kurumunun leh ve aleyhine açılmış davalar ile
icra takiplerinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kendiliğinden
taraf sıfatını kazanır.
(5) Mülga Türkiye İnsan Hakları Kurulu üyelerinin üyelikleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. Mülga Türkiye İnsan Hakları
Kurumu Başkanı ve İkinci Başkanı, bu Kanuna göre seçilen Türkiye İnsan
Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı göreve başlayıncaya kadar Türkiye
İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı ve İkinci Başkanı olarak görev
yapar. Bunlar, bu Kanuna göre seçilen Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik
Kurumu Başkanı göreve başladığında, atandıkları mevzuata göre kalan
görev sürelerinin sonuna kadar görev yapmak üzere ekli (2) sayılı liste
ile ihdas edilen Kurum Başkanlık Müşaviri kadrolarına hiçbir işleme
gerek kalmaksızın atanmış sayılır ve Başkan tarafından belirlenen istişari
görevleri yürütür. Bu fıkra ile ihdas edilen Kurum Başkanlık Müşaviri
kadroları, bu kadroların herhangi bir sebeple boşalması ve her hâlde
anılan kadrolara atanmış sayılan Başkan ve İkinci Başkanın atandıkları
mevzuata göre kalan görev sürelerinin sona ermesi hâlinde hiçbir işleme
gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu fıkraya göre Kurum Başkanlık
Müşaviri kadrolarına atanmış sayılanlara, fiilen görev yapma şartına bağlı
ödemeler hariç mali ve sosyal haklar kapsamında bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmakta olan
ödemelere, kalan görev süreleri sonuna kadar devam edilir. Bunlar görev
sürelerinin sonunda talepleri hâlinde, Kurumda veya önceki kurumlarında öğrenim durumları, hizmet yılı ve kazanılmış hak aylık derecelerine
uygun bir kadroya en geç bir ay içinde atanır.
(6) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte İnsan Hakları Uzmanı ve
İnsan Hakları Uzman Yardımcısı kadrolarında bulunanlar, İnsan Hakları
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ve Eşitlik Uzmanı ile İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın hâlen bulundukları kadro
dereceleriyle atanmış sayılır ve bunlardan 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin geçici 12 nci maddesi hükmünden yararlananların bu
hakları söz konusu kadrolarda bulundukları sürece devam eder. Bu
fıkraya göre atananların İnsan Hakları Uzmanı kadrosunda geçirdiği
süreler İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı kadrosunda, İnsan Hakları
Uzman Yardımcısı kadrosunda geçirdiği süreler ise İnsan Hakları ve
Eşitlik Uzman Yardımcısı kadrosunda geçmiş sayılır.
(7) Mülga Türkiye İnsan Hakları Kurumu kadrolarında bulunan
memurlardan yukarıdaki fıkralarda belirtilenler dışında kalanlar, Kurum
için ihdas edilen aynı unvanlı kadrolara hâlen bulundukları kadro dereceleriyle başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.
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(8) Bu madde uyarınca atanan veya atanmış sayılan personelin yeni
kadrolarına atandıkları veya atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin en son ayda aldıkları sözleşme ücreti, aylık, ek gösterge,
ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ödeme ve
benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin toplam net tutarının (Bu
tutar sabit bir değer olarak esas alınır.); yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan sözleşme ücreti, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya
isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı,
temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan
her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı
fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması hâlinde
aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın
fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları veya
atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir
değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark
tazminatı ödenmesine son verilir.
(9) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar mülga Türkiye İnsan
Hakları Kurumunda geçen hizmetler, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik
Kurumunda geçmiş sayılır.
(10) Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun 2016 mali yılı
harcamaları, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden
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Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, mülga Türkiye
İnsan Hakları Kurumunun 2016 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerinden
karşılanır.
(11) Başbakanlık tarafından yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar il
ve ilçe insan hakları kurulları faaliyetine devam eder.
(12) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarını
bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi
eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda insan hakları alanında
faaliyet gösteren kurumların merkez teşkilatı kadrolarına atanmış olanlar talepleri hâlinde kurumlarının, hakimler ve savcılar ise kendilerinin
muvafakati ile, Kurumun görev alanına giren konularda doktora yapmış
olan Devlet memurları ile öğretim elemanları ise başvurmaları hâlinde
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, bu Kanun
kapsamında atanan Kurul tarafından belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde
İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı olarak atanabilirler. Bu fıkra hükümlerine göre atanacak olanların sayısı, Kurumun kadro cetvellerindeki İnsan
Hakları ve Eşitlik Uzmanı ve İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı
kadro sayısının yüzde onunu geçemez.
(13) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler Kurulun
ilk toplantı tarihinden itibaren altı ay içerisinde yürürlüğe konulur.
Ayrımcılık yasağı ihlali iddialarına ilişkin başvurular 17 nci maddenin
dokuzuncu fıkrasında öngörülen yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren alınır.
Bu kanun ile 1 kanun (6332 s.K) yürürlükten kaldırılmış,
2 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamede
toplam 8 madde değiştirilmiştir.
(ç). 07.4.2016 tarihli 6702 sayılı Şanlıurfa’ya İstiklal Madalyası
Verilmesi Kanunu:
Özeti
TBMM, 12.06.1984 tarihli ve 3020 sayılı kanunla Urfa ilimizin adını
Şanlıurfa olarak değiştirmiştir. Gecikmiş bir hakkın teslimi olarak Şanlıurfa ilinin İstiklal Madalyası ile taltifi amacıyla düzenleme yapılmıştır.
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İstiklal Savaşımızda Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerimizin
önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu nedenle isimleri özel olarak verilmiştir.
Gaziantep ve Kahramanmaraş illerimiz aynı zamanda İstiklal Madalyası
ile taltif edilmişlerdir.
Urfa önce İngilizlerin istilasına uğramış, 15 Eylül 1919 tarihinde,
İngilizler ile Fransızlar arasında yapılan Anlaşma sonucu İngiliz kuvvetleri
Urfa’dan çekilmiş ve şehir, 31 Ekim 1919’da Fransız işgaline uğramıştır.
İşgalciler, halkı yıldırmak için baskı, zulüm ve sert uygulamalara yönelmiş, uzun sureli işgal planları yapmışlardır. Urfa halkının kararlı tutumu
ve vatan aşkıyla gösterdiği güçlü direniş üzerine, Fransız kuvvetleri, 11
Nisan 1920 sabahı, Urfa’yı terk etmişlerdir.
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Millî amaçlar uğruna, yerel imkânlarla savaşa başlayan yürekli ve
inançlı milli kuvvetler, silah ve teçhizatı zayıf olmasına rağmen, istiklali
ve hürriyeti namus bilen şehir halkının destan niteliğindeki mücadelesiyle
işgalci kuvvetleri kovmuştur.
Urfa’nın bağımsızlığı için yürütülen bu anlamlı mücadele, ülkemizin
bağımsızlığa giden yolda önemli adımlardan birisini oluşturmuştur. Ayrıca
Urfa’da başlatılan bağımsızlık mücadelesinin kazanılması, tüm yurtta
başlatılan millî hareketler için de ilham kaynağı olmuştur.
Bu mücadeleyi dikkate alan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 12.06.1984
tarihli ve 3020 sayılı “Urfa Adının Şanlıurfa Olarak Değiştirilmesi
Hakkında Kanun”la Urfa ilimizin adını “Şanlıurfa” olarak değiştirmiştir.
İçeriği
MADDE 1 – (1) Kurtuluş Savaşı esnasında verdiği destansı mücadele
ile büyük kahramanlık gösteren Şanlıurfa’ya İstiklal Madalyası verilmiştir.
(d). 23.4.2016 tarihli 6706 sayılı Cezai Konularda
Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu:
Özeti
Bu kanun ile,
•

Cezaî konularda uluslararası adlî iş birliğinin usul ve esasları
düzenlenmekte,
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•

Merkezî Makam ile Adalet Bakanlığının tanımlandığı, uluslararası
adlî iş birliğinin kapsamının, cezaî konularda bir devletin adlî
mercilerinin diğer bir devletin adlî mercileri adına yerine getirdiği
işlemlerden oluştuğu,

•

Merkezi makamın görevinin, uygulanacak adlî iş birliğinin türü
ve izlenecek yöntem konusunda karar vermek olduğu,

•

Adli iş birliği taleplerinin red sebeplerinin sıralandığı,

•

Adlî iş birliği kapsamında gelen bilgi ve belgelerin, gönderen devlet
izin vermedikçe, talebe konu olan soruşturma veya kovuşturma
ya da infaz işlemleri dışında kullanılamayacağının vurgulandığı,

•

Adli yardımlaşma kapsamında Türk adli mercilerinin talepleri
ile yabancı adli mercilerin taleplerinde uygulanacak hükümlerin
açıklandığı,

•

Adlî yardımlaşma talebinin yerine getirilmesinde görüntülü ve
sesli iletişim tekniğinin kullanılabileceğinin ifade edildiği,

•

Türkiye’nin iade talebinde bulunmasının şartlarının açıklandığı,
Türkiye’den yabancı devlete iade hükümleri ile iadenin kabul
edilemeyeceği haller ile teslim işlemlerinin ifade edildiği, iade
amacıyla geçici tutuklama ve koruma tedbirlerinin uygulanma
hükümlerinin belirtildiği,

•

Soruşturma ve kovuşturmanın devri, infazın devri, hükümlünün
nakli esas ve usüllerinin açıklandığı görülmektedir.

İçeriği
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, cezaî konularda uluslararası
adlî iş birliğinin usul ve esaslarını düzenlemektir.
(2) Bu Kanun, yabancı devletlerle cezaî konularda yapılacak adlî iş
birliğini kapsar.
(3) Türkiye’nin taraf olduğu adlî iş birliğine ilişkin milletlerarası
andlaşmalar ile diğer kanun hükümleri saklıdır.

515

TBMM 26. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

Merkezî Makamın Görev ve Yetkileri
MADDE 3 – (1) Merkezî Makamın görev ve yetkileri şunlardır:
a) Taraf olunan milletlerarası andlaşmalar veya mütekabiliyet ilkesi
çerçevesinde, yabancı devletlerin adlî iş birliği taleplerinin kabulü ile Türk
adlî mercilerinin yapacağı iş birliği taleplerinin uygunluğu konusunda
karar vermek.
b) Uygulanacak adlî iş birliğinin türü ve izlenecek yöntem konusunda
karar vermek.
c) Adlî iş birliği kapsamında devletlerce talep edilen bilgi ve belgelerin
kullanılmasına muvafakat vermek, bunların kullanılmasını sınırlandırmak, teminat veya şarta bağlamak.
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(2) Yabancı devlet ile Türkiye arasında hukukî ve fiilî mütekabiliyet
bulunmaması hâlinde, adlî iş birliği talebinin yerine getirilmesi, talep
eden devletin Türkiye’nin aynı konuya ilişkin adlî iş birliği taleplerini
karşılamayı garanti etmesi şartına bağlanabilir.
(3) Yabancı bir devletin adlî iş birliği talebinin yerine getirilmesi,
Merkezî Makam tarafından şarta veya teminata bağlanabilir.
(4) Merkezî Makam, yargı yetkisine giren hususlar hariç olmak üzere,
devletlerce ileri sürülen şartları kabul edebilir veya istenen teminatı
verebilir. Merkezî Makamca kabul edilen şartlar veya verilen teminatlar
adlî mercileri bağlar.
(5) Adlî iş birliği taleplerinin yerine getirilmesi nedeniyle tazminat
ödenmesi durumunda, Merkezî Makam ödenen tazminatı ilgili devletten
talep edebilir.
(6) Adlî iş birliği talebine esas teşkil eden suçun ağırlığı ile talebin
yerine getirilmesi için sarf edilecek emek, mesai ve masraf arasında açık
orantısızlık bulunması veya bir devletin mutat olarak yerine getirmekten
imtina ettiği işlemlere ilişkin olması hâlinde, Merkezî Makam talebi geri
çevirebilir.
(7) Merkezî Makam, bu Kanun kapsamında yabancı devletlerle yapacağı işlemlerde gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşünü alabilir.
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Adlî İş Birliği Taleplerinin Reddi
MADDE 4 – (1) Yabancı devletlerin adlî iş birliği talepleri;
a) Türkiye’nin egemenlik hakları, millî güvenliği, kamu düzeni veya
diğer temel çıkarlarının ihlal edilmesi,
b) Talebe konu fiilin sırf askerî suç, düşünce suçu, siyasî suç veya siyasî
suçla bağlantılı bir suç olması,
c) Talebe konu kişinin ırkı, etnik kökeni, dini, vatandaşlığı, belli bir
sosyal gruba mensubiyeti veya siyasî görüşleri nedeniyle bir soruşturma
veya kovuşturmaya maruz bırakılacağına veya cezalandırılacağına ya da
işkence veya kötü muameleye maruz kalacağına dair inandırıcı nedenlerin bulunması,
ç) Talepte bulunan devlette savunma hakkına ilişkin temel güvencelerin
bulunmaması hâllerinde reddedilebilir.
Usul Hükümlerinin Uygulanması
MADDE 5 – (1) Adlî iş birliği talepleri yerine getirilirken, bu Kanunda
ve diğer kanunlarda hüküm bulunmayan hâllerde, 4/12/2004 tarihli ve
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır.
Bilgi ve Belgelerin Kullanılması
MADDE 6 – (1) Adlî iş birliği kapsamında gelen bilgi ve belgeler,
gönderen devlet izin vermedikçe, talebe konu olan soruşturma veya
kovuşturma ya da infaz işlemleri dışında kullanılamaz.
(2) Aşağıdaki hâllerde izin şartı aranmaz:
a) Talebe konu suçun hukukî vasfının değişmesi.
b) Adlî iş birliği işleminden sonra ortaya çıkan yeni şüpheli veya
sanıkların soruşturma ya da kovuşturmaya dâhil edilmesi.
c) Talebe konu suçla ilgili bilgi ve belgelerin, bu suçla bağlantılı olan
hukuk davalarında gerekli olması.
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İKİNCİ BÖLÜM – Adlî Yardımlaşma
Türk Adlî Mercilerinin Talepleri
MADDE 7 – (1) Adlî merciler, soruşturma veya kovuşturmanın
sonuçlandırılması ya da verilen mahkûmiyet kararlarının yerine getirilmesi
için ihtiyaç duyulan konularda adlî yardımlaşma talebinde bulunabilir.
Bu durumda aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde adlî yardımlaşma talebinden
önce delillerin korunması amacıyla geçici tedbirlerin alınması istenebilir.
b) Tebligata ilişkin adlî yardımlaşma taleplerinde, kısıtlayıcı veya
zorlayıcı tedbir uygulanacağına ilişkin ihtarlara yer verilmez.
c) Adlî yardımlaşma talebine konu işlemin yerine getirilmesi sırasında
hazır bulunma talebinde bulunulabilir.
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ç) Adlî yardımlaşma talebi kapsamında ilgili devletin iç hukukuna
uygun olarak yerine getirdiği işlemler, Türk hukuku bakımından da
geçerli sayılır.
(2) Adlî mercilerce, yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında başka bir devletin ceza soruşturması başlatmasına neden olabilecek
bilgilerin öğrenilmesi hâlinde, talep olmaksızın bu bilgiler, ilgili devlete
gönderilmek üzere Merkezî Makama bildirilebilir.
Yabancı Adlî Mercilerin Talepleri
MADDE 8 – (1) Adlî yardımlaşma talepleri hakkında aşağıdaki
hükümler uygulanır:
a) Talepler, Türk hukukuna uygun olarak yerine getirilir. Özel bir
usulün talep edilmesi hâlinde, Türk hukukuna aykırı olmadığı takdirde,
talep bu usule uygun olarak yerine getirilebilir.
b) Türk adlî mercileri, talepleri kısmen veya tamamen reddedebilir ya
da gerek görülen hâllerde ek bilgi veya belge isteyebilir.
c) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, adlî yardımlaşma talebi
gönderilmeden önce delillerin korunması amacıyla geçici tedbirler alınabilir. Geçici tedbirin alındığı tarihten itibaren kırk gün içinde adlî
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yardımlaşma talebinin Merkezî Makama ulaşmaması hâlinde tedbir,
yetkili makam veya merciler tarafından derhâl kaldırılır.
ç) Arama veya elkoyma talebinde bulunulması hâlinde, talebin konusu
olan suçun iadeye elverişli bir suç olması gerekir. Talep üzerine elkonulan
malvarlığı değerleri ile taşınmaz, hak ve alacaklarla ilgili olarak Türk adlî
mercileri yılda en az bir defa talep eden devletten tedbirin devamının
istenip istenmediğine ilişkin bilgi ister.
d) Tebligata ilişkin adlî yardımlaşma talebinde kısıtlayıcı veya zorlayıcı
tedbir uygulanacağına ilişkin ihtar bulunması hâlinde talep reddedilir.
e) Adlî yardımlaşma talebine konu işlemin yerine getirilmesi sırasında
yabancı adlî merciler, Türk adlî mercileri önünde hazır bulunma talebinde
bulunabilir. Talep, uygun görülmesi hâlinde yerine getirilir.
f ) Kişi hakkında Türk mahkemelerince verilen mahkûmiyet veya beraat
hükmü bulunması ya da suçun affa veya zamanaşımına uğramış olması
hâlinde, aynı fiile ilişkin adlî yardımlaşma talepleri yerine getirilmeyebilir.
Görüntülü ve Sesli İletişim Tekniğiyle Adlî Yardımlaşma
MADDE 9 – (1) Adlî yardımlaşma talebinin yerine getirilmesinde
görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması istenebilir. Bu işlemler,
yerine getiren devletin yetkili makam veya mercilerinin yönetimi altında
ve bu devletin hukuku uyarınca yürütülür.
(2) Türk adlî mercileri tarafından adlî yardımlaşma talebinin görüntülü ve sesli iletişim tekniği kullanılmak suretiyle yerine getirilmesinin
istenmesi hâlinde, milletlerarası andlaşmalarda hüküm bulunması kaydıyla işlem, Türk adlî mercilerinin yönetimi altında ve Türk hukuku
uyarınca yürütülür.
(3) Yabancı devlet tarafından adlî yardımlaşma talebinin görüntülü ve
sesli iletişim tekniği kullanılmak suretiyle yerine getirilmesinin istenmesi
hâlinde, milletlerarası andlaşmalarda hüküm bulunması kaydıyla işlem,
talep eden devletin adlî mercilerinin yönetimi altında ve bu devletin
hukuku uyarınca yürütülür. Bu işlem sırasında Türk adlî mercileri hazır
bulunur ve Türk hukukunun temel ilkelerinin ihlal edilmemesi gözetilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – İade
Türkiye’den Yabancı Devlete İade
MADDE 10 – (1) Yabancı ülkede işlenen bir suç nedeniyle hakkında
adlî merciler tarafından ceza soruşturması veya kovuşturması başlatılan
ya da mahkûmiyet kararı verilen bir yabancı, talep üzerine, soruşturma
veya kovuşturmanın sonuçlandırılabilmesi ya da hükmedilen cezanın
infazı amacıyla talep eden devlete iade edilebilir.
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(2) Talep eden devlet hukuku ile Türk hukukuna göre, soruşturma
veya kovuşturma aşamasında üst sınırı bir yıl veya daha fazla hürriyeti
bağlayıcı cezayı gerektiren suçlardan dolayı iade talebi kabul edilebilir.
Kesinleşmiş mahkûmiyet kararları bakımından iade talebinin kabul
edilebilmesi için hükmolunan cezanın en az dört ay hürriyeti bağlayıcı
ceza olması gerekir. İadesi istenen kişinin birden fazla suçu bulunması
hâlinde, bunlardan bazılarının cezası belirtilen sürelerin altında olsa dahi
birlikte iadeye konu edilebilir.
(3) Aynı kişi hakkında birden fazla devlet tarafından iade talebinde
bulunulması hâlinde, suçların ağırlığı ve işlendiği yer, taleplerin geliş
sırası, kişinin vatandaşlığı ve yeniden iade edilme ihtimali gibi şartlar
dikkate alınarak, iade taleplerinden hangisinin öncelikli olarak işleme
alınacağı Merkezî Makam tarafından belirlenir.
(4) İade hâlinde, kişi ancak iade kararına dayanak teşkil eden suçlardan
dolayı yargılanabilir veya kişinin mahkûm olduğu ceza infaz edilebilir.
İadenin Kabul Edilemeyeceği Hâller
MADDE 11 – (1) Aşağıda sayılan hâllerde iade talebi kabul edilmez:
a) Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere, iadesi talep edilen kişinin Türk vatandaşı olması.
b) İadesi talep edilen kişinin ırkı, etnik kökeni, dini, vatandaşlığı, belli
bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasî görüşleri nedeniyle bir soruşturma
veya kovuşturmaya maruz bırakılacağına veya cezalandırılacağına ya
da işkence veya kötü muameleye maruz kalacağına dair kuvvetli şüphe
sebeplerinin bulunması.
c) İade talebine esas teşkil eden fiilin;
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1) Düşünce suçu, siyasî suç veya siyasî suçla bağlantılı bir suç niteliğinde olması,
2) Sırf askerî suç niteliğinde olması,
3) Türkiye Devletinin güvenliğine karşı, Türkiye Devletinin veya
bir Türk vatandaşının ya da Türk kanunlarına göre kurulmuş bir tüzel
kişinin zararına işlenmesi,
4) Türkiye’nin yargılama yetkisine giren bir suç olması,
5) Zamanaşımı veya affa uğramış olması.
ç) İadesi talep edilen kişi hakkında, talebe konu fiil nedeniyle daha
önce Türkiye’de beraat veya mahkûmiyet kararı verilmiş olması.
d) İade talebinin, ölüm cezası veya insan onuru ile bağdaşmayan bir
ceza gerektiren suçlara ilişkin olması.
(2) Birinci fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamındaki
iade talebinin dayanağını teşkil eden fiilin bütün unsurları, özellikle işleniş
şekli, suçun işlenişinde kullanılan araçların veya ortaya çıkan sonuçların
ağırlığı dikkate alınarak fiil siyasî suç olarak kabul edilmeyebilir. Soykırım
ve insanlığa karşı suçlar, siyasî suç olarak kabul edilmez.
(3) Birinci fıkranın (d) bendinde, cezanın niteliğine ilişkin bir ret
sebebinin varlığı hâlinde, talep eden devlet tarafından, öngörülen cezanın
infaz edilmeyeceğine dair yeterli teminat verilmesi hâlinde, iade talebi
kabul edilebilir.
(4) İadesi talep edilen kişinin, talep tarihinde on sekiz yaşını doldurmamış olması, uzun zamandan beri Türkiye’de bulunuyor olması veya
evli bulunması gibi kişisel hâlleri nedeniyle, iadenin kişinin kendisini
veya ailesini, fiilin ağırlığı ile orantısız şekilde mağdur edecek olması
durumunda iade talebi kabul edilmeyebilir.
İade ve Sınır Dışı İlişkisi
MADDE 12 – (1) Yabancı, iade sürecinde Merkezî Makamın görüşü
alınmadan sınır dışı edilemez.
(2) Yabancı, Merkezî Makamın görüşü alınmadan, iade talebi reddedilen devlete sınır dışı edilemez.
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Merkezî Makamın İncelemesi
MADDE 13 – (1) Merkezî Makam, iade taleplerini inceleyerek, lüzum
görmesi hâlinde ek bilgi ve belge talebinde bulunabilir ve gerekli şartları
taşımayan talepleri reddeder.
(2) Gerekli şartları taşıyan talepler, yetkili ağır ceza mahkemesi nezdindeki Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.
Geçici Tutuklama
MADDE 14 – (1) İade talebine konu olabilecek bir suçun işlendiğinin
kabulü için kuvvetli şüphe bulunması hâlinde, iade talebinin Merkezî
Makama ulaşmasından önce, Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası
andlaşma hükümleri veya mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, ilgili devletin talebi ve Merkezî Makamın uygun bulması üzerine kişi geçici olarak
tutuklanabilir.
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(2) İade talebine konu olabilecek ve 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi
kapsamına giren bir suç işlediği yönünde kuvvetli şüphe bulunan kişi,
ilgili devletin talebi aranmaksızın geçici olarak tutuklanabilir.
(3) İlgili devletin geçici tutuklama talebi, Merkezî Makam tarafından
iade amacıyla yakalanması ve Cumhuriyet başsavcılığına sevki için İçişleri
Bakanlığına gönderilir. Yakalanan kişi, geçici tutuklama hususunda karar
verilmek üzere en geç yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkimi önüne
çıkarılır. Sulh ceza hâkimi geçici tutuklanması talep edilen kişiye, rızaya
dayalı iade imkânı ile bunun hukukî sonuçları hakkında bilgi verdikten
sonra talep hakkında karar verir.
(4) Geçici tutuklama süresi ilgili milletlerarası andlaşma hükümlerine
göre belirlenir. Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde kişi, en fazla kırk gün
geçici tutuklu kalabilir.
(5) Geçici tutuklama yerine kişinin kaçmasına engel olacak şekilde
Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesi uyarınca adlî kontrol
kararı verilebilir.
(6) İlgili devlet tarafından dördüncü fıkrada belirtilen süre içinde iade
evrakının gönderilmemesi hâlinde geçici tutuklama veya adlî kontrol
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kararı kaldırılır. Bu durum, iade talebinin alınmasından sonra iade
amacıyla koruma tedbirleri uygulanmasına engel teşkil etmez.
Görev ve Yetki
MADDE 15 – (1) İade talebi hakkında karar vermeye, kişinin bulunduğu yer ağır ceza mahkemesi yetkilidir. Kişinin bulunduğu yer belli
değilse, Ankara ağır ceza mahkemesi yetkilidir.
(2) Cumhuriyet başsavcılığı, iade talebine ilişkin karar vermek üzere
ağır ceza mahkemesinden talepte bulunur.
İade Amacıyla Koruma Tedbirlerinin Uygulanması
MADDE 16 – (1) Ağır ceza mahkemesi iade sürecinin her aşamasında
iadesi talep edilen kişi hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri
uyarınca koruma tedbirlerine karar verebilir.
(2) İade sürecinde kişinin tutuklanması durumunda teslime kadar
geçen süre içindeki tutukluluk durumu, ağır ceza mahkemesince en geç
otuzar günlük sürelerle incelenir.
(3) Ağır ceza mahkemesinin iade talebinin kabulüne ilişkin kararının
kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde 19 uncu maddeye göre iade
kararı verilmemesi hâlinde kişi hakkındaki koruma tedbirleri kaldırılır.
(4) Toplam tutukluluk süresi, kişinin iade talebine konu suçtan dolayı
alabileceği veya mahkûm olduğu cezanın infaz süresini geçemez.
Rızaya Dayalı İade Usulü
MADDE 17 – (1) Kişi, iadeye rıza göstermesi hâlinde normal iade
usulü uygulanmadan talep eden devlete iade edilebilir.
(2) Ağır ceza mahkemesince kişiye, Ceza Muhakemesi Kanununda
belirtilen haklarıyla birlikte rızaya dayalı iadenin mahiyeti ve hukukî
sonuçları anlatılır. Kişiye rızaya dayalı iade usulünü kabul edip etmediği
sorulur.
(3) Mahkeme, kişinin rızaya dayalı iade usulünü kabul etmesi üzerine
bu Kanun ve Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası andlaşma hükümlerine göre iade talebinin kabul edilebilir olup olmadığına karar verir.
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Bu karara karşı itiraz yoluna başvurulabilir. Kararın kesinleşmesi hâlinde
iade evrakı Merkezî Makama gönderilir.
(4) Rızaya dayalı iade usulü uygulanarak verilen iade kararının yerine
getirilmesi, Merkezî Makamın onayına bağlıdır.
İade Yargılaması
MADDE 18 – (1) Kişinin rızaya dayalı iade usulünü kabul etmemesi
hâlinde mahkeme, iade şartlarını bu Kanun ve Türkiye’nin taraf olduğu
milletlerarası andlaşma hükümlerine göre inceleyerek iade talebinin kabul
edilebilir olup olmadığına karar verir.
(2) Talep eden devlet tarafından gönderilen belgelerin yeterli görülmemesi hâlinde mahkeme, uygun bir süre içinde ek bilgi ve belgelerin
gönderilmesini isteyebilir.
(3) İade yargılamasında katılma talebinde bulunulamaz.
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(4) Mahkemenin kararına karşı temyiz yoluna başvurulabilir. Yargıtay
bu başvuruları üç ay içinde sonuçlandırır. Kararın kesinleşmesi hâlinde
iade evrakı karar ile birlikte Merkezî Makama gönderilir.
İade Kararı
MADDE 19 – (1) Ağır ceza mahkemesince iade talebinin kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi hâlinde, bu kararın yerine getirilmesi,
Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarının görüşü alınarak Adalet Bakanının
teklifi ve Başbakanın onayına bağlıdır.
(2) Merkezî Makam iade talebinin kabul veya ret edildiğini, talep
eden devlete ve iadesi talep edilen kişiye bildirir.
Teslim
MADDE 20 – (1) İadesine karar verilen kişinin teslim işlemleri, ilgili
bakanlıklarla iş birliği hâlinde yürütülür.
(2) İadesine karar verilen kişinin, talep eden devlet makamları ile
kararlaştırılan tarihte haklı bir neden olmaksızın teslim alınmaması
hâlinde, bu tarihten itibaren otuz gün sonra mahkemece kişi hakkında
verilen koruma tedbirleri kaldırılır.
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(3) İadesine karar verilen kişi hakkında, başka bir suç nedeniyle
Türkiye’de ceza soruşturması veya kovuşturması ya da infazı gerekli bir
hapis cezası bulunması veya kişinin seyahat edebilecek durumda olmaması hâlinde, Merkezî Makam tarafından teslimin ertelenmesine karar
verilebilir. Bu karar, kişiye ve talep eden devlete bildirilir.
(4) İade talebine konu suç bakımından ispat aracı olarak yararlı görülen veya suçun işlenmesiyle elde edilen ve kişi yakalandığında üzerinde
ele geçen ya da daha sonra ortaya çıkan eşya, talep eden devlete teslim
edilebilir. İadesi talep edilen kişinin ölümü, kaçması veya benzer sebeplerle iade hakkında bir karar verilememesi hâlinde de eşyanın teslimi
gerçekleştirilebilir.
(5) Türkiye’de yürütülmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma
bakımından zorunlu olduğu takdirde eşyanın teslimi ertelenebilir.
(6) İyiniyetli üçüncü kişilere ait eşyanın teslim talepleri yerine
getirilmez.
Transit Geçiş Kararı
MADDE 21 – (1) Türk hukuku açısından iade koşullarının bulunması
hâlinde, bir devlet tarafından başka bir devlete iadesine karar verilen
kişinin Türkiye’den transit geçişine izin verilebilir.
(2) Transit geçiş talebi, Merkezî Makam tarafından değerlendirilir ve
verilen karar, talep eden devletin yetkili makamına bildirilir.
(3) Transit geçişin yirmi dört saatten fazla sürmesi ve bu nedenle kişinin
hürriyetinin kısıtlanması ihtiyacının ortaya çıkması durumunda, sulh
ceza hâkimince transit geçişin sağlanması amacıyla yedi günü geçmemek
üzere geçici tutuklama kararı verilebilir.
(4) Transit geçiş talebinin reddini gerektiren nedenlerin ortaya çıkması
veya kişinin transit geçiş sırasında resen soruşturma yapılmasını gerektirecek bir suç işlemesi hâlinde transit geçiş durdurulabilir.
(5) Bir devletten başka bir devlete gerçekleştirilecek hükümlü nakilleri
ile ilgili olarak Türkiye üzerinden yapılacak transit geçişler hakkında da
bu madde hükümleri uygulanır.
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Türkiye’nin İade Talepleri ve Şartları
MADDE 22 – (1) Soruşturma veya kovuşturmanın sonuçlandırılabilmesi ya da verilen mahkûmiyet kararlarının infazı amacıyla yabancı
bir ülkede bulunan ve hakkında yakalama emri veya tutuklama kararı
verilen kişinin Türkiye’ye iadesi, adlî merciler tarafından istenebilir.
(2) Üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan
dolayı kişinin iadesi talep edilebilir. Kesinleşmiş mahkûmiyet kararları
bakımından iade talebinde bulunulabilmesi için hükmolunan hapis
cezasının en az dört ay olması gerekir. İadesi istenen kişinin birden fazla
suçu bulunması hâlinde, bunlardan bazılarının cezası belirtilen sürelerin
altında olsa dahi birlikte iadeye konu edilebilir.
(3) Merkezî Makam tarafından uygun görülmesi hâlinde talep, yabancı
devlete gönderilir. Ancak, aşağıdaki durumlarda Merkezî Makam iade
talebini yabancı devlete göndermeden reddedebilir:
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a) Talebin, iade için gerekli şartları taşımaması.
b) Ceza infaz kurumlarında geçirilecek süre dikkate alındığında,
iade yoluna başvurulmasının kişi yararı ve kamu yararı arasında açık bir
orantısızlığa sebep olması.
c) Türkiye’nin millî güvenliğinin veya uluslararası ilişkilerinin zarar
görme ihtimalinin bulunması.
(4) Türkiye’ye iadesine karar verilen kişinin üçüncü ülkelerden transit geçişi ve teslim konusunda, uygun olduğu ölçüde 20 nci ve 21 inci
maddelerde yer alan hükümler uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – Soruşturma veya Kovuşturmanın Devri
Soruşturmanın veya Kovuşturmanın Devri
MADDE 23 – (1) Bu Kanun ve taraf olunan milletlerarası andlaşmalar
çerçevesinde, işlenen suçlarla ilgili Türkiye’de yürütülen soruşturma veya
kovuşturmalar yabancı devletlere devredilebilir; yabancı devletlerde işlenen suçlarla ilgili yürütülen soruşturma veya kovuşturmalar devralınabilir.
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(2) Milletlerarası andlaşma bulunmaması hâlinde, mütekabiliyet ilkesi
esas alınarak bu Kanun çerçevesinde soruşturma veya kovuşturmalar
devredilebilir veya devralınabilir.
Soruşturmanın veya Kovuşturmanın Yabancı Devlete Devredilmesi
MADDE 24 – (1) Üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını
gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma veya kovuşturmalar;
a) Şüpheli veya sanığın yabancı devletin vatandaşı olması nedeniyle
Türkiye’de hazır bulundurulamaması veya adlî yardımlaşma yoluyla
savunmasının alınamaması,
b) Türk vatandaşı olan şüpheli veya sanığın yabancı devlette mutat
olarak bulunması veya delillerin bu devlette olması nedeniyle devrin,
gerçeğin ortaya çıkarılmasına imkân vermesi hâllerinde devredilebilir.
(2) Soruşturma veya kovuşturmanın devri adlî merciler tarafından
talep edilir. Merkezî Makamın olumlu görüşü üzerine talep, ilgili devlete
gönderilir. Bu işlem, soruşturma veya kovuşturmanın yürütülmesine
engel değildir. Devir talebine, soruşturma veya kovuşturma dosyasının
bir sureti ve gerekli olduğunda tercümesi eklenir. Devir talebinin kabul
edilmesi ve istem üzerine delil niteliğindeki eşyalar da gönderilir.
(3) Soruşturmanın devri talebinin kabul edilmesi üzerine, Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesinde düzenlenen koşullara ve sonuçlarına bakılmaksızın kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar
verilir. Şüpheli hakkında yabancı adlî merci tarafından dava açılması
durumunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verilir. Dava açılmaması hâlinde, buna ilişkin kararın gerekçesi değerlendirilmek suretiyle
soruşturmaya devam edilebilir.
(4) Kovuşturmanın devri talebinin kabul edilmesi üzerine durma
kararı verilir. Sanık hakkında yabancı adlî merci tarafından mahkûmiyet
kararı verilmesi durumunda düşme kararı verilir. Mahkûmiyet kararı
dışında bir karar verilmesi durumunda, buna ilişkin kararın gerekçesi
değerlendirilmek suretiyle kovuşturmaya devam edilebilir.
(5) Yabancı devletin soruşturma veya kovuşturmanın devrinin kabulüne ilişkin karardan vazgeçtiğini bildirmesi veya devredilen soruşturma veya kovuşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmediğinin Merkezî
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Makamca adlî mercie bildirilmesi hâlinde soruşturma veya kovuşturmanın
yürütülmesine karar verilir.
(6) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde soruşturma veya kovuşturmanın devri talebiyle birlikte veya öncesinde, talep edilen devlet
makamlarından elkoyma ve tutuklama dâhil bütün geçici tedbirlerin
alınması istenebilir.
Soruşturma veya Kovuşturmanın Devralınması
MADDE 25 – (1) Yurt dışında işlenen ve Türk hukukuna göre
zamanaşımına veya affa uğramamış, üst sınırı bir yıl veya daha fazla
hapis cezasını gerektiren bir suç nedeniyle yabancı bir devlette yürütülen
soruşturma veya kovuşturmalar devralınabilir. Ancak;
a) Kişi, Türkiye’de mutat olarak bulunmuyorsa,
b) Kişi, Türk vatandaşı değilse,
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c) Suç, talep eden devletin sınırları dışında işlenmişse,
ç) Devir talebine konu fiil nedeniyle kişi daha önce Türkiye’de yargılanmışsa devir talebi kabul edilmez.
(2) Merkezî Makamın uygun görmesi üzerine soruşturmanın veya
kovuşturmanın devrine ilişkin talep, yetkili Cumhuriyet başsavcılığına
gönderilir. Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma veya kovuşturmanın
devrine konu olan suça ilişkin soruşturma başlatır ve sonucuna göre
işlem yapar.
(3) Talepte bulunan yabancı devlet mevzuatına göre yapılmış soruşturma veya kovuşturma işlemleri ve elde edilen deliller Türk hukuku
bakımından geçerli sayılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM – İnfazın Devri
İnfazın Devralınması
MADDE 26 – (1) Yabancı devlet mahkemeleri tarafından verilen
mahkûmiyet kararları aşağıdaki koşulların birlikte bulunması hâlinde
Türkiye’de infaz edilebilir:
a) Hükümlünün Türkiye’de bulunması.
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b) Mahkûmiyet kararının kesinleşmiş olması.
c) Mahkûmiyet kararına konu fiilin Türk hukukuna göre suç teşkil
etmesi ve zamanaşımına uğramamış olması.
ç) Hürriyeti bağlayıcı cezalar için, merkezî makamlarca aksi kararlaştırılmadıkça talep tarihinde, hükümlünün ceza infaz kurumunda infazı
gereken en az altı ay hürriyeti bağlayıcı cezasının bulunması.
d) Aynı suçtan dolayı Türkiye’de soruşturma veya kovuşturma yapılmamış olması.
(2) İnfazın devri talebinde bulunulması hâlinde, yabancı devlet
makamlarından;
a) Mahkûmiyet kararının onaylı sureti,
b) Hükme esas alınan kanun maddelerinin metni,
c) İnfazı gereken bakiye cezayı gösteren belge,
ç) Talebin değerlendirilmesi için gerekli görülebilecek diğer bilgi ve
belgeler,
d) Gerekli görüldüğü takdirde bu fıkrada belirtilen belgelerin tercümeleri talep edilir.
(3) Devir koşullarının bulunmadığının tespit edilmesi veya devrin
Türkiye’nin millî güvenliği ile temel çıkarlarına uygun düşmeyeceğinin
anlaşılması hâlinde, devir talebi Merkezî Makam tarafından reddedilir.
(4) İnfazın devrine ilişkin talep alınmadan önce mahkûmiyete konu
suç, ceza miktarı ve şahsın kaçma şüphesi dikkate alınarak, yabancı
devletin istemi ve Merkezî Makamın olumlu görüşü üzerine 14 üncü
madde uyarınca koruma tedbirlerine karar verilebilir.
(5) İnfazın devrine ilişkin talep, Türk hukukuna göre uyarlama kararı
verilmesi için Ankara ağır ceza mahkemesine gönderilir. Mahkemece on
beş gün içinde, yabancı devlette verilen mahkûmiyet kararında sübutu
kabul edilen fiile, Türk kanunlarına göre verilmesi gereken ceza tayin
olunur. Bu suretle belirlenen ceza, yabancı mahkeme kararında tayin
edilmiş ceza süresini geçemez. Uyarlama kararına karşı itiraz kanun
yoluna başvurulabilir. Ağır ceza mahkemesi koruma tedbirleri hakkında
da karar vermeye yetkilidir.
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(6) Uyarlama kararı, talep eden devlet makamlarına bildirilmek üzere
Merkezî Makama gönderilir.
Türkiye’de İnfaz
MADDE 27 – (1) Yabancı devletin infazı devretmesi üzerine durum,
uyarlama kararını veren mahkemeye bildirilir. Mahkeme infaza başlanılması için kararı Cumhuriyet başsavcılığına gönderir. Mahkeme ayrıca
kararı Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne bildirir.
(2) Ağır ceza mahkemesince verilen mahkûmiyet kararı Türk kanunlarına göre infaz edilir.
(3) Mahkûmiyetin esasına taallûk eden talepler, hükmün esası hakkında karar veren devlet mahkemelerine yapılabilir, verilen kararlar ağır
ceza mahkemesince yeniden uyarlanır.
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(4) İnfaz sırasında, hükmün verildiği devlette veya Türkiye’de genel
veya özel af kabul edilmesi ya da suç ve cezayı ortadan kaldıran veya hafifleten bir sebebin ortaya çıkması hâlinde hükümlünün hukukî durumu,
uyarlama kararını veren ağır ceza mahkemesince karara bağlanır.
İnfazın Devredilmesi
MADDE 28 – (1) Aşağıdaki koşulların birlikte bulunması hâlinde,
Cumhuriyet başsavcılığınca, Türk mahkemeleri tarafından verilen
mahkûmiyet kararlarının yabancı devlette infaz edilmesi talep edilebilir:
a) İnfazın devredileceği devlette bulunan hükümlünün, bu devletin
vatandaşı olması veya bu devlet ile güçlü sosyal bağlarının bulunması.
b) Mahkûmiyet kararının kesinleşmiş olması.
c) Mahkûmiyet kararına konu fiilin yabancı devlet hukukuna göre
suç teşkil etmesi.
ç) Hapis cezaları için, merkezî makamlarca aksi kararlaştırılmadıkça
talep tarihinde, hükümlünün ceza infaz kurumunda infazı gereken en
az altı ay hapis cezasının bulunması.
d) Merkezî Makamın olumlu görüşünün bulunması.
(2) Cezaları denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infaz edilen
hükümlülerin cezaları devredilebilir.
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(3) İnfazın devri talebinde bulunulması infaz işlemlerinin yürütülmesine engel değildir.
(4) Devrin, ceza adaletinin amaçlarına hizmet etmeyeceğinin veya
Türkiye’nin millî güvenliği ile temel çıkarlarına uygun düşmeyeceğinin
anlaşılması hâlinde, devir talebi Merkezî Makam tarafından reddedilir.
(5) Yabancı devlet makamlarına;
a) Mahkûmiyet kararının onaylı sureti,
b) Hükme esas alınan kanun maddelerinin metni,
c) İnfazı gereken bakiye cezayı gösteren belge,
ç) Talebin değerlendirilmesi için gerekli görülebilecek diğer bilgi ve
belgeler,
d) Gerekli görüldüğü takdirde bu fıkrada belirtilen belgelerin tercümeleri gönderilir.
(6) İnfazın devredilebilmesi için devrin yapılacağı devletten infazın
nasıl yapılacağının bildirilmesi istenir. Gelen bilgilere göre devir talebi,
Merkezî Makamın uygun görüşüyle Cumhuriyet başsavcılığınca geri
alınabilir.
Yabancı Devlette İnfazın Sonuçları
MADDE 29 – (1) Merkezî Makam, yabancı devletten infaz sırasında
ortaya çıkacak özel durumlar ile infazın tamamlanması veya hükümlünün
firarı gibi önemli bilgileri bildirmesini ister. Merkezî Makama ulaşan
bilgiler, Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir.
(2) Kararın tamamen infaz edilmesi veya infaz kabiliyetini kısmen
veya tamamen kaybetmesi, Türk hukuku bakımından da aynı sonuçları
doğurur.
(3) Yabancı devletin kararı infaz etmemesi veya edememesi hâlinde
infaz işlemlerine Türkiye’de devam edilir.
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ALTINCI BÖLÜM – Hükümlü Nakli
Türkiye’ye Hükümlü Nakli
MADDE 30 – (1) Yabancı devlet mahkemeleri tarafından hakkında
mahkûmiyet kararı verilen ve ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü,
aşağıdaki koşulların birlikte bulunması hâlinde cezanın infazı amacıyla
Türkiye’ye nakledilebilir:
a) Hükümlünün Türk vatandaşı olması veya Türkiye ile güçlü sosyal
bağlarının bulunması.
b) Hükümlünün veya kanunî temsilcisinin rıza göstermesi.
c) Mahkûmiyet kararının kesinleşmiş olması.
ç) Mahkûmiyet kararına konu fiilin Türk hukukuna göre suç teşkil
etmesi.
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d) Merkezî makamlarca aksi kararlaştırılmadıkça, talep tarihinde,
hükümlünün ceza infaz kurumunda infazı gereken en az altı ay hapis
cezasının bulunması.
(2) Hükümlü, kanunî temsilcisi veya yakını tarafından Türkiye’ye
nakil talebinde bulunulması hâlinde, yabancı devlet makamlarından;
a) Mahkûmiyet kararının onaylı sureti,
b) Hükme esas alınan kanun maddelerinin metni,
c) Hükümlünün veya kanunî temsilcisinin nakle rıza gösterdiğine
dair belge,
ç) İnfazı gereken cezayı gösteren belge,
d) Gerekli görüldüğü takdirde, hükümlünün sağlık durumunu gösteren
tıbbî raporlar ile hastalığı varsa tedavisine ilişkin tavsiyeleri içeren belgeler,
e) Gerekli görüldüğü takdirde bu fıkrada belirtilen belgelerin tercümeleri talep edilir.
(3) Nakil koşullarının bulunmadığının, naklin, hükümlünün sosyal
rehabilitasyonuna katkı sağlamayacağının, ceza adaletinin amaçlarına
hizmet etmeyeceğinin veya Türkiye’nin millî güvenliği ile temel çıkarlarına
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uygun düşmeyeceğinin anlaşılması hâlinde, nakil talebi Merkezî Makam
tarafından reddedilebilir.
(4) Hükümlülerin nakline Adalet Bakanı karar verir.
Türkiye’de İnfaz
MADDE 31 – (1) Hükümlünün nakline karar verilmesi üzerine,
ceza infaz kurumlarında kalacağı süre hükümlüye ve yabancı makamlara bildirilir. Yabancı devlet ile hükümlünün, nakli kabul etmesi üzerine, hükümlü Türkiye’ye getirilir. Hükümlü, nakil dosyası ile birlikte
Cumhuriyet başsavcılığına teslim edilir. Cumhuriyet başsavcılığı, infazına
başlanan karara ilişkin bilgileri Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik
Genel Müdürlüğüne bildirir.
(2) Hükümlü hakkında verilen mahkûmiyet kararı Türk kanunlarına
göre infaz edilir.
(3) Mahkûmiyetin esasına taallûk eden talepler, hükmün esası hakkında karar veren devlet mahkemelerine yapılabilir; verilen kararlar ikinci
fıkra uyarınca infaz edilir.
(4) İnfaz sırasında, hükmün verildiği devlette veya Türkiye’de genel veya
özel af kabul edilmesi ya da suç veya cezayı ortadan kaldıran veya hafifleten bir sebebin ortaya çıkması hâlinde hükümlünün hukukî durumu
hakkında bulunduğu yer ağır ceza mahkemesince karar verilir.
Türkiye’den Hükümlü Nakli
MADDE 32 – (1) Türk mahkemeleri tarafından hakkında mahkûmiyet
kararı verilen ve ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü, aşağıdaki
koşulların birlikte bulunması hâlinde cezanın infazı amacıyla yabancı
devlete nakledilebilir:
a) Hükümlünün nakledileceği devletin vatandaşı olması veya bu devlet
ile güçlü sosyal bağlarının bulunması.
b) Hükümlünün veya kanunî temsilcisinin rıza göstermesi.
c) Mahkûmiyet kararının kesinleşmiş olması.
ç) Mahkûmiyet kararına konu fiilin nakli istenen devlet hukukuna
göre suç teşkil etmesi.
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d) Merkezî makamlarca aksi kararlaştırılmadıkça, talep tarihinde,
hükümlünün ceza infaz kurumunda infazı gereken en az altı ay hapis
cezasının bulunması.
e) Hükümlü hakkında başka bir suçtan dolayı, Türkiye’de bir soruşturma veya kovuşturma bulunmaması.
(2) Hükümlü, kanunî temsilcisi veya yakını tarafından Türkiye’den
başka bir devlete nakil talebinde bulunulması hâlinde, bu devlet
makamlarına;
a) Mahkûmiyet kararının onaylı sureti,
b) Hükme esas alınan kanun maddelerinin metni,
c) Hükümlünün veya kanunî temsilcisinin nakle rıza gösterdiğine
dair belge,
ç) İnfazı gereken bakiye cezayı gösteren belge,
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d) Gerekli görüldüğü takdirde, hükümlünün sağlık durumunu gösteren
tıbbî raporlar ile hastalığı varsa tedavisine ilişkin tavsiyeleri içeren belgeler,
e) Gerekli görüldüğü takdirde bu fıkrada belirtilen belgelerin tercümeleri gönderilir.
(3) Nakil koşullarının bulunmadığının, naklin, hükümlünün sosyal
rehabilitasyonuna katkı sağlamayacağının, ceza adaletinin amaçlarına
hizmet etmeyeceğinin veya Türkiye’nin millî güvenliği ile temel çıkarlarına uygun düşmeyeceğinin anlaşılması hâlinde, nakil talebi Merkezî
Makam tarafından reddedilebilir.
(4) Hükümlünün hapis cezası ile birlikte adlî para cezasının bulunması
hâlinde, nakle karar verilebilmesi için adlî para cezasının ödenmesi gerekir.
Adlî para cezasının ödenmemesi hâlinde, ödenmeyen kısma karşılık gelen
gün miktarı hapis cezasına çevrilir. Hükümlünün Türkiye’de infaz edilen
cezası, öncelikle adlî para cezasından çevrilen hapis cezasına mahsup edilir.
Hükümlünün ceza infaz kurumunda kaldığı süre adlî para cezasından
çevrilen hapis cezasını karşılamadığı takdirde infazı gereken bakiye, hapis
cezasına eklenir. Bulunan ceza miktarı yabancı devlete bildirilir ve kabul
edilmesi hâlinde nakle karar verilebilir.
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(5) Nakil talebinin kabul edilebilmesi için yargılama giderlerinin
ödenmiş olması gerekir. Ancak, hükümlünün yargılama giderlerini ödeyebilecek durumda olmadığının anlaşılması hâlinde, yargılama giderleri
ödenmeden de nakle karar verilebilir.
(6) Hükümlünün nakline karar verilebilmesi için naklin yapılacağı
devletten hükümlünün ceza infaz kurumunda kalacağı süre ve infazın
nasıl yapılacağının bildirilmesi istenir. Bu bilgi hükümlüye tebliğ edilir.
(7) Yabancı devletin muvafakat vermesi üzerine hükümlünün nakline
Adalet Bakanı karar verir.
Yabancı Devlette İnfazın Sonuçları
MADDE 33 – (1) Merkezî Makam yabancı devletten infaz sırasında
ortaya çıkacak özel durumlar ile infazın tamamlanması ve hükümlünün
firarına ilişkin bilgileri bildirmesini ister. Merkezî Makama ulaşan bilgiler,
kararı veren mahkemeye bildirilir.
(2) Kararın yabancı devlet tarafından tamamen infaz edilmesi veya
infaz kabiliyetini kısmen veya tamamen kaybetmesi, Türk hukuku bakımından da aynı sonuçları doğurur.
(3) Yabancı devletin kararı infaz edememesi hâlinde infaz işlemlerine
Türkiye’de devam edilir.
YEDİNCİ BÖLÜM – Çeşitli ve Son Hükümler
Masraflar
MADDE 34 – (1) Bu Kanun uyarınca yapılan adlî iş birliği taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin giderler, merkezî makamların aksine
bir mutabakatı bulunmaması hâlinde, yerine getiren devlet tarafından
karşılanır.
(2) Soruşturma veya kovuşturmanın sonuçlandırılması amacıyla iade
talebinde bulunulması hâlinde, talebin yerine getirilmesi için yapılan
masraflar, yargılama giderlerinden sayılır. Mahkûmiyet kararlarının infazı
amacıyla iade talebinde bulunulması hâlinde, talebin yerine getirilmesi
için yapılan masrafların, ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar
geçen süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
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Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı
oranında hesaplanacak faiz ile birlikte bir ay içinde ödenmesi gerektiği,
iade talep eden Cumhuriyet başsavcılığı tarafından hükümlüye bildirilir.
Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde, bu alacaklar Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil
edilmek üzere Cumhuriyet başsavcılığınca ilgili vergi dairesine bildirilir.
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(3) Hükümlünün bulunduğu devletten Türkiye’ye nakli için gerekli
masraflar, hükümlü tarafından karşılanır. Söz konusu masraflar, hükümlü
veya onun adına herhangi bir kişi tarafından Adalet Bakanlığınca bu
maksatla açılan bir hesaba yatırılır. Hükümlünün nakil masraflarını
karşılayacak durumda olmadığının tespit edilmesi hâlinde, mahkûm
olunan suçun niteliği, naklin kamusal yararı, kişinin bulunduğu devletteki
cezaevi koşulları, infazı gereken bakiye cezanın süresi gibi hususlar göz
önüne alınarak, nakil masrafları, Adalet Bakanlığı bütçesine konulan
ödenekten karşılanabilir. Nakil masraflarından görevlilere ilişkin olanların
hesabı, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine
göre yapılır.
Yönetmelik
MADDE 35 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler
Adalet Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulur.
Bu kanun ile 1 kanun (3002 s.K) yürürlükten kaldırılmış,
3 kanunda toplam 3 madde değiştirilmiş,
2 madde yürürlükten kaldırılmıştır.
(e). 03.5.2016 tarihli 6713 sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması
Hakkında Kanun:
Özeti
Bu kanun ile,
•

Kolluk şikâyet sisteminin daha etkili ve hızlı işlemesini sağlamak,
saydamlığını ve güvenilirliğini geliştirmek üzere, kolluk görevlilerinin işledikleri iddia edilen suçlardan veya disiplin cezasını
gerektiren eylem, tutum veya davranışlarından dolayı idarî merciler tarafından yapılan ya da yapılması gereken iş ve işlemlerin
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merkezî bir sistemde kayıt altına alınması ve izlenmesi amacıyla
Kolluk Gözetim Komisyonunun kurulduğu,
•

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı teşkilâtında görevli kolluk personelinin
işlediği iddia edilen suçlarla veya disiplin cezasını gerektiren eylem,
tutum veya davranışlarının kapsama alındığı,

•

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
teşkilâtında görevli kolluk personelinin askerî görevlerinden doğan
suçların kapsam dışında tutulduğu,

•

Kolluk Gözetim Komisyonunun teşkilatının verildiği ve bu bağlamda anılan komisyonunun İçişleri Bakanlığı Müsteşarının
başkanlığında, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı,
Kurul Başkanı, Bakanlık I. Hukuk Müşaviri, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü, üniversitelerin ceza ve ceza usul
hukuku ana bilim dallarında görevli öğretim üyeleri arasından
Bakanın teklif edeceği üç aday ile baro başkanı seçilme yeterliğine sahip serbest avukatlar arasından Adalet Bakanının teklif
edeceği üç aday arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek birer
üyeden oluştuğu,

•

Öğretim üyeleri ile serbest avukatlar arasından seçilecek üyelerin,
seçilmelerinden önceki son beş yıl içinde herhangi bir siyasî partiyle üyelik veya başka türde bir görev ilişkilerinin bulunmaması
şartının arandığı ve görev süresinin dört yıl olduğu,

•

Komisyonun görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarının
açıklandığı, bu meyanda merkezî kayıt sistemine işlenen verilerin,
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uygulamasında kişisel veri sayıldığı,

•

Ön inceleme ve disiplin soruşturması işlemlerindeki usulün
açıklandığı,komisyona yapılacak ihbar ve şikâyetlerin soyut ve
genel nitelikte olmaması, ilgili olduğu kişi veya olayların belirtilmesi, iddiaların ciddî bulgu ve belgelere dayanması, dilekçe
sahibinin adı, soyadı ve imzası ile iş veya yerleşim yeri adresinin
ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının doğru olarak bildirilmesinin zorunlu olduğu,
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•

Cumhuriyet savcılarının, kolluk görevlileri hakkında görevlerinden doğan veya görevleri sırasında işledikleri suçlar ile kişisel suçları sebebiyle soruşturma başlatmaları hâlinde, durumu,
personelin ilgisine göre, Bakanlığa, valiliğe veya kaymakamlığa
en geç yedi iş günü içinde bildirmesi gerektiği belirtilmektedir.

İçeriği
BİRİNCİ BÖLÜM – Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
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MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; kolluk şikâyet sisteminin daha
etkili ve hızlı işlemesini sağlamak, saydamlığını ve güvenilirliğini geliştirmek üzere, kolluk görevlilerinin işledikleri iddia edilen suçlardan veya
disiplin cezasını gerektiren eylem, tutum veya davranışlarından dolayı
idarî merciler tarafından yapılan ya da yapılması gereken iş ve işlemlerin
merkezî bir sistemde kayıt altına alınması ve izlenmesi amacıyla Kolluk
Gözetim Komisyonunun kurulması, Komisyonun görevleri, yetkileri ve
çalışma yöntemi ile kolluk şikâyet sistemine yönelik diğer idarî tedbirlere
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
(2) Bu Kanun; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilâtında görevli kolluk personelinin işlediği iddia edilen suçlarla veya disiplin cezasını gerektiren
eylem, tutum veya davranışlarıyla ilgili olarak idarî merciler tarafından
yapılan ya da yapılması gereken iş ve işlemleri kapsar.
(3) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
teşkilâtında görevli kolluk personelinin askerî görevlerinden doğan
suçları, bu Kanunun kapsamı dışındadır.
(4) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) 25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve
Yargılama Usulü Kanunu,
b) 16/6/1964 tarihli ve 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu,
Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.
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Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bağlı kuruluşlar: Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığını,
b) Bakan: İçişleri Bakanını,
c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
ç) Başkan: Kolluk Gözetim Komisyonu Başkanını,
d) İhbar: Kolluk görevlilerinin hukuka aykırı eylem, tutum veya davranışlarının, herhangi bir kişi tarafından yetkili mercilere bildirilmesini,
e) Kolluk: Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilâtında, emniyet ve asayiş ile kamu
düzeninin korunmasını sağlamak için kanunların ve kanunlara dayanarak
yetkili makamların verdiği görevleri yerine getiren görevlileri,
f ) Kolluk şikâyet sistemi: Kolluk görevlilerinin işledikleri iddia
edilen suçlardan veya disiplin cezasını gerektiren eylem, tutum veya
davranışlarından dolayı idarî merciler tarafından yapılan iş ve işlemler
ile uygulamaların bütününü,
g) Komisyon: Kolluk Gözetim Komisyonunu,
ğ) Kurul: İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulunu,
h) Kurul Başkanı: İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanını,
ı) Merkezî kayıt sistemi: Kolluk Gözetim Komisyonu ile bağlı kuruluşlar, valilikler ve kaymakamlıklar arasında, kolluk görevlileri hakkında
idarî mercilerce yürütülen ceza ve disiplin işlemleriyle ilgili olarak gerekli
bilgilerin kaydedilmesi ve yapılan uygulamaların izlenmesi amacıyla
oluşturulan veri tabanını,
i) Müsteşar: İçişleri Bakanlığı Müsteşarını,
j) Şikâyet: Kolluk görevlilerinin hukuka aykırı eylem, tutum veya
davranışlarının, bunlardan zarar gören veya mağdur olanlar ya da bunların
kanunî temsilcileri veya ikinci derece dâhil, ikinci dereceye kadar kan
ve kayın hısımları tarafından, yetkili mercilere bildirilmesini ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM – Kuruluş, Görev ve Yetkiler
Kuruluş
MADDE 3 – (1) Bu Kanunla verilen görevleri, kendi yetki ve sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirmek üzere Kolluk Gözetim
Komisyonu kurulmuştur. Komisyon, İçişleri Bakanlığı bünyesinde sürekli
kurul olarak görev yapar.
(2) Komisyon; Müsteşarın başkanlığında, Türkiye İnsan Hakları ve
Eşitlik Kurumu Başkanı, Kurul Başkanı, Bakanlık I. Hukuk Müşaviri,
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü, üniversitelerin ceza ve ceza
usul hukuku ana bilim dallarında görevli öğretim üyeleri arasından
Bakanın teklif edeceği üç aday ile baro başkanı seçilme yeterliğine sahip
serbest avukatlar arasından Adalet Bakanının teklif edeceği üç aday arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek birer üyeden oluşur.
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(3) Öğretim üyeleri ile serbest avukatlar arasından seçilecek üyelerin,
seçilmelerinden önceki son beş yıl içinde herhangi bir siyasî partiyle üyelik
veya başka türde bir görev ilişkilerinin bulunmaması şarttır.
(4) Komisyon üyeliklerine öğretim üyeleri ile serbest avukatlar arasından seçilecek üyelerin görev süresi dört yıldır. Süresi dolan üyeler, aynı
usulle yeniden seçilebilir. Bu üyeler, üyelikleri süresince Komisyondaki
görevlerinden alınamazlar. Ancak, üyeler, ciddi bir hastalık veya sakatlık
nedeniyle iş göremez hâle gelmeleri veya görevlendirmeye ilişkin şartları
kaybetmeleri ya da seçilmeleri sırasında bu şartları taşımadıklarının daha
sonra tespit edilmesi hâlinde, görevlendirildikleri usule göre süreleri dolmadan görevlerinden alınırlar. Bu üyelerin Komisyondaki görevlerinden
doğan suçlarından dolayı, özel kanunlarındaki hükümler uygulanır.
Komisyonun bu üyeleri mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya veya
bir yıl içinde toplam dört toplantıya katılmadıkları takdirde, Komisyon
kararıyla üyelikleri sona erer. Bu fıkrada belirtilen nedenlerle veya başka
herhangi bir nedenle boşalan üyelikler için ilgisine göre ikinci fıkrada
belirtilen usule göre en geç bir ay içinde yeni görevlendirme yapılır. Bu
şekilde görevlendirilen üyeler, yerine görevlendirildikleri üyenin görev
süresini tamamlar.
(5) Komisyon, bu Kanunla verilen görev ve yetkileri, kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir. Hiçbir organ, makam, merci
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veya kişi Komisyonun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat
veremez, tavsiye veya telkinde bulunamaz.
Görev ve Yetkiler
MADDE 4 – (1) Komisyonun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) Kolluk şikâyet sisteminin işleyişine dair ilkeleri tespit ederek bunlarla
ilgili olarak Bakanlığa önerilerde bulunmak, bu konudaki uygulamaları
izlemek ve sistemin işleyişinde kamu kurum ve kuruluşları arasında
koordinasyonu sağlamak.
b) Kolluk görevlilerinin işledikleri iddia edilen suçlardan veya disiplin
cezasını gerektiren eylem, tutum veya davranışlarından dolayı gerektiğinde
yetkili merciler tarafından haklarında disiplin soruşturması yapılmasını
istemek.
c) Kolluk şikâyet sisteminin işleyişiyle ilgili konularda teftiş ve denetim
yapılması için Bakanlığa önerilerde bulunmak, bu teftiş ve denetimler
sonucunda düzenlenen raporları değerlendirmek, tespit edilen eksiklikler konusunda alınması gereken idarî tedbirleri belirleyerek Bakanlığa
önermek ve bu raporlardan uygun gördüklerini kamuoyuna açıklamak.
ç) Merkezî kayıt sisteminin etkili bir şekilde işlemesi ve geliştirilmesi
için Bakanlığa önerilerde bulunmak ve bu sistemin işleyişini izlemek.
d) Merkezî kayıt sisteminden elde edilecek veri ve bilgilere ilişkin istatistikler hazırlamak, veri tabanı oluşturmak, elde edilen veri ve bilgilerin
analizini yapmak veya yaptırmak, strateji belirlenmesine ve uygulamaya
ilişkin önerilerde bulunmak ve gerekli görülen hâllerde bu analizlerin
sonuçlarını kamuoyuna duyurmak.
e) Görev alanına giren konularda tespit, görüş ve öneriler içeren yıllık
raporlar hazırlamak ve bu raporları her yıl mart ayında Türkiye Büyük
Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Başbakanlığa
göndermek ve kamuoyuna açıklamak.
f ) Kolluk görevlilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik
araştırmalar yapmak veya yaptırmak, kolluk hizmetlerinin geliştirilmesi
ve iyileştirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve bu konularda Bakanlığa önerilerde bulunmak.
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g) Kolluk etik ilkelerinin uygulanmasını izlemek; bu ilkelerin etkin bir
şekilde uygulanması konusunda yetkili makamlara önerilerde bulunmak
ve bu konuda kolluk teşkilâtı ve diğer ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak.
ğ) Kolluk şikâyet sistemine kamuoyunun duyduğu güveni ölçmek ve
halkın sisteme ilişkin görüş ve düşüncelerini değerlendirmek amacıyla
en az iki yılda bir olmak üzere kamuoyu araştırmaları yapmak veya
yaptırmak.
h) Görev alanına giren konularda üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile iletişim
kurmak ve iş birliği yapmak.
ı) Kolluğun hizmet içi eğitim programlarıyla ilgili olarak yetkili birimlere görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak.
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i) Görev alanına giren konularla ilgili mevzuat düzenlemeleri hakkında
görüş bildirmek.
(2) Kolluk görevlilerinin disiplin cezasını gerektiren eylem, tutum
veya davranışlarıyla ilgili ihbar ve şikâyetlerin Komisyona intikal etmesi
veya Komisyon tarafından resen öğrenilmesi üzerine Komisyon, Kurul
Başkanlığından söz konusu ihbar veya şikâyetlerin öğrenildiği tarihten
itibaren otuz gün içinde disiplin soruşturması açılmasını isteyebilir.
Bu istem üzerine Kurul Başkanlığınca genel disiplin hükümlerine göre
işlem yapılır.
(3) Daha önce disiplin amirlerince disiplin soruşturması yapılmasına
gerek görülmemiş olan ihbar veya şikâyetler hakkında da ikinci fıkra
hükümleri uygulanır.
(4) Birinci fıkranın (d) ve (e) bentleri uyarınca kamuoyuna yapılacak
açıklamalarda, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı
Kanununda yer alan sınırlamalar dikkate alınır.
Çalışma Usul ve Esasları
MADDE 5 – (1) Komisyon, en az ayda bir defa olmak üzere, gerekli
hâllerde toplanır. Toplantıları Başkan yönetir. Komisyon, Başkanın isteğiyle veya Başkan dışında en az üç üyenin birlikte talep etmesi hâlinde,
Başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Başkanın izin, hastalık
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veya başka bir nedenle görevde bulunmadığı hâllerde Kurul Başkanı,
Başkana vekâlet eder.
(2) Komisyon, en az beş üyenin hazır bulunması ile toplanır ve en
az dört üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır. Kararlarda çekimser oy
kullanılamaz.
(3) Toplantı gündemi Başkan tarafından belirlenerek toplantıdan en az
üç gün önce üyelere bildirilir. Gündeme yeni madde eklenebilmesi için
toplantıda üyelerden birinin öneride bulunması ve önerilen maddenin
Komisyon tarafından kabul edilmesi gerekir.
(4) İhtiyaç duyulması hâlinde, gündemdeki konularla ilgili olarak
görüşlerinden yararlanılmak üzere kamu görevlileri, özel kuruluşların
temsilcileri veya uzmanlar, Başkan tarafından Komisyon toplantılarına
davet edilebilir. Ancak, Komisyon kararları, toplantıya dışarıdan katılanların yanında alınamaz.
(5) Komisyon kararları tutanakla tespit edilir ve karar tutanağı, toplantı
esnasında veya en geç toplantıyı izleyen beş iş günü içinde, toplantıya
katılan tüm üyeler tarafından imzalanır.
(6) Başkan ve üyeler; kendileri, eşleri, evlatlıkları ve üçüncü derece
dâhil, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci derece dâhil, ikinci dereceye
kadar kayın hısımlarıyla ilgili veya kişisel menfaat ilişkisi içinde oldukları
konularda müzakere ve oylamaya katılamaz. Bu durum karar metninde
ayrıca belirtilir.
(7) Aksi kararlaştırılmadıkça, Komisyon toplantılarındaki müzakereler
gizlidir.
(8) Komisyon, gerekli gördüğü durumlarda kararlarını uygun vasıtalarla kamuoyuna duyurabilir. 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu hükümleri saklıdır.
(9) Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunlardaki özel
hükümler saklı kalmak kaydıyla, Komisyonun istediği bilgi ve belgeleri
talebi hâlinde Komisyona vermek zorundadır.
(10) Komisyonun faaliyetleri ve diğer ihtiyaçları ile yolluk giderleri
için, her yıl İçişleri Bakanlığı bütçesine gerekli ödenek konulur.
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(11) Başkan ve üyeler ile bu Kanunla verilen görevleri yürüten personel,
görevlerini yerine getirmeleri sırasında edindikleri gizli bilgileri, kişisel
verileri, ticarî sırları ve bunlara ilişkin belgeleri, kanunlarla yetkili kılınan
mercilerden başkasına açıklayamazlar ve kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamazlar. Bu yükümlülük, görevden ayrılmalarından
sonra da devam eder.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – Sekretarya, Kayıt İşleri ve Diğer İdarî İşlemler
Sekretarya
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MADDE 6 – (1) Komisyonun sekretarya hizmetleri, Kurul Başkanlığı
tarafından yerine getirilir. Komisyonun sekretarya hizmetlerinin etkili
şekilde yürütülmesini temin etmek üzere, Kurul bünyesinde şube müdürlükleri oluşturulur. Bu hizmetlerin sevk ve idaresinde Kurul Başkanına
yardımcı olmak üzere, en az beş yıllık meslekî kıdeme sahip bir mülkiye
başmüfettişi, Kurul Başkanının önerisi ve Başkanın teklifi üzerine Bakan
onayı ile görevlendirilir.
(2) Sekretarya hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar,
Bakanlık tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe
konulacak yönetmelikle düzenlenir.
Merkezî Kayıt Sistemi
MADDE 7 – (1) Komisyon ile bağlı kuruluşlar, valilikler ve kaymakamlıklar arasında, kolluk görevlileri hakkında idarî mercilerce yürütülen
ceza ve disiplin işlemleriyle ilgili olarak, dördüncü fıkrada belirtilen
bilgilerin kaydedilmesi ve yapılan uygulamaların izlenmesi amacıyla,
Bakanlıkça merkezî kayıt sistemi kurulur. Kolluk görevlileri hakkında
Komisyona ve/veya diğer idarî mercilere yapılan her türlü ihbar ve şikâyet,
merkezî kayıt sisteminden bir numara verilerek kayıt altına alınır ve bu
numara ihbar veya şikâyette bulunan kişilere tebliğ edilir. İdarî merciler
tarafından resen tespit edilen ve işlem yapılmasını gerektiren fiil ve hâller
için de merkezî kayıt sisteminden bir numara verilir.
(2) İhbar ve şikâyetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması, ilgili
olduğu kişi veya olayların belirtilmesi, iddiaların ciddî bulgu ve belgelere
dayanması, dilekçe sahibinin adı, soyadı ve imzası ile iş veya yerleşim
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yeri adresinin ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının doğru olarak
bildirilmesi zorunludur. Bu şartları taşımadığı, doğrudan veya yapılan araştırma sonucunda anlaşılan ihbar ve şikâyetlerle ilgili olarak,
soruşturma izni vermeye yetkili mercilerce veya disiplin amirlerince,
2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ya da disiplin mevzuatına göre
işlem yapılmaz ve bu durum ihbar veya şikâyette bulunan kişilere bildirilir. Ancak iddiaların sıhhatinin şüpheye mahal vermeyecek belgelerle
ortaya konulmuş olması hâlinde adı, soyadı, imzası ile iş veya yerleşim
yeri adresinin ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının doğruluğu
şartı aranmaz; işleme konulmayan ihbar ve şikâyetlerle ilgili bilgiler de
merkezî kayıt sistemine işlenir. İhbar veya şikâyette bulunan kişilerin
kimlik bilgileri gizli tutulur.
(3) Merkezî kayıt sistemine işlenen veriler, 26/9/2004 tarihli ve 5237
sayılı Türk Ceza Kanunu uygulamasında kişisel veri sayılır.
(4) Merkezî kayıt sistemine, ihbar veya şikâyete konu olayın özeti ve
yapılan işlemlerin yanı sıra, mevcut ise dilekçe sahibinin adı ve soyadı
ile iş veya yerleşim yeri adres bilgileri ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik
numarası işlenir. Bu bilgilere ilaveten, ihbarcı veya şikâyetçinin isteğine
bağlı olarak merkezî kayıt sistemine işlenecek kişisel bilgiler ile bu sistemin işleyişine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık tarafından hazırlanarak
Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.
Ön İnceleme ve Disiplin Soruşturması İşlemleri
MADDE 8 – (1) Ön inceleme ve disiplin soruşturması işlemleri
aşağıdaki usule göre yürütülür:
a) Kolluk görevlilerinin suç işledikleri yönünde 7 nci maddenin ikinci
fıkrasındaki şartlara uygun herhangi bir ihbar veya şikâyet alındığında ya
da böyle bir durum doğrudan öğrenildiğinde, soruşturma izni vermeye
yetkili mercilerce ve/veya disiplin amirlerince 4483 sayılı Kanun ve/veya
kolluk görevlilerinin tâbi oldukları disiplin mevzuatı uyarınca gerekli
işlemler yerine getirilir.
b) Kolluk görevlilerince işlendiği iddia edilen veya doğrudan öğrenilen; öldürme, kasten yaralama, işkence, zor kullanma yetkisine ilişkin
sınırın aşılması ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçları ile örgüt
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faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili ön incelemelerin ve/veya
disiplin soruşturmalarının mülkiye müfettişleri tarafından yapılması
esastır. Olayın niteliğinin gerektirdiği hâllerde, ön incelemeyi ve/veya
disiplin soruşturmasını yürüten mülkiye müfettişleriyle birlikte görev
yapmak üzere bağlı kuruluşların müfettişleri de görevlendirilebilir. Söz
konusu suçlarla ilgili ön incelemeler ve/veya disiplin soruşturmalarının
valiliklerce veya kaymakamlıklarca yapılması hâlinde, bu işlemler imkânlar
ölçüsünde mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfında bulunan görevliler
tarafından yürütülür.
c) Ön inceleme ve/veya disiplin soruşturmasını icra etmek üzere
mülkiye müfettişi görevlendirilmesi durumunda, diğer idarî mercilerce
başlatılmış olan ön inceleme ve/veya disiplin soruşturmaları, mülkiye
müfettişine devredilir.
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ç) Cumhuriyet savcılarının doğrudan soruşturma yapabilmelerine
ilişkin özel hükümler saklıdır.
(2) Kurul Başkanlığınca, bu madde ve 4 üncü madde hükümleri çerçevesinde verilen görevleri yürütmek üzere yeteri kadar mülkiye müfettişi
tahsis edilir. Bu müfettişlere bu görevlerinin haricinde başka bir görev
verilmez ve bunlar görev alanlarıyla ilgili konularda düzenli hizmet içi
eğitime tabi tutulurlar. Bu müfettişlerin belirlenmesine ilişkin esaslar,
görevlendirilme yöntemi ve hizmet içi eğitimleri ile benzeri hususlar,
Bakanlık tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe
konulacak yönetmelikle düzenlenir.
(3) Cumhuriyet savcıları, kolluk görevlileri hakkında görevlerinden
doğan veya görevleri sırasında işledikleri suçlar ile kişisel suçları sebebiyle soruşturma başlatmaları hâlinde, durumu, personelin ilgisine göre,
Bakanlığa, valiliğe veya kaymakamlığa en geç yedi iş günü içinde bildirir. Bakanlık, valilik ve kaymakamlıklar ile idarî soruşturmayı yürüten
görevliler, soruşturmanın gizliliğine zarar verilmemesine yönelik gerekli
tüm tedbirleri alır.
(4) Şikâyetçi ile ihbar veya şikâyet edilen kolluk görevlileri, yapılan
disiplin soruşturmasının safahatı hakkında, ilgisine göre Bakanlık, valilik
veya kaymakamlıklarca en az iki ayda bir bilgilendirilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – Değiştirilen, Geçici ve Son Hükümler
MADDE 9 – (1) 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesine aşağıdaki
bent eklenmiştir.
c) Kolluk Gözetim Komisyonu.
MADDE 10 – (1) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir.
Kolluk Görevlilerine Yönelik Özel Hükümler
EK MADDE 1 – (1) Kolluk görevlileri hakkındaki öldürme, kasten
yaralama, işkence, zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması ve suç
işlemek amacıyla örgüt kurma suçları ile örgüt faaliyeti çerçevesinde
işlenen suçlarla ilgili iddialara ilişkin soruşturmaları Cumhuriyet savcıları bizzat ve öncelikle yapar. Bu suçlardan dolayı kolluk görevlileri
hakkında açılan davalar, acele işlerden sayılır. Bu tür davaların kanun
yolu incelemesi de öncelikli olarak yapılır.
MADDE 11 – (1) Bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar
ihdas edilerek, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin İçişleri
Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.
Geçiş Hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunda çıkarılması öngörülen yönetmelikler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılır.
(2) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü, anılan fıkranın
yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan ön inceleme ve/veya disiplin
soruşturmaları hakkında uygulanmaz.
(3) Merkezî kayıt sisteminin altyapısının oluşturulmasına yönelik iş
ve işlemler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren başlatılır.
(4) Öğretim üyeleri ile serbest avukatlar arasından teklif edilecek
adaylar, Adalet ve İçişleri bakanları tarafından bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde Başbakanlığa bildirilir. Komisyon, Bakanlar
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Kurulunca üye seçiminin Bakanlığa bildirimini izleyen bir ay içinde
Başkanın belirleyeceği bir tarihte ilk toplantısını yapar.
Bu kanun ile 2 kanun ve 1 kanun hükmünde kararnamede
toplam 3 madde değiştirilmiştir.
(f). 17.6.2016 tarihli 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanunu:
Özeti
Bu kanun ile,
•

Yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak
örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla
okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim
süreçlerinde burslar vermek, okullar, eğitim kurumları ve yurtlar
gibi tesisler açmak, yurt içi de dâhil olmak üzere bu kurumlarda
görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, bilimsel araştırmalar
ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, yayınlar yapmak ve
metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına
uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek için merkezi İstanbul’da
olan Türkiye Maarif Vakfının kurulduğu,

•

Türkiye Maarif Vakfının organlarının, Mütevelli Heyeti, Yönetim
Kurulu ve Denetim Kurulu olduğu, Mütevelli Heyetinin, Türkiye Maarif Vakfının karar organı olup on iki üyeden oluştuğu,
bunlardan dördünün Cumhurbaşkanı ve üçü Bakanlar Kurulu
tarafından atanan yedi daimi üye ile ikisi Millî Eğitim Bakanlığı
temsilcisi olmak üzere Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile
Yükseköğretim Kurulu temsilcilerinden teşekkül ettiği,

•

Türkiye Maarif Vakfının organlarında görev alan kişilerin, Türkiye
Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nezdinde memur edilen müşavirlere tanınan haklardan faydalanacağı,

•

Türkiye Maarif Vakfının kurulmasından ve teşkilatlanmasının
tamamlanmasından sonra, Millî Eğitim Bakanlığının uygun gördüğü yurt dışında kamuya ait varlıkların bedelsiz olarak Türkiye
Maarif Vakfına devredileceği hükmü getirilmektedir.
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İçeriği
BİRİNCİ BÖLÜM – Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; yurt dışında insanlığın ortak
birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine
kadar tüm eğitim süreçlerinde burslar vermek, okullar, eğitim kurumları
ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dâhil olmak üzere bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve
araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, yayınlar yapmak ve metotlar
geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim
faaliyetlerini yürütmek için merkezi İstanbul’da olan Türkiye Maarif
Vakfının kurulması ve işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
İKİNCİ BÖLÜM – Türkiye Maarif Vakfının Faaliyetleri ve Organları
Türkiye Maarif Vakfının Faaliyetleri
MADDE 2 – (1) Türkiye Maarif Vakfının 1 inci maddede tanımlanan
amaçları gerçekleştirmek için yapacağı faaliyetler şunlardır:
a) Eğitim ve öğretim ile ilgili olarak;
1) Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim
kurumları açmak,
2) Yaygın eğitim amaçlı kurslar, etüt merkezleri ve kültür merkezleri
gibi tesisler kurmak,
3) Eğitim tesislerinin mütemmim cüzü sayılacak kütüphaneler, laboratuvarlar, sanat ve spor tesisleri kurmak,
4) Eğitim amaçlı internet sitesi gibi yayın organları kurmak, Millî
Eğitim Bakanlığının uygun gördüğü eğitim program ve içeriklerini
geliştirmek, üretmek ve yayımlatmak,
5) Eğitim kurumlarında hizmet veren ve eğitim alan kişilerin barınma
ihtiyacını karşılayacak yurt, pansiyon ve lojman gibi tesisler kurmak.
b) (a) bendinde sayılan tesisleri satın almak, devralmak ve kiralamak.
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c) Benzer faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlarla yasal sınırlar
içerisinde ortaklık dâhil her türlü işbirliği yapmak.
ç) Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar bütün eğitim süreçlerinde
öğrencilere; eğitim amaçlı burslar ile nakdî destekler ve defter, kitap,
kıyafet, bilgisayar ve yazılım gibi eğitim materyalleri ile ayni destekler
sağlamak.
d) Eğitim metot ve usulleri ile içerik ve müfredata yönelik bilimsel
araştırmalar ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak ve yapılan çalışmalara destek olmak, bu çerçevede süreli ve süresiz yayınlar yapmak,
sempozyum, konferans ve çalıştaylar düzenlemek ile bu alanda faaliyet
gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
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e) Eğitim kurumlarında eğitmenlik, okutmanlık, danışmanlık ve
akademisyenlik gibi görevleri üstlenecek kadroları yetiştirmek amacıyla;
eğitim tesisleri kurmak, eğitim programları düzenlemek, dünyanın farklı
yerlerinde bu eğitim programlarına katılımı teşvik etmek, katılımcılara
burs ve barınma gibi imkânlar sunmak, bu alanda faaliyet gösteren
kurum ve kuruluşları maddi olarak desteklemek ve gerektiğinde bunlarla
işbirliği yapmak.
f ) (a) ila (e) bentlerinde belirtilen faaliyetleri yürütebilmek ve amacı
çerçevesindeki faaliyetleri organize edebilmek için yurt içi ve yurt dışından
nakdî ve ayni yardım kabul etmek, yurt içi ve yurt dışında gelir sağlayıcı
işletmeler kurmak ve mevcut işletmelere ortak olmak.
(2) Türkiye Maarif Vakfı, bu faaliyetleri tek başına yapabileceği gibi
tüzel veya gerçek kişilerle ortak olarak da yapabilir. Türkiye Maarif Vakfı
gerektiğinde sadece tanıtım amaçlı faaliyetler de yapabilir, ortak faaliyetlere katılabilir veya bu tarz faaliyetleri destekleyebilir. Ayrıca, ihtiyaç
hâlinde bu maddede sayılan bütün faaliyetleri özel hukuk tüzel kişiliğini
haiz şirketler kurarak veya şirketler devralarak bu şirketler üzerinden bu
faaliyetlerin hepsini veya bir kısmını gerçekleştirebilir.
(3) Türkiye Maarif Vakfı tarafından yurt dışında örgün ve yaygın
eğitim kurumları açılan şehirlerde, diğer kamu kurum ve kuruluşları
aynı amaçla başka birimler oluşturamaz.
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Türkiye Maarif Vakfının Organları, Organların Oluşumu ve Görevleri
MADDE 3 – (1) Türkiye Maarif Vakfının organları Mütevelli Heyeti,
Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruludur.
(2) Mütevelli Heyeti, Türkiye Maarif Vakfının karar organı olup on
iki üyeden oluşur. Bunlardan dördü Cumhurbaşkanı ve üçü Bakanlar
Kurulu tarafından atanan yedi daimi üye ile ikisi Millî Eğitim Bakanlığı
temsilcisi olmak üzere Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu temsilcilerinden teşekkül eder. Türkiye Maarif Vakfının
kuruluşuna katılan gerçek kişiler ve tüzel kişi temsilcileri Türkiye Maarif
Vakfının Mütevelli Heyetini oluşturur. Daimi üyeliklerde boşalma olması
durumunda, daimi üyeler salt çoğunlukla boşalan üyelikler için yeni üyeler
seçer. Mütevelli Heyetinin toplantılarına mazeretsiz olarak art arda üç
kez veya son on toplantının beşine katılmayan üyenin üyeliği sona erer.
(3) Mütevelli Heyeti gerektiğinde Türkiye Maarif Vakfı resmî senedinde
değişiklik yapmaya yetkilidir.
(4) Mütevelli Heyeti daimi üyeleri, daimi üyeler arasından beş yıllığına
bir başkan seçerler.
(5) Yönetim Kurulu, Türkiye Maarif Vakfının icra organı olup Türkiye
Maarif Vakfını temsil yetkisini haizdir. Yönetim Kurulu, bir başkan ve
altı üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri ve başkanı Mütevelli Heyeti
tarafından beş yıllığına atanır ve atanan üyeler gerektiğinde Mütevelli
Heyeti tarafından görevden alınabilir. Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu
üyelerini Mütevelli Heyeti içerisinden veya dışarıdan seçebilir.
(6) Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti adına Türkiye Maarif Vakfının
faaliyet ve hesaplarını denetler. Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti tarafından beş yıllığına atanan beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Denetim
Kurulunun oluşumunda Millî Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının
temsilcilerine yer verilir.
(7) Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri en az dört yıllık
fakülte mezunlarından seçilir ve yetmiş iki yaşının bitimine kadar görev
alabilirler.
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Mali Haklar
MADDE 4 – (1) Türkiye Maarif Vakfının bu Kanunda sayılan organlarına ve Türkiye Maarif Vakfı resmî senedi ile oluşturulacak yeni birimlerine ödenecek ücretler, harcırahlar ve yolluklar ile diğer özlük hakları
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
(2) Türkiye Maarif Vakfının organlarında görev alan kişiler 15/7/1950
tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 13 üncü maddesi kapsamındaki Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nezdinde memur edilen
müşavirlere tanınan haklardan faydalanırlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – Türkiye Maarif Vakfının Bütçesi ve Gelirleri ile Muafiyet,
İstisna ve İndirimler
Türkiye Maarif Vakfının Bütçesi ve Gelirleri ile Muafiyet,
İstisna ve İndirimler
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MADDE 5 – (1) Türkiye Maarif Vakfı, 2 nci maddede yer alan amaç
ve faaliyetleri doğrultusunda yıllık bütçe yapar. Bütçe hesap dönemi
takvim yılıdır. Türkiye Maarif Vakfı, yıl içinde elde ettiği brüt gelirin en
fazla üçte birini mali, idari, hukuki ve bunlara yardımcı işlerde çalışan
personel, yönetim ve idame masrafları ile ihtiyatlara; kalan üçte ikisini
ise Türkiye Maarif Vakfının amaçlarına, bu amaçları gerçekleştirmek için
çalışan personele ve mal varlığını artıracak yatırımlara sarf ve tahsis eder.
Ayrıca Türkiye Maarif Vakfı, amaçlarını gerçekleştirmek için yurt içi ve
yurt dışında iktisadi işletme veya sermaye şirketi kurabilir, devralabilir
ve bunlara ortak olabilir.
(2) Türkiye Maarif Vakfının gelirleri şunlardır:
a) Türkiye Maarif Vakfının amacına uygun ulusal ve uluslararası
fonlardan aktarılan hibeler de dâhil olmak üzere her türlü şartlı, şartsız
bağışlar ile yardımlar.
b) Yurt içi ve yurt dışı her türlü ürün, hizmet, menkul, gayrimenkul,
irat ve vasiyet bağışları ile ayni ve nakdî yardımlar.
c) Vakıf faaliyetlerinden elde edilen muhtelif gelirler.
ç) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanan gelirler.
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d) Vakıf taşınır ve taşınmaz varlıkları ile diğer haklarının değerlendirilmesi ile sağlanan gelirler.
e) Bakanlar Kurulu kararı ile genel bütçeden ve ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarından aktarılacak tutarlar.
f ) Diğer gelirler.
(3) Türkiye Maarif Vakfı;
a) Kurumlar vergisinden (iktisadi işletmeler ve iştirakler hariç),
b) Yapılan bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden,
c) Bu Kanunda sayılan faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden
harçlardan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar nedeniyle damga vergisinden, sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak vergisinden, muaftır.
(4) Türkiye Maarif Vakfı, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan
vakıflara diğer kanunlarla tanınan vergi, resim ve harç istisnalarından
yararlanır.
(5) Türkiye Maarif Vakfına yapılacak bağış ve yardımlar gelir ve
kurumlar vergisi matrahından indirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Hâller
MADDE 6 – (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda
22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ile 20/2/2008
tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu hükümleri uygulanır.
Türkiye Maarif Vakfının Kuruluş İşlemleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren üç ay içinde Türkiye Maarif Vakfının kuruluşu, Türkiye Maarif
Vakfı resmî senedi ve Türkiye Maarif Vakfının Türk Medenî Kanunu
hükümlerine göre tesciline ilişkin işlemler Millî Eğitim Bakanlığınca
sonuçlandırılır.
(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde
Türkiye Maarif Vakfının kuruluş işlemlerinde kullanılmak ve kalanı
kuruluş tamamlandıktan sonra Türkiye Maarif Vakfına devredilmek
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üzere Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden Türkiye Maarif Vakfına bir
milyon Türk lirası aktarılır.
(3) Türkiye Maarif Vakfının tescil işlemlerini müteakip bir ay içinde
Mütevelli Heyeti, Türkiye Maarif Vakfının teşkilatlanmasına yönelik
bütün kararları alır, bu Kanunda sayılan organların atamasını yapar
ve Türkiye Maarif Vakfının iç mevzuatını mevcut yasalar çerçevesinde
hazırlar. Türkiye Maarif Vakfının politikalarını ve stratejik planını, geçici
bütçesini ve Türkiye Maarif Vakfının resmî internet sitesini hazırlar.
(4) Türkiye Maarif Vakfının kuruluş merkezi olarak kullanılmak üzere
Maliye Bakanlığınca uygun görülen taşınmaz, bedelsiz olarak Türkiye
Maarif Vakfının kullanımına bırakılır. Türkiye Maarif Vakfının kurulmasından ve teşkilatlanmasının tamamlanmasından sonra, Millî Eğitim
Bakanlığının uygun gördüğü yurt dışında kamuya ait varlıklar Bakanlar
Kurulu kararı ile bedelsiz olarak Türkiye Maarif Vakfına devredilir.
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(g). 19.8.2016 tarihli 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim
Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun:
Özeti
Bu kanun ile,
•

Sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak,
yurtiçinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış
kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak
etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek üzere Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim
Şirketinin kurulduğu,

•

Şirketin organizasyon yapısında; portföy yönetim birimi, araştırma birimi, muhasebe, kayıt, bilgi ve belge sistemleri ile düzenli
iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak organizasyon, iç kontrol ve
risk yönetim sistemi ile iç denetim birimi, fon hizmet birimi ile
gerekli diğer birimlerin bulunduğu,

•

Şirketin 50.000.000 (elli milyon) Türk lirası olan kuruluş sermayesinin Özelleştirme Fonundan karşılanacağı,
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•

Türkiye Varlık Fonunun kaynaklarının, devrine karar verilen
kuruluş ve varlıklar ile Özelleştirme Fonundan Türkiye Varlık
Fonuna aktarılmasına karar verilen nakit fazlasından; kamu kurum
ve kuruluşlarının tasarrufu altında bulunan ihtiyaç fazlası gelir,
kaynak ve varlıklardan; yurtiçi ve yurtdışından sağlanan finansman
ve kaynaklardan oluştuğu,

•

Şirketin sermaye piyasaları, finans, ekonomi, maliye, bankacılık, kalkınma alanlarında uzman en az üç merkezi denetim
elemanı tarafından bağımsız denetim standartları çerçevesinde
denetleneceği,

•

Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile Şirket tarafından kurulacak
şirketler ve alt fonların, gelir ve kurumlar vergisinden; elektrik ve
havagazı tüketim vergisi ve yangın sigortası vergisi hariç olmak
üzere 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
gereğince alınan vergi, harç, katılma payı ile tasdik ücretlerinden,
sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden, satın
alınan ve satılan taşınmazlar ile ilgili olarak tapu ve kadastro
döner sermaye bedellerinden ve her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırma mükellefiyetlerinden; gerçekleştirdikleri
işlemlerle ilgili düzenlenen tüm kâğıtlar damga vergisinden, tüm
iş ve işlemleri her türlü harçtan, her ne nam adı altında olursa
olsun nakden veya hesaben banka ve sigorta muameleleri vergisi
mükelleflerine ödedikleri tutarlar ile her ne nam adı altında olursa
olsun nakden veya hesaben lehe aldıkları paralar banka ve sigorta
muameleleri vergisinden, her türlü kredi kullanım işlemleri kaynak
kullanımını destekleme fonundan istisna olduğu,

•

Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile Şirket tarafından kurulacak
şirketler ve alt fonların, kamu iktisadi teşebbüsleri de dâhil, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan veya özel kanunla
kurulan kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarına uygulanan mevzuat, uygulama ve kısıtlamalara tabi olmadığı açıklanmaktadır.
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İçeriği
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı sermaye piyasalarında araç
çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurtiçinde kamuya ait olan
varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik,
büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu
fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek üzere Türkiye Varlık Fonu
Yönetimi Anonim Şirketinin (Şirket) kurulması, yönetimi ve faaliyetlerine
ilişkin esasları düzenlemektir.
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin
Kuruluşu ve Faaliyet Konusu
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MADDE 2 – (1) Başbakanlığa bağlı, ana faaliyet konusu bu Kanunla
belirtilen Türkiye Varlık Fonu ve alt fonların kurulması ve yönetimi olan,
profesyonel yönetim ilkelerine göre yönetilen, özel hukuk hükümlerine
tabi Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi kurulmuştur.
(2) Şirket, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte başka hiçbir işleme
gerek kalmaksızın ticaret siciline resen tescil olunur.
(3) Şirket; stratejik yatırım planında belirtilen hedefler ile likidite,
yatırım, risk ve getiri tercihlerini dikkate alarak;
a) Yerli ve yabancı şirketlerin paylarının, Türkiye’de ve yurt dışında
kurulan ihraççılara ait payların ve borçlanma araçlarının, kıymetli madenler ve emtiaya dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının, fon
katılma paylarının, türev araçlarının, kira sertifikalarının, gayrimenkul
sertifikalarının, özel tasarlanmış yabancı yatırım araçlarının ve diğer
araçların alım satımını,
b) Her türlü para piyasası işlemlerini,
c) Gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı haklar ile her türlü gayri maddi
hakların değerlendirilmesini,
ç) Her türlü proje geliştirme, projeye dayalı kaynak yaratma, dış proje
kredisi sağlama ve diğer yöntemlerle kaynak temini işlemlerini,
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d) Her türlü ticari ve finansal faaliyetleri ulusal ve uluslararası birincil
ve ikincil piyasalarda gerçekleştirilir. Şirket tarafından, ulusal yatırımlar ile
uluslararası alanlarda diğer devletler ve/veya yabancı şirketlerce yapılacak
yatırımlara iştirak edilebilir.
(4) Şirketin organizasyon yapısında; portföy yönetim birimi, araştırma
birimi, muhasebe, kayıt, bilgi ve belge sistemleri ile düzenli iş akışı ve
haberleşmeyi sağlayacak organizasyon, iç kontrol ve risk yönetim sistemi
ile iç denetim birimi, fon hizmet birimi ile gerekli diğer birimler kurulur.
Şirket, faaliyet konularına ilişkin olarak hizmet alımı yapabilir. Şirketin
faaliyet konusu ve amacı, sermaye miktarı, payları, payların devir esasları, paylara tanınacak imtiyazlar, tasfiye, devir, birleşme, fesih, organlar,
komiteler, bunların oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma
usul ve esasları, hesapları ve kârlarının dağıtımı ile teşkilatına ilişkin
esaslar ile sair hususların yer aldığı esas sözleşmesi genel hükümlerle bağlı
olmaksızın doğrudan tescil ve ilan edilir.
(5) Şirketin 50.000.000 (elli milyon) Türk lirası olan kuruluş sermayesi
Özelleştirme Fonundan karşılanır. Tamamı ödenmiş olan bu sermayeyi
temsil eden paylar Özelleştirme İdaresi Başkanlığına aittir.
(6) Şirketin hisse senetleri nama yazılıdır.
(7) En az beş kişiden oluşan yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile
genel müdür Başbakan tarafından atanır. Yönetim kurulu başkan ve
üyeleri ile genel müdürün ekonomi, finans, hukuk, maliye ve bankacılık
alanlarından en az birinde beş yıldan az olmamak üzere tecrübe sahibi
olmaları aranır.
Türkiye Varlık Fonu
MADDE 3 – (1) Şirketin yapısına ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Şirket tarafından hazırlanan
Türkiye Varlık Fonu İçtüzüğünün ticaret siciline tescili ile Türkiye Varlık
Fonu kurulur. Ayrıca gerek görülmesi hâlinde Türkiye Varlık Fonuna
bağlı alt fonlar kurulabilir.
(2) Şirket ve bağlı şirketleri ile Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık
Fonu bünyesinde kurulacak alt fonları kapsayan üç yıllık stratejik yatırım
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planı yönetim kurulu tarafından hazırlanır ve Bakanlar Kurulunun onayı
ile yürürlüğe girer.
(3) Bu fonların kuruluşu, yapısı, işleyişi, yönetimi ve yapacağı işlemler Türkiye Varlık Fonu İçtüzüğü ile Şirket esas sözleşmesi hükümleri
dâhilinde belirlenir.
Türkiye Varlık Fonunun Kaynakları ve Finansman Sağlanması
MADDE 4 – (1) Türkiye Varlık Fonunun kaynakları;
a) Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından; özelleştirme kapsam ve
programında bulunan ve Türkiye Varlık Fonuna devrine karar verilen
kuruluş ve varlıklar ile Özelleştirme Fonundan Türkiye Varlık Fonuna
aktarılmasına karar verilen nakit fazlasından,
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b) Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufu altında bulunan ihtiyaç
fazlası gelir, kaynak ve varlıklardan; Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye
Varlık Fonuna aktarılmasına veya Şirket tarafından yönetilmesine karar
verilenlerden,
c) Türkiye Varlık Fonu tarafından yurtiçi ve yurtdışı sermaye ve para
piyasalarından ilgili mevzuat kapsamında yer alan izin ve onaylar aranmaksızın sağlanan finansman ve kaynaklardan,
ç) Para ve sermaye piyasaları dışında diğer yöntemlerle sağlanan finansman ve kaynaklardan oluşur.
(2) Sermaye piyasası aracı ihraçlarında her bir ihraca özgü olarak Şirketin gerek duyması hâlinde 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen yöntemler izlenebilir. Bu
durumda 6362 sayılı Kanun çerçevesinde Kurul ücreti ödenmez.
(3) Finansman sağlanırken Türkiye Varlık Fonu portföyü üzerinde
teminat, rehin, kefalet ve ipotek tesis edilebilir.
(4) Şirket tarafından gayrimenkuller, gayrimenkul projesi veya bir
gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki değeri, bu değeri
etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşulları analiz edilerek
uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde
değerlemek üzere Sermaye Piyasası Kurulu listesinde yer alan gayrimenkul
değerleme şirketleri ile anlaşılabilir.
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Varlık ve Hakların Türkiye Varlık Fonu Adına Tescili
MADDE 5 – (1) Türkiye Varlık Fonuna devredilen varlıklar ve haklar
ile Şirket tarafından gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde elde edilen
tescile tabi olabilen diğer her türlü değer ilgili siciline veya kütüğüne
Türkiye Varlık Fonu adına tescil edilir. Türkiye Varlık Fonu, bu madde
kapsamındaki tescil işlemleri ile sınırlı olmak üzere tüzel kişiliği haiz
addolunur.
Denetim
MADDE 6 – (1) Şirket, Şirket tarafından kurulacak diğer şirketler,
Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt
fonlar bağımsız denetime tabidir. Şirket, 6362 sayılı Kanun kapsamında
kurumsal yönetim düzenlemelerine uyar.
(2) Şirket, Şirket tarafından kurulacak diğer şirketler, Türkiye Varlık
Fonu ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonların bağımsız
denetimden geçmiş yıllık mali tabloları ile faaliyetleri, Başbakan tarafından görevlendirilecek sermaye piyasaları, finans, ekonomi, maliye,
bankacılık, kalkınma alanlarında uzman en az üç merkezi denetim elemanı tarafından bağımsız denetim standartları çerçevesinde denetlenir.
Denetim sonucunda hazırlanacak rapor her yıl haziran ayı sonuna kadar
Bakanlar Kuruluna sunulur.
(3) Şirket, Şirket tarafından kurulacak diğer şirketler, Türkiye Varlık
Fonu ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonların bir önceki
yıla ait mali tabloları ile faaliyetleri, her yıl ekim ayında Türkiye Büyük
Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından, birinci ve ikinci
fıkralar kapsamında hazırlanan ve Başbakanlık tarafından gönderilen
denetim raporları üzerinden görüşülerek denetlenir.
Türkiye Varlık Fonunun Mal Varlığının Haczi ve Rehni
MADDE 7 – (1) Türkiye Varlık Fonunun mal varlığı ile Şirkete yönetilmek üzere devredilen varlık ve haklar, Şirketin mal varlığından ayrıdır.
Türkiye Varlık Fonunun mal varlığı, Türkiye Varlık Fonu hesabına olması
şartıyla para ve sermaye piyasalarından finansman temin etmek dâhil
Türkiye Varlık Fonu ve alt fonların yapmaya yetkili olduğu faaliyetlere
ilişkin iş ve işlemler haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez,

559

TBMM 26. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da
dâhil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve
iflas masasına dâhil edilemez. Şirketin üçüncü kişilere olan borçları ve
yükümlülükleri ile Türkiye Varlık Fonunun aynı üçüncü kişilerden olan
alacakları birbirlerine karşı mahsup edilemez.
Muafiyet ve İstisnalar
MADDE 8 – (1) Bu Kanuna göre kurulan Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile Şirket tarafından kurulacak şirketler ve alt fonlar gelir ve
kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet, bunların kazanç ve iratları
üzerinden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile
13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca
yapılacak vergi kesintilerini de kapsar.
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(2) Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile Şirket tarafından kurulacak şirketler ve alt fonlar, elektrik ve havagazı tüketim vergisi ve yangın sigortası vergisi hariç olmak üzere 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye
Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi, harç, katılma payı ile tasdik
ücretlerinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden,
satın alınan ve satılan taşınmazlar ile ilgili olarak tapu ve kadastro döner
sermaye bedellerinden ve her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat
yatırma mükellefiyetlerinden muaftır.
(3) Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile Şirket tarafından kurulacak
şirketler ve alt fonların kuruluş ve tescil işlemleri ile esas sözleşmesinin
tescil ve ilan işlemleri de dâhil olmak üzere faaliyetleri kapsamında
gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili düzenlenen tüm kâğıtlar damga vergisinden, tüm iş ve işlemleri her türlü harçtan, her ne nam adı altında
olursa olsun nakden veya hesaben banka ve sigorta muameleleri vergisi
mükelleflerine ödedikleri tutarlar ile her ne nam adı altında olursa olsun
nakden veya hesaben lehe aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden, her türlü kredi kullanım işlemleri kaynak kullanımını
destekleme fonundan istisnadır.
(4) Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile Şirket tarafından kurulacak
şirketler ve alt fonlar, kamu iktisadi teşebbüsleri de dâhil, sermayesinin
yarısından fazlası kamuya ait olan veya özel kanunla kurulan kamu
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kurum, kuruluş ve ortaklıklarına uygulanan mevzuat, uygulama ve
kısıtlamalara tabi değildir.
(5) 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 6362 sayılı
Kanun ile bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan ikincil mevzuat,
8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu
İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 14/7/1965 tarihli ve 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Memurlar
ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 13/12/1983 tarihli
ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname, 18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 10/2/1954
tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 4/1/2002 tarihli ve
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu, 9/11/1983 tarihli
ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı
Basın-İlân Kurumu Teşkiline Dair Kanun, 7/12/1994 tarihli ve 4054
sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, 24/11/1994 tarihli ve
4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile bunların
ek ve değişikliklerine ilişkin hükümler Türkiye Varlık Fonu ve Şirket ile alt fonlar ve Şirket tarafından kurulan diğer şirketler hakkında
uygulanmaz. Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair
ilgili mevzuat hükümleri Şirket tarafından istihdam edilecek personel
hakkında uygulanmaz.
(6) Şirket tarafından kurulacak varlık kiralama şirketleri 28/3/2002
tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7/A maddesi çerçevesinde kurulan varlık
kiralama şirketlerine tanınan tüm hak, istisna, indirim ve muafiyetlerden
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yararlanır. Bu madde uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri, ihraç
etmiş oldukları menkul kıymetlere ilişkin, ihraççıların tabi olduğu Borsa
İstanbul Anonim Şirketine ödenmesi gereken kayıt ücreti ve kotasyon
ücretinden muaftır.
MADDE 9 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanununun 17 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasına (ı) bendinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.
i) Varlık ve hakların, Türkiye Varlık Fonu ve alt fonlara devri ile
bu varlık ve hakların Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi
tarafından yönetilmesi suretiyle yapılan teslim ve hizmetler,
Bu bent kapsamında istisna edilen işlemler bakımından, 30 uncu
maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanmaz.
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MADDE 10 – 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve
Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin
onuncu fıkrasına “Kamu mevduat bankaları ile özel yatırım ve kalkınma
bankaları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi
Anonim Şirketi ve Türkiye Varlık Fonu ile bunların finansman temini
amacı ile kuracakları fon ve şirketler” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 11 – 4749 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü
fıkrasının ikinci cümlesine “Kamu bankaları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ve Türkiye
Varlık Fonu ile bunların finansman temini amacı ile kuracakları fon
ve şirketler” ibaresi eklenmiştir.
Bu kanun ile 2 kanunda toplam 3 madde değiştirilmiştir.
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(4). 26 ncı Dönem 1 inci Yasama Yılı Uluslararası Metinler:
(a). Uluslararası Metinlerin Tiplerine Göre Dağılımı:
Anlaşma
Anlaşma + Eki Mutabakat Zaptı
Anlaşma + NATO
Ek Anlaşma
Karar
Mutabakat Zaptı
Protokol
Protokol + Anlaşma
Sözleşme
Sözleşme + Ek Protokol
Usül Anlaşmasını Onay Kanunu
TOPLAM

38
1
2
1
2
1
12
1
5
1
1
66

(b). Uluslararası Metinlerin Konularına Göre Dağılımı:
Adli Yardım
Askeri İş Birliği
Banka
Bilimsel Teknolojik İş Birliği
Dostluk ve İş Birliği
Enerji
Elektrik Enerji
Geri Kabül
Gıda, Tarım
Gümrük
Hava Ulaştırması
Hidrografi
Hükümlü Nakli
İnsan Hakları

1
1
1
1
2
2
1
3
1
3
9
1
1
2
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İnsan Ticareti
Kalkınma İş Birliği
Kişisel Veriler
Kültür Eğitim
Nafaka
NATO
Nükleer Enerji
Ofis Kurulması
Posta
Polis + Gümrük
Savunma Sanayii
Suçlu İadesi
Tazminat
Terörizm Finansmanı
Ticaret
Üniversitenin Karşılıklı Tanınması
Üniversite Kurulması
Velayet, Çocuk Koruma
Vergi
Yatırım Teşviki
TOPLAM

1
1
2
3
1
1
1
1
2
1
3
3
1
1
7
1
1
1
2
3
66
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(c). Uluslararası Metinlerin Ülke/Kıta/Kurumlara Göre Dağılımı:
ABD
Afrika Ülkeleri
Arap Ülkeleri
Asya Altyapı Yatırım Bankası
Asya Ülkeleri
Avrupa Birliği
Avrupa Ülkeleri
Azerbaycan
Balkan Ülkeleri
Birleşmiş Milletler
Çin
Dünya Posta Birliği
Dünya Ticaret Örgütü
Evrensel Posta Birliği
Gürcistan
İsrail
Japonya
KKTC
Orta ve Güney Amerika
Uluslararası Hidrografi Örgütü
TOPLAM

1
10
2
1
6
12
3
1
9
4
1
1
1
1
1
1
1
2
7
1
66
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(ç) Uluslararası Metinler:
(I). 30.12.2015 tarihli 6657 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
MADDE 1 – (1) 12 Mayıs 2015 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşması”nın onaylanması uygun
bulunmuştur.
(II). 06.01.2016 tarihli 6658 sayılı Asya Altyapı Yatırım Bankası Kuruluş
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti adına 29 Haziran 2015 tarihinde imzalanan “Asya Altyapı Yatırım Bankası Kuruluş Anlaşması”nın
onaylanması uygun bulunmuştur.
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(2) Türkiye Cumhuriyetinin Asya Altyapı Yatırım Bankasına olan
sermaye iştiraki taahhüdü ve bu taahhüt çerçevesinde yapılacak ödemeler
2.609.900.000 ABD doları karşılığını geçemez.
(3) Bakanlar Kurulu ikinci fıkrada belirtilen tutarı beş katına kadar
artırmaya yetkilidir.
(III). 07.01.2016 tarihli 6659 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Kore
Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma
Kapsamında Yatırım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun
MADDE 1 – (1) 26 Şubat 2015 tarihinde Seul’de imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis
Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yatırım Anlaşması”nın onaylanması
uygun bulunmuştur.
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(IV). 07.01.2016 tarihli 6660 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Romanya Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 7 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Savunma
Sanayi İş Birliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(V). 15.01.2016 tarihli 6662 sayılı Dünya Ticaret Örgütünü Kuran
Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol ile Ticaretin Kolaylaştırılması
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) “Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması”nın
mal ticareti anlaşmalarını içeren 1A no’lu ekine ilave edilmek üzere, 27
Kasım 2014 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü Genel Konseyinde kabul
edilen, “Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil
Eden Protokol” ile söz konusu Protokolün ekinde yer alan “Ticaretin
Kolaylaştırılması Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(VI). 29.01.2016 tarihli 6664 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Peru
Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ticari İş Birliği Anlaşması ile
Anlaşmada Düzeltme Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 15 Nisan 2011 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti ile Peru Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve
Ticari İş Birliği Anlaşması” ile Anlaşmada düzeltme yapılmasına ilişkin
“Nota”ların onaylanması uygun bulunmuştur.
(VII). 29.01.2016 tarihli 6665 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanması,
Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına
İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti adına 28 Mart 2007 tarihinde
Strazburg’da imzalanan “Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El
Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa
Konseyi Sözleşmesi”nin beyanlar ve çekinceler ile onaylanması uygun
bulunmuştur.
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(VIII). 29.01.2016 tarihli 6666 sayılı Hükümlülerin Nakline Dair
Sözleşmeye Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti tarafından 10 Kasım 2010
tarihinde Strazburg’da imzalanan “Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşmeye Ek Protokol”ün, beyanda bulunulmak suretiyle onaylanması
uygun bulunmuştur.
(IX). 30.01.2016 tarihli 6667 sayılı Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı
Eylem Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti adına 19 Mart 2009 tarihinde
imzalanan “Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi”nin
beyan ile onaylanması uygun bulunmuştur.
568

(X). 30.01.2016 tarihli 6668 sayılı İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri
Korumaya Dair Sözleşmeye Değişiklik Getiren 15 Nolu Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) Avrupa Konseyi bünyesinde 24 Haziran 2013
tarihinde imzaya açılan ve Türkiye Cumhuriyeti adına 13 Eylül 2013
tarihinde imzalanan “İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya
Dair Sözleşme’ye Değişiklik Getiren 15 No’lu Protokol”ün onaylanması
uygun bulunmuştur.
(XI). 30.01.2016 tarihli 6669 sayılı Kişisel Verilerin Otomatik İşleme
Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesinin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 28 Ocak 1981 tarihinde Strazburg’da imzalanan
“Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi”nin beyanlarla birlikte onaylanması uygun
bulunmuştur.
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(XII). 30.01.2016 tarihli 6670 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 25 Ocak 2015 tarihinde Mogadişu’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşması”nın onaylanması
uygun bulunmuştur.
(XIII). 30.01.2016 tarihli 6671 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Surinam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İş Birliği
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 7 Mart 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Surinam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması”nın onaylanması uygun
bulunmuştur.
(XIV). 30.01.2016 tarihli 6672 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Morityus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki
ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 7 Şubat 2013 tarihinde İstanbul’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Morityus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin
Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(XV). 30.01.2016 tarihli 6673 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Morityus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İş Birliği
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 7 Şubat 2013 tarihinde İstanbul’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Morityus Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması”nın onaylanması
uygun bulunmuştur.
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(XVI). 30.01.2016 tarihli 6674 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Şili
Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasında Değişiklik
Yapılmasına İlişkin 1/2013 Sayılı Kararın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 26 Mart 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret
Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1/2013 Sayılı Karar”ın
onaylanması uygun bulunmuştur.
(XVII). 30.01.2016 tarihli 6675 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun:
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MADDE 1 – (1) 25 Eylül 2013 tarihinde Mersin’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın
onaylanması uygun bulunmuştur.
(XVIII). 25.02.2016 tarihli 6677 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi
Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması ve
Eki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 29 Temmuz 2015 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri
Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası
Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması” ve eki “Mutabakat Zaptı”nın
onaylanması uygun bulunmuştur.
(XIX). 25.02.2016 tarihli 6678 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında
İş Birliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 12 Nisan 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti
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Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İş Birliği ve Karşılıklı Yardım
Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(XX). 25.02.2016 tarihli 6679 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle
Filistin Devleti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İş Birliği ve
Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 15 Nisan 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Filistin Devleti Hükümeti Arasında
Gümrük Konularında İş Birliği ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması”nın
onaylanması uygun bulunmuştur.
(XXI). 25.02.2016 tarihli 6680 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin
Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İş Birliği ve
Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 11 Haziran 2014 tarihinde Pekin’de imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İş Birliği ve Karşılıklı Yardım
Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(XXII). 25.02.2016 tarihli 6681 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan
Arasında Dostluk ve İş Birliği Antlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 12 Mart 2015 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Arasında Dostluk ve İş Birliği
Antlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(XXIII). 10.3.2016 tarihli 6684 sayılı 11 Nolu Protokol ile Değişik İnsan
Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye Ek 7 Nolu
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti adına 14 Mart 1985 tarihinde
imzalanan “11 Nolu Protokol ile Değişik İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme’ye Ek 7 Nolu Protokol ”ün onaylanması
uygun bulunmuştur.
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(XXIV). 10.3.2016 tarihli 6685 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti,
Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti ve Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Polis ve Gümrük İş Birliği Ortak Temas Merkezi Kuruluş ve İşleyişi
Hakkında Anlaşma ile Notaların Onaylanmasınının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 25 Mayıs 2015 tarihinde Sofya’da imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti, Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti ve Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis ve Gümrük İş Birliği Ortak
Temas Merkezi Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Anlaşma” ile “Notalar”ın
onaylanması uygun bulunmuştur.
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(XXV). 10.3.2016 tarihli 6686 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Arasında GTÖ Orta Asya Alt
Bölge Ofisine Dair Anlaşmaya Yönelik GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisinin
Güçlendirilmesi Konulu Tamamlayıcı Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 4 Haziran 2014 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım
Örgütü Arasında GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisine Dair Anlaşmaya
Yönelik GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisinin Güçlendirilmesi Konulu
Tamamlayıcı Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(XXVI). 10.3.2016 tarihli 6687 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik Enerjisi Mübadelesi
ile İlgili Olarak Ortaya Çıkan Borca İlişkin Protokolün Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 15 Ocak 2015 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Elektrik Enerjisi Mübadelesi ile İlgili Olarak Ortaya Çıkan
Borca İlişkin Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.
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(XXVII). 10.3.2016 tarihli 6688 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ve Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 31 Mayıs 2012 tarihinde İzmir’de imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ve Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(XXVIII). 10.3.2016 tarihli 6689 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ve Güney Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 1 Mayıs 2013 tarihinde İzmir’de imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ve Güney Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(XXIX). 10.3.2016 tarihli 6690 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve
Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 31 Mayıs 2012 tarihinde İzmir’de imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ve Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Hava Ulaştırma Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(XXX). 10.3.2016 tarihli 6691 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve
Zimbabve Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 12 Aralık 2013 tarihinde Durban’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Zimbabve Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(XXXI). 10.3.2016 tarihli 6692 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ve Jamaika Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 19 Kasım 2014 tarihinde Bali’de imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ve Jamaika Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma
Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
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(XXXII). 10.3.2016 tarihli 6693 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve
Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 12 Temmuz 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması”nın onaylanması uygun
bulunmuştur.
(XXXIII). 10.3.2016 tarihli 6694 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve
Orta Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
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MADDE 1 – (1) 19 Kasım 2012 tarihinde İstanbul’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Orta Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması”nın onaylanması uygun
bulunmuştur.
(XXXIV). 10.3.2016 tarihli 6695 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ve Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 31 Mayıs 2012 tarihinde İzmir’de imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ve Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(XXXV). 10.3.2016 tarihli 6696 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve
Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 9 Temmuz 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
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(XXXVI). 10.3.2016 tarihli 6697 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Ekvador Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 15 Mart 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvador Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İş
Birliği Çerçeve Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(XXXVII). 24.3.2016 tarihli 6699 sayılı Uluslararası Hidrografi Örgütü
Hakkında Sözleşmeye Değişiklikler Protokolüne Katılmamızın Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) “Uluslararası Hidrografi Örgütü Hakkında Sözleşmeye Değişiklikler Protokolü”ne katılmamız uygun bulunmuştur.
(XXXVIII). 24.3.2016 tarihli 6700 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve
Gürcistan Hükümeti Arasında Enerji Alanında İş Birliğine Dair Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 9 Nisan 2015 tarihinde İstanbul’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında
Enerji Alanında İş Birliğine Dair Anlaşma”nın onaylanması uygun
bulunmuştur.
(XXXIX). 07.4.2016 tarihli 6703 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İzinsiz İkamet Eden
Şahısların Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 7 Aralık 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İzinsiz İkamet Eden Şahısların Geri Kabulüne Dair Anlaşma”nın
beyanlar ile onaylanması uygun bulunmuştur.
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(XXXX). 20.4.2016 tarihli 6705 sayılı Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi
Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici
Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokolün Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 8 Kasım 2001 tarihinde Strazburg’da imzalanan
“Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi’ne Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan
Veri Akışına İlişkin Protokol ”ün beyanla birlikte onaylanması uygun
bulunmuştur.
(XXXXI). 25.4.2016 tarihli 6707 sayılı Velayet Sorumluluğu ve Çocukların
Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk,
Tanıma, Tenfiz ve İş Birliğine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun
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MADDE 1 – (1) “Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması
Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma,
Tenfiz ve İş Birliğine Dair Sözleşme”ye çekince ve beyanlarla katılmamız
uygun bulunmuştur.
(XXXXII). 25.4.2016 tarihli 6708 sayılı Çocuk Nafakası ve Diğer Aile Nafaka
Türlerinin Uluslararası Tahsiline İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) “Çocuk Nafakası ve Diğer Aile Nafaka Türlerinin
Uluslararası Tahsiline İlişkin Sözleşme”ye çekince ve beyanlarla katılmamız uygun bulunmuştur.
(XXXXIII). 25.4.2016 tarihli 6709 sayılı Suçluların İadesine İlişkin Avrupa
Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun:
MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti adına 22 Mart 2016 tarihinde
Strazburg’da imzalanan “Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi’ne
Ek Protokol”ün çekince ve beyanla onaylanması uygun bulunmuştur.
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(XXXXIV). 25.4.2016 tarihli 6710 sayılı Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli
Yardım Avrupa Sözleşmesine İkinci Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti adına 22 Mart 2016 tarihinde
Strazburg’da imzalanan “Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa
Sözleşmesi’ne İkinci Ek Protokol”ün çekince ve beyanla onaylanması
uygun bulunmuştur.
(XXXXV). 26.4.2016 tarihli 6711 sayılı Suçluların İadesine İlişkin Avrupa
Sözleşmesine Ek Üçüncü Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti adına 22 Mart 2016 tarihinde Strazburg’da imzalanan “Suçluların İadesine İlişkin Avrupa
Sözleşmesi’ne Ek Üçüncü Protokol”ün çekince ve beyanla onaylanması
uygun bulunmuştur.
(XXXXVI). 26.4.2016 tarihli 6712 sayılı Suçluların İadesine İlişkin
Avrupa Sözleşmesine Ek Dördüncü Protokolün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti adına 22 Mart 2016 tarihinde
Strazburg’da imzalanan “Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi’ne
Ek Dördüncü Protokol ”ün çekince ve beyanla onaylanması uygun
bulunmuştur.
(XXXXVII). 03.5.2016 tarihli 6714 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa
Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin
Anlaşma ile Oluşturulan Ortak Geri Kabul Komitesinin 2/2016 Sayılı
Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma ile
Oluşturulan Ortak Geri Kabul Komitesinin 2/2016 Sayılı Kararı”nın
onaylanması uygun bulunmuştur.
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(XXXXVIII). 10.5.2016 tarihli 6716 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Belçika Fransız Toplumu Hükümeti, Valonya Hükümeti ve BrükselBaşkent Bölgesi Fransız Toplumu Komisyonu Heyeti Arasında
Kültür, Eğitim ve Bilimsel Araştırma Alanında İş Birliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun:
MADDE 1 – (1) 7 Haziran 2011 tarihinde Brüksel’de imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Fransız Toplumu Hükümeti,
Valonya Hükümeti ve Brüksel-Başkent Bölgesi Fransız Toplumu Komisyonu Heyeti Arasında Kültür, Eğitim ve Bilimsel Araştırma Alanında İş
Birliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(XXXXIX). 11.5.2016 tarihli 6717 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi Arasında Türkiyede
Bir Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun:
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MADDE 1 – (1) 3 Ekim 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi
Arasında Türkiye’de Bir Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşma”nın
onaylanması uygun bulunmuştur.
(XXXXX). 08.6.2016 tarihli 6720 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika
Krallığı Arasında 2 Haziran 1987 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Gelir
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını
Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 9 Temmuz 2013 tarihinde Brüksel’de imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında 2 Haziran 1987
Tarihinde Ankara’da İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokol”ün
onaylanması uygun bulunmuştur.
(XXXXXI). 01.7.2016 tarihli 6724 sayılı Dünya Posta Birliği Kuruluş
Yasasına Sekizinci Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) “Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası’na Sekizinci
Ek Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.
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(XXXXXII). 01.7.2016 tarihli 6725 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova
Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 11 Eylül 2014 tarihinde Kişinev’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret
Anlaşması” ve Notaların onaylanması uygun bulunmuştur.
(2) Birinci fıkrada belirtilen Anlaşma’nın eklerine ilişkin değişiklikleri
onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
(XXXXXIII). 01.7.2016 tarihli 6726 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Kalkınma İş Birliği
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 22 Ekim 2015 tarihinde Amman’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Kalkınma İş Birliği Anlaşması”nın onaylanması uygun
bulunmuştur.
(XXXXXIV). 01.7.2016 tarihli 6727 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC’de Bulunan
Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon İşlerinin Yürütülmesine İlişkin
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 14 Kasım 2014 tarihinde Lefkoşa’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında KKTC’de Bulunan Vakıf Kültür Varlıklarının
Restorasyon İşlerinin Yürütülmesine İlişkin Anlaşma”nın onaylanması
uygun bulunmuştur.
(XXXXXV). 19.7.2016 tarihli 6729 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin
Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşmaya Ek Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 13 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna
Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşmaya Ek Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
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(XXXXXVI). 19.7.2016 tarihli 6730 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile
Karadağ Hükûmeti Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş
Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 4 Haziran 2014 tarihinde Saraybosna’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Karadağ Hükûmeti Arasında Askerî
Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşması”nın
onaylanması uygun bulunmuştur.
(XXXXXVII). 19.7.2016 tarihli 6731 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Karadağ Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İş Birliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
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MADDE 1 – (1) 12 Nisan 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında
Bilimsel ve Teknolojik İş Birliği Anlaşması”nın onaylanması uygun
bulunmuştur.
(XXXXXVIII). 19.7.2016 tarihli 6732 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Karadağ Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 14 Mart 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması
uygun bulunmuştur.
(XXXXXIX). 19.7.2016 tarihli 6733 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Karadağ Hükümeti Arasında Geri Kabul Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 18 Nisan 2013 tarihinde İstanbul’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Geri
Kabul Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

TBMM 26. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

(XXXXXX). 19.7.2016 tarihli 6734 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Karadağ Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İş Birliği Mutabakat
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 18 Nisan 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında
Eğitim Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun
bulunmuştur.
(XXXXXXI). 09.8.2016 tarihli 6737 sayılı Karadağın Kuzey Atlantik
Antlaşmasına Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 19 Mayıs 2016 tarihinde Brüksel’de imzalanan
“Karadağ’ın Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına İlişkin Protokol ”ün onaylanması uygun bulunmuştur.
(XXXXXXII). 09.8.2016 tarihli 6738 sayılı Nükleer Enerjinin Barışçıl
Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 9 Nisan 2012 tarihinde Pekin’de imzalanan “Nükleer
Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İş Birliği
Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(XXXXXXIII). 10.8.2016 tarihli 6739 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ve Evrensel Posta Birliği (UPU) Arasında Yirmi Altıncı Dünya Posta
Kongresine Yönelik Düzenlemelere İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 12 Kasım 2015 tarihinde Bern’de imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ve Evrensel Posta Birliği (UPU) Arasında
Yirmi Altıncı Dünya Posta Kongresine Yönelik Düzenlemelere İlişkin
Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
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(XXXXXXIV). 19.8.2016 tarihli 6742 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Türk–Japon
Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun:
MADDE 1 – (1) 30 Haziran 2016 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye
Cumhuriyeti’nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(XXXXXXV). 20.8.2016 tarihli 6743 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail
Devleti Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
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MADDE 1 – (1) 28 Haziran 2016 tarihinde imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Tazminata İlişkin Usul
Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(XXXXXXVI). 20.8.2016 tarihli 6744 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ve Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İş
Birliği ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 4 Kasım 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Venezuela Bolivar Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Enerji Alanında İş Birliği ile İlgili Anlaşma”nın
onaylanması uygun bulunmuştur.
(5). 26 ncı Dönem 1 inci Yasama Yılı TBMM Kararları:
(a). 22.11.2015 tarihli 1101 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına İstanbul Milletvekili İsmail KAHRAMAN’ın Seçildiğine
Dair Karar:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Genel Kurulun 22.11.2015
tarihli 2’nci Birleşiminde İstanbul Milletvekili İsmail KAHRAMAN
seçilmiştir.

TBMM 26. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

(b). 25.11.2015 tarihli 1102 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık
Divanı Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının; Başkanvekillikleri,
Kâtip Üyelikler ve İdare Amirliklerine Genel Kurulun 25.11.2015 ve
30.11.2015 tarihli 4’üncü ve 7’nci Birleşimlerinde yapılan seçim sonucunda, aşağıdaki listede adları ve seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri
seçilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının; Başkanvekillikleri,
Kâtipüyelikler ve İdare Amirliklerine Seçilen Üyelere Ait Listesi
Adı-Soyadı
BAŞKANVEKİLLERİ
Ahmet AYDIN
Ayşe Nur BAHÇEKAPILI
Pervin BULDAN
Mehmet Akif HAMZAÇEBİ
KÂTİP ÜYELER
Elif Doğan TÜRKMEN
Ali Haydar HAKVERDİ
Sema KIRCI
Fehmi KÜPÇÜ
Ömer SERDAR
Özcan PURÇU
İshak GAZEL
Mustafa AÇIKGÖZ
Mücahit DURMUŞOĞLU
Zihni AÇBA
Emre KÖPRÜLÜ
İDARE AMİRLERİ
Seyfettin YILMAZ
Ahmet GÜNDOĞDU
Sırrı Süreyya ÖNDER

Seçim Bölgesi

Siyasi Parti

Adıyaman
İstanbul
İstanbul
İstanbul

AK PARTİ
AK PARTİ
HDP
CHP

Adana
Ankara
Balıkesir
Bolu
Elazığ
İzmir
Kütahya
Nevşehir
Osmaniye
Sakarya
Tekirdağ

CHP
CHP
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
CHP
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
MHP
CHP

Adana
Ankara
Ankara

MHP
AK PARTİ
HDP
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Tufan KÖSE
Salim USLU
Orhan KARASAYAR
Erdoğan ÖZEGEN

Çorum
Çorum
Hatay
Niğde

CHP
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ

(c). 28.11.2015 tarihli 1103 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları
Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları üyeliklerine, Genel
Kurulun 28.11.2015 tarihli 6’ncı Birleşiminde yapılan seçimler sonucunda, aşağıdaki listede adları ve seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri
seçilmişlerdir.
Görevi
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Adı-Soyadı

ANAYASA KOMİSYONU
Başkan
Mustafa ŞENTOP
Başkanvekili Reşat PETEK
Sözcü
Abdurrahman ÖZ
Kâtip
Muhammet Emin AKBAŞOĞLU
Üye
İbrahim Halil FIRAT
Üye
Cengiz AYDOĞDU
Üye
Murat ALPARSLAN
Üye
Mustafa KÖSE
Üye
İsmail AYDIN
Üye
Zekeriya BİRKAN
Üye
Adem YEŞİLDAL
Üye
Markar ESEYAN
Üye
Haydar Ali YILDIZ
Üye
Kemalettin YILMAZTEKİN
Üye
Yusuf BAŞER
Üye
Murat EMİR
Üye
Uğur BAYRAKTUTAN

Seçim Bölgesi

Siyasi
Parti

İstanbul
Burdur
Aydın
Çankırı
Adıyaman
Aksaray
Ankara
Antalya
Bursa
Bursa
Hatay
İstanbul
İstanbul
Şanlıurfa
Yozgat
Ankara
Artvin

AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
CHP
CHP
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Üye
Bülent TEZCAN
Üye
Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU
Üye
Muharrem ERKEK
Üye
Akın ÜSTÜNDAĞ
Üye
Meral DANIŞ BEŞTAŞ
Üye
Erol DORA
Üye
Mithat SANCAR
Üye
Mehmet PARSAK
Üye
Oktay ÖZTÜRK
ADALET KOMİSYONU
Başkan
Ahmet İYİMAYA
Başkanvekili Hakkı KÖYLÜ
Sözcü
Serap YAŞAR
Kâtip
Adnan BOYNUKARA
Üye
Ali ÖZKAYA
Üye
Mahmut POYRAZLI
Üye
Yılmaz TUNÇ
Üye
Hakan ÇAVUŞOĞLU
Üye
Cahit ÖZKAN
Üye
Sabri ÖZTÜRK
Üye
Mahmut Atilla KAYA
Üye
Veysi KAYNAK
Üye
Murat GÖKTÜRK
Üye
Hilmi BİLGİN
Üye
İbrahim Halil YILDIZ
Üye
Necati YILMAZ
Üye
Namık HAVUTÇA
Üye
Cemal Okan YÜKSEL
Üye
Mehmet GÖKDAĞ
Üye
Zeynel EMRE
Üye
Ömer Süha ALDAN

Aydın
Bursa
Çanakkale
Muğla
Adana
Mardin
Mardin
Afyonkarahisar
Mersin

CHP
CHP
CHP
CHP
HDP
HDP
HDP
MHP
MHP

Ankara
Kastamonu
İstanbul
Adıyaman
Afyonkarahisar
Balıkesir
Bartın
Bursa
Denizli
Giresun
İzmir
Kahramanmaraş
Nevşehir
Sivas
Şanlıurfa
Ankara
Balıkesir
Eskişehir
Gaziantep
İstanbul
Muğla

AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
CHP
CHP
CHP
CHP
CHP
CHP
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Üye
Mizgin IRGAT
Üye
Aycan İRMEZ
Üye
Bedia ÖZGÖKÇE ERTAN
Üye
Celal ADAN
Üye
İsmail Faruk AKSU
MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU
Başkan
Faruk ÖZLÜ
Başkanvekili Hüseyin ŞAHİN
Sözcü
Murat BAYBATUR
Kâtip
Metin AKGÜN
Üye
Abdullah BAŞCI
Üye
Mehmet Ali PULCU
Üye
Hüseyin KOCABIYIK
Üye
Metin ÇELİK
Üye
Mehmet DEMİR
Üye
Ömer ÜNAL
Üye
Ali Cumhur TAŞKIN
Üye
Nihat ÖZTÜRK
Üye
Suat ÖNAL
Üye
Nazım MAVİŞ
Üye
Adnan GÜNNAR
Üye
Birol ERTEM
Üye
Dursun ÇİÇEK
Üye
Mustafa Hüsnü BOZKURT
Üye
Mazlum NURLU
Üye
Haluk PEKŞEN
Üye
Berdan ÖZTÜRK
Üye
Erdal ATAŞ
Üye
Ali ATALAN
Üye
Erkan HABERAL
Üye
Kamil AYDIN

Bitlis
Şırnak
Van
İstanbul
İstanbul

HDP
HDP
HDP
MHP
MHP

Düzce
Bursa
Manisa
Tekirdağ
İstanbul
İstanbul
İzmir
Kastamonu
Kırıkkale
Konya
Mersin
Muğla
Osmaniye
Sinop
Trabzon
Hatay
İstanbul
Konya
Manisa
Trabzon
Ağrı
İstanbul
Mardin
Ankara
Erzurum

AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
CHP
CHP
CHP
CHP
CHP
HDP
HDP
HDP
MHP
MHP
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU
Başkan
Celalettin GÜVENÇ
Başkanvekili Hüseyin BÜRGE
Sözcü
Mustafa BALOĞLU
Kâtip
Ayhan GİDER
Üye
Ataullah HAMİDİ
Üye
Muhammet Müfit AYDIN
Üye
Abdulkadir YÜKSEL
Üye
Nurettin ARAS
Üye
Mustafa Hilmi DÜLGER
Üye
Cemil YAMAN
Üye
Abdullah AĞRALI
Üye
Mustafa İSEN
Üye
Mustafa YEL
Üye
Mehmet ALTAY
Üye
Hüseyin ÖZBAKIR
Üye
Nihat YEŞİL
Üye
Muhammet Rıza YALÇINKAYA
Üye
Tanju ÖZCAN
Üye
Murat BAKAN
Üye
Hayati TEKİN
Üye
Gürsel EROL
Üye
Celal DOĞAN
Üye
Hüda KAYA
Üye
Nadir YILDIRIM
Üye
Nuri OKUTAN
Üye
Edip Semih YALÇIN
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU
Başkan
Taha ÖZHAN
Başkanvekili Cemalettin Kani TORUN
Sözcü
Sena Nur ÇELİK

Kahramanmaraş
İstanbul
Konya
Çanakkale
Batman
Bursa
Gaziantep
Iğdır
Kilis
Kocaeli
Konya
Sakarya
Tekirdağ
Uşak
Zonguldak
Ankara
Bartın
Bolu
İzmir
Samsun
Tunceli
İstanbul
İstanbul
Van
Isparta
İstanbul

AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
CHP
CHP
CHP
CHP
CHP
CHP
HDP
HDP
HDP
MHP
MHP

Malatya
Bursa
Antalya

AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
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Kâtip
Hasan Basri KURT
Samsun
Üye
Talip KÜÇÜKCAN
Adana
Üye
Mustafa SERDENGEÇTİ
Aksaray
Üye
İsmail AYDIN
Bursa
Üye
Fevzi ŞANVERDİ
Hatay
Üye
Azmi EKİNCİ
İstanbul
Üye
Ravza KAVAKCI KAN
İstanbul
Üye
Serap YAŞAR
İstanbul
Üye
Ceyda BÖLÜNMEZ ÇANKIRI
Mardin
Üye
Osman Aşkın BAK
Rize
Üye
Hasan KARAL
Rize
Üye
Halil ÖZCAN
Şanlıurfa
Üye
Öztürk YILMAZ
Ardahan
Üye
Ahmet AKIN
Balıkesir
Üye
Mevlüt DUDU
Hatay
Üye
Serkan TOPAL
Hatay
Üye
Eren ERDEM
İstanbul
Üye
Oğuz Kaan SALICI
İstanbul
Üye
Hişyar ÖZSOY
Bingöl
Üye
Ziya PİR
Diyarbakır
Üye
Feleknas UCA
Diyarbakır
Üye
Ümit ÖZDAĞ
Gaziantep
Üye
Ekmeleddin Mehmet İHSANOĞLU İstanbul
MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU
Başkan
Beşir ATALAY
Van
Başkanvekili Burhanettin UYSAL
Karabük
Sözcü
Ertan AYDIN
Ankara
Kâtip
Mehmet Akif YILMAZ
Kocaeli
Üye
İsrafil KIŞLA
Artvin
Üye
Ali AYDINLIOĞLU
Balıkesir
Üye
Ahmet Hamdi ÇAMLI
İstanbul

AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
CHP
CHP
CHP
CHP
CHP
CHP
HDP
HDP
HDP
MHP
MHP
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
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Üye
Ekrem ERDEM
İstanbul
Üye
İsmet UÇMA
İstanbul
Üye
İmran KILIÇ
Kahramanmaraş
Üye
Halil ETYEMEZ
Konya
Üye
Hacı Ahmet ÖZDEMİR
Konya
Üye
Leyla ŞAHİN USTA
Konya
Üye
Mustafa İSEN
Sakarya
Üye
Nazım MAVİŞ
Sinop
Üye
Aylin NAZLIAKA
Ankara
Üye
Mustafa AKAYDIN
Antalya
Üye
Metin Lütfi BAYDAR
Aydın
Üye
Ceyhun İRGİL
Bursa
Üye
Gaye USLUER
Eskişehir
Üye
Bülent Yener BEKTAŞOĞLU
Giresun
Üye
Kadri YILDIRIM
Siirt
Üye
İbrahim AYHAN
Şanlıurfa
Üye
Lezgin BOTAN
Van
Üye
Zühal TOPCU
Ankara
Üye
Yusuf HALAÇOĞLU
Kayseri
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU
Başkan
Erol KAYA
İstanbul
Başkanvekili Ahmet ARSLAN
Kars
Sözcü
Mustafa ILICALI
Erzurum
Kâtip
Cesim GÖKÇE
Ağrı
Üye
Ahmet UZER
Gaziantep
Üye
Hacı Bayram TÜRKOĞLU
Hatay
Üye
Azmi EKİNCİ
İstanbul
Üye
Sami DEDEOĞLU
Kayseri
Üye
İlyas ŞEKER
Kocaeli
Üye
Hasan ÖZYER
Muğla
Üye
Mehmet Emin ŞİMŞEK
Muş

AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
CHP
CHP
CHP
CHP
CHP
CHP
HDP
HDP
HDP
MHP
MHP
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
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Üye
Metin GÜNDOĞDU
Üye
Recep UNCUOĞLU
Üye
Fuat KÖKTAŞ
Üye
Selim DURSUN
Üye
Çetin Osman BUDAK
Üye
Devrim KÖK
Üye
Hüseyin YILDIZ
Üye
Ali ÖZCAN
Üye
Gülay YEDEKCİ
Üye
Serdal KUYUCUOĞLU
Üye
Altan TAN
Üye
Nihat AKDOĞAN
Üye
Müslüm DOĞAN
Üye
İsmet BÜYÜKATAMAN
Üye
Baki ŞİMŞEK
ÇEVRE KOMİSYONU
Başkan
Cihan PEKTAŞ
Başkanvekili Muhammet BALTA
Sözcü
Sebahattin KARAKELLE
Kâtip
Bayram ÖZÇELİK
Üye
Nevzat CEYLAN
Üye
Enver FEHMİOĞLU
Üye
Muhammet Müfit AYDIN
Üye
Fevai ARSLAN
Üye
Hacı Osman AKGÜL
Üye
Mürteza ZENGİN
Üye
Kerem Ali SÜREKLİ
Üye
Recep ŞEKER
Üye
Murat DEMİR
Üye
Mustafa Şükrü NAZLI
Üye
Hasan KARAL

Ordu
Sakarya
Samsun
Sivas
Antalya
Antalya
Aydın
İstanbul
İstanbul
Mersin
Diyarbakır
Hakkâri
İzmir
Bursa
Mersin

AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
CHP
CHP
CHP
CHP
CHP
CHP
HDP
HDP
HDP
MHP
MHP

Gümüşhane
Trabzon
Erzincan
Burdur
Ankara
Bingöl
Bursa
Düzce
Gümüşhane
İstanbul
İzmir
Karaman
Kastamonu
Kütahya
Rize

AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
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Üye
Mehmet TÜM
Balıkesir
Üye
Mehmet GÖKER
Burdur
Üye
Erdin BİRCAN
Edirne
Üye
Vecdi GÜNDOĞDU
Kırklareli
Üye
Hüseyin ÇAMAK
Mersin
Üye
Barış KARADENİZ
Sinop
Üye
Mahmut Celadet GAYDALI
Bitlis
Üye
Erdal ATAŞ
İstanbul
Üye
Ertuğrul KÜRKCÜ
İzmir
Üye
Ahmet Kenan TANRIKULU
İzmir
Üye
Saffet SANCAKLI
Kocaeli
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU
Başkan
Vural KAVUNCU
Kütahya
Başkanvekili Celil GÖÇER
Tokat
Sözcü
Mehmet Ali PULCU
İstanbul
Kâtip
Mahmut KAÇAR
Şanlıurfa
Üye
Salih FIRAT
Adıyaman
Üye
Lütfiye İlksen CERİTOĞLU KURT
Çorum
Üye
Mehmet İlker ÇİTİL
Kahramanmaraş
Üye
Nursel REYHANLIOĞLU
Kahramanmaraş
Üye
İsmail TAMER
Kayseri
Üye
Mustafa BALOĞLU
Konya
Üye
Hüsnüye ERDOĞAN
Konya
Üye
Yılmaz TEZCAN
Mersin
Üye
Ahmet DEMİRCAN
Samsun
Üye
Ahmet Eşref FAKIBABA
Şanlıurfa
Üye
Alim TUNÇ
Uşak
Üye
Yakup AKKAYA
İstanbul
Üye
Ali YİĞİT
İzmir
Üye
Çetin ARIK
Kayseri
Üye
Tur YILDIZ BİÇER
Manisa

CHP
CHP
CHP
CHP
CHP
CHP
HDP
HDP
HDP
MHP
MHP
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
CHP
CHP
CHP
CHP
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Üye
Aytuğ ATICI
Üye
Ünal DEMİRTAŞ
Üye
Behçet YILDIRIM
Üye
Sibel YİĞİTALP
Üye
Tuğba HEZER ÖZTÜRK
Üye
Ahmet Selim YURDAKUL
Üye
Fahrettin Oğuz TOR
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU
Başkan
Recep KONUK
Başkanvekili Mehmet ÖNTÜRK
Sözcü
Mehmet ERDEM
Kâtip
Hüseyin FİLİZ
Üye
Hüseyin SAMANİ
Üye
Ayhan GİDER
Üye
Ahmet Sami CEYLAN
Üye
Ebubekir BAL
Üye
Rafet SEZEN
Üye
Hülya NERGİS
Üye
Abdullah ÖZTÜRK
Üye
Selahattin MİNSOLMAZ
Üye
Mehmet BABAOĞLU
Üye
Muhammet Uğur KALELİ
Üye
Metin AKGÜN
Üye
Orhan SARIBAL
Üye
Okan GAYTANCIOĞLU
Üye
Kamil Okyay SINDIR
Üye
Türabi KAYAN
Üye
Kemal ZEYBEK
Üye
Ali AKYILDIZ
Üye
Mehmet Ali ASLAN
Üye
Leyla BİRLİK

Mersin
Zonguldak
Adıyaman
Diyarbakır
Van
Antalya
Kahramanmaraş

CHP
CHP
HDP
HDP
HDP
MHP
MHP

Karaman
Hatay
Aydın
Çankırı
Antalya
Çanakkale
Çorum
Diyarbakır
Edirne
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Konya
Konya
Tekirdağ
Bursa
Edirne
İzmir
Kırklareli
Samsun
Sivas
Batman
Şırnak

AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
CHP
CHP
CHP
CHP
CHP
CHP
HDP
HDP
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Üye
Mevlüt KARAKAYA
Üye
İsmail OK
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR,
BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU
Başkan
Ziya ALTUNYALDIZ
Başkanvekili Harun KARACAN
Sözcü
Mehmet Galip ENSARİOĞLU
Kâtip
Şahin TİN
Üye
Ali ERCOŞKUN
Üye
Metin BULUT
Üye
Mehmet ERDOĞAN
Üye
Osman BOYRAZ
Üye
Nureddin NEBATİ
Üye
Hasan SERT
Üye
Necip KALKAN
Üye
Mehmet Uğur DİLİPAK
Üye
Zeki AYGÜN
Üye
Hacı ÖZKAN
Üye
Abdulkadir AKGÜL
Üye
Kazım ARSLAN
Üye
Akif EKİCİ
Üye
İrfan BAKIR
Üye
Didem ENGİN
Üye
Tacettin BAYIR
Üye
Tahsin TARHAN
Üye
Mahmut TOĞRUL
Üye
Faysal SARIYILDIZ
Üye
Adem GEVERİ
Üye
Emin Haluk AYHAN
Üye
Mehmet Necmettin AHRAZOĞLU

Adana
Balıkesir

MHP
MHP

Konya
Eskişehir
Diyarbakır
Denizli
Bolu
Elazığ
Gaziantep
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Kocaeli
Mersin
Yozgat
Denizli
Gaziantep
Isparta
İstanbul
İzmir
Kocaeli
Gaziantep
Şırnak
Van
Denizli
Hatay

AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
CHP
CHP
CHP
CHP
CHP
CHP
HDP
HDP
HDP
MHP
MHP
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DİLEKÇE KOMİSYONU
Başkan
Mihrimah Belma SATIR
Başkanvekili İsmail BİLEN
Sözcü
Canan CANDEMİR ÇELİK
Kâtip
Ramazan CAN
Üye
Osman MESTEN
Üye
Orhan KIRCALI
Üye
Fikri DEMİREL
Üye
Özcan ULUPINAR
Üye
Erkan AYDIN
Üye
Bülent ÖZ
Üye
Aytun ÇIRAY
Üye
Alican ÖNLÜ
Üye
Muharrem VARLI
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Başkan
Süreyya Sadi BİLGİÇ
Başkanvekili İbrahim Mustafa TURHAN
Sözcü
Mehmet Şükrü ERDİNÇ
Kâtip
Emine Nur GÜNAY
Üye
İbrahim AYDIN
Üye
Mustafa SAVAŞ
Üye
Şahap KAVCIOĞLU
Üye
Ejder AÇIKKAPI
Üye
İbrahim AYDEMİR
Üye
Abdullah Nejat KOÇER
Üye
Cemal ÖZTÜRK
Üye
Erkan KANDEMİR
Üye
Şirin ÜNAL
Üye
Hamza DAĞ
Üye
Yusuf Selahattin BEYRİBEY
Üye
Mikail ARSLAN

İstanbul
Manisa
Gaziantep
Kırıkkale
Bursa
Samsun
Yalova
Zonguldak
Bursa
Çanakkale
İzmir
Tunceli
Adana

AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
CHP
CHP
CHP
HDP
MHP

Isparta
İzmir
Adana
Eskişehir
Antalya
Aydın
Bayburt
Elazığ
Erzurum
Gaziantep
Giresun
İstanbul
İstanbul
İzmir
Kars
Kırşehir

AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
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Üye
Sami ÇAKIR
Üye
Ebubekir GİZLİGİDER
Üye
Alpaslan KAVAKLIOĞLU
Üye
Hikmet AYAR
Üye
Mehmet Habib SOLUK
Üye
Mehmet Ali CEVHERİ
Üye
Yusuf BEYAZIT
Üye
Salih CORA
Üye
Faruk ÇATUROĞLU
Üye
Bülent KUŞOĞLU
Üye
Lale KARABIYIK
Üye
Aykut ERDOĞDU
Üye
Bihlun TAMAYLIGİL
Üye
Selin SAYEK BÖKE
Üye
Musa ÇAM
Üye
Zekeriya TEMİZEL
Üye
Seyit TORUN
Üye
Kadim DURMAZ
Üye
Nursel AYDOĞAN
Üye
Nimetullah ERDOĞMUŞ
Üye
Garo PAYLAN
Üye
Ahmet YILDIRIM
Üye
Mehmet GÜNAL
Üye
Erhan USTA
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KOMİSYONU
Başkan
Fatih ŞAHİN
Başkanvekili Uğur AYDEMİR
Sözcü
Kasım BOSTAN
Kâtip
Halil ERDEMİR
Üye
Tamer DAĞLI
Üye
Zekeriya BİRKAN

Kocaeli
Nevşehir
Niğde
Rize
Sivas
Şanlıurfa
Tokat
Trabzon
Zonguldak
Ankara
Bursa
İstanbul
İstanbul
İzmir
İzmir
İzmir
Ordu
Tokat
Diyarbakır
Diyarbakır
İstanbul
Muş
Antalya
Samsun

AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
CHP
CHP
CHP
CHP
CHP
CHP
CHP
CHP
CHP
HDP
HDP
HDP
HDP
MHP
MHP

Ankara
Manisa
Balıkesir
Bilecik
Adana
Bursa

AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
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Üye
Tahir ÖZTÜRK
Üye
Orhan DELİGÖZ
Üye
Hacı Osman AKGÜL
Üye
Halis DALKILIÇ
Üye
Hulusi ŞENTÜRK
Üye
Hasan TURAN
Üye
Hurşit YILDIRIM
Üye
Recep ŞEKER
Üye
Ahmet TAN
Üye
Mustafa ŞAHİN
Üye
Oktay ÇANAK
Üye
Fuat KÖKTAŞ
Üye
Mehmet AKYÜREK
Üye
Ertuğrul SOYSAL
Üye
İbrahim ÖZDİŞ
Üye
Zülfikar İnönü TÜMER
Üye
Mustafa TUNCER
Üye
Melike BASMACI
Üye
Atila SERTEL
Üye
Haydar AKAR
Üye
Ömer Fethi GÜRER
Üye
Şerafettin TURPCU
Üye
Mehmet Ali ASLAN
Üye
İmam TAŞÇIER
Üye
Abdullah ZEYDAN
Üye
Ferhat ENCU
Üye
Mevlüt KARAKAYA
Üye
Mustafa MİT
Üye
Mustafa KALAYCI
İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU
Başkan
Mustafa YENEROĞLU

Elazığ
Erzurum
Gümüşhane
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Karaman
Kütahya
Malatya
Ordu
Samsun
Şanlıurfa
Yozgat
Adana
Adana
Amasya
Denizli
İzmir
Kocaeli
Niğde
Zonguldak
Batman
Diyarbakır
Hakkâri
Şırnak
Adana
Ankara
Konya

AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
CHP
CHP
CHP
CHP
CHP
CHP
CHP
CHP
HDP
HDP
HDP
HDP
MHP
MHP
MHP

İstanbul

AK PARTİ
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Başkanvekili Fatma BENLİ
Başkanvekili Şenal SARIHAN
Sözcü
Leyla ŞAHİN USTA
Kâtip
Ayhan BİLGEN
Üye
Vedat BİLGİN
Üye
Jülide SARIEROĞLU
Üye
Aydın ÜNAL
Üye
Atay USLU
Üye
Orhan ATALAY
Üye
Şamil TAYYAR
Üye
Abdulkadir YÜKSEL
Üye
Sait YÜCE
Üye
Mehmet METİNER
Üye
Nurettin YAŞAR
Üye
Orhan MİROĞLU
Üye
Ali İhsan YAVUZ
Üye
Gamze AKKUŞ İLGEZDİ
Üye
Mahmut TANAL
Üye
Zeynep ALTIOK
Üye
Veli AĞBABA
Üye
Durmuş Fikri SAĞLAR
Üye
Ayşe ACAR BAŞARAN
Üye
Burcu ÇELİK ÖZKAN
Üye
Atila KAYA
Üye
Ruhi ERSOY
AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU
Başkan
Mehmet Kasım GÜLPINAR
Başkanvekili Şaban DİŞLİ
Başkanvekili Özkan YALIM
Sözcü
Zehra TAŞKESENLİOĞLU
Kâtip
Saadet BECEREKLİ

İstanbul
Ankara
Konya
Kars
Ankara
Ankara
Ankara
Antalya
Ardahan
Gaziantep
Gaziantep
Isparta
İstanbul
Malatya
Mardin
Sakarya
İstanbul
İstanbul
İzmir
Malatya
Mersin
Batman
Muş
İstanbul
Osmaniye

AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
CHP
CHP
CHP
CHP
CHP
HDP
HDP
MHP
MHP

Şanlıurfa
Sakarya
Uşak
Erzurum
Batman

AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
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Üye
Hüseyin ŞAHİN
Üye
Cahit ÖZKAN
Üye
Ahmet Berat ÇONKAR
Üye
Markar ESEYAN
Üye
Ravza KAVAKCI KAN
Üye
Mehmet MUŞ
Üye
Burhanettin UYSAL
Üye
İsmail Emrah KARAYEL
Üye
Mustafa Şükrü NAZLI
Üye
Recai BERBER
Üye
Burhan KAYATÜRK
Üye
Niyazi Nefi KARA
Üye
Onursal ADIGÜZEL
Üye
Selina DOĞAN
Üye
Ali ŞEKER
Üye
Nurettin DEMİR
Üye
Osman BAYDEMİR
Üye
Dilek ÖCALAN
Üye
Kadir KOÇDEMİR
Üye
Arzu ERDEM
KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU
Başkan
Radiye Sezer KATIRCIOĞLU
Başkanvekili Bennur KARABURUN
Başkanvekili Candan YÜCEER
Sözcü
Murat GÖKTÜRK
Kâtip
Filiz KERESTECİOĞLU
Üye
Hatice Dudu ÖZKAL
Üye
Gökcen ÖZDOĞAN ENÇ
Üye
Emine YAVUZ GÖZGEÇ
Üye
Ayşe KEŞİR
Üye
Tülay KAYNARCA

Bursa
Denizli
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Karabük
Kayseri
Kütahya
Manisa
Van
Antalya
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Muğla
Şanlıurfa
Şanlıurfa
Bursa
İstanbul

AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
CHP
CHP
CHP
CHP
CHP
HDP
HDP
MHP
MHP

Kocaeli
Bursa
Tekirdağ
Nevşehir
İstanbul
Afyonkarahisar
Antalya
Bursa
Düzce
İstanbul

AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
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Üye
İmran KILIÇ
Üye
Salih ÇETİNKAYA
Üye
Abdullah AĞRALI
Üye
Öznur ÇALIK
Üye
Ayşe DOĞAN
Üye
Ayşe Sula KÖSEOĞLU
Üye
Ertuğrul SOYSAL
Üye
Aydın USLUPEHLİVAN
Üye
Burcu KÖKSAL
Üye
Sibel ÖZDEMİR
Üye
Fatma KAPLAN HÜRRİYET
Üye
Çağlar DEMİREL
Üye
Besime KONCA
Üye
Deniz DEPBOYLU
Üye
Nuri OKUTAN
GÜVENLİK VE İSTİHBARAT KOMİSYONU
Başkan
Emrullah İŞLER
Başkanvekili Veysi KAYNAK
Sözcü
Mehmet ALTAY
Kâtip
Murat BAYBATUR
Üye
Serkan BAYRAM
Üye
Mustafa Hilmi DÜLGER
Üye
Ahmet SORGUN
Üye
Ergün TAŞCI
Üye
Adnan GÜNNAR
Üye
Yusuf BAŞER
Üye
Hilmi YARAYICI
Üye
Barış YARKADAŞ
Üye
Ahmet Tuncay ÖZKAN
Üye
Engin ÖZKOÇ
Üye
Dirayet TAŞDEMİR

Kahramanmaraş
Kırşehir
Konya
Malatya
Tekirdağ
Trabzon
Yozgat
Adana
Afyonkarahisar
İstanbul
Kocaeli
Diyarbakır
Siirt
Aydın
Isparta

AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
CHP
CHP
CHP
CHP
HDP
HDP
MHP
MHP

Ankara
Kahramanmaraş
Uşak
Manisa
Erzincan
Kilis
Konya
Ordu
Trabzon
Yozgat
Hatay
İstanbul
İzmir
Sakarya
Ağrı

AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
CHP
CHP
CHP
CHP
HDP
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Üye
Üye

Mehmet Emin ADIYAMAN
Mehmet ERDOĞAN

Iğdır
Muğla

HDP
MHP

(ç). 30.11.2015 tarihli 1104 sayılı Bakanlar Kurulu Hakkında Yapılan Güven
Oylamasına İlişkin Karar:
Konya Milletvekili Ahmet DAVUTOĞLU Başkanlığındaki Bakanlar
Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 30.11.2015
tarihli 7’nci Birleşiminde yapılan güven oylamasında, (204) ret oyuna
karşı (315) kabul oyuyla güvenoyu almıştır.
(d). 10.12.2015 tarihli 1105 sayılı Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen
Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun
Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir
Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar:
600

Aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen unsurlar ile boşanma olaylarının
araştırılması ve aile kurumunun güçlendirilmesi için alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104
ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu
araştırmayı yapacak Komisyonun 17 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimi
tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında
da çalışmasına, Genel Kurulun 10.12.2015 tarihli 13’üncü Birleşiminde
karar verilmiştir.
(e). 13.01.2016 tarihli 1106 sayılı Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen
Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun
Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar:
Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar İle Boşanma Olaylarının Araştırılması Ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci,
İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca kurulan (10/2, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) Esas Numaralı Meclis Araştırması
Komisyonunun üyeliklerine Genel Kurulun 13.01.2016 tarihli 27’nci
Birleşiminde yapılan seçimde ve Komisyonun Başkan, Başkanvekili, Sözcü
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ve Kâtip üyelikleri için 14.01.2016 tarihindeki Komisyon toplantısında
yapılan seçimde, aşağıda adları ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri
seçilmişlerdir.
Başkan
Başkanvekili
Sözcü
Kâtip
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

Ayşe KEŞİR
Bayram ÖZÇELİK
Ali ÖZKAYA
Emine YAVUZ GÖZGEÇ
Necdet ÜNÜVAR
Burcu KÖKSAL
Dirayet TAŞDEMİR
Deniz DEPBOYLU
Sait YÜCE
Mahmut TANAL
Salih ÇETİNKAYA
Fatma KAPLAN HÜRRİYET
Hüsnüye ERDOĞAN
Öznur ÇALIK
Ergün TAŞCI
Aycan İRMEZ
Candan YÜCEER

Düzce
Burdur
Afyonkarahisar
Bursa
Adana
Afyon
Ağrı
Aydın
Isparta
İstanbul
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Malatya
Ordu
Şırnak
Tekirdağ

AK Parti
AK Parti
AK Parti
AK Parti
AK Parti
CHP
HDP
MHP
AK Parti
CHP
AK Parti
CHP
AK Parti
AK Parti
AK Parti
HDP
CHP

(f). 09.02.2016 tarihli 1107 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının;
Korsanlık/Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun Eylemleriyle Mücadele
Amacıyla Yürütülen Uluslararası Çabalara Destek Vermek Üzere; Gereği,
Kapsamı, Zamanı ve Süresi Hükümetçe Belirlenecek Şekilde Aden
Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi Ve Mücavir Bölgelerde
Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Hükümet
Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Türkiye Büyük Millet
Meclisinin 10/2/2009 Tarihli ve 934 Sayılı Kararı ile Hükümete Verilen ve Son
Olarak 3/2/2015 tarihli 1082 sayılı Karar ile Bir Yıl Uzatılan İzin Süresinin
Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca 10/2/2016 tarihinden İtibaren Bir Yıl
Daha Uzatılmasına Dair Karar:
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Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir
bölgelerde vuku bulan korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun
eylemleri hakkında 2008 yılından bu yana kabul edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin
10/2/2009 tarihli ve 934 sayılı Kararı ile bir yıl için verdiği, bilahare
2/2/2010 tarihli ve 956 sayılı, 7/2/2011 tarihli ve 984 sayılı, 25/1/2012
tarihli ve 1008 sayılı, 5/2/2013 tarihli ve 1031 sayılı, 16/1/2014 tarihli
ve 1054 sayılı ve 3/2/2015 tarihli ve 1082 sayılı kararları ile birer yıl
süreyle uzattığı izin çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurları
konuşlandırılmak suretiyle, bölgede seyreden Türk Bayraklı ve Türkiye
bağlantılı ticarî gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazası ve uluslararası toplumca yürütülen korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun
eylemleriyle müşterek mücadele harekatına aktif katılımda bulunulması
sağlanmış, bu alanda Birleşmiş Milletler sistemi içinde ve bölgesel ölçekte
oynadığımız rolün ve görünürlüğümüzün pekiştirilmesi temin edilmiştir.
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Anılan bölgelerde meydana gelmeye devam eden korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle uluslararası toplumca mücadele
edilebilmesine cevaz veren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili
kararlarının süresi son olarak 10/11/2015 tarihli ve 2246 sayılı Kararla
bir yıl daha uzatılmıştır.
Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde
görevlendirilmesi için Hükümete verilen ve son olarak 3/2/2015 tarihli
ve 1082 sayılı Karar ile 10/2/2015 tarihinden itibaren bir yıl uzatılan
izin süresinin, 10/2/2009 tarihli ve 934 sayılı Kararda belirlenen ilke ve
esaslar dâhilinde, 10/2/2016 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına,
Anayasanın 92’nci maddesi uyarınca Genel Kurulun 9/2/2016 tarihli
36’ncı Birleşiminde karar verilmiştir.
(g). 24.3.2016 tarihli 1108 sayılı Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere
Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu
Kurulmasına İlişkin Karar:
Başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismar
olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
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Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 15
üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili,
Sözcü ve Kâtip Üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve
gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 24.03.2016
tarihli 61’inci Birleşiminde karar verilmiştir.
(ğ). 13.4.2016 tarihli 1109 sayılı Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen
Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun
Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına
İlişkin Karar:
Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması
Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 13.04.2016 tarihli 72’nci
Birleşiminde 14.04.2016 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.
(h). 19.4.2016 tarihli 1110 sayılı Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere
Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu
Kurulmasına İlişkin Karar:
Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi
amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri
uyarınca kurulan (10/123,124,125,126) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine Genel Kurulun 19.04.2016 tarihli
75’inci Birleşiminde yapılan seçimde ve Komisyonun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üyelikleri için 21.04.2016 tarihindeki Komisyon
toplantısında yapılan seçimde, aşağıda adları ve seçim çevreleri yazılı
milletvekilleri seçilmişlerdir.
Başkan
Başkanvekili
Sözcü

Yılmaz TUNÇ
Fatma BENLİ
Erkan KANDEMİR

Bartın
İstanbul
İstanbul

AK Parti
AK Parti
AK Parti
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Kâtip
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
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Jülide SARIEROĞLU
Burcu KÖKSAL
Hatice Dudu ÖZKAL
İsrafil KIŞLA
Deniz DEPBOYLU
Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU
Mehmet BEKAROĞLU
Filiz KERESTECİOĞLU DEMİR
Mehmet METİNER
Mustafa Hüsnü BOZKURT
Yusuf BEYAZIT
Ayşe Sula KÖSEOĞLU

Ankara
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
Artvin
Aydın
Bursa
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Konya
Tokat
Trabzon

AK Parti
CHP
AK Parti
AK Parti
MHP
CHP
CHP
HDP
AK Parti
CHP
AK Parti
AK Parti

(ı). 29.5.2016 tarihli 1111 sayılı Bakanlar Kurulu Hakkında Yapılan Güven
Oylamasına İlişkin Karar:
İzmir Milletvekili Binali YILDIRIM Başkanlığındaki Bakanlar Kurulu,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 29.05.2016 tarihli
94’üncü Birleşiminde yapılan güven oylamasında, (138) ret oyuna karşı
(315) kabul oyuyla güvenoyu almıştır.
(i). 21.6.2016 tarihli 1112 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma
Süresinin Uzatılmasına Dair Karar:
Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün
5’inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2016 Cuma günü tatile girmesi
gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 21.06.2016 tarihli 104’üncü
Birleşiminde karar verilmiştir.
(j). 22.6.2016 tarihli 1113 sayılı Sayıştay’da Boş Bulunan Beş Üyelik İçin
Yapılan Seçime Dair Karar:
03.12.2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 15 ve 16’ncı
maddeleri hükümlerine göre, Sayıştay’da boş bulunan beş üyelik için,
Genel Kurulun 22.06.2016 tarihli 105’inci Birleşiminde yapılan seçim
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sonucunda aşağıda adı ve soyadı yazılı adaylar Sayıştay üyeliklerine
seçilmişlerdir.
Sayıştay Üyeliğine Seçilenler
Adı ve Soyadı
Fatma Betül CEYLAN
Ahmet AY
Yücel TURHAN
Mehmet AKSOY
Bahri KIZILKAYA

Kontenjan Grubu
Sayıştay Meslek Mensupları
Sayıştay Meslek Mensupları
Sayıştay Meslek Mensupları
Maliye Bakanlığı Meslek Mensupları
Diğer Adaylar

(k). 23.6.2016 tarihli 1114 sayılı Sayıştay Başkanlığı İçin Yapılan Seçime
Dair Karar:
03.12.2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 13 ve 16’ncı
maddeleri uyarınca, Genel Kurulun 23.06.2016 tarihli 106’ncı Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Seyit Ahmet BAŞ Sayıştay Başkanlığına
seçilmiştir.
(l). 27.6.2016 tarihli 1115 sayılı Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü
Bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 05.09.2016 Tarihinden İtibaren Bir
Yıl Daha UNIFIL Harekâtına İştirak Etmesi Hususunda Anayasanın 92’nci
Maddesi Uyarınca Hükümete İzin Verilmesine Dair Karar:
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 11.08.2006 tarihinde kabul
ettiği 1701 (2006) sayılı Karar ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin
05.09.2006 tarihli ve 880 sayılı Kararıyla bir yıl için verdiği izin çerçevesinde, Türkiye, Lübnan’da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev
Gücü (UNIFIL)’ne Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla katkı sağlamıştır.
Söz konusu iznin süresi son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin
08.07.2015 tarihli ve 1094 sayılı Kararıyla 05.09.2015 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmıştır.
Türkiye UNIFIL’e yaptığı katkılarla barışı koruma harekâtının etkin
biçimde icrasında önemli bir işlev üstlenmiştir. Bu çerçevede Türkiye’nin
katkısı gerek Birleşmiş Milletler sistemi içinde, gerek bölgesel ve küresel
ölçekte, gerekse kapsamlı sivil-asker işbirliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan
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toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca
barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine
hizmet etmiştir.
UNIFIL’in ülkemizin askeri kuvvet katkısında bulunduğu tek Birleşmiş Milletler Barış Gücü operasyonu olması da dikkate alınarak,
UNIFIL Deniz Görev Gücüne katkımızın sürdürülmesinin önem arz
ettiği değerlendirilmektedir.
UNIFIL’in görev süresi 31.08.2016 tarihinde sona erecek olup, görev
süresinin bu tarihten sonraki dönem için yenilenmesi yönünde Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi tarafından Ağustos ayı içinde bir kararın
kabul edilmesi beklenmektedir.

606

Bu hususlar ışığında ve Lübnan’la ikili ilişkilerimiz ile bölgedeki
güvenlik koşulları da göz önünde tutularak, Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyinin UNIFIL’in görev süresinin uzatılması yönünde karar alması
durumunda; hudut, şümul ve miktarı Hükümetçe belirlenecek Türk
Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, 1701 (2006) sayılı Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi
Kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 05.09.2016 tarihinden itibaren
bir yıl daha UNIFIL Deniz Görev Gücüne iştirak etmesi ve bununla ilgili
gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından yapılması için Anayasa’nın
92’nci maddesi uyarınca izin verilmesi, Genel Kurulun 27.06.2016 tarihli
107’nci Birleşiminde kabul edilmiştir.
(m). 21.7.2016 tarihli 1116 sayılı Ülke Genelinde Olağanüstü Hal İlanına
Dair Karar:
Anayasanın 120’nci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal
Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre,
ülke genelinde 21.07.2016 Perşembe günü saat 01.00’dan itibaren doksan
gün süreyle olağanüstü hal ilan edilmesi hakkında Bakanlar Kurulunca
20.07.2016 tarihinde alınan Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Kurulunun 21.07.2016 tarihli 117’nci Birleşiminde onaylanmıştır.
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(n). 26.7.2016 tarihli 1117 sayılı Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15
Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin
Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi
Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar:
Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 tarihli
darbe girişimi ile bu terör örgütünün faaliyetlerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın
98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 15 üyeden
kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü
ve Kâtip Üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 26.07.2016 tarihli
118’inci Birleşiminde karar verilmiştir.
(o). 27.7.2016 tarihli 1118 sayılı Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere
Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması
Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar:
Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü
İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi,
Genel Kurulun 27.07.2016 tarihli 119’uncu Birleşiminde 22.07.2016
tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.
(ö). 02.8.2016 tarihli 1119 sayılı Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı
Hükümetçe Takdir ve Tespit Edilmek Üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin,
Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde İcra Ettiği
Harekat ve Misyonlar Kapsamında Yurt Dışına Gönderilmesi ve Hükümet
Tarafından Verilecek İzin ve Belirlenecek Esaslar Çerçevesinde Bu Kuvvetlerin
Kullanılması İçin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca Hükümete Bir Yıl
Süreyle İzin Verilmesine Dair Karar:
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 25/4/2013 tarihli ve
2100 (2013) sayılı Kararıyla, Mali’de BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar
Misyonunun (MINUSMA) kurulması oybirliğiyle kabul edilmiştir.
MINUSMA’nın son olarak BM Güvenlik Konseyinin 29/6/2015 tarihli
ve 2227 sayılı Kararıyla tadil edilen görev yönergesinde, ülkede istikrarın
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sağlanması, ateşkes sürecinin desteklenmesi, izlenmesi ve denetlenmesi,
barış süreci yol haritasının uygulanması, ulusal siyasi diyalog sürecine
destek sağlanması, BM personeli ve sivillerin korunması, insan haklarının
güvence altına alınması ve teşviki, insani yardım faaliyetleri ile kültürel
varlıkların korunmasına destek verilmesi ana görevler olarak tanımlanmış
ve MINUSMA’nın acil ve ciddi düzeyde tehdit altında olması durumunda, BM Genel Sekreterinin talebine binaen Fransız birliklerinin,
bu Misyona destek vermek üzere müdahale etmesine imkân tanınmıştır.
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Diğer taraftan, BM Güvenlik Konseyinin 10/4/2014 tarihli ve 2149
sayılı Kararıyla, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde BM Çok Boyutlu Entegre
İstikrar Misyonu (MINUSCA) kurulmuştur. MINUSCA’nın görev
yönergesinde, imkânlar ölçüsünde ve konuşlanılan bölgelerde sivilleri
korumak, sivil halka yönelik tehditleri tespit etmek ve kayıt altına almak,
ülkedeki geçiş sürecinde siyasal hayatın işleyişine ve devlet otoritesinin
ülkede tesis edilmesine katkı sağlamak, ülkenin toprak bütünlüğünü korumak, insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak, BM personelini
korumak, insan haklarını korumak ve teşvik etmek, silahsızlandırma ve
ülkeye geri dönüşlere destek vermek ile Orta Afrika Cumhuriyeti’nde
güvenliğin yeniden tesisi için reform çalışmalarını desteklemek gibi
hususlar yer almaktadır.
BM tarafından ülkemize söz konusu Misyonlara katılım davetinde
bulunulmuştur. Ayrıca BM 70. Genel Kurulu görüşmeleri sırasında
düzenlenen Barışı Koruma Zirvesinde söz konusu BM Misyonları için
ülkemizden katkı sağlanması talebinde bulunulmuştur.
Afrika’da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan insani ve siyasi
krizlerin çözümüne ülkemizce askeri katkıda bulunulmasının, bölgede ve
genel olarak Afrika kıtasında izlemekte olduğumuz faal dış politikamızın
doğal bir uzantısını oluşturacağı değerlendirilmektedir.
Bu yaklaşımdan hareketle; hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükümetçe
takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Birleşmiş
Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde icra ettiği harekat ve
misyonlar kapsamında yurt dışına gönderilmesi ve Hükümet tarafından verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin
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kullanılması için Anayasanın 92’nci maddesi uyarınca Hükümete bir
yıl süreyle izin verilmesi, Genel Kurulun 02.08.2016 tarihli 121’inci
Birleşiminde kabul edilmiştir.
(p). 16.8.2016 tarihli 1120 sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar:
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin tatilde bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun
16.08.2016 tarihli 125’inci Birleşiminde karar verilmiştir.
(r). 16.8.2016 tarihli 1121 sayılı Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet
Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar:
Dilekçe Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde
bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun 16.08.2016 tarihli
125’inci Birleşiminde karar verilmiştir.
(s). 16.8.2016 tarihli 1122 sayılı Adalet Komisyonunun Türkiye Büyük Millet
Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar:
Adalet Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun 16.08.2016 tarihli
125’inci Birleşiminde karar verilmiştir.
(ş). 16.8.2016 tarihli 1123 sayılı Anayasa Komisyonunun Türkiye Büyük
Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar:
Anayasa Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde
bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun 16.08.2016 tarihli
125’inci Birleşiminde karar verilmiştir.
(t). 16.8.2016 tarihli 1124 sayılı Anayasa Ve Adalet Komisyonu Üyelerinden
Kurulu Karma Komisyonun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında
Çalışabilmesine İlişkin Karar:
Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu sürede de
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çalışabilmesine, Genel Kurulun 16.08.2016 tarihli 125’inci Birleşiminde
karar verilmiştir.
(u). 16.8.2016 tarihli 1125 sayılı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar:
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin tatilde bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun
16.08.2016 tarihli 125’inci Birleşiminde karar verilmiştir.
(ü). 19.8.2016 tarihli 1126 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile
Girmesine İlişkin Karar:
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 23 Ağustos 2016 Salı gününden
başlamak ve 1 Ekim 2016 Cumartesi günü saat 15.00’te toplanmak
üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 19 Ağustos 2016 tarihli 128’inci
Birleşiminde karar verilmiştir.
610

(v). 19.8.2016 tarihli 1127 sayılı Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY)
15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün
Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye
Seçimine İlişkin Karar:
Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli
Darbe Girişimi İle Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi amacıyla
Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca
kurulan (10/276, 277, 278, 279) Esas Numaralı Meclis Araştırması
Komisyonunun üyeliklerine Genel Kurulun 19.08.2016 tarihli 128’inci
Birleşiminde yapılan seçimde ve Komisyonun Başkan, Başkanvekili, Sözcü
ve Kâtip üyelikleri için 04.10.2016 tarihindeki Komisyon toplantısında
yapılan seçimde, aşağıda adları ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri
seçilmişlerdir.
Başkan
Başkanvekili
Sözcü

Reşat PETEK
Selçuk ÖZDAĞ
Mihrimah Belma SATIR

Burdur
Manisa
İstanbul

AK Parti
AK Parti
AK Parti
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Kâtip
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

Serkan BAYRAM
Zekeriya BİRKAN
Emine Nur GÜNAY
Zeynel EMRE
Aykut ERDOĞDU
Ravza KAVAKCI KAN
Mustafa Sezgin TANRIKULU
Aytun ÇIRAY
Hüseyin KOCABIYIK
Burhanettin UYSAL
Mithat SANCAR
Mehmet ERDOĞAN

Erzincan
Bursa
Eskişehir
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İzmir
İzmir
Karabük
Mardin
Muğla

AK Parti
AK Parti
AK Parti
CHP
CHP
AK Parti
CHP
CHP
AK Parti
AK Parti
HDP
MHP

(6). 26 ncı Dönem 1 inci Yasama Yılı Torba Kanunlar:
(a). Torba Kanunlarla Değiştirilen Kanun Maddeleri:
(I). 25.12.2015 tarihli 6655 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun (Bu torba kanun ile 7 kanunun toplam 10 maddesi
değiştirilmiştir):
•

13.7.1956 tarihli 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

31.12.1960 tarihli 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa ilişkin
2 maddede değişiklik,

•

25.10.1984 tarihli 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa
ilişkin 3 maddede değişiklik,

•

28.3.2001 tarihli 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım
Sistemi Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

13.12.2004 tarihli 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

31.5.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,
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•

13.6.2006 tarihli 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

(II). 30.12.2015 tarihli 6656 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(Bu torba kanun ile 7 kanun ve 1 kanun hükmünde kararnamede toplam
16 madde değiştirilmiştir):

612

•

23.02.1961 tarihli 257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununa
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

14.7.1964 tarihli 500 sayılı Kıbrıs’a Gönderilecek Türk Askeri
Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve
Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede
değişiklik,

•

27.7.1967 tarihli 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Kanununa ilişkin 7 maddede değişiklik,

•

04.11.1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

13.02.2011 tarihli 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve
Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•

10.3.2011 tarihli 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununa
ilişkin 2 maddede değişiklik,

•

04.4.2015 tarihli 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

25.8.2011 tarihli 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin
1 maddede değişiklik,
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(III). 14.01.2016 tarihli 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Bu torba kanun ile 9 kanunda toplam
29 madde değiştirilmiş, 4 madde yürürlükten kaldırılmıştır.):
•

21.6.1927 tarihli 1111 sayılı Askerlik Kanununa ilişkin 2 maddede
değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

21.02.1963 tarihli 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ilişkin
2 maddede değişiklik,

•

27.7.1967 tarihli 926 sayılı TSK Personel Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

04.6.1985 tarihli 3213 sayılı Maden Kanununa ilişkin 1 maddede
değişiklik,

•

15.01.2004 tarihli 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa ilişkin
3 maddede değişiklik,

•

25.4.2006 tarihli 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa ilişkin
14 maddede değişiklik, 3 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

31.5.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

15.3.2007 tarihli 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında
Kanununa ilişkin 3 maddede değişiklik,

•

03.12.2010 tarihli 6085 sayılı Sayıştay Kanununa ilişkin
2 maddede değişiklik,

(IV). 29.01.2016 tarihli 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Bu torba kanun ile
12 kanunda toplam 45 madde değiştirilmiş, 3 madde yürürlükten
kaldırılmıştır.):
•

31.12.1960 tarihli 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa ilişkin
3 maddede değişiklik,

•

02.7.1964 tarihli 492 sayılı Harçlar Kanununa ilişkin 1 maddede
değişiklik,

•

14.7.1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ilişkin
11 maddede değişiklik,
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•

29.8.1977 tarihli 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik
Yasasına ilişkin 1 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten
kaldırılmıştır.

•

25.10.1984 tarihli 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

18.3.1986 tarihli 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa ilişkin
5 maddede değişiklik,

•

28.5.1988 tarihli 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa ilişkin
2 maddede değişiklik,

•

25.8.1999 tarihli 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa ilişkin
2 maddede değişiklik,

•

22.5.2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanununa ilişkin 5 maddede
değişiklik,

•

31.5.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununa ilişkin 13 maddede değişiklik, 1 madde
yürürlükten kaldırılmıştır.

•

19.6.2014 tarihli 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi
Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede
değişiklik,

•

27.3.2015 tarihli 6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ilişkin
1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

Batman ili Hasankeyf ilçe merkezinin mevcut sınırlarının
Ilısu Barajı göl alanında kalmayan alanı da dahil olmak üzere
kanunla ismen ve koordinatlarıyla belirlenen yeni yerleşim
yerine nakledilmesi,
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(V). 16.02.2016 tarihli 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Bu torba kanun
ile 10 kanun ve 1 kanun hükmünde kararnamede toplam 87 madde
değiştirilmiştir.):
•

31.12.1960 tarihli 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

17.7.1963 tarihli 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede
değişiklik,

•

04.11.1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ilişkin
3 maddede değişiklik,

•

25.10.1984 tarihli 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

12.4.1990 tarihli 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında
Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

26.6.2001 tarihli 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa ilişkin 28 maddede değişiklik,

•

04.01.2002 tarihli 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ilişkin
2 maddede değişiklik,

•

27.02.2003 tarihli 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna ilişkin 3 maddede değişiklik,

•

31.5.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununa ilişkin 4 maddede değişiklik,

•

28.02.2008 tarihli 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna ilişkin 38 maddede
değişiklik,

•

03.6.2011 tarihli 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 5 maddede değişiklik,
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(VI). 14.4.2016 tarihli 6704 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve
Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun (Bu torba kanun ile 16 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamede
toplam 40 madde değiştirilmiş, 10 madde yürürlükten kaldırılmıştır.):
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•

01.7.1976 tarihli 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında
Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•

13.10.1983 tarihli 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa ilişkin
4 maddede değişiklik,

•

03.5.1985 tarihli 3194 sayılı İmar Kanununa ilişkin 4 maddede
değişiklik,

•

29.5.1986 tarihli 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı
Teşvik Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

12.4.1991 tarihli 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa ilişkin
5 maddede değişiklik,

•

25.2.1998 tarihli 4342 sayılı Mera Kanununa ilişkin 1 maddede
değişiklik,

•

25.6.2001 tarihli 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve
Toplu Sözleşme Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

29.6.2001 tarihli 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların
Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

22.5.2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanununa ilişkin 1 maddede
değişiklik,

•

10.7.2003 tarihli 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik, 10 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

31.5.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

11.10.2006 tarihli 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının
Önlenmesi Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,
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•

16.5.2012 tarihli 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna ilişkin 6 maddede değişiklik,

•

18.10.2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

06.12.2012 tarihli 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa ilişkin
6 maddede değişiklik,

•

07.02.2013 tarihli 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

13.12.1983 tarihli 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 2 maddede değişiklik,

•

27.6.1989 tarihli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
ilişkin 1 maddede değişiklik,

(VII). 04.6.2016 tarihli 6719 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Bu torba kanun ile 12
kanunda toplam 45 madde değiştirilmiştir):
•

14.6.1935 tarihli 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğü Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

18.12.1981 tarihli 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik
Bölgeleri Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

09.7.1982 tarihli 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

19.02.1985 tarihli 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede
değişiklik,

•

04.6.1985 tarihli 3213 sayılı Maden Kanununa ilişkin 2 maddede
değişiklik,

•

20.2.2001 tarihli 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede
değişiklik,

•

18.4.2001 tarihli 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa ilişkin
5 maddede değişiklik,
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•

04.01.2002 tarihli 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

02.3.2005 tarihli 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)
Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

10.5.2005 tarihli 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda
2 maddede değişiklik,

•

14.3.2013 tarihli 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa ilişkin
27 maddede değişiklik,

•

30.5.2013 tarihli 6491 sayılı Türk Petrol Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

(VIII). 23.6.2016 tarihli 6722 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Bu torba
kanun ile 5 kanunda toplam 21 madde değiştirilmiştir):
•

27.7.1967 tarihli 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Kanununa ilişkin 11 maddede değişiklik,

•

22.5.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununa ilişkin
3 maddede değişiklik,

•

10.6.1949 tarihli 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa ilişkin
2 maddede değişiklik,

•

25.10.1963 tarihli 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve
Yargılama Usulü Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

12.4.1991 tarihli 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa ilişkin
4 maddede değişiklik,

(IX). 01.7.2016 tarihli 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Bu torba kanun ile 9 kanunda toplam
48 madde değiştirilmiştir.):
•

06.01.1982 tarihli 2575 sayılı Danıştay Kanununa ilişkin
18 maddede değişiklik,
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•

06.01.1982 tarihli 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa
ilişkin 3 maddede değişiklik,

•

04.02.1983 tarihli 2797 sayılı Yargıtay Kanununa ilişkin
11 maddede değişiklik,

•

24.02.1983 tarihli 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa
ilişkin 4 maddede değişiklik,

•

23.7.2003 tarihli 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununa
ilişkin 4 maddede değişiklik,

•

26.9.2004 tarihli 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri
ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri
Hakkında Kanununa ilişkin 3 maddede değişiklik,

•

04.12.2004 tarihli 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa
İlişkin 1 maddede değişiklik,

•

23.3.2005 tarihli 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanununa ilişkin
2 maddede değişiklik,

•

12.01.2011 tarihli 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa
ilişkin 2 maddede değişiklik,

(X). 15.7.2016 tarihli 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi
Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Bu torba
kanun ile 18 kanunda 162 madde değişmiş, 10 madde yürürlükten
kaldırılmıştır.)
•

09.06.1932 tarihli 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa ilişkin
6 maddede değişiklik,

•

15.7.1950 tarihli 5682 sayılı Pasaport Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

21.7.1953 tarihli 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

13.7.1956 tarihli 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ilişkin
2 maddede değişiklik,
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•

31.12.1960 tarihli 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa İlişkin
12 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

04.01.1961 tarihli 213 sayılı Vergi Usul Kanununa ilişkin
8 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

01.7.1964 tarihli 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ilişkin
36 maddede değişiklik,

•

02.7.1964 tarihli 492 sayılı Harçlar Kanununa ilişkin 13 maddede
değişiklik,

•

29.7.1970 tarihli 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa ilişkin
2 maddede değişiklik,

•

26.5.1981 tarihli 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ilişkin
2 maddede değişiklik,

•

25.10.1984 tarihli 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa
ilişkin 5 maddede değişiklik,

•

15.1.2004 tarihli 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

31.5.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununa ilişkin 16 maddede değişiklik, 2 madde
yürürlükten kaldırılmıştır.

•

13.6.2006 tarihli 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin
15 maddede değişiklik, 3 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

28.02.2008 tarihli 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanununa ilişkin
2 maddede değişiklik,

•

14.12.2009 tarihli 5941 sayılı Çek kanununa ilişkin 18 maddede
değişiklik,

•

13.1.2011 tarihli 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa ilişkin
21 maddede değişiklik, 3 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

21.11.2012 tarihli 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Şirketleri Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,
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(XI). 28.7.2016 tarihli 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu
(Bu torba kanun ile 8 kanunda ve 1 kanun hükmünde kararnamede
toplam 44 madde değiştirilmiş, 7 madde ve 1 kanun (4817 s.K)
yürürlükten kaldırılmıştır.)
•

27.01.1954 tarihli 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik,

•

21.02.1963 tarihli 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ilişkin
3 maddede değişiklik,

•

02.7.1964 tarihli 492 sayılı Harçlar Kanununa ilişkin 14 maddede
değişiklik,

•

04.11.1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

09.01.1985 tarihli 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 8 maddede
değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

27.02.2003 tarihli 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri
Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

•

05.06.2003 tarihli 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar
Kanununa ilişkin 3 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

29.5.2009 tarihli 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa ilişkin
2 maddede değişiklik,

•

04.4.2013 tarihli 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma
Kanununa ilişkin 13 maddede değişiklik, 3 madde yürürlükten
kaldırılmıştır.

•

13.12.1983 tarihli 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
KHK’ya ilişkin 1 maddede değişiklik,

(XII). 03.8.2016 tarihli 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına İlişkin Kanun (Bu torba kanun ile 1 kanunda 1
değişiklik yapılmıştır.)
•

22.4.1983 tarihli 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununda 1 maddede
değişiklik,
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(XIII). 20.8.2016 tarihli 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında
Desteklenmesi ile Bazı KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Bu
torba kanun ile 36 kanun ve 5 kanun hükmünde kararnamede toplam
129 maddesi değiştirilmiş, 2 madde yürürlükten kaldırılmıştır.)
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•

24.4.1930 tarihli 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

18.12.1953 tarihli 6200 sayılı DSİ Genel Müdürlüğün Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

31.8.1956 tarihli 6831 sayılı Orman Kanununa ilişkin 2 maddede
değişiklik,

•

31.12.1960 tarihli 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa ilişkin
6 maddede değişiklik,

•

04.01.1961 tarihli 213 sayılı Vergi Usul Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

21.02.1963 tarihli 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

14.7.1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

20.7.1966 tarihli 775 sayılı Gecekondu Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

14.01.1970 tarihli 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

04.11.1981 tarihli 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa ilişkin
3 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

28.3.1983 tarihli 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı
Kanununa ilişkin 17 maddede değişiklik,

•

10.12.2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununa ilişkin 7 maddede değişiklik,

•

13.12.1983 tarihli 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
KHK’ya ilişkin 1 maddede değişiklik,
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•

02.9.1983 tarihli 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim
Elemanlarının Kadroları Hakkında KHK’ya ilişkin 1 maddede
değişiklik,

•

21.7.1983 tarihli 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanununa ilişkin 12 maddede değişiklik,

•

13.10.1983 tarihli 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa ilişkin
2 maddede değişiklik,

•

04.11.1983 tarihli 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa ilişkin
6 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

25.10.1984 tarihli 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa
ilişkin 3 maddede değişiklik,

•

04.06.1985 tarihli 3213 sayılı Maden Kanununa ilişkin
2 maddede değişiklik,

•

07.5.1987 tarihli 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa
ilişkin 12 maddede değişiklik,

•

02.12.1999 tarihli 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanununa ilişkin 3 maddede
değişiklik,

•

16.12.1999 tarihli 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili
Kanunu ile 491 sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanuna ilişkin 4 maddede değişiklik,

•

29.6.2001 tarihli 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların
Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•

28.3.2002 tarihli 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede
değişiklik,

•

06.6.2002 tarihli 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa
ilişkin 5 maddede değişiklik,

•

10.07.2003 tarihli 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen
Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun
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ve KHK’larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ilişkin
1 maddede değişiklik,
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•

10.12.2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

17.7.2004 tarihli 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan
Zararların Karşılanması Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede
değişiklik,

•

24.11.2004 tarihli 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

31.5.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununa ilişkin 4 maddede değişiklik,

•

13.6.2006 tarihli 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin
7 maddede değişiklik,

•

15.02.2011 tarihli 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve
Yayın Hizmetleri Hakkında Kanuna ilişkin 3 maddede değişiklik,

•

19.4.2012 tarihli 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına
Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna ilişkin 3 maddede değişiklik,

•

20.6.2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

18.10.2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

12.11.2012 tarihli 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi
ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

21.02.2013 tarihli 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel
İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet
Alınması ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

14.3.2013 tarihli 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,
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•

27.6.1989 tarihli 375 sayılı KHK’ya ilişkin 4 maddede değişiklik,

•

03.6.2011 tarihli 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında KHK’ya ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

10.10.2011 tarihli 658 sayılı Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş
ve Görevleri Hakkında KHK’ya ilişkin 1 maddede değişiklik
yapıldığı görülmüştür.

(b). 25.12.2015 tarihli 6655 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun:
Özeti
Bu kanun ile,
•

•

Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile mevduat
faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen kar
paylarının vergilendirilmesine ve Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalarda görev alan jokeyler ile jokey yamağı ve
antrenörlere ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden yüzde yirmi
oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmasına ilişkin hükümlerin
uygulama sürelerinin 31/12/2020 tarihine,
Katma Değer Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Ceza
ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bireysel
Emeklilik Tasarruf Yatırım Sistemi Kanununda yer alan bazı
geçici hükümlerin uygulama sürelerinin ise 31/12/2017 tarihine
kadar uzatılmaktadır.

İçeriği
MADDE 1 – 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
z) 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre
sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat
sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı
için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paralar (Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye
Bakanlığınca belirlenir.)
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MADDE 2 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin on dokuzuncu fıkrasında yer alan
“31.12.2015” ibaresi ile geçici 68 inci maddesinin birinci fıkrasında
yer alan “31/12/2015” ibaresi “31/12/2020” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 17 nci maddesinin birinci fıkrası ile geçici 23
üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2015” ibareleri
“31/12/2020” şeklinde; geçici 31 inci maddesinin birinci fıkrasında
yer alan “31/12/2015” ibaresi “31/12/2017” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun geçici 1 inci maddesinin
beşinci fıkrasında yer alan “31/12/2015” ibaresi “31/12/2017” şeklinde
değiştirilmiştir.
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MADDE 5 – 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “31/12/2015” ibaresi “31/12/2020” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 6 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 67 – 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve
(b) bentleri kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine;
a) 2016 yılı başından önce bağlanmış gelir ve aylıklar;
1) 2016 yılı Ocak ödeme döneminde Kanunun 55 inci maddesinin
ikinci fıkrasına göre artırılır ve bu şekilde belirlenen gelir ve aylıklar
dosya bazında ödenmesi gereken miktar esas alınmak kaydıyla 2016
yılı Ocak ödeme döneminden geçerli olmak üzere 100 TL tutarında
ayrıca artırılır.
2) 2016 yılı Temmuz ödeme döneminden geçerli olmak üzere, 55 inci
maddeye göre 2016 yılı Temmuz ayı ödeme dönemine ait artış oranında
artırılarak ödenir.
b) 2016 yılında bağlanacak malullük, yaşlılık veya ölüm aylıklarının
27 nci, 29 uncu, 33 üncü ve geçici 2 nci maddelere göre 2016 yılı Ocak
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ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarları, (a) bendinde belirtilen şekilde
artırılarak ödenir.
c) İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan
gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren;
1) Son takvim ayı 2016 yılının birinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendine göre,
2) Son takvim ayı 2016 yılının ikinci yarısına ait olanlara bağlanacak
gelirler sadece birinci fıkranın (a) bendinin (2) numaralı alt bendine
göre artırılarak ödenir.
d) Birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendine göre yapılacak artış tutarı;
1) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik
geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik
derecesi oranında,
2) Ölüm dosyalarında hak sahiplerinin hisseleri oranında,
3) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü
%50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri
bağlanmış iken ölenlerden, ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı
olmayanların hak sahiplerine, sigortalıya gelir bağlanmasına esas olan
sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden tespit edilen artış tutarı hak
sahiplerinin hisseleri oranında,
4) Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca
kısmi gelir veya aylık alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen
prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazara
alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranına göre, uygulanır.
e) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şekilde artırılan
gelir ve aylıklar, 2016 yılında bu maddede belirtilen artışlar dışında
55 inci maddeye göre ayrıca artırılmaz.
MADDE 7 – 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2015”
ibaresi “31/12/2020” şeklinde değiştirilmiştir.
Bu kanun ile 7 kanunda toplam 10 madde değiştirilmiştir.
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(c). 30.12.2015 tarihli 6656 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun:
Özeti
Bu kanun ile,
•

Er ve erbaş harçlıkları, Kıbrıs’ta görevli askeri personelin aylık ve
ücretleri, teğmen ve astsubay çavuşların maaş katsayıları yeniden
düzenlenmekte,

•

Astsubayların intibak esaslarının belirlenmekte,

•

İntibak ve buna bağlı ödemelerin 3 ay içinde sonuçlandırılacağı
ilan edilmekte,

•

Hazine veya DSİ mülkiyetinde bulunan deniz ve içsularda veya
bu yerlerden su alınarak karada yapılacak su ürünleri üretim
tesisleri kira şartları ve bedellerinin tespiti için Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı görevlendirilmekte,

•

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak öğretmen atamalarında kullanılmak üzere kadro ihdas edilmektedir.
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İçeriği
MADDE 1 – 23/2/1961 tarihli ve 257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “400”,
“350” ve “300” ibareleri sırasıyla “1.172”, “1.040” ve “910” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 2 – 14/7/1964 tarihli ve 500 sayılı Kıbrıs’a Gönderilecek
Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin
üçüncü fıkrasında yer alan “800”, “700” ve “600” ibareleri sırasıyla
“2.344”, “2.080” ve “1.820” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanununun 143 üncü maddesinin;
a) Birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “teğmen rütbesinin birinci
kademe brüt aylığının” ibaresi, (b) bendinde yer alan “teğmen rütbesi
1 inci kademe brüt aylığının” ibaresi ve (c) bendinde yer alan “teğmen
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rütbesi 1’inci kademe brüt aylığının” ibaresi ile (e) bendinde yer alan
“teğmen rütbesinin 1 inci kademe brüt aylığının” ibaresi “6.528 gösterge
rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın”
şeklinde değiştirilmiştir.
b) Birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “bu Kanuna ekli EK-VIII/A
sayılı Cetvele göre hesaplanacak astsubay çavuş rütbesinin 1 inci kademe
brüt aylığının” ibaresi ile ikinci fıkrasında yer alan “bu Kanuna ekli
EK-VIII/A sayılı Cetvele göre hesaplanacak astsubay çavuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığının” ibaresi “2.680 gösterge rakamının
memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 4 – 926 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 38 – EK-VIII sayılı Aylık Gösterge Tablosuna tabi
astsubaylar EK-VIII/A sayılı Aylık Gösterge Tablosuna, EK-VIII/B sayılı
Aylık Gösterge Tablosuna tabi astsubaylar EK-VIII/C sayılı Aylık Gösterge Tablosuna intibak ettirilir. Bu kapsamda yapılacak intibak işlemi
mevcut derece ve kademelerine; ortaokul, lise ve dengi okul mezunu olan
astsubaylara bir derece veya bunlardan birinci dereceye gelmiş olanlara
üç kademe, iki yıl süreli yükseköğrenimi tamamlamış olan astsubaylara
iki kademe, üç yıl süreli yükseköğrenimi tamamlamış olan astsubaylara
bir kademe, dört yıl süreli yükseköğrenimi tamamlamış olan astsubaylara
iki kademe ve EK-VIII ve EK-VIII/B sayılı Aylık Gösterge Tablolarına
tabi iken 109 uncu madde hükümlerine göre subay naspedilmiş olanlara
iki kademe ilave edilmek suretiyle yapılır.
Lise ve dengi okul mezunları ile iki yıl süreli yükseköğrenimi tamamlamış olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra en az
dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğrenimi bitirenler hakkında bir
defaya mahsus olmak üzere bulundukları derece ve kademeye iki kademe
ilave edilerek intibak yapılır.
Bu maddeye göre intibak işlemi yapılanlar hakkında 137 nci maddenin intibaka ilişkin hükümleri uygulanmaz.
Bu maddenin birinci fıkrası, emekli oldukları tarihteki öğrenim
durumları esas alınmak suretiyle, EK-VIII ve EK-VIII/B sayılı Aylık
Gösterge Tablolarına tabi olan astsubaylar ile bunlardan 109 uncu madde
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hükümlerine göre subay naspedilmiş olanlardan bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten önce bu görevleri üzerinden emekli, adi malullük veya
vazife malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar için de uygulanır.
Bu madde uyarınca yapılacak intibak ve buna bağlı ödemeler üç ay
içinde sonuçlandırılır. Bu kapsamda emeklilik keseneği veya kurum
karşılığı veya sigorta primi (genel sağlık sigortası primi dâhil) çalışan ve
işveren paylarında oluşacak fark tutarı; gecikme cezası, gecikme zammı
veya faiz uygulanmaksızın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren üç ay içinde ilgili kurumlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir.
Bu maddenin uygulanması nedeniyle geriye yönelik olarak herhangi
bir ödeme yapılmaz.
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MADDE 5 – 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 55 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer
alan “31 Aralık 2015” ibaresi “31 Aralık 2016” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 12 nci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 12 – (1) 1/1/2017 tarihine kadar, Hazinenin
veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya Devletin
hüküm ve tasarrufu altında bulunan deniz ve içsularda veya bu yerlerden
su alınarak karada yapılacak su ürünleri üretim tesislerinde veya bu
alanları ıslah etmek suretiyle projeye dayalı olarak yapılacak su ürünleri
yetiştiriciliği yatırımlarında ihtiyaç duyulan su ve su alanları ile deniz
ve içsulardaki su ürünleri istihsal hakkının kira teknik şartları, süreleri
ve yıllık bedelleri, üretim yerlerinin özellikleri dikkate alınarak Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca tespit edilir. Bu yerler, gerçek veya
tüzel kişilere, gelirleri il özel idarelerine, il özel idareleri kaldırılan illerde
ise genel bütçeye ait olmak üzere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından kiraya verilir. Projeli olarak yapılacak yatırımlarda ihtiyaç
duyulacak karasal alanların kiralama işlemleri bu madde hükümleri
çerçevesinde taşınmazın maliki kuruluş tarafından yapılır. Bu maddenin

TBMM 26. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

uygulamasına ve kiralamalara ilişkin usul ve esaslar Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
MADDE 7 – 6111 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “31/12/2015” ibaresi “31/12/2016” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 8 – 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er
Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “onaltı yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret brüt tutarının” ibaresi “15.330
gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak
tutarın” şeklinde ve beşinci fıkrasında yer alan “onaltı yaşından büyükler
için uygulanmakta olan brüt asgari ücret tutarının” ibaresi “15.330
gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak
tutarın” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 9 – 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında
yer alan “31/12/2015” ibaresi “30/6/2016 ” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 10 – 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 3 – (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas
edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığına ilişkin
bölümüne eklenmiştir.
Bu kanun ile 7 kanun ve 1 kanun hükmünde kararnamede
toplam 16 madde değiştirilmiştir.
(ç). 14.01.2016 tarihli 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun:
Özeti
Bu kanun ile;
•

1111 sayılı Askerlik Kanununda; en az üç yıl süre ile fiilen yabancı
ülkelerde bulunanlar 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar

631

TBMM 26. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

başvurmaları ve 1.000 Avro veya karşılığı kadar yönetmelikte
belirtilecek yabancı ülke parasını, başvuru tarihinde defaten
ödemeleri hâlinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş
sayılacaklarına,
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•

926 sayılı TSK Personel Kanununda; Yüksek Askeri Şura tarafından emekliye ayrılmasına karar verilen albaylardan 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla subaylıkta 30 uncu fiili hizmet yılını
tamamlayacak olanlara, emekliliğe esas aylık tutarının 5,5 katı;
29 uncu fiili hizmet yılını tamamlayacak olanlara, emekliliğe esas
aylık tutarının 11 katı; 28 inci fiili hizmet yılını tamamlayacak
olanlara, emekliliğe esas aylık tutarının 16 katı herhangi bir vergiye tabi olmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli
ikramiyesi olarak ayrıca ödenerek 50 nci maddenin (a) bendine
göre 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla kadrosuzluktan emekliye
sevk edileceklerine,

•

3213 sayılı Maden Kanununda; “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkaran
ve özel hukuk tüzel kişilerinin ruhsat sahibi olarak işlettikleri
yeraltı maden işletmelerine maliyet artışlarının karşılanmasına
ilişkin destek verilmesine,

•

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda; değerli kağıtlar tanımına kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı ve mavi kartın dahil
edildiğine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

İçeriği
MADDE 1 – 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun
ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya
bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç
olmak üzere, toplam en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunan
bu Kanun ile 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar
Kanununa tabi yükümlüler, 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna
kadar durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları
Türk konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları ve
1.000 avro veya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilecek yabancı ülke
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parasını, başvuru tarihinde defaten ödemeleri hâlinde muvazzaf askerlik
hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.
MADDE 2 – 1111 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 53 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önce dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlardan,
ek 1 inci maddede belirtilen şartları taşıyanlar, 1.000 Avro veya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilen yabancı ülke parasını ödemiş olmak
kaydıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere
başvurmayanlar ile başvurdukları hâlde döviz ödemelerini tamamlamadıkları için dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlardan
ek 1 inci maddedeki şartları taşıyanlar, 31 Aralık 2017 tarihine kadar
1.000 Avro veya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilecek yabancı ülke
parasını başvuru sırasında defaten ödemeleri kaydıyla muvazzaf askerlik
hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.
Yukarıdaki fıkralar kapsamına girenlerin fazladan yaptıkları ödemeler
iade edilmez.
MADDE 3 – 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa bağlı “Değerli Kağıtlar Tablosu”nun (6) numaralı sırası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
6. a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 15
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik
kartı 15
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 30
MADDE 4 – 210 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 3 – 31/12/2016 tarihine kadar nüfus cüzdanlarından 8 TL değerli kâğıt bedeli alınır ve bu bedelin tespiti Kanunun
1 inci maddesi kapsamında yapılmaya devam edilir.
MADDE 5 – 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
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GEÇİCİ MADDE 39 – Bu Kanunun kadrosuzluktan emeklilik
hükümlerine tabi olmak kaydıyla, Yüksek Askeri Şura tarafından emekliye ayrılmasına karar verilen albaylardan, 30 Ağustos 2016 tarihi
itibarıyla subaylıkta;
a) 30 uncu fiili hizmet yılını tamamlayacak olanlara, emekliliğe esas
aylık tutarının 5,5 katı,
b) 29 uncu fiili hizmet yılını tamamlayacak olanlara, emekliliğe esas
aylık tutarının 11 katı,
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c) 28 inci fiili hizmet yılını tamamlayacak olanlara, emekliliğe esas
aylık tutarının 16 katı, herhangi bir vergiye tabi olmaksızın Sosyal
Güvenlik Kurumu tarafından emekli ikramiyesi olarak ayrıca ödenerek
50 nci maddenin (a) bendine göre 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla
kadrosuzluktan emekliye sevk edilirler. Bunlardan, 30 Ağustos 2016
tarihi itibarıyla bir üst rütbeye terfi ettirilenler hakkında talepleri
hâlinde emeklilik işlemi uygulanmaz. Fiili hizmet sürelerinin hesaplanmasında, 14 üncü ve 109 uncu maddeler gereğince subay nasbedilenler
ile harp okulu öğrenim süresinden yıl olarak fazla okuyarak fakülte ve
yüksekokulları bitirenler işlem gördükleri emsali harp okulu mezunları
ile birlikte değerlendirilmeye tabi tutulur.
Bu durumdaki personel, istediği sürece ve azami emsallerinin 31
inci fiili hizmet yılını tamamladıkları yılın 30 Ağustos tarihine kadar,
emekliye ayrıldıkları rütbe ve kıdem üzerinden 3/1/1961 tarihli ve
205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununa göre hesaplanacak
aidat her ay düzenli olarak kendisi tarafından ödenmek kaydıyla Ordu
Yardımlaşma Kurumu üyeliklerini devam ettirebilir.
MADDE 6 – 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun
geçici 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan IV. Grup madenlerden “Linyit”
ve “Taşkömürü” çıkaran ve özel hukuk tüzel kişilerinin ruhsat sahibi
olarak işlettikleri yeraltı maden işletmelerine, 22/5/2003 tarihli ve
4857 sayılı İş Kanununun 41, 53 ve 63 üncü maddelerinde 10/9/2014
tarihli ve 6552 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ile bu Kanunun ek
9 uncu maddesiyle oluşan maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin
destek verilebilir. Bu destekler Bakanlık bütçesine konulan ödeneklerden
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karşılanır. Maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar
ile bu usul ve esasların uygulanma süresi Bakanlığın teklifi üzerine
Bakanlar Kurulunca belirlenir.
MADDE 7 – 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (e) ve (f ) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
b) Nitelikli sertifika verdiği kişilerin kimliğini resmî belgelere göre
veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı vasıtasıyla uzaktan güvenilir
bir biçimde tespit etmekle,
e) Kanunlarda öngörülen sınırlamalar saklı kalmak üzere sertifikanın
kullanımına ilişkin özellikler, uyuşmazlıkların çözüm yolları ile ilgili
şartlar ve güvenli elektronik imzanın elle atılan imza ile eşdeğer olduğu
hakkında talep eden kişiyi sertifikanın tesliminden önce bilgilendirmekle,
f ) Sertifikada bulunan imza doğrulama verisine karşılık gelen imza
oluşturma verisini başkasına kullandırmaması konusunda, sertifika
sahibini bilgilendirmekle,
MADDE 8 – 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri
Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (r) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
h) Değerli kâğıtlar: Kimlik kartını, uluslararası aile cüzdanını ve
mavi kartı,
r) Kimlik kartı: Kişinin Türk vatandaşı olduğunu ve aile kütüğüne
kayıtlı bulunduğunu gösteren Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını,
ff) Biyometrik veri: Elektronik sistemler aracılığı ile kimlik tespit ve
kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla
alınan parmak izi, damar izi ve el ayasından elde edilen kişiye özgü
verileri,
MADDE 9 – 5490 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına
aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı fıkranın son cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
h) Biyometrik verisi.
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(a), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen kayıtlar sadece elektronik
ortamda tutulur.
MADDE 10 – 5490 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “nüfus cüzdanı” ibaresi “kimlik kartı” ve “nüfus
cüzdanlarını” ibaresi “kimlik kartlarını”; 18 inci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “nüfus cüzdanlarını” ibaresi “kimlik kartlarını” ve
dördüncü fıkrasında yer alan “nüfus cüzdanı” ibaresi “kimlik kartı”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 11 – 5490 sayılı Kanunun Beşinci Kısım başlığı “Kimlik
Kartı, Uluslararası Aile Cüzdanı ve Mavi Kart” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 12 – 5490 sayılı Kanunun 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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MADDE 41 – (1) Kimlik kartında yer alacak bilgiler ile kartın
tasarımı, temini, basımı, dağıtım ve teslim yöntemi ile üretim ve kişiselleştirilmesinde kullanılacak sistemi belirlemeye Bakanlık yetkilidir.
(2) Kimlik kartında yer alacak biyometrik verinin türü, niteliği ve
alınma yaşı Bakanlıkça belirlenir.
(3) Biyometrik verisi alınacak kişilerin şahsen müracaatı esastır. Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartı müracaatı veli veya
vasileri ile 15 inci ve 17 nci maddelerde yer alan bildirim yükümlülüğü
bulunan kişiler tarafından yapılır.
(4) Merkezî veri tabanında tutulan biyometrik veriler kimlik doğrulama işlemleri dışında kullanılamaz.
(5) Kişi, müracaat sırasında yazılı muvafakatı ile kimlik kartını
teslim alacak kişiyi belirleyebilir.
(6) Kimlik kartı talebinde bulunan kişi ile nüfus kütüklerinde kayıtlı
kişinin aynı kişi olup olmadığı hususunda tereddüte düşülmesi hâlinde
mülkî idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerine araştırma yaptırılır.
(7) Kimlik kartının kaybı veya değiştirilmesi nedeniyle yapılacak
müracaatlarda, yenisi verilinceye kadar geçerli olmak üzere, usul ve
esasları Bakanlıkça belirlenen geçici bir belge verilebilir.
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(8) Kimlik kartına bu Kanunda öngörülenler dışında kayıt ve
işaret konulamaz. Kimlik kartı hiçbir kişi veya kurum tarafından
alıkonulamaz.
(9) Evlenme işlemi tamamlandıktan sonra, çiftlere uluslararası aile
cüzdanı verilir.
(10) Uluslararası aile cüzdanı ve mavi kart Bakanlıkça belirlenen
tasarım ve sayıda Maliye Bakanlığınca bastırılır. Aile cüzdanları ve
mavi kartlar Maliye Bakanlığınca yurt içinde nüfus müdürlüklerine
ve evlendirme memurluklarına verilmek üzere maliye yetkililerine,
yurt dışında ise dış temsilciliklere verilmek üzere Dışişleri Bakanlığına
gönderilir. Uluslararası aile cüzdanları ve mavi kartların en fazla üç
bin adedi, bedeli sonradan ödenmek üzere, müteakiben üç bin adetlik
partiler hâlinde peşin para karşılığında nüfus müdürlüğüne verilir.
(11) Kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı ve mavi kart bedeli
müracaat sırasında tahsil edilir. Doğum bildiriminin kanuni süresi
içinde yapılması hâlinde ve 2828 sayılı Kanun kapsamında düzenlenecek
kimlik kartlarından değerli kâğıt bedeli alınmaz.
(12) Hatalı yazım nedeniyle iade edilen uluslararası aile cüzdanları
ve mavi kartlar değerli kâğıt bedelinden düşülür. Hatalı üretim ya da
yazım nedeniyle kimlik kartlarının değiştirilmesi hâlinde kimlik kartı
bedeli alınmaz.
(13) Genel Müdürlük, nüfus müdürlükleri ile dış temsilcilikler, kimlik
kartı, uluslararası aile cüzdanı ve mavi kart bedeli açısından 2/6/1934
tarihli ve 2489 sayılı Kefalet Kanunu hükümlerine tabi değildir.
(14) Kimlik kartı bedellerinin Hazine veznelerine yatırılmasına ilişkin
usul ve esaslar Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.
MADDE 13 – 5490 sayılı Kanunun 42 nci maddesi başlığı ile birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Talep Belgesi
MADDE 42 – (1) Kimlik kartı ve uluslararası aile cüzdanlarının
verilebilmesi için şekli ve kapsamı Bakanlıkça belirlenen ve bastırılan
talep belgeleri kullanılır. Doğum tutanaklarına dayanılarak kimlik kartı
düzenlemesinde talep belgesi aranmaz.
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(2) Talep belgelerini uygulamaya koymaya veya uygulamadan kaldırmaya ve bunların saklama sürelerini belirlemeye Bakanlık yetkilidir.
MADDE 14 – 5490 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci
fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
b) Evlenme olayını bildirme yükümlülüğünü süresi içinde yerine
getirmeyenlere yurt içinde nüfus müdürlüklerince, yurt dışında ise dış
temsilciliklerce 50 Türk lirası idarî para cezası verilir.
c) Adres değişikliğini bildirme yükümlülüğünü süresi içinde yerine
getirmeyenlere 50 Türk lirası, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 1000
Türk lirası idarî para cezası, yurt içinde mülkî idare amirlerince, yurt
dışında ise dış temsilciliklerce verilir.
MADDE 15 – 5490 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
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Atıflar
EK MADDE 1 – (1) Diğer mevzuatta “nüfus cüzdanı”, “hüviyet
cüzdanı”, “nüfus hüviyet cüzdanı”, “hüviyet varakası”, “nüfus kâğıdı”
ibarelerine yapılan atıflar “Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı”na yapılmış sayılır.
MADDE 16 – 5490 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Nüfus cüzdanlarının düzenlenmesi ve
dağıtılması 31/12/2016 tarihine kadar aşağıdaki usul ve esaslara göre
yapılır:
a) Nüfus cüzdanları, Bakanlıkça tespit edilen şekil, ebat ve örneğe
uygun olarak Maliye Bakanlığınca bastırılır ve nüfus müdürlüklerinin
ihtiyaçlarını karşılamak üzere muhasebe yetkililerine, dış temsilciliklerin
ihtiyaçlarını karşılamak üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilir.
b) Muhasebe yetkilisince nüfus müdürlüklerinin ihtiyacı göz önünde
tutularak, kadın ve erkek nüfus cüzdanlarının her biri için en fazla
üçer bin adedi, bedeli sonradan ödenmek üzere, müteakiben üçer bin
adetlik partiler hâlinde peşin para karşılığında verilir. Doğum bildirimlerinin kanuni süresi içinde yapılması hâlinde düzenlenecek nüfus
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cüzdanlarından değerli kâğıt bedeli alınmaz. Hatalı yazım nedeniyle
iade edilen nüfus cüzdanları değerli kâğıt bedelinden düşülür.
c) Nüfus cüzdanı, yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerince ve yurt
dışında dış temsilciliklerce kişilerin kendilerine, ergin olmayanların
veli, vasi veya resmî vekillik belgesi ibraz edenler ile bu Kanunun 17
nci maddesinde belirtilen, beyanla yükümlü kişilere Bakanlıkça tespit
edilecek usûller çerçevesinde verilir.
ç) Genel Müdürlük ile başkonsolosluklar, nüfus cüzdanı bedeli açısından 2489 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir.
MADDE 17 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 68 – (1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları
hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;
a) 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve
hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere,
2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde
bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
b) 2016 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden
bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2016
yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı
sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta
primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır.
(2) Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir
iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak
şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında
istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem
tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2016 yılı
için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar
gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri
hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.
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(3) İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2016 yılına ilişkin
olarak, aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde vermediği,
sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli
memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri
sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı
durumlarının tespit edilmesi, Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara
ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hâllerinde bu
maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanmaz.
Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme
cezası ve gecikme zammı borçlarını 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine
göre tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam
ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır.
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(4) Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, bir önceki yılın
aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiş olması
hâlinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınır. 2015 yılından önce bu Kanun
kapsamına alınmış ancak 2015 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri
hakkında birinci fıkranın (b) bendi hükümleri uygulanır.
(5) Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet
tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin
Hazinece karşılanacak tutardan az olması hâlinde sadece sigorta prim
borcu kadar mahsup işlemi yapılır.
(6) 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun ek 9 uncu
maddesi uyarınca ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı
hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer
altında çalışan sigortalılar için birinci fıkranın uygulanmasında (a)
bendinde belirtilen 85 TL günlük kazanç iki kat olarak ve 2015 yılının
aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde
bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2016
yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınır.
(7) Bu madde hükümleri, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü
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maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar
için uygulanmaz.
(8) 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a),
(b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı
uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet
alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü
işçilikler için birinci fıkra uyarınca Hazine tarafından karşılanacak
tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilir.
(9) 2016 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemlerine ilişkin yasal
süresi dışında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı
sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmaz.
(10) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının
görüşleri alınmak suretiyle Kurum tarafından belirlenir.
MADDE 18 – 15/3/2007 tarihli ve 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan
“yedi gün” ibaresi “beş gün”, “yedinci günün” ibaresi “beşinci günün”
şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan “Gümrük idareleri” ibaresi “Özel
tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi,
şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri” şeklinde, sekizinci fıkrasında
yer alan “son gününden itibaren üçüncü günün” ibaresi “son gününü
izleyen günün” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 19 – 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “sermayesindeki
kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak %50’den fazla olan” ibaresi
“sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan” şeklinde
değiştirilmiş ve fıkranın sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
(a) ve (b) bentleri kapsamına giren şirketlerden doğrudan veya dolaylı
olarak kamu payı %50’den az olup ilgili mevzuatı uyarınca bağımsız
denetime tabi olan; şirketler, bunların iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının
denetimi, ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenen ve Sayıştaya gönderilecek olan bağımsız denetim raporları esas alınarak yapılır. Sayıştay,
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münhasıran kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak
hazırlayacağı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Bu kanun ile 9 kanunda toplam 29 madde değiştirilmiş,
4 madde yürürlükten kaldırılmıştır.
(d). 29.01.2016 tarihli 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun:
Özeti
Bu kanun ile;
•

Emekli olduktan sonra BAĞ-KUR kapsamında çalışmaya devam
eden esnafın emekli aylıklarından kesilen sosyal güvenlik destek
primi kesintisinin kaldırıldığı,

•

Lise veya üniversite mezunu gençlerin genel sağlık sigortası giderlerinin iki yıl süreyle gelir testi yapılmaksızın ve prim alınmaksızın
Devlet tarafından karşılanmasının sağlandığı,

•

Bazı illerde uygulanmakta olan yüzde altı oranındaki işveren
sigorta primi indiriminde esas alınan on işçi çalıştırma zorunluluğunun kaldırılarak mevcut uygulamanın devam ettirildiği,

•

Polislerin ve uzman erbaşların ek göstergelerinin yükseltildiği,
polislerin emniyet hizmetleri tazminatının artırılıldığı,

•

Muhtarların ödeneklerinin artırıldığı,

•

Çalışanların doğuma bağlı izin ve haklarının güçlendirildiği,
doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürelerin derece ve kademe
ilerlemelerinde değerlendirildiği,

•

Çalışma hayatına güvenceli esneklik sağlayacak düzenlemeler
yapıldığı,

•

Basit usulde vergilendirilen esnafın belirli bir tutara kadar olan
kazançlarından vergi alınmaması hükmünün getirildiği,

•

Yemde ve gübrede Katma Değer Vergisi’nin kaldırıldığı,

•

Yeni iş kuran gençlere üç yıl boyunca gelir vergisi muafiyetinin
sağlandığı,
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•

Öğrenim gören gençlerden pasaport harcı alınmaması şeklinde
düzenleme yapıldığı,

•

Karayolları Genel Müdürlüğünün işletimindeki otoyollar ile
erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş
ücretlerini ödemeden geçtiği tespit edilen araç sahiplerine verilen idari para cezalarında yapılan indirimin, daha önce yapılan
ödemesiz geçişlere de uygulandığı,

•

Ilısu Barajı ve HES projesinin inşaatı sebebiyle su altında kalacak
olan Hasankeyf İlçe Merkezinin taşınmasına yönelik hüküm
getirildiği görülmektedir.

İçeriği
MADDE 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 20 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
yeniden düzenlenmiştir.
Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası:
MÜKERRER MADDE 20 – Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti
nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve
mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış
tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından
itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir
vergisinden müstesnadır.
1. İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,
2. Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve
idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat,
hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar
dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),
3. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması
hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki
şartları taşıması,
4. Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması
hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden
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bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar
(bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,
5. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak
olunmaması.
İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya
istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hâllerinde dahi yıllık
beyanname verilir.
Bu istisnanın, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle
ödenecek vergiye şümulü yoktur.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye
Maliye Bakanlığı yetkilidir.
MADDE 2 – 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına
aşağıdaki bent eklenmiştir.
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15. Basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık 8.000 Türk
lirasına kadar olan kısmı (Bu Kanunun mükerrer 20 nci maddesinde
yer alan kazanç istisnasından faydalananlar bu bent hükmünden yararlanamaz. Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye
Maliye Bakanlığı yetkilidir.).
MADDE 3 – 193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesinin (2)
numaralı fıkrasında yer alan “86 ve mükerrer 121 inci maddelerinde”
ibaresi “ve 86 ncı maddeleri ile 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının
(15) numaralı bendinde” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 85
inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
h) Tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış olanlara verilecek pasaportlar.
MADDE 5 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (C) fıkrasına
aşağıdaki bent eklenmiştir.
8 – 108 inci maddenin (B) fıkrası uyarınca kullanılan aylıksız izin
süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece
yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.
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MADDE 6 – 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (A) fıkrasına
beşinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle, fıkranın sonuna
aşağıdaki cümleler ve aynı maddeye (E) fıkrasından sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut (F) fıkrası (G) fıkrası olarak teselsül
ettirilmiştir.
Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken
tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir.
Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak
evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat
edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten
itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden
önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.
F) Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği
hâlinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci
doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma
süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer
ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki
ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on
iki ay olarak uygulanır. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte
veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin
münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de, istekleri
üzerine (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin bitiminden
itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir.
MADDE 7 – 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin (B) fıkrasına
“analık izni süresinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin” ibaresi eklenmiş ve aynı
maddenin (C) fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak
evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat
edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, 104 üncü maddenin (A) fıkrası
uyarınca verilen sekiz haftalık iznin veya aynı maddenin (F) fıkrası
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uyarınca izin kullanılması hâlinde bu iznin bitiminden itibaren, istekleri
üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir.
MADDE 8 – 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin “II – Tazminatlar” kısmının “D) Emniyet Hizmetleri Tazminatı” bölümünün (a)
bendinin (1) ila (11) inci alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
1. Emniyet Genel Müdürü için %419’una,
2. Birinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlardan;
• Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Özel Güvenlik
Denetleme Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Ankara, İstanbul ve İzmir
İl Emniyet Müdürleri için %356’sına,
• Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, diğer İl Emniyet Müdürleri
için %331’ine,
• Diğerleri için %269’una,
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3. İkinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için
%244’üne,
4. Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için
%231’ine,
5. Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için
%219’una,
6. Emniyet Amirliği kadrolarına atananlar için %189’una,
7. Başkomiser kadrolarına atananlar için %173’üne,
8. Komiser kadrolarına atananlar için %164’üne,
9. Komiser Yardımcılığı kadrolarına atananlar için %158’ine,
10. Diğerlerinden;
• 1, 2, 3 ve 4’üncü derecelerden aylık alanlar için %148’ine,
• 5, 6 ve 7’nci derecelerden aylık alanlar için %139’una,
• 8, 9, 10 ve 11’inci derecelerden aylık alanlar için %128’ine,
11. Çarşı ve Mahalle bekçileri için %90’ına,
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MADDE 9 – 657 sayılı Kanunun eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “VII. Emniyet Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (e) bendinin (aa) alt
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
aa) Yükseköğrenimliler

1

3000

				2

2200

				3

1600

				4

1100

				5

900

				6

800

				7

500

				8

450

MADDE 10 – 657 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma
EK MADDE 43 – Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi
doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı
uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden
ay başına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık
çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini
talep edebilirler. Bu kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur,
aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru
tarihini izleyen ay başından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu fıkra hükmünden yararlanan memura, yarım zamanlı
çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren, mali haklar ile
sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak
ödeme yapılır. Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise
ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur. Derece yükselmesi
ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan
dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır. Bu kapsamdaki
memurun çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenir. Bir çocuğu
eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur
olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri
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de istekleri üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten veya 104 üncü
maddenin (A) fıkrası uyarınca sekiz haftalık izin verilmesi ya da aynı
maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması hâlinde bu izinlerin
bitiminden itibaren bu fıkra hükümlerinden yararlanır.
Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar
ile bu haktan yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı,
kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye Bakanlar
Kurulu yetkilidir.
MADDE 11 – 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
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GEÇİCİ MADDE 42 – 36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (C) fıkrasının (8) numaralı bendi hükmü, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 108 inci maddenin (B) fıkrası kapsamında
aylıksız izne ayrılanlar hakkında uygulanır. Anılan tarihte bu şekilde
aylıksız izin kullananlar ise kalan izin süreleri bakımından söz konusu
bent hükmünden yararlandırılır.
MADDE 12 – 29/8/1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve
Sosyal Güvenlik Yasasının 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“5.700” ibaresi “14.750” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın ikinci
cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.
ı) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen
gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile küspe (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10
tarife pozisyon numarasında sınıflandırılan nişastacılık artıkları ve
benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon
numarasında sınıflandırılan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa
ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu,
et unu, kemik unu, kan unu, tapyoka (manyok), sorgum ve her türlü
fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı,
hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık
mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri
(yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel
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ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem
görmüş olanları dâhil) teslimi,
MADDE 14 – 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Uzman erbaşların 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 92 nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az
yedi hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir.
MADDE 15 – 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “2/3’ü” ibaresi “5/6’sı” şeklinde ve üçüncü
cümlesinde yer alan “2200’ü” ibaresi “3.000’i” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 16 – 3269 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı Cetvelin başına
aşağıdaki sıralar eklenmiştir.
1
2

1320
1155

1380
1210

1440
1265

1500
1320

1380

1440

MADDE 17 – 3269 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 4 – Uzman erbaşlardan görevde bulundukları süre
içerisinde iki yıl süreli yükseköğrenimi tamamlayanlara bir kademe, üç
yıl süreli yükseköğrenimi tamamlayanlara iki kademe, dört veya daha
uzun süreli yükseköğrenimi tamamlayanlara ise bir derece verilir. İki
veya üç yıl süreli yükseköğrenimini tamamlayarak intibakları yapılmış
olanların, görevde bulundukları süre içerisinde dört veya daha uzun
süreli yükseköğrenimi tamamlamaları hâlinde intibak işlemleri bir defaya
mahsus olmak üzere tekrar yapılır. Yükseköğrenimden dolayı bir defadan
fazla yapılan intibak işlemlerinin toplamı bir dereceden fazla olamaz.
İki yıl veya daha uzun süreli yükseköğrenimi tamamladıktan sonra
uzman erbaşlığa girenler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.
Bu intibaklar, personelin mezuniyetine dair resmî belgeyi ibraz edip
müracaatını yaptığı tarihten geçerli olarak yapılır. Ancak, bunlara
geçmişe yönelik maaş ve maaş farkı ödenmez.
İntibak yoluyla yapılacak derece ve kademe ilerlemelerinin nasıl
yapılacağı ve onay makamları Uzman Erbaş Yönetmeliğinde gösterilir.
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Yükseköğrenim mezunu olmayan uzman erbaşlar, ikinci derecenin
altıncı kademesine kadar ilerleyebilirler. Lise ve dengi okul öğrenim
düzeyine sahip olanlardan ikinci derece için öngörülen üçüncü veya
daha sonraki kademeleri kazanılmış hak aylığı olarak almış olup; üçüncü
kademede en az bir yılını tamamlayan, sicil belgelerinin son altı yıllık
sicil notu ortalaması sicil tam notunun yüzde doksanı ve daha yukarısı
olan ve kademe ilerlemesi yapma şartlarını taşıyanlar, ekli (1) sayılı
Cetvelin birinci derecesine yükseltilirler.
Uzman erbaş olarak görev yapmış olanlardan, bu görevleri üzerinden emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanların
veya uzman erbaşlık görevi esas alınarak dul ve yetim aylığı bağlanmış
olanların aylıkları, uzman erbaşlık görevinin sona erdiği tarihteki en
son öğrenim durumları ve bu madde esas alınarak ekli (1) sayılı Cetvele
göre yeniden belirlenir. Aylıkların bu şekilde yeniden belirlenmesinden
dolayı geçmişe yönelik aylık ve ikramiye farkı ödenmez.
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MADDE 18 – 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma
Kanununun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde
bulunan “2/3’ü” ibaresi “5/6’sı” şeklinde ve ikinci cümlesinde yer alan
“2200’ü” ibaresi “3.000’i” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 19 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendine aşağıdaki alt
bentler eklenmiştir.
g) Ek 5 inci madde kapsamındaki doğum ve evlat edinme sonrası
yarım çalışma ödeneği ödemeleri ve prim giderlerinden,
h) Kurum tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında Kuruma
kayıtlı işsizlere ve öğrencilere yönelik düzenlenecek İşbaşı Eğitim Programı giderlerinden,
MADDE 20 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği
EK MADDE 5 – İşçiye, 4857 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin
ikinci fıkrası uyarınca haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen
ücretsiz izin süresince doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ödenir. Ödenek süresi, 4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde
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belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadardır. Yarım çalışma
ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu
aydan sonraki ikinci ay içinde Fondan aylık olarak ödenir. Doğum ve
evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, günlük
asgari ücretin brüt tutarı kadardır. Bu madde hükümlerinden yararlanılabilmesi için işçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki
son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması,
4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma
süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması ve doğum ve evlat edinme sonrası
analık hâli izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde Kuruma doğum
ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekir. Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre doğum
ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan
toplam süreden düşülerek ödeme yapılır. Bu ödemeler damga vergisi
hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Geçici işgöremezlik
ödeneği almaya hak kazananlara, bu durumlarının devamı süresince
doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ödenmez. İşverenin
hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan yersiz ödemeler kanuni
faiziyle birlikte işverenden tahsil edilir. Bu madde hükümleri 506 sayılı
Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine
tabi personel için de uygulanır.
Birinci fıkra kapsamındaki sigortalılar için, 5510 sayılı Kanunun
82 nci maddesinde belirtilen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden
aynı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (f) bentleri
uyarınca toplam %32,5 oranında sigorta primleri işçi ve işveren payları
doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ödenen gün sayısı
kadar Fondan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir. 5510 sayılı Kanun
kapsamında, Kurum prim ödeme yükümlüsü olmakla birlikte işyeri ve
işveren sayılmaz ve bu kişiler için işe giriş ve çıkış bildirimi yapılmaz.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı,
Sosyal Güvenlik Kurumu, Kurum ve Hazine Müsteşarlığı tarafından
müştereken belirlenir.
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MADDE 21 – 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 13
üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
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Bu kanunun 74 üncü maddesinde öngörülen izinlerin bitiminden
sonra mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına
kadar bu maddeye göre ebeveynlerden biri kısmi süreli çalışma talebinde
bulunabilir. Bu talep işveren tarafından karşılanır ve geçerli fesih nedeni
sayılmaz. Bu fıkra kapsamında kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi,
aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam zamanlı
çalışmaya dönebilir. Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam zamanlı
çalışmaya başlaması durumunda yerine işe alınan işçinin iş sözleşmesi
kendiliğinden sona erer. Bu haktan faydalanmak veya tam zamanlı
çalışmaya geri dönmek isteyen işçi işverene bunu en az bir ay önce yazılı
olarak bildirir. Ebeveynlerden birinin çalışmaması hâlinde, çalışan eş
kısmi süreli çalışma talebinde bulunamaz. Üç yaşını doldurmamış bir
çocuğu eşiyle birlikte veya münferiden evlat edinenler de çocuğun fiilen
teslim edildiği tarihten itibaren bu haktan faydalanır.
Beşinci fıkra kapsamında hangi sektör veya işlerde kısmi çalışma
yapılabileceği ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
MADDE 22 – 4857 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin birinci
fıkrasına aşağıdaki cümleler, maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra, maddenin mevcut beşinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ve maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü hâlinde, doğum
sonrası kullanılamayan süreler babaya kullandırılır. Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun
aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık hâli izni
kullandırılır.
Birinci fıkra uyarınca kullanılan doğum sonrası analık hâli izninin
bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu
evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde birinci doğumda
altmış gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz
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seksen gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin
verilir. Çoğul doğum hâlinde bu sürelere otuzar gün eklenir. Çocuğun
engelli doğması hâlinde bu süre üç yüz altmış gün olarak uygulanır.
Bu fıkra hükümlerinden yararlanılan süre içerisinde süt iznine ilişkin
hükümler uygulanmaz.
Bu izin, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme hâlinde eşlerden
birine veya evlat edinene verilir.
Bu madde hükümleri iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçi için uygulanır.
MADDE 23 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına
aşağıdaki bent eklenmiştir.
n) 30 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendi kapsamında olanlar
hariç olmak üzere, yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışanlar,
MADDE 24 – 5510 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin başlığı
“Yaşlılık aylığının başlangıcı ve kesilmesi” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü
fıkrasının (a) bendinde yer alan “bendinin (4) numaralı alt” ve “veya
işyerini kapatarak” ibareleri madde metninden çıkarılmış, aynı fıkranın
(b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten
kaldırılmıştır.
b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya
başlayanlardan aylıklarının kesilmesi için yazılı istekte bulunanların
yaşlılık aylıkları talep tarihini takip eden ay başından itibaren kesilir.
Bu sigortalılar hakkında bu fıkranın (a) bendi hükümleri uygulanır.
MADDE 25 – 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin on beşinci
fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tabi olarak çalışmaya başlayanlar hakkında ilgisine göre 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (n) bendi veya 30 uncu maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.
MADDE 26 – 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
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Ana veya babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayanlardan; lise ve dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek ve bakmakla yükümlü
olunan kişi ya da bu maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılanlar
hariç genel sağlık sigortalısı olmamak şartıyla mezun oldukları tarihi
izleyen günden itibaren iki yıl süreyle gelir tespiti yapılmaksızın birinci
fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık
sigortalısı sayılır.
MADDE 27 – 5510 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin dördüncü
fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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Ayrıca, lise veya dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek ve bakmakla
yükümlü olunan kişi ya da 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g)
bendinde sayılanlar hariç genel sağlık sigortalısı olmamak şartıyla mezun
oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle, prim borçlarına
bakılmaksızın bakmakla yükümlü olunan veya hak sahibi kişi sayılmak
suretiyle sağlık hizmetinden faydalandırılır.
MADDE 28 – 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine” ibaresi “Bu
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 29 – 5510 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ile bu kapsamda sayılan kişilerden sosyal güvenlik destek primine tâbi olanlar” ibaresi madde metninden
çıkarılmıştır.
MADDE 30 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 11 – 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, doğum veya evlat edinmeye bağlı olarak
ilgili mevzuatına göre yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmaları nedeniyle mali hakları ile sosyal yardımları yarım ödenenlerin, bu
şekilde ödeme yapılan döneme ilişkin fiili hizmet süreleri ile prim ödeme
gün sayıları yarım olarak hesaplanır. Yarım zamanlı olarak çalışılmaya
başlanan günü izleyen ay başından itibaren normal zamanlı çalışılması
hâlinde ödenmesi gereken sigorta primine esas aylık kazanç ya da emekli
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keseneğine esas aylık tutarının yarısı üzerinden sigorta primi veya emekli
keseneği ödenir. Ancak, bunların genel sağlık sigortası primi sigortalı ve
işveren yükümlülüğünde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın sigorta
primine esas aylık kazanç ya da emekli keseneğine esas aylık tutarının
tamamı üzerinden ödenir. Bu maddenin primlerin ve prim ödeme gün
sayılarının yarım olarak uygulanacağına dair hükümleri yarım zamanlı
çalışanlardan ek 3 üncü madde uyarınca ilave prim ödeyenler hakkında
da uygulanır.
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılardan
ilgili mevzuatına göre yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmaları
nedeniyle mali hakları ile sosyal yardımları yarım ödenenlerin eksik
çalışılan süreleri, kendilerinin ya da hak sahiplerinin yazılı talepte
bulunmaları hâlinde bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk
defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı
olarak çalışanların 41 inci maddede belirtilen esaslara göre, haklarında
mülga hükümleri de dâhil 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulananların
ise müracaat ettikleri tarihteki emekli keseneğine esas aylık tutarına
ilişkin tüm unsurlar üzerinden güncel katsayılar ile kesenek ve karşılık
oranlarına göre hesaplanan borcu kendilerine tebliğ edildiği tarihten
itibaren bir ay içinde ödemeleri şartıyla hizmet sürelerine eklenir.
40 ıncı maddede yer alan tablonun (13) ve (14) numaralı sıralarında, 49 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sigortalıların
yarım zamanlı olarak çalışılan sürelere ilişkin fiilî hizmet süresi zammı
ve itibari hizmet süresi yarısı kadar uygulanır. Emeklilikte ek gösterge
ile makam ve görev tazminatına hak kazanılmasında aranan süreler
açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri de yarım olarak
dikkate alınır.
MADDE 31 – 5510 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinin
birinci fıkrasına “sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam
edenler hakkında” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanlar hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (b) bendi, (d)
bendinin birinci ve üçüncü cümlelerinde yer alan “ve (b)” ibareleri ile
maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi veya sigortalı
olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ya da sonra malullük,
yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan; 4 üncü maddenin birinci
fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışanlar hakkında, bu fıkranın
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sosyal güvenlik destek primine tabi
olma bakımından bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili Kanun
hükümleri uygulanmaz. Bunlar hakkında, 6 ncı maddenin birinci
fıkrasının (n) bendi veya 30 uncu maddenin üçüncü fıkrası hükmü
uygulanır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup,
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ya da sonra 5434 sayılı
Kanun hükümlerine göre vazife malullüğü aylığı bağlananlardan 4 üncü
maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışanlar hakkında
ise; bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, sosyal güvenlik destek
primine ilişkin hükümler uygulanmaksızın ve genel sağlık sigortası primi
alınmaksızın iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri ile yazılı
talepleri hâlinde uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanır.
MADDE 32 – 19/6/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları
Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte
9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu uyarınca Tarihi
Alanda alan kılavuzluğu görevini yapmış olanlar Milli Parklar Kanunu
uyarınca almış oldukları alan kılavuzluğu kimliklerinin süresi sona
erinceye kadar Tarihi Alan sınırları içerisinde Başkanlıkça belirlenen
usul ve esaslara uygun olarak hizmet ifa edebilir ve alan kılavuzluğu
kimliklerinin süresi sona erenler yeniden yetkilendirilebilir. İhtiyaç
hâlinde Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yeni alan kılavuzluğu belgesi verilerek görevlendirme de yapılabilir.
MADDE 33 – 27/3/2015 tarihli ve 6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun
geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 34 – Batman ili Hasankeyf ilçe merkezi, Ilısu Barajı göl
alanında kalmayan mevcut sınırları da dâhil olmak üzere, ek-1’deki
haritada sınırları ve ek-2’deki tabloda 6˚’lik koordinatları belirtilen;
kuzeyde 995 metre rakımlı Berrahalil Tepesi ile Hamduni Sırtı,
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doğuda 515 metre rakımlı Kot Tepe, güneyde Dicle Nehri, Kesmeköprü Köyü ve Kınamaz Burnu, batıda 670 metre rakımlı Düğli Tepe
ve Mesiliamer Sırtı ile çevrili alana nakledilmiştir.
Hasankeyf ilçesi, birinci fıkrada belirtilen yeni yerleşim yerine
nakline kadar geçecek süre içinde hâlen bulunduğu yerde hukuki
varlığını sürdürür. Hasankeyf İlçe Belediyesi bu süre içinde 3/7/2005
tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile diğer mevzuatın belediyelere verdiği görev ve yetkileri yeni yerleşim alanında da kullanır.
İlçe merkezi yeni yerleşim alanına hukuken taşındıktan sonra
Hasankeyf İlçe Belediyesi hukuki varlığını Ilısu Barajı göl alanında
kalmayan mevcut sınırları da dâhil olmak üzere yeni yerleşim yerinde
sürdürür.
Bu kanun ile 12 kanunun toplam 45 madde değiştirilmiş,
3 madde yürürlükten kaldırılmıştır.
Batman ili Hasankeyf ilçesi yeni yerleşim yerine taşınmıştır.
(e). 16.02.2016 tarihli 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun:
Özeti
Bu kanun ile,
•

Tasarım merkezlerinde çalışan tasarım personeli 5746 sayılı
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Kanun kapsamına alınmakta,

•

Doktora, yüksek lisans ve lisans mezunları için farklı oranlarda
gelir vergisi istinası getirilmekte,

•

Temel bilimler alanları mezunlarına istihdam teşviki getirilmekte,

•

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından
yüksek öğrenim öğrencilerine burs, kredi ve her türlü nakdi
yardıma ilişkin ödeme yapma imkanı sağlanmakta,

•

Doktora sonrası araştırmalar için verilen burslara gelir vergisi
istinası getirilmekte,
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•

Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen bilimsel yarışmalarda
ilk üçe giren öğrencilere ilgili dallardaki lisans programlarına
yerleştirilmelerinde ek puan verilmekte,

•

Araştırma, geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri ile üniversitesanayi işbirliği faaliyetleri sonucu elde edilen gelirlerin döner
sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında toplanması ve söz konusu
faaliyetlerde bizzat görev alan öğretim elemanlarına bu gelirlerin
yüzde 85’inin ödenmesi hükmü getirilmekte,

•

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamına
alınan ihtisas teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan girişimciler, katma değer vergisinden müstesna tutulmakta,

•

3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanuna
eklenen maddeyle; Başkanlık tarafından AR-GE ve yenilikçilik
destek programlarının değerlendirme, denetim ve yürütme süreçlerinde görev alan öğretim üyelerine yapılacak harcamaların döner
sermaye kesintisi olmadan doğrudan akademisyene ödenmesi
sağlanmaktadır.

İçeriği
MADDE 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 75 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve destek
personelinin” ibaresi “tasarım ve destek personelinin” şeklinde, “doktoralı
olanlar için yüzde 90’ı, diğerleri için yüzde 80’i” ibaresi “doktoralı
olanlar ile 5746 sayılı Kanun kapsamındaki temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 95’i,
yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans
derecesine sahip olanlar için yüzde 90’ı ve diğerleri için yüzde 80’i”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci
maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine “yardım etmek ve bu amaçla”
ibaresinden sonra gelmek üzere “3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek
Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine tabi olmaksızın” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 3 – 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
y) Doktora Sonrası Araştırma: Doktora ile tıpta, diş hekimliğinde,
eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimi
sonrasındaki yedi yıl içerisinde bir yükseköğretim kurumunda azami
üç yıl süre ile gerçekleştirilen araştırma yoluyla deneyim kazanımıdır.
MADDE 4 – 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca tespit edilen
ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen ulusal ve uluslararası
düzeyde düzenlenen bilimsel yarışmalarda ilk üçe giren öğrencilerin ilgili
dallardaki lisans programlarına yerleştirilmelerinde, merkezi sınavlardan
almış oldukları puanlara, bu maddenin (b) bendine göre hesaplanan
ortaöğretim başarı puanı ve bu puanın Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilecek katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak puan eklenir.
MADDE 5 – 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
k) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında araştırma ve geliştirme,
tasarım ve yenilik projeleri ile faaliyetleri sonucunda elde edilen gelirler
döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında toplanır. Bu gelirlerden
(b) fıkrası uyarınca yapılacak olan kesintiler de dâhil herhangi bir
kesinti yapılmaz. Bu kapsamda görev yapan öğretim elemanına ödenecek gelirin yüzde 85’i, herhangi bir vergi kesintisi yapılmaksızın ilgili
öğretim elemanına ödenir. Kalan tutar, (b) fıkrasında belirtilen işler için
kullanılır. Bu kapsamda değerlendirilecek proje ve faaliyetlere, öğretim
elemanının müracaatı doğrultusunda, üniversite yönetim kurulunun
izni ile karar verilir.
MADDE 6 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanununun geçici 20 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan
“teknoloji geliştirme bölgesinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve
ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 7 – 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
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EK MADDE 1 – Başkanlık tarafından desteklenen araştırma, geliştirme, tasarım ve yenilik faaliyetlerine ilişkin her türlü süreçte görev
yapmak üzere 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi çerçevesinde görevlendirilen öğretim elemanları ile
kamu görevlileri ve hizmetinden yararlanılacak diğer kişiler için yapılacak harcamalar Başkanlık bütçesinden gerçekleştirilir. Bu kapsamda
görevlendirilen öğretim elemanları ile kamu görevlisi olmayan alanında
uzman diğer kişilere harcırah giderleri içinde olmak ve 2547 sayılı
Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen tutarın beş katını aşmamak
kaydıyla diğer kanunlardaki düzenleme ve kısıtlamalara tabi olmaksızın
her yıl Başkanlıkça belirlenecek tutar üzerinden doğrudan görevlendirilen
kişiye ödeme yapılır. Bu Kanun ile 2547 sayılı Kanuna göre görevlendirileceklerin asli görevlerine ait aylık, ücret, ödenek, her türlü zam ve
tazminatları ile diğer mali ve sosyal hakları ödenmeye devam edilir. Bu
madde kapsamında görevlendirilen öğretim elemanlarına yapılacak olan
ödemeler döner sermaye kesintisinden etkilenmez.
MADDE 8 – 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (o)
ve (p) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki
bentler eklenmiştir.
a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
o) Teknisyen: Meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım,
teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim
sahibi kişileri,
p) Destek Personeli: AR-GE veya tasarım faaliyetlerine katılan
veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant,
sekreter, işçi ve benzeri personeli,
v) İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi (İhtisas TGB): Aynı sektör
grubunda ve bu sektör grubuna dâhil alt sektörlerde faaliyet gösteren
girişimcilerin yer aldığı tematik teknoloji geliştirme bölgelerini,
y) AR-GE Projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi,
bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet
haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve AR-GE faaliyetlerinin her
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safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve araştırmacı ve/veya yazılımcı personel tarafından yürütülen
projeyi,
z) Tasarım Faaliyeti: Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun
göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme,
iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü,
aa) Tasarım Projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi,
bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet
haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve tasarım faaliyetlerinin her
safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde tasarımcı
tarafından yürütülen projeyi,
bb) Tasarım Personeli: Tasarım faaliyetlerinde doğrudan görevli
tasarımcı ve teknisyenleri,
cc) Tasarımcı: Tasarım faaliyetleri kapsamındaki projelerin gerçekleştirilmesi ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan, üniversitelerin; mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden
mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından
herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer kişileri,
dd) Bölge Alanı: Arazi üzerinde, koordinat değerleriyle sınırları
belirlenmiş Bölgenin müstakil her bir alanını,
MADDE 9 – 4691 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye beşinci ve dokuzuncu
fıkralardan sonra gelmek üzere sırasıyla aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
Bölge ile ilgili başvurular Kurucu Heyet ya da yönetici şirket tarafından
yapılır. Başvuruları değerlendirmek üzere Bakanlık Bilim ve Teknoloji
Genel Müdürünün başkanlığında, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı,
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ve Bakanlık tarafından belirlenecek
teknoloji konusunda faaliyet gösteren bir özel kuruluştan birer temsilcinin
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katılımı ile Değerlendirme Kurulu oluşturulur. Değerlendirme Kurulunun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Bölge alanının Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alması durumunda, uygulama projelerinin onaylanması ile ruhsat ve izinlerin
verilmesi işlemleri, 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi
Bölgeleri Kanununa göre yapılır.
Bakanlık, gerekli görmesi halinde Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki
kira üst limitlerini belirlemeye yetkilidir.
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MADDE 10 – 4691 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasına
“ofislerinin kurulması,” ibaresinden sonra gelmek üzere “AR-GE veya
tasarım projelerinin değerlendirilmesi ve projesi uygun görülen girişimcilere yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslara göre Bölge içerisinde yer
tahsis edilmesi,” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin onüçüncü fıkrasında
yer alan “AR-GE” ibaresi “AR-GE veya tasarım” şeklinde, dokuzuncu
ve onbirinci fıkraları ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bölge kuruluş kararının Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren;
yönetici şirket kuruluşu bir yıl içerisinde sonuçlandırılır ve Bölge en
fazla üç yıl içerisinde faaliyete geçirilir. Mücbir sebepler dışında, belirtilen süreler içerisinde; yönetici şirket kuruluşunun tamamlanamaması,
Bölgenin faaliyete geçirilememesi hallerinde, Kurucu Heyet ya da Bölge
yönetici şirketi süre uzatımı için Bakanlığa müracaat eder. Bakanlıkça
uygun görülmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere yönetici şirket
kuruluşu için en fazla altı ay, Bölgenin faaliyete geçirilmesi için en
fazla bir yıl ek süre verilebilir. Bu ek süreler içerisinde; Bölge yönetici
şirketinin kurulamaması durumunda Bakanlar Kurulunun Bölgenin
ilanına ilişkin kararı, Bölge alanında faaliyete geçilememesi durumunda
ise Bakanlar Kurulunun Bölge alanının ilanına ilişkin kararı hüküm
ve sonuçları ile birlikte ortadan kalkar.
Yönetici şirket, kendisine ve Bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin verileri Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirime
ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
MADDE 11 – 4691 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına “AR-GE” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya tasarım” ibaresi
eklenmiştir.
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MADDE 12 – 4691 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bölgelerin kurulması için gerekli alt yapı, idare binası
ve kuluçka merkezi inşası ile AR-GE ve yenilik” ibaresi “Bölgelerde;
alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası ile AR-GE ve yenilik
faaliyetleri ile tasarım” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “AR-GE”
ibareleri “AR-GE veya tasarım” şeklinde ve üçüncü fıkrasının birinci
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yönetici şirket, bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak düzenlenen
kâğıtlar yönünden damga vergisinden, yapılan işlemler bakımından
harçlardan ve Bölge alanı içerisinde sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla
emlak vergisinden muaftır.
MADDE 13 – 4691 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
EK MADDE 1 – İhtisas TGB’leri, bu Kanun hükümlerine tabi
olup, Bölgelere sağlanan destek, teşvik, muafiyet ve istisnalardan aynen
yararlanırlar. Mevcut Bölgelerin İhtisas TGB’lere dönüştürülebilmesi
için aranan kriterler yönetmelikle belirlenir.
EK MADDE 2 – Bu Kanun kapsamında yürütülen yazılım, AR-GE,
yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere
ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesnadır.
MADDE 14 – 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci ve
ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü
fıkrasına “yazılımcı” ibaresinden sonra gelmek üzere “tasarımcı” ibaresi
eklenmiştir.
Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi
mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE
faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar
gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.
Bölgede çalışan; AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri
ile ilgili ücretleri 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin
teşviklerden yararlanacak olan destek personeli sayısı, AR-GE ve tasarım
personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Hak kazanılmış hafta tatili
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ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal
Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günlerine
isabet eden ücretler de bu istisna kapsamındadır. Haftalık kırk beş saatin
üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler bu istisnadan faydalanamaz. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan
kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Ancak, Bölgede yer
alan işletmelerde çalışan AR-GE ve tasarım personelinin bu Bölgelerde
yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki
faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu
durumlarda Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde
yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte
belirlenecek kısmı ile Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle
çalışan AR-GE ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir
buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında
geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla
Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı, gelir
vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Bu kapsamda teşvikten yararlanılması için Bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve
Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunludur. Yönetici şirketin onayı ile Bölge
dışında geçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının
tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan
ilgili işletme sorumludur.
MADDE 15 – 4691 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler
eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 4 – 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak
üzere, Bölgede faaliyette bulunanlara Bakanlık tarafından uygun görülen
alanlarda gerçekleştirecekleri projelerinin finansmanında kullanılmak
üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye
destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde onunu ve
öz sermayenin yüzde yirmisini aşmamak üzere, 31/12/1960 tarihli ve
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari
kazancın ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının tespitinde indirim
konusu yapılır. İndirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak 500.000
Türk lirasını aşamaz. Bu maddede yer alan oranları ve parasal sınırı
yarısına kadar indirmeye veya dört katına kadar artırmaya Bakanlar
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Kurulu yetkilidir. Bu kapsamdaki projelerin finansmanında kullanılmak
üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye
desteklerinin iki yıl içerisinde ilgili projenin finansmanında kullanılmayan kısmı için indirim dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş
vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.
GEÇİCİ MADDE 5 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önce Bakanlar Kurulu kararı alınmış ve faaliyete geçmemiş olan Bölge
alanları için 5 inci maddedeki süreler bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren başlar.
MADDE 16 – 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendinde yer alan “/off-set”
ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
MADDE 17 – 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinin (f ) paragrafına “Ar-Ge
merkezlerinde,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Teknoloji Geliştirme
Bölgelerinde,” ibaresi, “ortaya çıkan mal ve hizmetlerin” ibaresinden
sonra gelmek üzere “ve bunlar dışında özkaynaklarla geliştirilmiş ve
değerlendirilmesi için gerekli usulleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
tarafından Ar-Ge projesi neticesinde ortaya çıktığı belgelendirilen ürünlerin” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 18 – 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma
İzinleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“yabancılara,” ibaresi “yabancılar ile eğitim düzeyi, mesleki deneyimi,
bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının
ülke ekonomisine ve istihdama etkisi önemli olan yabancılara” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 19 – 4817 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına
aşağıdaki bent eklenmiştir.
j) Ülkemizin bilim, teknoloji, Ar-Ge, yenilik ve tasarım alanındaki
gelişimine katkı sağlayacak nitelikli yabancılara,
MADDE 20 – 4817 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
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EK MADDE 1 – 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge merkezi ve tasarım merkezi olan firmalarda ve 26/6/2001
tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında
kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerde Ar-Ge, yenilik ve tasarım personeli
olarak çalışacak yabancıların çalışma izni başvuruları, Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığının olumlu görüşü üzerine karara bağlanır.
MADDE 21 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendinde yer alan “staja tabi tutulan öğrenciler” ibaresinden sonra
gelmek üzere “kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 22 – 5510 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “meslekî eğitime veya staja” ibaresi “meslekî
eğitime, staja veya bursiyer olarak göreve” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 23 – 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan “staja tabi tutulan öğrenciler” ibaresinden
sonra gelmek üzere “kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen
projelerde görevli bursiyerler” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 24 – 5510 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “kamu kurum ve kuruluşları tarafından
desteklenen projelerde görevli bursiyerler için projenin yürütüldüğü
kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve üniversiteler”
ibaresi eklenmiştir.
MADDE 25 – 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun adı “Araştırma,
Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 26 – 5746 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ar-Ge ve yenilik” ibaresi “Ar-Ge, yenilik ve tasarım”
şeklinde, “Ar-Ge’ye ve yeniliğe” ibaresi “Ar-Ge’ye, yeniliğe ve tasarıma”
şeklinde, “Ar-Ge personeli” ibaresi “Ar-Ge ve tasarım personeli” şeklinde;
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ikinci fıkrasında yer alan “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı” ibaresi “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı” şeklinde, “(teknoloji merkezi
işletmeleri) ile Türkiye’deki Ar-Ge merkezleri, Ar-Ge projeleri ve” ibaresi
“(teknoloji merkezi işletmeleri), Türkiye’deki Ar-Ge merkezleri ile tasarım
merkezleri, Ar-Ge projeleri, tasarım projeleri” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 27 – 5746 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Dar” ibaresi “Ar-Ge ve yenilik projelerini
veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge ve
yenilik faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar” şeklinde, (ç)
bendinde yer alan “hazırlanan” ibaresi “gerçekleştirilen ve araştırmacı
tarafından yürütülen” şeklinde, (d) bendinde yer alan “Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak yapılan ve fizibiliteye dayanan işbirliği anlaşması
kapsamında” ibaresi “Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine yönelik olarak
yapılan işbirliği anlaşması kapsamındaki” şeklinde, (e) bendinde yer alan
“beş” ibaresi “on” şeklinde, (f ) bendinde yer alan “teknisyenleri;” ibaresi
“teknisyenleri,” şeklinde, (g) bendinde yer alan “Ar-Ge faaliyetlerine”
ibaresi “Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine” şeklinde değiştirilmiş, (f )
bendinin (1) numaralı alt bendi (g) bendi şeklinde yeniden düzenlenmiş
ve (2) numaralı alt bendi (ğ) bendi olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
mevcut (g), (ğ) ve (h) bentleri (h), (ı) ve (i) bentleri şeklinde teselsül
ettirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bentler eklenmiştir.
ğ) Teknisyen: Meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım,
teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim
sahibi kişileri,
j) Tasarım faaliyeti: Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun
göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme,
iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü,
k) Tasarım merkezi: Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde
siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek
üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki iş yerleri dâhil,
kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran
yurtiçinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az on tam zaman
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eşdeğer tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve
yeteneği olan birimleri,
l) Tasarım personeli: Tasarım faaliyetlerinde doğrudan görevli tasarımcı ve teknisyenleri,
m) Tasarımcı: Tasarım faaliyetleri kapsamındaki projelerin gerçekleştirilmesi ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan, üniversitelerin; mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden
mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından
herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer kişileri,
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n) Tasarım projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi,
bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet
haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve tasarım faaliyetlerinin her
safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde tasarımcı
tarafından yürütülen projeyi,
o) Temel bilimler: Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik,
kimya ve biyoloji lisans programlarını,
MADDE 28 – 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin;
a) Birinci fıkrasında yer alan “Ar-Ge indirimi” ibaresi “Ar-Ge ve
tasarım indirimi” şeklinde, “Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı
ile” ibaresi “Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile bu Kanun kapsamında yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen
tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen münhasıran
tasarım harcamalarının tamamı” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer
alan “500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden
Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının
bir önceki yıla göre artışının yarısı” ibaresi madde metninden çıkarılmış,
aynı fıkraya “Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari
kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.” ibaresinden sonra gelmek
üzere “Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterleri haiz Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamalarının bir önceki
yıla göre artışının yüzde ellisine kadarı; Bakanlar Kurulunca belirlenen
kriterleri haiz tasarım merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artışının yüzde ellisine kadarı yukarıdaki
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esaslar dâhilinde indirim konusu yapılabilir. Belirlenen kriterlere göre
kanuni hadler içerisinde oranları ayrı ayrı veya birlikte farklılaştırmaya
Bakanlar Kurulu yetkilidir.” cümleleri eklenmiştir.
b) İkinci fıkrasında yer alan “Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde
doksanı, diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır.”
ibaresi “Ar-Ge ve destek personeli ile bu Kanun kapsamında yukarıda
sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen tasarım projelerinde
ve tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personelinin; bu
çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar ile
temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip
olanlar için yüzde doksan beşi, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler
alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı
ve diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır.” şeklinde
değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17/3/1981
tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda
belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretler de bu istisna kapsamındadır.
Haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler
bu istisnadan faydalanamaz. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan
Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle
doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir
kısmının Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu
olduğu durumlarda, Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının
alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi
kaydıyla, merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü
aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek
kısmı ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde en az bir yıl süreyle çalışan
Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk
yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere merkez dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar
Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı gelir vergisi stopajı
teşviki kapsamında değerlendirilir.
c) Üçüncü fıkrasında yer alan “Ar-Ge ve destek personeli” ibaresinden
sonra gelmek üzere”, bu Kanun kapsamında yukarıda sayılan kurum
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ve kuruluşlar tarafından desteklenen tasarım projelerinde ve tasarım
merkezlerinde çalışan “tasarım ve destek personeli ” ibaresi eklenmiştir.
ç) Dördüncü fıkrasında yer alan “ilgili” ibaresi “tasarım faaliyetlerine
ilişkin” şeklinde değiştirilmiştir.
d) Beşinci fıkrasında yer alan “Yeni” ibaresi madde metninden çıkarılmış, aynı fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
cümle ile fıkranın sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
Bu tutarı; sektörler, iş kolları, Bölgeler veya teknoloji alanları itibarıyla
ayrı ayrı veya birlikte beş katına kadar artırmaya veya kanuni tutarına
kadar indirmeye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yetkilidir.
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Teknogirişim sermayesi desteğinden faydalananlara, bu desteğe konu
projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi
mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin beyan edilen
gelirin veya kurum kazancının yüzde onunu ve öz sermayenin yüzde
yirmisini aşmayan kısmı 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca
beyan edilen gelirin ve 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre
kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılır. İndirim konusu
yapılacak tutar yıllık olarak 500.000 Türk lirasını aşamaz. Bu oranları ve parasal sınırı yarısına kadar indirmeye veya dört katına kadar
artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Teknogirişim sermayesi desteğine
konu projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar
vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin iki yıl
içerisinde ilgili projenin finansmanında kullanılmayan kısmı için indirim dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler gecikme faizi
ile birlikte tahsil edilir.
e) Altıncı fıkrasında yer alan “protokolünde belirlenen kuruluşlardan
biri adına açılacak” ibaresi “anlaşmasında belirtilen ortak” şeklinde,
“Ar-Ge harcaması” ibaresi “Ar-Ge ve tasarım harcaması” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Rekabet öncesi işbirliği proje bütçesinin en fazla yüzde ellisine kadarlık
kısmı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulan ödenekle
sınırlı olmak üzere geri ödemesiz olarak desteklenebilir.
f ) Yedinci fıkrasında yer alan “Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde” ibaresi
“Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerinde” şeklinde, “Ar-Ge
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projelerini” ibaresi “Ar-Ge ve yenilik projeleri ile tasarım projelerini”
şeklinde, “Ar-Ge harcaması” ibaresi “Ar-Ge veya tasarım harcaması”
şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
(8) Bu Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım
projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya,
gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar
ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesnadır.
(9) Bu Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinin sözleşme çerçevesinde
siparişe dayalı olarak yürüttükleri Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım
merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri
tasarım faaliyetleri bu maddede belirtilen indirim, istisna, destek ve
teşvik unsurlarından yararlanabilir. Ancak Ar-Ge veya tasarım merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge veya tasarım
faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamaların sadece yüzde ellisi bu
merkezler tarafından, bu harcamaların kalan yüzde ellisi ise siparişi
veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından indirim olarak
dikkate alınabilir. Bu oranları ayrı ayrı veya birlikte iki katına kadar
artırmaya veya kanuni oranlarına kadar indirmeye Bakanlar Kurulu
yetkilidir. Sipariş verenin gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetinin
olmaması halinde Ar-Ge veya tasarım harcamasının tamamı Ar-Ge
veya tasarım merkezi tarafından indirilebilir. Sipariş verenler, Ar-Ge
veya tasarım indirimi ile sipariş verilmesine ilişkin kâğıtlara ait damga
vergisi istisnası dışındaki teşvik ve destek unsurlarından yararlanamaz.
(10) Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge
personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerine, bu personelin her birine
ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt
tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Ancak bu kapsamda her
bir Ar-Ge merkezine sağlanacak destek, ilgili ayda Ar-Ge merkezinde
istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onunu geçemez.
(11) Öğretim elemanlarından Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde
gerçekleştirilen faaliyetlerde araştırmacı, tasarımcı ya da idari personel
olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, üniversite yönetim kurullarının
izniyle tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak görevlendirilebilirler. Tam
zamanlı görevlendirme için herhangi bir üniversitede altı yıllık tam
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zamanlı olarak çalışmak gerekmekte olup, görevlendirme süresi her altı
yıl sonrasında bir yıldır. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde tam zamanlı
görevlendirilenlerin geçirdikleri süreler, tam zaman eşdeğer Ar-Ge veya
tasarım personeli hesaplamasında dikkate alınır. Yarı zamanlı görev alan
öğretim elemanlarının bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler,
üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Tam zamanlı olarak
görevlendirilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları
ile ilişkileri devam eder. Bu şekilde aylıksız izne ayrılanlardan, önceki
görevleri sebebiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi veya geçici 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı veyahut
iştirakçi sayılanların aylıksız izne ayrıldığı tarihi takip eden on beş
gün içerisinde talepte bulunmaları halinde; aylıksız izinli sayıldıkları
ve buralarda çalıştırıldıkları sürece aynı kapsamdaki sigortalılık veya
iştirakçilik ilişkisi devam eder. Bu şekilde aylıksız izne ayrılanlardan;
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a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
kapsamında sigortalı sayılanlar için önceki kadroları için tespit edilen
sigorta primine esas kazanç unsurları esas alınmak suretiyle ilgili aya
ilişkin olarak hesaplanacak sigorta primi çalışan hissesi ile genel sağlık
sigortası primi çalışan hissesi tutarı kendilerince, sigorta primi işveren
hissesi ile genel sağlık sigortası primi işveren hisseleri görev yaptıkları
işverenleri tarafından,
b) 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında iştirakçi
sayılanlar için önceki kadroları için tespit edilen emekli keseneğine esas
aylık unsurları esas alınmak suretiyle ilgili aya ilişkin olarak hesaplanacak kişi keseneği kendilerince, kurum karşılıkları ile genel sağlık
sigortası primlerinin tamamı görev yaptıkları işverenleri tarafından,
ödenir. Prim ödeme yükümlülüğü görevlendirildikleri işverene aittir.
İlgililerin bu şekilde aylıksız izinde geçirdikleri süreler önceki kadro
unvanları esas alınmak suretiyle emekli keseneğine esas aylık unsurlarının
veya sigorta primine esas kazanç unsurlarının tespitinde dikkate alınır.
Bunlara aylıksız izin dönemindeki söz konusu çalışma süreleri için görev
yaptıkları işveren tarafından kıdem tazminatı ödenmez ve bu süreler
emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınır. 4/11/1981 tarihli ve
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin bu maddede
yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz.
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(12) Türk Tasarım Danışma Konseyinin önerileri doğrultusunda
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen kriterleri haiz
tasarım yarışmalarında sergilenen tasarımların tescil giderleri, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenek imkânları
çerçevesinde geri ödemesiz olarak desteklenebilir.
MADDE 29 – 5746 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ar-Ge personeli” ibaresi “Ar-Ge veya tasarım personeli”
şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Ar-Ge personeli” ibaresi “Ar-Ge veya
tasarım personeli” şeklinde, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde,
yedinci fıkrasında yer alan “TÜBİTAK’ın görüşü alınmak suretiyle Maliye
Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Maliye Bakanlığı
ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
(5) Bu Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden
yararlananlar; 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) ve (13) numaralı bentleri, 5520 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ğ) bentleri hükümleri ile 4691 sayılı
Kanunun geçici 2 nci maddesi hükümlerinden ayrıca yararlanamazlar.
(6) Bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde
yer alan elli tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısını on beşe kadar
indirmeye, kanuni seviyesine kadar artırmaya veya belirlenen sınırlar
dâhilinde sektörler itibarıyla farklılaştırmaya, (k) bendinde belirtilen on
tam zaman eşdeğer tasarım personeli sayısını yarısına kadar indirmeye,
kanuni seviyesine kadar artırmaya veya belirlenen sınırlar dâhilinde
sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
(8) Bu Kanun kapsamında gerçekleştirilen Ar-Ge, yenilik ve tasarım
faaliyetlerine ilişkin yerindelik ve uygunluk denetimleri, Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir.
MADDE 30 – 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (f ) bendinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki (g) bendi eklenmiş ve mevcut (g) bendi (ğ) bendi
olarak teselsül ettirilmiştir.
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g) Bilişim sektörünün rekabet gücünü artırmak için gerekli çalışmaları
yapmak, kamu bilişim projelerini tedarik edecek firmaları; taşımaları
gereken yeterlik ve/veya standartlar doğrultusunda yetkilendirmek, teknik
içerikli kriterler uyarınca yetkilendirmeyi iptal etmek veya geçici olarak
durdurmak, kamu bilişim projelerine ilişkin sözleşmelerin yürütülmesinde
kamu kurumlarının ve yüklenicilerin başta kalite ve güvenlik yeterlik
ve/veya standartlar olmak üzere uyacakları usul ve esasları belirlemek.
MADDE 31 – 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “yenilikçilik” ibaresinden
sonra gelmek üzere “tasarım” ibaresi, (c) bendine “geliştirme” ibaresinden
sonra gelmek üzere “tasarım” ibaresi ve aynı maddeye birinci fıkrasından
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut ikinci fıkranın
numarası buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut ikinci fıkranın dördüncü
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu cümleden sonra gelmek
üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
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(2) Bakanlık, uhdesindeki destek programları ve projeleri ile ilgili
görevlerini, belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde bağlı ve ilgili kuruluşlarına yaptırabilir.
Hazırlanan programlar veya komite/komisyon/çalışma gruplarına
ilişkin hizmetlerde 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 38 inci maddesi çerçevesinde görevlendirilen öğretim elemanları ile diğer kamu görevlileri ve hizmetinden yararlanılacak diğer
kişiler için yapılacak harcamalar Bakanlık bütçesinden gerçekleştirilir.
Bu kapsamda görevlendirilen öğretim elemanları ile kamu görevlisi
olmayan alanında uzman diğer kişilere harcırah giderleri içinde olmak
ve 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen tutarın beş katını
aşmamak kaydıyla diğer kanunlardaki düzenleme ve kısıtlamalara tabi
olmaksızın her yıl Bakanlıkça belirlenecek tutar üzerinden doğrudan
görevlendirilen kişiye ödeme yapılır. Bu Kanun ile 2547 sayılı Kanuna
göre görevlendirileceklerin asli görevlerine ait aylık, ücret, ödenek, her
türlü zam ve tazminatları ile diğer mali ve sosyal hakları ödenmeye
devam edilir. Bu madde kapsamında görevlendirilen öğretim elemanlarına yapılacak olan ödemeler döner sermaye kesintisinden istisnadır.
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Bu kanun ile 10 kanun ve 1 kanun hükmünde kararnamede
toplam 87 madde değiştirilmiştir.
(f). 14.4.2016 tarihli 6704 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve
Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun:
Özeti
Bu kanun ile,
•

Yaşlı aylığına ilişkin muhtaçlık hesaplamasında kişinin kendisi
ile eşinin gelir tutarı esas alınmakta,

•

Yaşlı aylığından engelli aylığına geçişlerde hane içerisinde kişi
başına düşen gelir tutarı dikkate alınmakta,

•

Zorunlu trafik sigortası kapsamındaki tazminatlara ilişkin özel
düzenleme bulunmadığı hallerde genel esasların uygulanacağı
hüküm altına alınmakta,

•

Teminat kapsamı dışında kalan haller, açıklığa kavuşturulmakta,

•

Yapılacak su yollarına kanuni statü kazandırılmakta ve bunlara
isabet eden Hazine ve özel idareye ait arazi ve arsaların satılması
ve başka maksatla kullanılmasının önüne geçilmekte,

•

Kentsel dönüşüm ve yenileme uygulamalarına muvafakat verilmesi
kaydıyla yapı ruhsatiyesi veya kullanma izni olmayan yapılara
geçici olarak elektrik, su ve doğalgaz bağlantısı yapılmasına izin
verilmekte,

•

Sosyal yardımdan yararlanan kişileri istihdam eden işverenlere
sigorta primi desteği verilmekte,

•

Kanal İstanbul Projesinin gecikmeksizin gerçekleştirilebilmesi için
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına proje alanları
içerisinde yer alan orta mallarının vasfını resen kaldırma yetkisi
verilmekte,

•

Sendika ve konfederasyonlara şehit yakınları ile gazilere ayni ve
nakdi yardımda bulunabilmesi sağlanmakta,
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•

Konaklama amaçlı turizm tesisi yapmak üzere adına kamu arazisi tahsis edilen yatırımcı ve işletmecilerden 2016 yılına ilişkin
tahsil edilmesi gereken tahsise ilişkin kamu alacaklarının tahsilatı
ertelenmekte,

•

İşçilerin yıllık ücretli izinlerinin bir bölümü on günden az olmamak üzere beşe bölünebilmesine imkan tanınmakta,

•

Kayıt dışı istihdam ile etkin mücadele amacıyla toplam 2610
sosyal güvenlik denetmen ve yardımcısı kadrosu ihdas edilmekte,

•

25 yaşına kadar olan genel sağlık sigortalılarının genel sağlık
sigortası prim borçları silinmektedir.

İçeriği
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MADDE 1 – 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş
Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması
Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 1 – Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her
ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar
ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması
gereken bir işte çalışanlar, nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması
mümkün olanlar veya 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler
Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenler hariç olmak kaydıyla, Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar
verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hâli devam
ettiği müddetçe (2.332) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile
çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.
Birinci fıkra kapsamına girenlerden, her ne nam altında olursa olsun
kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, kişi
başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının
1/3’ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün
olan kimseler muhtaç kabul edilemez ve kendilerine aylık bağlanamaz.
65 yaşın tespitinde, doğum tarihlerinde yapılmış düzeltmeler nazara
alınmaz.
MADDE 2 – 2022 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TBMM 26. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

Bu Kanunun 1 inci maddesine göre aylık bağlananlara; başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek kadar engelli olduklarını
ilgili mevzuatına göre alınacak sağlık kurulu raporu ile kanıtlamaları
ve birinci fıkranın (a) bendi ile üçüncü fıkradaki koşulları taşımaları
hâlinde, birinci fıkranın (a) bendine göre aylık bağlanır.
MADDE 3 – 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanununun 90 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 90 – Zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki
tazminatlar bu Kanun ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel
şartlarda öngörülen usul ve esaslara tabidir. Söz konusu tazminatlar ve
manevi tazminata ilişkin olarak bu Kanun ve genel şartlarda düzenlenmeyen hususlar hakkında 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanununun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır.
MADDE 4 – 2918 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin birinci fıkrasına
aşağıdaki bentler eklenmiştir.
g) Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri,
h) İlgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan
tazminat talepleri,
i) Bu Kanun çerçevesinde hazırlanan zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları ve ekleri ile tanımlanan teminat içeriği dışında kalan
talepler.
MADDE 5 – 2918 sayılı Kanunun 97 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 97 – Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta
kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun
başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin
uyuşmazlık olması hâlinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı
Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.
MADDE 6 – 2918 sayılı Kanunun 99 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kaza veya zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi
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raporunu” ibaresi “zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarıyla
belirlenen belgeleri” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 5
inci maddesine “Bina” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanım
eklenmiştir.
Su yolu; imar planı kararıyla yapay olarak oluşturulan ve deniz
araçlarıyla ulaşımın sağlandığı su geçididir.
MADDE 8 – 3194 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına “yol,” ibaresinden sonra gelmek üzere “su yolu,” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 9 – 3194 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasına “yol” ibaresinden sonra gelmek üzere “otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol, su yolu” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 10 – 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
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GEÇİCİ MADDE 15 – 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca riskli
alan, 5393 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi uyarınca kentsel dönüşüm
ve gelişim alanı ve 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi
ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak
Kullanılması Hakkında Kanun uyarınca yenileme alanı olarak belirlenen
alanlarda bulunan yapılardan yapı ruhsatiyesi veya yapı kullanma izni
bulunmayan yapılara, dönüşüm ve yenileme uygulamalarına muvafakat
verilmesi koşuluyla, geçici olarak elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı ve
aboneliği yapılır. Bu yapılara geçici olarak elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı ve aboneliği yapılması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.
Birinci fıkra uyarınca yapılan geçici abonelik süresi beş yılı geçemez.
Ancak dönüşüm ve yenileme uygulamalarının uzaması hâlinde, beş yılı
geçmemek üzere uygulama süresince geçici abonelik uygulaması devam
eder.
Bu madde hükümleri 1/11/2015 tarihinden önce yapılmış yapılara
ilişkin olarak uygulanır.
MADDE 11 – 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

TBMM 26. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

EK MADDE 5 – İşe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından
belirlenen nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış
olanların ikamet ettiği hanede 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında
bulunanlardan Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasında olması
kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendi kapsamında özel sektör işverenlerince istihdam edilen sigortalı
için; 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 5510 sayılı
Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt
sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait
tutarın tamamı işe başladığı tarihten itibaren bir yıl süreyle Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanır. Bakanlar Kurulu
bu süreyi bir yıl uzatmaya yetkilidir.
İşveren hisselerine ait primlerin karşılanabilmesi için işverenlerin
çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak; işe alındıkları yıldan bir önceki
takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki
sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması, 5510 sayılı Kanun uyarınca
aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığınca karşılanmayan tutarı yasal süresi içinde
ödemesi ve kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal
Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme
cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının 6183 sayılı
Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili
kanunlar uyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılmış olması,
bu tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırma devam ettiği sürece
işverenlerin bu madde hükmünden yararlanmasına engel teşkil etmez.
Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak
bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan
destek unsurlarından yararlanamaz.
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Bu madde hükümleri, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum
ve kuruluşlara ait işyerleri ile bu işyerlerinin yaptırdığı her türlü alım
ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi
çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.
İşverenler bu maddeyle sağlanan prim desteğinden aynı sigortalı için
birinci fıkradaki süreleri geçmemek üzere yararlanır. Destekten yersiz
olarak faydalanıldığının tespiti hâlinde, yararlanılan teşvik tutarı 5510
sayılı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca gecikme cezası ve gecikme
zammıyla birlikte işverenden tahsil edilir.
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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından
belirlenen nakdî düzenli sosyal yardımlardan işe başladığı tarihten önceki
son bir yıl içerisinde en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği
hanede 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında bulunanlardan çalışabilir durumda olanlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından
bütünleşik sosyal yardım sistemi üzerinden Türkiye İş Kurumu sistemine
kaydedilir. Bu kişiler Türkiye İş Kurumu tarafından mesleki eğitime
veya diğer aktif iş gücü programlarına tabi tutulur. Mesleki eğitimi
veya aktif iş gücü programlarını ya da Türkiye İş Kurumu tarafından
teklif edilen işi üçüncü kez kabul etmeyenlerin Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından belirlenen nakdî düzenli
sosyal yardımları, durumun bütünleşik sosyal yardım sistemi üzerinden
Türkiye İş Kurumu veri tabanından tespit edilmesini takip eden ay
başından itibaren bir yıl süreyle kesilir.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca karşılanan prim tutarları,
gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru
olarak dikkate alınmaz.
Bu madde kapsamına giren sosyal yardımlar ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik
Kurumu ile Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınarak Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığınca belirlenir.
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MADDE 12 – 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş; beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş;
sekizinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (ç) bendinde yer alan “hayatını kaybedenlerin
ise eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa” ibaresinden sonra
gelmek üzere “anne, baba veya” ibaresi eklenmiştir.
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu
kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları,
il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, özel kanunla kurulan
diğer her türlü kamu kurum ve kuruluşları; 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarına
ve sürekli işçi kadrolarına bu madde hükümleri çerçevesinde Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu belirlenerek Devlet
Personel Başkanlığına bildirilen ve Başkanlıkça kura sonucu atama
teklifi yapılanları atamak zorundadır.
Bu madde kapsamında göreve başlayan personel, Devlet Personel Başkanlığı tarafından atama teklifinin yapıldığı tarihte öğrenim durumları
itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara, kamu
kurum ve kuruluşlarınca sınava tabi olmaksızın atanabilirler.
Ancak üçüncü fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan kişi veya
kişilerden istihdam hakkını kullanacak 45 yaşından küçük herhangi
bir kişinin bulunmaması durumunda 45 yaşından büyük hak sahipleri
istihdam hakkından faydalanabilirler.
Hak sahiplerinin kamu kurum ve kuruluşlarına atama teklifleri,
Devlet Personel Başkanlığınca kırk beş gün içinde kura usulü ile yapılır.
Kura sonucu yapılacak atamalarda atama teklifinin yapılması ile birlikte diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme
gerek kalmaksızın atama teklifi yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına
kadro ve pozisyonlar ihdas, tahsis ve vize edilmiş ve mevzuatı uyarınca
düzenlenen ilgili cetvel ve bölümlere eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas
edilen kadro ve pozisyonlar, herhangi bir şekilde boşalması hâlinde başka
bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
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MADDE 13 – 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununa
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 1 – 30/4/2014 tarihli ve 28987 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 24/2/2014 tarihli ve 2014/6028 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararında belirtilen; İstanbul İli Avrupa Yakası Proje Alanı içerisinde
yer alan mera, yaylak ve kışlak gibi orta mallarının vasıfları, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca bu Kanun hükümlerine bağlı
kalınmaksızın resen kaldırılır ve bu taşınmazlar Hazine adına tescil
edilir.
MADDE 14 – 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri
Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
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ı) Gerektiğinde, nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile koordinasyon halinde,
8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununun mülga 64 üncü maddesi ve 31/5/2006 tarihli ve 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci
maddesinin sekizinci fıkrasında sayılanlar ile 12/4/1991 tarihli ve
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 17/7/2004
tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların
Karşılanması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi hükümlerine göre
nakdî tazminat ödenmesi veya aylık bağlanması hakkı bulunanlara aynî
ve nakdî yardımda bulunmak.
MADDE 15 – 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz
Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 19 – İlgili mevzuatı uyarınca Kültür ve Turizm
Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından üzerinde konaklama amaçlı
turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen belgeli
yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine
veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1/1/2016 tarihi
ile 31/12/2016 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira,
kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ve hasılat payları ile
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Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesisleri tarafından
Hazine taşınmazlarının izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde
tahakkuk ettirilerek tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri
bir yıl ertelenir. Ertelenen alacaklar, bu sürenin sona erdiği tarihten
itibaren üç yılda ve üç eşit taksitle herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilir. Süresinde ödenmeyen taksitler ilgili mevzuatı gereği
zam veya faiz uygulanarak tahsil edilir.
Birinci fıkra uyarınca ertelenen bedel ve paylardan bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilenler, ilgililerince talep edilmesi
hâlinde iade veya erteleme süresinin sona erdiği tarihten sonra tahsil
edilmesi gereken bedellere mahsup edilir.
Birinci fıkra kapsamında olan borçluların bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar ilgili tahsil dairelerine başvurmaları şartıyla, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih
itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ecrimisil borçları ile
maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih hariç) hesaplanacak
gecikme zamları; ilk taksit 2017 yılı eylül ayında, müteakip taksitler de
izleyen yılların aynı ayında ödenmek üzere ve taksit süresince herhangi
bir zam ve faiz uygulanmaksızın üç eşit taksitte ödenir. Şu kadar ki,
süresinde ödenmeyen taksitler, taksit ödeme süresinden sonraki süreye
gecikme zammı uygulanmak suretiyle 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre
takip ve tahsil edilir. Bu fıkra hükümlerinden yararlanmak isteyen
borçluların fıkrada belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları,
açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları
şarttır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş olan
tutarlar red ve iade edilmez.
Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye
Bakanlığı yetkilidir.
MADDE 16 – 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 56 ncı
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde
kullanılabilir.
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MADDE 17 – 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma
Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan “Sorumluluk sigortası” tanımı
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı Kanunun 17 nci, 18 inci, 19
uncu, 20 nci, 21 inci, 22 nci, 23 üncü, 24 üncü ve 25 inci maddeleri
ile 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bentleri yürürlükten
kaldırılmıştır.
Sorumluluk sigortası: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda
belirtilen zorunlu mali sorumluluk sigortasını,
MADDE 18 – Ekli (1) ve (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas
edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sosyal Güvenlik
Kurumuna ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bölümlerine eklenmiştir.
MADDE 19 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
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GEÇİCİ MADDE 69 – Bu maddenin yayımı tarihinden önce 60
ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık
sigortalılarının 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan genel sağlık
sigortası primlerinin tahsilinden vazgeçilir. Bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve
mahsup edilmez.
MADDE 20 – 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna 19 uncu maddesinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
İşlemlerin Ertelenmesi
MADDE 19/A – (1) Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla
yapılmaya teşebbüs edilen ya da hâlihazırda devam eden işlemleri,
işleme konu malvarlığının aklama veya terörün finansmanı suçu ile
ilişkili olduğuna dair şüphe bulunması üzerine; Başkanlıkça şüpheyi
teyit etmek, işlemi analiz etmek ya da gerekli görüldüğünde analiz
sonuçlarını yetkili makamlara intikal ettirmek amacıyla yedi iş günü
süreyle askıya almaya veya bu işlemlerin aynı süreyle gerçekleşmesine
izin vermemeye Bakan yetkilidir.
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(2) Bu yetki, yabancı bir muadil kuruluşun işlemin askıya alınması
veya gerçekleşmesine izin verilmemesi yönündeki gerekçeli talebinde yer
alan işlemler hakkında da Başkanlıkça aklama veya terörün finansmanı
suçu ile ilişkili olduğuna dair şüphe görülmesi şartıyla mütekabiliyet
ilkesi gözetilerek kullanılabilir.
(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlık
tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
MADDE 21 – 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin
Anayasa Mahkemesince iptal edilen yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
yeniden düzenlenmiştir.
(7) Bu Kanunun uygulanması için belirlenen alanların sınırları içinde
olup riskli yapılar dışında kalan diğer yapılardan uygulama bütünlüğü
bakımından Bakanlıkça gerekli görülenler, değerleme çalışmalarında
yapının riskli olmadığı gözetilmek kaydıyla bu Kanun hükümlerine
tabi olur.
MADDE 22 – 6306 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin Anayasa
Mahkemesince iptal edilen birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden
düzenlenmiştir.
(1) Bakanlık veya uygulamayı yürütmesi hâlinde TOKİ veya İdare,
riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında her türlü imar ve yapılaşma
işlemlerini iki yıl süre ile geçici olarak durdurabilir. Uygulamanın
gerektirmesi hâlinde imar ve yapılaşma işlemlerinin geçici olarak durdurulması bir yıl daha uzatılabilir.
MADDE 23 – 6306 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının dördüncü cümlesine
“yürütülmesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bu Kanun uyarınca
yapılacak diğer işlemler” ibaresi eklenmiştir.
(1) Üzerindeki bina yıkılarak arsa hâline gelen taşınmazlarda daha
önce kurulmuş olan kat irtifakı veya kat mülkiyeti, ilgililerin muvafakatleri aranmaksızın Bakanlığın talebi üzerine ilgili tapu müdürlüğünce
resen terkin edilerek, önceki vasfı ile değerlemede bulunularak veya malik
ile yapılan anlaşmanın şartları tapu kütüğünde belirtilerek malikleri
adına payları oranında tescil edilir. Taşınmazların niteliği resen mevcut
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duruma göre tescil edilir. Bu taşınmazların sicilinde bulunan ayni ve
şahsi haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü şerh,
hisseler üzerinde devam eder. Belirtilen haklar ve şerhler, tapuda; tevhit,
ifraz, terk, tescil, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisine ilişkin işlemlerin
yapılmasına engel teşkil etmez ve bu işlemlerde muvafakat aranmaz. Bu
şekilde belirlenen uygulama alanında cins değişikliği, tevhit, ifraz, terk,
ihdas ve tescil işlemleri muvafakat aranmaksızın Bakanlık, TOKİ veya
İdare tarafından resen yapılır veya yaptırılır. Bu parsellerin malikleri
tarafından değerlendirilmesi esastır. Bu çerçevede riskli alanlar ve rezerv
yapı alanlarında uygulama yapılan etap veya adada, riskli yapılarda
ise bu yapıların bulunduğu parsellerde, yapılar yıktırılmadan önce,
parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar
adası bazında uygulama yapılmasına, ifraz, terk, ihdas ve tapuya tescil
işlemlerine, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı
veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine,
yapının paydaşı olup olmadıkları gözetilmeksizin sahip oldukları hisseleri
oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karara
katılmayanların arsa payları, Bakanlıkça rayiç değeri tespit ettirilerek ve
bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık
artırma usulü ile satılır. Bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği
takdirde, bu paylar, Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli
de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir
ve yapılan anlaşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis
edilmiş sayılır veya Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ’ye veya İdareye
devredilir. Bu durumda, paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılır. Açık artırma ile satışı yapılacak payların üzerindeki
ipotek, ihtiyati haciz, haciz ve intifa hakkı gibi haklar, satış sonrasında
satış bedeli üzerinde devam eder. Satış işlemi sonrasında tapu kaydındaki
haklar ve şerhler Bakanlığın talebi üzerine tapu müdürlüğünce resen
terkin edilir.
MADDE 24 – 6306 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin onuncu fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Gerçek kişilerce ve özel hukuk tüzel
kişilerince uygulamada bulunulan riskli alanlardaki” ibaresi, “Riskli
alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde, gerçek kişilerce ve özel hukuk tüzel kişilerince uygulamada
bulunulması hâlinde,” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 25 – 6306 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 1 – (1) a) Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan
hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu yerlerde;
planlama ya da altyapı hizmetleri yetersiz olan veya imar mevzuatına
aykırı yapılaşma bulunan yahut yapı ya da altyapısı hasarlı olan alanlar,
b) Üzerindeki toplam yapı sayısının en az %65’i imar mevzuatına
aykırı olan veya yapı ruhsatı alınmaksızın inşa edilmiş olmakla birlikte
sonradan yapı ve iskân ruhsatı alan yapılardan oluşan alanlar, fen ve
sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini
teşkil etmek, sağlık, eğitim ve ulaşım gibi kamu hizmetlerinin düzenli
bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, Bakanlığın teklifi üzerine
Bakanlar Kurulunca riskli alan olarak kararlaştırılabilir. Riskli alan
sınırı uygulama bütünlüğü gözetilerek belirlenir.
(2) a) Riskli alan kararına karşı Resmî Gazete’de yayımı tarihinden
itibaren dava açılabilir. Uygulama işlemleri üzerine riskli alan kararına
karşı dava açılamaz.
b) Birinci fıkranın (a) bendi uyarınca belirlenen riskli alanlarda kamu
kaynağı kullanılarak gerçekleştirilen her türlü mal ve hizmet alımları ile
yapım işleri, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendinde belirtilen hâllere dayanan işlerden sayılır.
MADDE 26 – 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu
İş Sözleşmesi Kanununun 28 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
(7) Kuruluşlar, yönetim kurulu kararıyla ve nakit mevcudunun yüzde
onunu aşmamak kaydıyla;
a) Yurt içi ve yurt dışındaki doğal afet bölgelerine doğrudan veya
yetkili makamlar aracılığıyla konut, eğitim ve sağlık tesisleri kurulması
amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına,
b) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile koordinasyon hâlinde,
8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununun mülga 64 üncü maddesi ve 31/5/2006 tarihli ve 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci
maddesinin sekizinci fıkrasında sayılanlar ile 12/4/1991 tarihli ve
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3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 17/7/2004
tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların
Karşılanması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi hükümlerine göre
nakdî tazminat ödenmesi veya aylık bağlanması hakkı bulunanlara,ayni
ve nakdî yardımda bulunabilir.
MADDE 27 – 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununun 78 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
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(1) Kurul, merkezî takas kuruluşlarının, alıcıya karşı satıcı, satıcıya
karşı da alıcı rolünü üstlenerek takasın tamamlanmasını taahhüt ettikleri merkezî karşı taraf uygulamasını, piyasalar veya sermaye piyasası
araçları itibarıyla zorunlu tutabilir. Borsalar veya teşkilatlanmış diğer
pazar yerleri de nezdinde işlem gören sermaye piyasası araçlarıyla ilgili
merkezî karşı taraf uygulamasına geçmek üzere Kurula başvurabilirler.
Merkezî takas kuruluşları organize para piyasalarında merkezî karşı
taraf uygulamasına geçmek üzere Kurula başvurabilirler.
(2) Takas kuruluşlarının merkezî karşı taraf görevini üstlendiği takas
işlemlerinde mali sorumluluğu, tesis edilecek limitler dâhilinde ve üyelerden alınacak teminatlar ile diğer garantiler çerçevesinde belirlenir.
Merkezî karşı taraf hizmeti çerçevesinde takas kuruluşları tarafından
alınan teminatların mülkiyeti takas kuruluşuna geçer. Mülkiyeti takas
kuruluşuna geçen teminatlara aksi kanunda öngörülmedikçe 47 nci
maddenin ikinci ve beşinci fıkraları ile dördüncü fıkrasının (a) bendi
uygulanır. Takas kuruluşları, üyelerinin müşterilerine olan yükümlülüklerinden sorumlu değildir. Takas kuruluşları, merkezî karşı taraf
hizmeti verdikleri piyasalarda temerrüt yönetimi kapsamında, üyelerin
teminatları, garanti fonu ve kendi sermayelerinin yanı sıra, sigorta
sözleşmeleri, kârlardan kesinti yapılması, müşterilerin pozisyonlarının
ve teminatlarının gerektiğinde resen veya temerrüt eden üyenin müşterilerinin talebiyle temerrüt eden üyelerin rızası da şart olmaksızın diğer
üyelere taşınması, pozisyonların resen kapatılması, aynı tarafla olan
borç, alacak, pozisyon, teminat, hak ve yükümlülüklerin netleştirilmesi
ve Kurulca uygun görülecek diğer yöntemleri de kullanabilirler.

TBMM 26. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

(3) Merkezî takas kuruluşları, temerrüt yönetiminde kullanmak üzere
sermaye ve sermaye benzeri kaynak temin edebilir, teminat ve garanti
fonu varlıklarını temerrüt yönetimi çerçevesinde likidite temin etmek
için borçlanma amacıyla teminat gösterebilir. Merkezî takas kuruluşları
nakdî teminatları nemalandırma veya menkul kıymetlerin saklanması
amacıyla bankalar ve saklama kuruluşlarında kendi adlarına açılacak
hesaplarda bulundurabilirler. Merkezî takas kuruluşları tarafından
temerrüt yönetimine tahsis edilen sermaye ve sermaye benzeri kaynaklar
hakkında da 73 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. 73
üncü maddenin ikinci fıkrası ile 79 uncu maddenin birinci fıkrası,
takas mutabakatının nihai olarak sonuçlanmasına kadar geçecek süre
ile sınırlı olmak üzere, merkezî takas kuruluşu veya merkezî saklama
kuruluşu nezdindeki takas ve mutabakat hesaplarına yatırılan veya
transfer edilen anapara değişimli para ve/veya kıymet takası işlemlerine
konu varlıklar hakkında da uygulanır.
(9) Bu madde kapsamında yürütülecek temerrüt yönetimine ilişkin
usul ve esaslar ile takas kuruluşlarının merkezî karşı taraf hizmeti nedeniyle üyelerinden alacağı teminatlar ve bünyelerinde yer alacak garanti
fonlarına ilişkin usul ve esaslar takas kuruluşunun önerisi üzerine Kurul
tarafından belirlenir.
(10) Merkezî takas kuruluşları tarafından merkezî karşı taraf hizmeti
sundukları her bir piyasa için tahsis edilen sermaye veya sermaye benzeri
kaynaklar, alınan teminatlar ve oluşturulan garanti fonları amaçları
dışında kullanılamaz. Sermaye piyasalarına ilişkin olarak sunulan
merkezî karşı taraf hizmeti kapsamında alınan teminatlar ve garanti
fonu varlıkları, para piyasalarına ilişkin olarak aynı kapsamda alınan
teminatlar ve garanti fonu varlıklarından ayrı olarak izlenir.
MADDE 28 – 6362 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
Mülkiyeti YTM’ye İntikal Eden Sermaye Piyasası Araçlarının
Hak Sahiplerine Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar
GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Kayden izlenmeye başlandığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmediği için mülkiyeti YTM’ye
intikal etmiş olan sermaye piyasası araçlarının iadesi ile satışlarının yapılmış olması hâlinde bunların bedellerinin ödenmesi talebiyle yapılacak
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başvuruların ve başvuru üzerine hak sahiplerine YTM tarafından
yapılacak ödemelerin usul ve esasları, hak sahiplerince teslim edilecek
sermaye piyasası araçlarının iptal ve imha esasları ile ihraççıların bu
başvurulara ilişkin yükümlülükleri Kurulca belirlenir. Şu kadar ki,
YTM’ye intikal eden sermaye piyasası araçlarından; ilgili mevzuat
uyarınca satışı yapılmamış olanlar aynen; satışı yapılmış olanlar ise,
Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde hesaplanacak satış tutarları
üzerinden nakden ödenir. Yapılacak ödemelerde, ilgili tutarın 4749
sayılı Kanunun 12 nci maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu
YTM tarafından fiilen elde edilen getirinin ödenecek tutara isabet eden
nemaları esas alınır. Bu madde uyarınca yapılacak ödemelere ilişkin
işlemler ve bu işlemlerle ilgili oluşturulacak kayıtlar ve düzenlenecek
kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.
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MADDE 29 – 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
(7) Bu suç bakımından 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun;
a) 133 üncü maddesinde yer alan şirket yönetimi için kayyım tayini,
b) 135 inci maddesinde yer alan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve
kayda alınması,
c) 139 uncu maddesinde yer alan gizli soruşturmacı görevlendirilmesi,
ç) 140 ıncı maddesinde yer alan teknik araçlarla izleme, tedbirlerine
ilişkin hükümler uygulanabilir.
MADDE 30 – 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
b) 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici
ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kadro
ve pozisyonlarına 15/1/2012 tarihinden sonra ilk defa veya yeniden
atanan kurul başkanı, kurul üyesi ve başkan yardımcısı ile murakıp ve
uzman unvanlı meslek personeline, ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her
türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla
çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer
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ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve
nakdî ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; kurul başkanı için bakanlık
müsteşarı, kurul üyesi için bakanlık müsteşar yardımcısı, başkan yardımcısı için bakanlık genel müdürü, murakıp ve uzman unvanlı meslek
personeli için Başbakanlık uzmanlarına mevzuatında kadrosuna bağlı
olarak mali haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması
öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemez ve bunlar,
emeklilik hakları bakımından da emsali olarak belirlenen personel ile
denk kabul edilir.
Bu kanun ile 16 kanun ve 2 kanun hükmünde
kararnamede toplam 40 madde değiştirilmiş,
10 madde yürürlükten kaldırılmıştır.
(g). 04.6.2016 tarihli 6719 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun:
Özeti
Bu kanun ile,
•

Yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretim kapasitesinin artırılması ve bu alanda faaliyet gösteren tesislerde kullanılan teknolojik
araçların yurt içinde üretilebilmesi hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynak alanlarının belirlenmekte, bu alanlara ilişkin
bürokratik uygulamaları sadeleştirecek hükümler getirilmekte;

•

Kömüre bağlı metan gazının doğalgaz piyasa faaliyetine konu
edilebilmesine olanak tanınmakta,

•

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün kurumsal kapasitesi geliştirilmekte,

•

MTA Genel Müdürlüğünün uzmanlık alanı çerçevesinde yurt
dışında da faaliyet göstermesi sağlanmakta,

•

Yerli kömürden elektrik üretimi yapan tesislerin çevre mevzuatı
ile uyumuna ilişkin hükümler getirilmekte,

•

Tarifeler ile kayıp-kaçağa ilişkin hususlar, mahkeme kararları
gözetilerek bütünsel olarak yeniden ele alınmakta,
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•

Doğalgaz arz güvenliğinin sağlanabilmesi için Türkiye’de depolanacak doğalgaz miktarının artırılması, doğalgaz dağıtım lisansı
sahibi tüzel kişilerin lisanslarında belirtilen dağıtım bölgesi sınırlarının genişletilmesine yönelik hükümler getirilmekte,

•

Enerji alanında yapılacak düzenlemeler ile yatırım ortamı
iyileştirilmektedir.

İçeriği
MADDE 1 – 14/6/1935 tarihli ve 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama
Genel Müdürlüğü Kanununun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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EK MADDE 1 – Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, 2 nci
maddede belirtilen görevleri kapsamına giren iş ve hizmet konularında
11/9/1981 tarihli ve 2522 sayılı Kamu Kuruluşlarının Yurt Dışındaki
İhalelere Katılması Hakkında Kanuna tabi olmaksızın, bağlı bulunduğu
Bakanlık onayı ile; yurt dışında arama ve araştırma faaliyetleri yapmaya,
bu faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yurt dışında şirket kurmaya, yerli
ve/veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle yurt dışında şirket veya ortaklık
kurmaya, imtiyazlı ortak olmaya, şirketler veya ortaklıklarla ilgili her
türlü pay, hisse senedi ve diğer ortaklık paylarını alıp satmaya ve yurt
dışında çalışma büroları açmaya yetkilidir.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün yurt dışı faaliyetleriyle
ilgili yurt dışında çalıştırılacak personelin niteliği, görev süresi, bunlara
ödenecek ücretler ile harcamalara ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 2 – 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler
ve Güvenlik Bölgeleri Kanununa 27 nci maddesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki 27/A maddesi eklenmiştir.
MADDE 27/A – Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde veya
ülke güvenliği ile doğrudan ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerine tahsisli ve
fiilen kullanımında olan araziler, harekat ve savunma amaçlı yerlerdeki
tesisler (konut ve sosyal tesisler hariç) ile özel güvenlik bölgesi ilan edilen
yerlerdeki tesisler, rafineri, petrokimya tesisleri ve eklentileri ile nükleer
santral projeleri kapsamında yapılması öngörülen tesis ve faaliyetler
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hakkında 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun kıyılar, sahil
şeritleri, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilere ilişkin yapı
ve yapılaşmaya dair sınırlayıcı hükümleri ile 3 üncü maddesi hükümleri ve nükleer santral projeleri kapsamında yapılması öngörülen tesis
ve faaliyetler hakkında 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin
Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunun sınırlayıcı
hükümleri uygulanmaz.
MADDE 3 – 9/7/1982 tarihli ve 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
Yapı Denetimi
EK MADDE 1 – Nükleer santral sahalarında yapılacak yapılar
hakkında 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında
Kanun hükümleri ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun
fenni mesuliyete ilişkin hükümleri uygulanmaz. Ancak bu yapıların
yapı denetimi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yetkilendirilen tüzel kişiliğe sahip yapı denetimi kuruluşları tarafından, denetim
kuruluşu ile nükleer santralin lisans sahibi arasında akdedilen hizmet
sözleşmesi hükümlerine göre yapılır. Yapı denetiminin bu kuruluşlar
tarafından yapılması nükleer santral lisans sahibinin münhasır ve
kusursuz sorumluluğunu kısmen veya tamamen ortadan kaldırmaz. Bu
yapılara ilişkin olarak yapılacak yetkilendirme ve denetimlerle ilgili usul
ve esaslar ile yapı denetimi kuruluşu ile nükleer santral lisans sahibi
arasında akdedilecek hizmet sözleşmesinin kapsamına ilişkin hususlar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşü alınarak Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu tarafından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
bir yıl içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 4 – 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin
birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
j) Elektrik üretim, iletim, dağıtım ve tüketim tesislerinin milli menfaatlere ve modern teknolojiye uygun şekilde kurulması ve işletilmesi
için gerekli yükümlülükleri ile ilgili olarak inceleme, tespit, raporlama,
proje onay ve kabul işlemleri yapmak üzere; ihtisas sahibi kamu kurum
ve kuruluşlarını, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası
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Kanunu kapsamında dağıtım lisansı sahibi tüzel kişileri veya özel hukuk
tüzel kişilerini görevlendirmek, yetkilendirmek veya bu tüzel kişilerden
hizmet satın almak ve bu tüzel kişilerin nitelikleri, yetkilendirilmesi,
hak ve yükümlülükleri ile bu tüzel kişilere uygulanacak yaptırımları ve
diğer hususları yönetmelikle düzenlemek.
MADDE 5 – 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 2
nci maddesinin ikinci fıkrasının (IV) numaralı bendinin (b) alt bendinde
yer alan “kömüre bağlı metan gazı,” ibaresi metinden çıkarılmıştır.
MADDE 6 – 3213 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 12 – Bu Kanun uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarına
ait IV. Grup (b) bendi madenlere ilişkin ruhsatlar, rezerv kaybına sebep
olmayacak şekilde, elektrik üretimine yönelik olmak üzere Bakanlık
onayı ile ayrı ruhsatlara bağlanabilir.
694

MADDE 7 – 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dokuz” ibaresi “yedi” olarak
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Kurul, ilgili piyasa kanunlarında tanımlanan önlisans, lisans ve
sertifikaların verilmesi, tadili, geçici olarak durdurulması ve iptali ile
ön araştırma ve soruşturma işlemlerinin yürütülmesi hususunda ilgili
kanunlar tarafından kendisine verilen yetkilerin bir kısmını veya tamamını Başkanlığa ve/veya ilgili hizmet birimine devredebilir.
MADDE 8 – 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası
Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
13) Şehir: Belediye veya büyükşehir belediyesine ait belediye sınırları
ile mücavir alanların tamamını,
MADDE 9 – 4646 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü
fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bende aşağıdaki paragraf eklenmiş ve (g) bendinin (5)
numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki
alt bent eklenmiştir.
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3) Her sene ithal edilecek doğal gazın Kurul tarafından belirlenen oranı
kadar bir miktarı beş yıl içerisinde ulusal topraklarda yer altı depolama
imkânına sahip olunması hususunda depolama faaliyeti yapacak tüzel
kişilerden Kurumca belirlenen taahhüt ve garantilerin alınması,
Ülkedeki yer altı doğal gaz depolama kapasitesinin tüm ithalatçı
şirketlerin her sene ithal edecekleri doğal gaz miktarının depolanmasına
ilişkin yükümlülüklerinin yerine getirilmesine imkân verecek seviyede
olmasına bağlı olarak Kurul, ithalatçı şirketlerin her sene ithal edecekleri
doğal gazın beş yıl içerisinde ulusal topraklarda depolama yükümlülüklerine ilişkin oranını, ülkedeki mevcut yer altı depolama kapasitesini
dikkate alarak yüzde yirmiden fazla olmamak üzere belirlemeye yetkilidir.
İthalatçı şirketlerin depolama yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar
Kurul tarafından belirlenir.
5) Dağıtım şirketleri, yurt çapında sadece iki şehirde lisans sahibi
olabilir. Ancak, bu sayı şehirlerin gelişmişlik durumu, tüketim kapasitesi
ve kullanıcı sayısı gibi hususlar dikkate alınarak Kurul kararıyla artırılabilir. Dağıtım şirketlerinin belirlenmiş dağıtım bölgesi kapsamı, teknik
ve ekonomik gerekler dikkate alınarak il sınırlarını aşmayacak şekilde
Kurul tarafından ihale edilmeksizin yeniden belirlenebilir veya genişletilebilir. Dağıtım bölgesi kapsamında olmayan bir şehrin bulunduğu
il sınırı içerisinde faaliyet gösteren dağıtım şirketlerinin ilgili şehir için
dağıtım bölgesi genişletme talebi olmaması hâlinde, Kurul tarafından
uygun görülmesi hâlinde ilgili şehir için dağıtım lisansı ihalesi yapılabilir. İlgili şehir için aynı il sınırı içerisinde faaliyet gösteren birden fazla
dağıtım şirketinin genişleme talebinde bulunması hâlinde, Kurul tarafından dağıtım bölgesinin tamamındaki toplam abone sayısı daha fazla
olan dağıtım şirketine öncelik verilir. Kurul, nüfus yoğunluğuna göre bir
şehri, sınırları belirlenmiş birden fazla dağıtım bölgesine ayırabilir ve
her bölgeyi ayrı ayrı ihale edebilir. Doğal gaz dağıtım şirketleri, lisanslarında belirtilen dağıtım bölgesi kapsamında doğal gaz dağıtım faaliyeti
yapmakla yetkili olup, dağıtım bölgesi kapsamında bulunan şehirlerin
imarlı alanlar bütününde dağıtım faaliyeti yapmakla yükümlüdür.
6) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin talep etmesi ve Kurulun teknik
ve ekonomik olarak uygun bulması durumunda dağıtım bölgeleri tek bir
lisans altında birleştirilebilir veya mevcut dağıtım bölgeleri birden fazla
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lisans sahasına bölünebilir. Dağıtım şirketlerinin birleşme taleplerine
ilişkin başvuruların değerlendirilmesinde, işletme verimliliği açısından
şebeke bütünlüğü ve bölgesel yakınlık dikkate alınır. Uygulamaya ilişkin
usul ve esaslar Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 10 – 4646 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (a) bendinin
(3) numaralı alt bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
Ancak, belirli şartları sağlayan dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin
teknik ve ekonomik gerekçeleri dikkate alınarak Kurul tarafından uygun
bulunması hâlinde kendi faaliyet alanında faaliyet gösteren tüzel kişilerden sadece birine iştirak etmesi mümkündür. İştirake ilişkin şartlar
ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından hazırlanan
yönetmelikle düzenlenir.
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MADDE 11 – 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
o) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bağlı, ilgili veya ilişkili
kurum veya kuruluşlarının, faaliyetleri ile ilgili olarak birbirlerinden
veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından karşılanan enerji, yakıt,
mal, hizmet, danışmanlık alımları ve büyük onarım işleri, TETAŞ
tarafından tedarik amaçlı yapılacak elektrik enerjisi alımları,
MADDE 12 – 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol
Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Kaçak veya menşei belli olmayan LPG ile piyasa faaliyetinde bulunan lisans sahiplerinin lisansı iptal edilir. Teknik düzenlemelere uygun
olmayan LPG’yi piyasa faaliyetine konu etme fiilini, lisans süresince,
aynı lisansla üç defa işleyen lisans sahiplerinin lisansı iptal edilir. Teknik
düzenlemelere uygun olmayan LPG, mahkeme kararı ile müsadere edilir.
Bu LPG’yi ikmal edenler zararı üç ay içinde tazmin etmekle yükümlüdür.
MADDE 13 – 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin
Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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9. Biyokütle: İthal edilmemek kaydıyla; kentsel atıkların yanı sıra
bitkisel yağ atıkları, tarımsal hasat atıkları dâhil olmak üzere tarım ve
orman ürünlerinden ve bu ürünler ile atık lastiklerin işlenmesi sonucu
ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynakları ve sanayi atık
çamurları ile arıtma çamurlarını,
MADDE 14 – 5346 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
YEK Destekleme Mekanizmasına tabi üretim tesislerinin iletim ve/
veya dağıtım sistem güvenliği açısından uymaları gereken yükümlülükler
ile bu üretim tesislerinden dengeleme güç piyasası ve/veya yan hizmetler
piyasası dâhilinde faaliyette bulunacakların belirlenmesi ve bu piyasalarda faaliyette bulunacak tüzel kişilere ilişkin hak ve yükümlülükler
EPDK tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 15 – 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
şş) Teknik ve teknik olmayan kayıp: Dağıtım sistemine giren enerji
ile dağıtım sisteminde tüketicilere tahakkuk ettirilen enerji miktarı
arasındaki farkı oluşturan ve maliyeti etkileyen; teknik kayıp ve/veya
kaçak kullanım gibi sebeplerden kaynaklanan ve teknik bir sebebe
dayanmayan kaybı,
tt) Dağıtım şebekesi: Tüketicilerin iç tesisatını dağıtım sistemine
bağlamak üzere tesis edilen bağlantı hatları hariç dağıtım tesisini,
MADDE 16 – 6446 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir.
(12) 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun
4 üncü maddesi kapsamında belirlenecek yenilenebilir enerji kaynak
alanlarını kullanacak tüzel kişilerde aranacak koşulların belirlenmesi,
TEİAŞ tarafından bağlantı görüşü verilmesi ve kapasite tahsisi yapılması,
yapılacak yarışma, yenilenebilir enerji kaynak alanı tahsisi, teminat
alınması, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde teminatın irat
kaydedilmesi, yurt içinde üretim ve/veya yerli malı kullanım şartı ile
uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir. Yenilenebilir enerji kaynak alanlarında
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kurulacak üretim tesislerinde kullanılacak aksam için Bakanlık tarafından yönetmelikle belirlenecek şekilde yurt içinde üretim ve/veya yerli malı
kullanım şartı aranır. Yenilenebilir enerji kaynak alanlarında kurulacak
üretim tesisleri için 5346 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellere
göre hesaplanan fiyatlar toplamını geçmemek üzere her bir yenilenebilir
enerji kaynak alanı için Bakanlık tarafından belirlenecek tavan fiyatı
üzerinden teklif edilecek en düşük fiyat o yenilenebilir enerji kaynak
alanı için yarışma şartlarında belirlenecek süre boyunca uygulanır. Bu
madde kapsamında kurulacak üretim tesisleri için önlisans ve lisans
verme koşulları, iptali ve tadili ile ilgili hususlar Kurum tarafından
yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.
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(13) 5346 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında yenilenebilir
enerji kaynak alanı olarak belirlenecek kamu ve hazine taşınmazları ile
özel mülkiyete konu taşınmazlarda, bu taşınmazların yenilenebilir enerji
kaynak alanı olarak kullanımını ve verimliliğini etkileyici imar planları
düzenlenemez. Özel mülkiyete konu taşınmazların yenilenebilir enerji
kaynak alanı olarak belirlenmesi hâlinde, söz konusu alanlar üzerinde
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi uyarınca acele
kamulaştırma yapılabilir. 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri
Bölgeleri Kanunu kapsamında belirlenen bölgelerin aynı zamanda bu
Kanuna göre yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak da belirlenmesi
hâlinde, bu alanların tahsis edileceği tüzel kişilerin belirlenmesi dışındaki diğer gerekli işlemler 4737 sayılı Kanuna göre yürütülür. Ancak bu
alanları kullanacak tüzel kişiler, bu fıkra ile on ikinci fıkra hükümleri
kapsamında Bakanlık tarafından belirlenir.
(14) Yenilenebilir enerji kaynak alanlarında kurulacak üretim tesisleri
için gerekli enerji iletim tesisleri TEİAŞ tarafından santral ünitelerinin
işletmeye giriş programına uygun olarak yapılır.
MADDE 17 – 6446 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
(3) Lisans alınıncaya kadar, Kurul tarafından yönetmelikle belirlenen
istisnalar dışında önlisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, hisselerinin devri veya hisselerin devri
sonucunu doğuracak iş ve işlemlerin yapılması veya Kurum tarafından
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belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda önlisans
iptal edilir.
(10) Nükleer enerji üretim tesisleri için alınacak yapı ruhsatı ve diğer
mevzuattan kaynaklanan inşaata ilişkin izin, onay, lisans, ruhsat ve
benzeri belgeler ile üretim tesisinin kurulacağı sahanın mülkiyet veya
kullanım hakkının elde edildiğine ilişkin belgeler üretim lisansı verilmesinden sonra olmak üzere, Kurul tarafından belirlenen süre içinde
Kuruma sunulur. Kurul tarafından belirlenen süre içinde istenen belgelerin mücbir sebepler veya lisans sahibinden kaynaklanmayan haklı
sebepler dışında Kuruma sunulmaması hâlinde üretim lisansı iptal edilir.
Bu üretim tesislerinde, diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin
yerine getirilmesi kaydıyla üretim lisansı alınmadan önce üretim tesisi
ile doğrudan ilgili olmayan yapıların inşasına başlanabilir.
MADDE 18 – 6446 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü
fıkrasının (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
b) Başvurularda kaynak bazında tesisin kurulacağı saha üzerinde
ve/veya sahayı temsil edecek son beş yıl içinde elde edilmiş standardına
uygun belirli süreli ölçüm verisi bulunması istenir. Sahanın belirlenmesi,
ölçümler ve değerlendirilmesi, verilerin elde edilmesi ve güvenliği ile
bunların belgelendirilmesi Bakanlık tarafından teklif edilen ve Kurum
tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. 5346 sayılı Kanunun
4 üncü maddesi kapsamında belirlenen yenilenebilir enerji kaynak
alanlarında kurulacak üretim tesisleri açısından ölçüm verisi aranmaz.
ç) Değerlendirmede aynı bağlantı noktasına ve/veya aynı bağlantı
bölgesine bağlanmak için birden fazla başvurunun bulunması hâlinde
başvurular arasından ilan edilen kapasite kadar sisteme bağlanacak olanları belirlemek için TEİAŞ tarafından, 5346 sayılı Kanun kapsamında
YEK Destekleme Mekanizmasından yararlanabileceği sürelerde geçerli
olmak ve aynı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen hakları da saklı
olmak üzere 5346 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan fiyatlar
üzerinden en düşük fiyatın teklif edilmesi esasına dayanan yarışma
yapılır. Eşitlik hâlinde uygulanacak hususlar ile yarışmaya ilişkin usul
ve esaslar TEİAŞ tarafından teklif edilen ve Kurum tarafından çıkarılan
yönetmelikle düzenlenir. Rüzgâr ve güneş enerjisi lisans başvurularının
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teknik değerlendirmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından
çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 19 – 6446 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
(14) Millî güvenliği ilgilendiren kurum ve kuruluşların mülkiyetinde
olup bu kurum ve kuruluşların tesislerine elektrik enerjisi sağlayan orta
gerilim seviyesinden bağlı hat ve tesislerin, dağıtım tesisi sınırından dağıtım transformatörü alçak gerilim pano girişine kadar olan bölümünün
işletme, bakım ve onarımı, ilgili kurum ve kuruluşların talep etmesi
hâlinde bölgede görevli dağıtım şirketi tarafından yapılır. Bu tesislerde
yatırım gerekmesi durumunda bu yatırım ilgili kurum ve kuruluşlarca
yapılır. Bu kapsamda verilecek hizmetlere ilişkin alınacak bedeller ile
uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
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MADDE 20 – 6446 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir.
(6) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında olan rüzgâr ve güneş
enerjisine dayalı enerji üretim tesisleri için başvuru tarihinden başvuruya konu üretim tesislerinin tamamının geçici kabulü yapılana kadar,
Kurul tarafından yönetmelik ile belirlenen istisnalar dışında pay devri
yapılamaz. Pay devri yapılması hâlinde ilgili tüzel kişiye ait bağlantı
anlaşması çağrı mektubu iptal edilir.
(7) Dağıtım ve görevli tedarik şirketlerinin; doğrudan ve dolaylı
ortakları, kontrolünde olan tüzel kişiler, bu tüzel kişilerin doğrudan
ve dolaylı ortaklıklarında istihdam edilen kişiler ve bu kişilerin kontrolünde olan tüzel kişiler ilgili dağıtım şirketinin dağıtım bölgesi ve
ilgili dağıtım şirketinin hissedarı olduğu dağıtım bölgesinde, bu madde
kapsamında rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı üretim faaliyeti başvurusunda bulunamaz.
MADDE 21 – 6446 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci, üçüncü
ve dördüncü fıkraları ile altıncı fıkrasının (a), (ç), (d) ve (f ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
(1) Bu Kanun kapsamında düzenlenen ve bir sonraki dönem uygulanması önerilen tarifeler, ilgili tüzel kişi tarafından Kurulca belirlenen
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usul ve esaslara göre, tarife konusu faaliyete ilişkin tüm maliyet ve
hizmet bedellerini içerecek şekilde hazırlanır ve onaylanmak üzere
Kuruma sunulur. Kurul, mevzuat çerçevesinde uygun bulmadığı tarife
tekliflerinin revize edilmesini ister veya gerekmesi hâlinde resen revize
ederek onaylar. İlgili tüzel kişiler Kurul tarafından onaylanan tarifeleri
uygulamakla yükümlüdür.
(3) Onaylanan tarifeler içinde, söz konusu tüzel kişinin tarife konusu
faaliyetine ilişkin tüm maliyet ve hizmet bedelleri dışında piyasa faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan hiçbir unsur yer alamaz. İletim ek
ücreti bu hükmün istisnasını oluşturur.
(4) İlgili faaliyete ilişkin tüm maliyet ve hizmet bedellerini içeren
Kurul onaylı tarifelerin hüküm ve şartları, bu tarifelere tabi olan tüm
gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Bir gerçek veya tüzel kişinin tabi olduğu
tarifede öngörülen ödemelerden herhangi birini yapmaması hâlinde, söz
konusu hizmetin durdurulabilmesini de içeren usul ve esaslar Kurum
tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. Kurul tarafından tüketici
özelliklerine göre abone grupları belirlenebilir. Kurulca düzenlemeye
tabi tarifeler, doğrudan nihai tüketiciye veya nihai tüketiciye yansıtılmak üzere ilgili tüketiciye enerji tedarik eden lisans sahibi tüzel kişilere
yansıtılır.
a) Bağlantı tarifeleri: Bağlantı tarifeleri, ilgili bağlantı anlaşmasına
dâhil edilecek olan bir dağıtım sistemine bağlantı için eşit taraflar arasında ayrım yapılmaması esasına dayalı fiyatları, hükümleri ve şartları
içerir. Bağlantı tarifeleri, şebeke yatırım maliyetlerini kapsamaz; bağlantı
yapan kişinin iç tesisatının dağıtım şebekesine bağlanması için inşa
edilen bağlantı hattı kapsamında katlanılan masraflar ile sınırlıdır.
Bağlantı hattının tüketici tarafından tesis edilmesi hâlinde, bağlantı
hattı işletme ve bakım sorumluluğu karşılığı dağıtım şirketine devredilir,
bu tüketicilerden bağlantı bedeli alınmaz.
ç) Dağıtım tarifeleri: Dağıtım şirketleri tarafından hazırlanacak
olan dağıtım tarifeleri, elektrik enerjisinin dağıtım sistemi üzerinden
naklinden yararlanan tüm gerçek ve tüzel kişilere eşit taraflar arasında
ayrım gözetmeksizin uygulanacak hizmetlere ilişkin fiyatları, hükümleri
ve şartları içerir. Dağıtım tarifeleri; dağıtım sistemi yatırım harcamaları, sistem işletim maliyeti, teknik ve teknik olmayan kayıp maliyeti,
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kesme-bağlama hizmet maliyeti, sayaç okuma maliyeti, reaktif enerji
maliyeti gibi dağıtım faaliyetinin yürütülmesi kapsamındaki tüm maliyet ve hizmetleri karşılayacak bedellerden oluşur. Dağıtım şirketlerinin
tarifelerine esas alınacak teknik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin hedef
oranlar bu kayıpları düşürmeyi teşvik edecek şekilde Kurul tarafından
belirlenir. Kurulca belirlenen hedef oranlarını geçmemek kaydı ile teknik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin maliyetler dağıtım tarifelerinde
yer alır ve tüketicilere yansıtılır. Teknik ve teknik olmayan kayıplara
ilişkin hedef oranlarının tespiti ve değiştirilmesi ile oluşacak maliyetin
tarifelerde yer alması ve tüketicilere yansıtılmasına ilişkin usul ve esaslar
Kurul tarafından düzenlenir.
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d) Perakende satış tarifeleri: Serbest tüketici niteliğini haiz olmayan
tüketiciler için, eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin uygulanacak
fiyatları, hükümleri ve şartları içerir. Serbest tüketici niteliğini haiz
olmayan tüketicilere uygulanacak perakende satış tarifeleri, görevli
tedarik şirketi tarafından önerilir ve Kurul tarafından incelenerek
onaylanır. Tedarik lisansı sahibi şirketin lisansında, elektrik enerjisi
tüketim miktarlarına göre değişen tipte tarifelerin veya fiyat aralıklarının uygulanmasına ilişkin yükümlülükler yer alabilir ve buna ilişkin
hususlar Kurul tarafından düzenlenir. Perakende satış tarifeleri, aktif
enerji maliyeti, faturalama ve müşteri hizmetleri maliyeti, perakende
satış hizmet maliyeti gibi perakende satış faaliyetinin yürütülmesi kapsamındaki tüm maliyet ve hizmetleri karşılayacak bedellerden oluşur.
f ) Son kaynak tedarik tarifesi: Serbest tüketici niteliğini haiz olduğu
hâlde elektrik enerjisini, son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilen
tedarik lisansı sahibi şirket dışında bir tedarikçiden temin etmeyen
tüketicilerin rekabetçi piyasaya geçmesini teşvik edecek ve son kaynak
tedarikçisinin makul kâr etmesine imkân verecek düzeyde, yürürlükteki
perakende satış tarifeleri ile piyasa fiyatları dikkate alınarak hazırlanır.
Ancak, bu sınırlamalarla bağlı olmaksızın; Kurulca sosyal ve ekonomik
durumlar gözetilerek belirlenecek bir miktarın altında elektrik enerjisi tüketen tüketiciler için ayrı tarife yapılabilir. Son kaynak tedarik
yükümlülüğü kapsamında uygulanması öngörülen tarifeler tedarik lisansı
sahiplerince ayrıca teklif edilir. Son kaynak tedarik tarifesi, aktif enerji
maliyeti, faturalama ve müşteri hizmetleri maliyeti, perakende satış
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hizmet maliyeti gibi son kaynak tedariği kapsamındaki tüm maliyet ve
hizmetleri karşılayacak bedellerden oluşur.
(10) Kurum tarafından gelir ve tarife düzenlemeleri kapsamında
belirlenen bedellere ilişkin olarak yapılan başvurularda ve açılan davalarda; tüketici hakem heyetleri ile mahkemelerin yetkisi, bu bedellerin,
Kurumun düzenleyici işlemlerine uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır.
MADDE 22 – 6446 sayılı Kanunun 18 inci maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
(5) Bakanlık tarafından, EÜAŞ ile bağlı ortaklıklarına ait varlıkların
veya bu bağlı ortaklıkların hisselerinin yenilenebilir enerji kaynakları
veya yerli kömüre dayalı elektrik üretim tesisi kurulması amacıyla özelleştirilmesinin talep edilmesi hâlinde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca
bu Kanun uyarınca gerçekleştirilecek özelleştirme işlemlerinde, 4046
sayılı Kanunun bu maddeye aykırı olmayan hükümleri ile birlikte bu
fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra kapsamında yapılacak özelleştirme
ihalesine yönelik olarak varlıkların veya hisselerin değer tespiti yapılmaz.
Özelleştirme ihalesi, bu madde kapsamında imzalanacak Elektrik Satış
Anlaşması için geçerli olacak elektrik enerjisi satış fiyatının belirlenmesi
amacıyla, 4046 sayılı Kanunda belirtilen pazarlık usulü uygulanmak
suretiyle gerçekleştirilir. Pazarlık usulü eksiltmeye esas elektrik enerjisi başlangıç satış fiyatından eksiltme yapılmak suretiyle uygulanır ve
ihale komisyonu tarafından gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık
görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık eksiltme
suretiyle sonuçlandırılabilir. Özelleştirme ihalesi sonucunda, varlıkların
veya hisselerin devrine yönelik olarak, bedel alınmaksızın EÜAŞ ve ihale
üzerinde kalan teklif sahibi arasında imzalanacak devir sözleşmesi ile eş
zamanlı şekilde, kurulacak elektrik üretim tesisinde üretilecek elektrik
enerjisinin satışına ilişkin olarak, ihale üzerinde kalan teklif sahibi veya
bağlı ortaklık ile TETAŞ veya EÜAŞ arasında ihale sonucu belirlenen
elektrik enerjisi satış fiyatı üzerinden, Elektrik Satış Anlaşması imzalanır.
İhalede eksiltmeye esas olacak elektrik enerjisi başlangıç satış fiyatı ile
Elektrik Satış Anlaşması fiyatının güncellenmesi dâhil diğer usul ve esaslar
ihale ilanına çıkılmadan önce Bakanlık tarafından Özelleştirme İdaresi
Başkanlığına bildirilir. Bu usul ve esaslar ihale şartnamesinde belirtilir.
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MADDE 23 – 6446 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin altıncı
fıkrasında yer alan “kamulaştırma bedelleri” ibaresinden sonra gelmek
üzere “ile ilgili diğer giderler” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 24 – 6446 sayılı Kanunun 27 nci maddesine altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut yedinci
fıkrası sekizinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.
(7) TETAŞ; üçüncü, beşinci ve altıncı fıkralarda belirtilen elektrik
enerjisi miktarını, mevcut sözleşmeler kapsamında karşılayamaması
durumunda yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerini işleten şirketlerden temin eder. Söz konusu teminle ilgili miktar, süre ve fiyat belirleme dâhil diğer usul ve esaslar Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.
MADDE 25 – 6446 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal
edilen geçici 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
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GEÇİCİ MADDE 8 – (1) EÜAŞ veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme
ve işletme birimleri ile varlıklarına ve 4046 sayılı Kanun kapsamında
oluşturulacak kamu üretim şirketlerine ve kamu üretim şirketlerine ait
üretim tesislerine, bunlardan bu maddede yapılan değişikliğin yürürlüğe
girdiği tarihten önce özelleştirilmiş olanlarla, yürürlük tarihinden sonra
özelleştirilecek olanlar için de geçerli olmak üzere, çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından
gerekli izinlerin tamamlanması amacıyla 31/12/2019 tarihine kadar
süre tanınır. Bu süre zarfında ve önceki dönemlere ilişkin olarak bu
gerekçeyle, EÜAŞ veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri
ile varlıklarında ve 4046 sayılı Kanun kapsamında oluşturulacak kamu
üretim şirketlerinde ve kamu üretim şirketlerine ait üretim tesislerinde,
bunlardan bu maddede yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten
önce özelleştirilmiş olanlarla, yürürlük tarihinden sonra özelleştirilecek
olanlar için de geçerli olmak üzere, elektrik üretim faaliyeti durdurulamaz ve idari para cezası uygulanmaz. Çevre mevzuatına uyuma yönelik
yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanmasına ilişkin usul ve esaslar bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlık tarafından çıkarılan
yönetmelikle belirlenir.
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MADDE 26 – 6446 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler
eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 19 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla öngörülen düzenlemeler yürürlüğe konuluncaya kadar, Kurul tarafından
yürürlüğe konulan mevcut yönetmelik, tebliğ ve Kurul kararlarının bu
Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 20 – (1) Kurul kararlarına uygun şekilde tahakkuk ettirilmiş dağıtım, sayaç okuma, perakende satış hizmeti, iletim ve
kayıp-kaçak bedelleri ile ilgili olarak açılmış olan her türlü ilamsız icra
takibi, dava ve başvurular hakkında 17 nci madde hükümleri uygulanır.
MADDE 27 – 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
(8) 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesine ait IV. Grup (b) bendinde belirtilen ve yer altı işletmesi gerektiren
madenlerdeki metan gazı yeryüzünden veya ocak içerisinden üretilir.
Üretilen metan gazı maden işletme ruhsat sınırları içerisinde kalmak
kaydıyla, maden sahibine bu Kanun kapsamında işletme ruhsatı verilir.
Ancak, işletme ruhsatının verilmesinde anılan madenlerin bünyesindeki
metan gazı miktarının ton başına en az beş metreküp olması şartı aranır. Üretilen metan gazı 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz
Piyasası Kanunu kapsamında lisanslandırılmak kaydıyla piyasada faaliyete konu edilebilir. Üretilecek metan gazından alınacak devlet hissesi
9 uncu maddede belirtilen oranda alınır. Bu oranı, dört katına kadar
artırmaya veya yarısına kadar indirmeye Bakanlığın teklifi üzerine
Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Bu kanun ile 12 kanunda toplam 45 madde değiştirilmiştir.
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(ğ). 23.6.2016 tarihli 6722 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun:
Özeti
Bu kanun ile,
•

Yurt dışı sürekli veya geçici görevlere atanan ya da görevlendirilen subay ve astsubaylara ihtiyaç duyulması hâlinde itibari rütbe
uygulaması ihdas edilmekte,

•

Üst rütbelerdeki yığılmaların önlenmesi amacıyla üsteğmen,
astsubay ve üstçavuş rütbesinde üstün başarı kıdemi verilmesi
uygulamasına son verilmekte ve üstün başarı değerlendirmesi
için sicil notu ortalamasının sicil tam notunun %90’ı olması
şartı %95’e çıkarılmakta,

•

Hizmet süresinin sonuna gelmiş ancak nitelikleri itibarıyla
temayüz etmiş albaylardan bir kısmının yaş haddi olan altmış
yaşına kadar görevine devam edebilmesine ilişkin usul ve esaslar
düzenlenmekte,

•

Anayasa Mahkemesinin kararı çerçevesinde Türk Ceza Kanununun hapis cezasının ertelenmesine ilişkin hükümlerinin askeri suçlar hakkında da uygulanmasına ilişkin düzenlemeler yapılmakta,

•

Genel kolluk kuvvetlerinin imkân ve kabiliyetlerini aşan durumlarda terörle mücadele için gerekli olması veya terör eylemlerinin
kamu düzenini ciddi şekilde bozması hâlinde Bakanlar Kurulu
tarafından terörle mücadele faaliyetlerinde genel kolluk kuvvetlerine destek sağlanması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir
bütün olarak görevlendirilebilmesi hükmü getirilmekte,

•

Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, mülki idare amirleri, istihbarat
ve kolluk görevlileri ile bu amaçla görevlendirilmiş diğer personelin, terörle mücadele görevlerinin ifasından dolayı mağdur,
şikayetçi, katılan, davalı veya davacı konumunda olması halinde de
seçeceği bir avukatın ücretinin ödenmesi imkânı getirilmektedir.
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İçeriği
MADDE 1 – 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri
Personel Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki
bent eklenmiştir.
z) İtibari rütbe: Yurt dışı sürekli veya geçici görevlere atanan ya da
görevlendirilen subay ve astsubaylara, özellik arz eden durumlarda, görev
süresince rütbesinin bir üst rütbesinde verilen rütbedir.
MADDE 2 – 926 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin ikinci fıkrasının
(c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan
“ve ayrıca üstün başarı sebebiyle terfi usul ve şartları” ibaresi madde
metninden çıkarılmıştır.
c) Üstün başarılı yüzbaşı ve binbaşıların terfi esasları: Yüzbaşı ve
binbaşıların bu rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl
önce bu rütbelere ait her yılki sicil notu, sicil tam notunun %95 ve daha
yukarısında ve sicil notu ortalaması da sicil tam notunun %95 ve daha
yukarısında olanlar, yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda
rütbelerine göre kendi sınıfları içerisinde (kurmaylar sınıflarına bakılmaksızın kendi aralarında) ayrı ayrı sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan
subaylardan, kendi sınıfı mevcudunun veya mevcudun azlığı sebebiyle
birleştirilen sınıfların toplam mevcudunun; muharip sınıflar için %8’ine
kadarı, yardımcı sınıflar için %4’üne kadarı ilgili kuvvet komutanı,
Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı tarafından
bir üst rütbeye yükseltilebilir.
MADDE 3 – 926 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin başlığı “IV –
Kadroların tespiti, muvazzaf subay kadro oranları ve albayların fiili
hizmet süresinin uzatılması:” şeklinde ve birinci fıkrasının (c) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
c) Albaylardan Yüksek Askerî Şura tarafından o yıl için hizmet kadrosu fazlası olduğu tespit edilen miktar kadarı 50 nci maddenin birinci
fıkrasının (a) bendine göre kadrosuzluktan emekliye sevk edilirler. Ancak
bunlardan, aşağıdaki esaslara göre tefrik edilenler, kadrosuzluktan
emekliye sevk edilmezler ve (b) bendine göre tespit edilen miktarın
dışına çıkarılarak fiili hizmet süreleri iki yıl uzatılır. Bunların müteakip yıllarda da aynı esaslarla hizmet sürelerinin uzatılması için 50 nci

707

TBMM 26. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri saklı kalmak şartıyla bu
bentteki esaslara göre ayrıca Yüksek Askerî Şura kararı alınır.
Her yıl 30 Ağustos tarihi itibarıyla hizmet ihtiyacı sebebiyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyen toplam albay miktarı
ile bunların yıllara, neşetlere, sınıflara, branşlara veya ihtisaslara göre
kontenjanları, aşağıda belirtilen oranları aşmamak üzere ve neşet mevcutlarına göre dengeli dağılım çerçevesinde Yüksek Askerî Şura kararı
ile tespit edilir. Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için ayrı ayrı olmak üzere;
I. İlk defa fiili hizmet süresi uzatılacak albay miktarı, o yıl hizmet
kadrosu fazlalığı sebebiyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilecek toplam
albay miktarının %25’ini; bunlar arasından müteakip dönemlerde
uzatılacakların miktarı ise bir önceki dönemde uzatma kararı alınmış
olanların miktarının %75’ini geçemez.
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II. (I) numaralı alt bentte belirlenmiş orana göre hesaplanacak ilk
defa fiili hizmet süresi uzatılacak albay miktarı, Genelkurmay Başkanlığınca onaylı Türk Silahlı Kuvvetleri insan gücü planında belirlenmiş
yıllık subay yetiştirme miktarının %3’ünün altında olması hâlinde bu
sayıya kadar artırılabilir.
III. (I) ve (II) numaralı alt bentlerde belirlenmiş oranlara göre bulunacak sayıların küsuratlı değerleri yarıma eşit veya yarımdan büyükse
bu küsuratlı değerler tama iblağ edilir.
Yüksek Askerî Şura (I) ve (II) numaralı alt bentlerde belirtilen oranları
artırmaya yetkilidir.
Her yıl Yüksek Askerî Şura tarafından, hizmet kadrosu fazlası olarak
belirlenen albaylar ile daha önceki yıllarda fiili hizmet süresi uzatılmış
albaylara 54 üncü maddede belirtilen esaslara göre değerlendirme notu
verilir. Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun %90’ının (dâhil) üzerinde olması ve ilgilinin talep etmesi kaydıyla hizmet ihtiyacı, yeterlik
notu ve Yüksek Askerî Şuraca belirlenmiş kontenjanlar esas alınarak
tefrik edilecek albayların fiili hizmet süreleri Yüksek Askerî Şura kararı
ile bu bentteki esaslara göre yaş haddine kadar uzatılabilir. Görev süresi
uzatılmayanlar ise 50 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre
kadrosuzluktan emekliye sevk edilirler.
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Bu bent hükümlerine göre hizmete devam ettirilen albaylardan kendi
isteği üzerine emekliye ayrılmak isteyenler 50 nci maddenin birinci
fıkrasının (a) bendine göre kadrosuzluktan emekliye sevk edilirler.
MADDE 4 – 926 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin ikinci fıkrasının
(b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan
“ve ayrıca üstün başarı sebebiyle terfi usul ve şartları” ibaresi madde
metninden çıkarılmıştır.
b) Üstün başarılı kıdemli üstçavuş ve başçavuşların terfi esasları:
Kıdemli üstçavuş ve başçavuşların bu rütbelerine ait bekleme sürelerinin
bitiminden bir yıl önce bu rütbelere ait her yılki sicil notu, sicil tam
notunun %95 ve daha yukarısında ve sicil notu ortalaması da sicil tam
notunun %95 ve daha yukarısında olanlar, yönetmelikte belirtilen usul
ve esaslar doğrultusunda rütbelerine göre kendi sınıfları içerisinde ayrı
ayrı sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan astsubaylardan, kendi sınıfı mevcudunun veya mevcudun azlığı sebebiyle birleştirilen sınıfların toplam
mevcudunun; muharip sınıflar için %8’ine kadarı, yardımcı sınıflar
için %4’üne kadarı ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı
veya Sahil Güvenlik Komutanı tarafından bir üst rütbeye yükseltilebilir.
MADDE 5 – 926 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “altı” ibaresi “beş” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – 926 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Ancak, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 87
nci maddesinin birinci fıkrasının (VII) numaralı bendi veya 3713 sayılı
Terörle Mücadele Kanununun 15 inci maddesi kapsamında avukatlık
ücreti ödenmiş olanlara ayrıca bu ödeme yapılmaz.
MADDE 7 – 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 35 – İtibari rütbe; yurt dışı sürekli göreve atananlar için Genelkurmay Personel Başkanlığının, yurt dışı geçici görevle
görevlendirilenler için ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel başkanlıklarının onayı alınmak suretiyle verilebilir. İtibari rütbe alan personel, bu
rütbenin sahip olduğu yetkileri sadece yabancı ülke personeline karşı
mevcut uluslararası anlaşmalar çerçevesinde kullanır. İtibari rütbeden
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dolayı maaş farkı veya ilave tazminat ödenmez ve bu personele gerçek
rütbesinin özlük hakları verilir. İtibari rütbe, personelin yurt dışı sürekli
veya geçici görevi sona erdiğinde son bulur.
MADDE 8 – 926 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 40 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önce üsteğmen rütbesinde üstün başarı kıdemi alanlar için, bu maddeyi
ihdas eden Kanun ile yapılan değişiklikten önceki ek 19 uncu madde
hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
MADDE 9 – 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 47 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Erteleme
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MADDE 47 – Türk Ceza Kanununun hapis cezasının ertelenmesine
ilişkin hükümleri, askeri suçlar hakkında da uygulanır.Ancak aşağıdaki
hâllerde hapis cezaları ertelenmez:
A) Sırf askeri suçlardan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan netice cezanın üç ay veya daha fazla süreli hapis cezası olması.
B) Fiilin, disiplini ağır şekilde ihlal etmesi veya birliğin güvenliğini
tehlikeye düşürmesi ya da birliğin muharebe hazırlığını veya etkinliğini
zafiyete uğratması ya da büyük bir zarar meydana getirmesi.
C) Fiilin savaş veya seferberlikte işlenmesi.
D) Daha önce sırf askeri bir suçtan dolayı mahkûm olunması.
MADDE 10 – 1632 sayılı Kanunun mülga 149 uncu maddesi başlığı
ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelere İlişkin Suçlar:
MADDE 149 – Kıta, karargâh veya askeri kurumlarda ya da görev
esnasında veya görev yerlerinde;
A) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve
alenen özendirme,
B) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak,
kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde
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kullanmak, suçlarını işleyen askeri şahıslar hakkında, Türk Ceza Kanununun bu suçlara ilişkin hükümleri uygulanır.
MADDE 11 – 1632 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
EK MADDE 8 – Askeri mahkemeler ve adli yargı mahkemeleri
tarafından verilen kısa süreli hapis cezaları; 16/6/1927 tarihli ve 1076
sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu hükümlerine
göre askerlik hizmetini yerine getiren yükümlüler ile yükümlü erbaş ve
erler hakkında Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen seçenek yaptırımlara, diğer askeri şahıslar hakkında ise
aynı fıkranın (a), (b) ve (d) bentlerinde belirtilen seçenek yaptırımlara
çevrilebilir. Ancak aşağıdaki hâllerde kısa süreli hapis cezaları seçenek
yaptırımlara çevrilemez:
A) Sırf askeri suçlardan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan netice cezanın dört ay veya daha fazla süreli hapis cezası olması.
B) Fiilin, disiplini ağır şekilde ihlal etmesi veya birliğin güvenliğini
tehlikeye düşürmesi ya da birliğin muharebe hazırlığını veya etkinliğini
zafiyete uğratması ya da büyük bir zarar meydana getirmesi.
C) Fiilin savaş veya seferberlikte işlenmesi.
1076 sayılı Kanun hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getiren
yükümlüler ile yükümlü erbaş ve erler hakkında verilen kısa süreli hapis
cezasına seçenek yaptırımların yerine getirilmesi askerlik hizmetlerinin
sonuna bırakılır.
MADDE 12 – 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun
11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
J) Genel kolluk kuvvetlerinin imkân ve kabiliyetlerini aşan durumlarda terörle mücadele için gerekli olması veya terör eylemlerinin kamu
düzenini ciddi şekilde bozması hâlinde, İçişleri Bakanlığının teklifi
üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla Türk Silahlı Kuvvetleri görevlendirilebilir. Bakanlar Kurulu kararında; görevin kapsam ve süresi, görev alanı,
istihbarat yetkisinin kapsamı, destek silahlarının kullanımına yönelik
tahditler, görevlendirilen birliklerin mülki amirler ve genel kolluk kuvvetleri ile ilişkileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınması
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gereken tedbirler, icra edilecek görevlerin planlanması ve izlenmesi ile
gerek görülen diğer hususlar gösterilir. Görevlendirilecek Türk Silahlı
Kuvvetleri birliklerinin çapı, teşkilatı, konuşlandırılacağı yerler, emir
komuta ilişkileri, kuvvet kaydırılması ve bu kapsamda gerekli görülen
diğer hususlar Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenir.
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Görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri ve personeli, kendi
komutanının sorumluluğu altında ve onun emir ve talimatlarına göre
4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda belirtilen yetkiler ile kolluk kuvvetlerinin genel güvenliği sağlamada sahip olduğu yetkileri kullanarak verilen görevleri yerine getirir.
Bu fıkra uyarınca illerde icra edilecek görevler kapsamında askeri birlikler ile genel kolluk kuvvetleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları
arasındaki işbirliği, koordinasyon ve gözetim valiler tarafından yerine
getirilir. Askeri birliklerin belirli görevleri genel kolluk kuvvetleriyle
birlikte yapması hâlinde komuta, sevk ve idare askeri birliklerin en
kıdemli komutanı tarafından üstlenilir.
Yetkili birlik komutanının bu fıkra kapsamında verilen görevleri
yerine getirirken ihtiyaç duyduğu istihbarat bilgileri, istihbarat birimleri tarafından yetkileri kapsamında öncelikle toplanır ve gecikmeksizin
paylaşılır.
Bu fıkra kapsamında icra edilen operasyonlarda gecikmesinde sakınca
bulunan hallerde güvenlik kuvvetlerinin elinden kaçmakta olan kişilerin
izlenirken girdikleri konuta, işyerine veya kamuya açık olmayan kapalı
alanlar ile bunların eklentilerine can veya mal güvenliğinin sağlanması
ya da kişinin yakalanması amacına münhasır olmak üzere, yetkili birlik
komutanının yazılı emriyle girilebilir. Birlik komutanının kararı yirmi
dört saat içinde hâkim onayına sunulur.
Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin bu fıkra kapsamındaki faaliyetleri askerlik hizmet ve görevlerinden, bu faaliyetler sebebiyle işlendiği
iddia edilen suçlar ise askeri suç sayılır. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli
dışındaki memur ve diğer kamu görevlilerinin bu fıkra kapsamındaki
görev ve faaliyetleri sebebiyle işledikleri iddia edilen suçlarla ilgili olarak
2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Bu suçlar
sebebiyle soruşturma izni verilene kadar yakalama, gözaltı ve tutuklama
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tedbirlerine başvurulamaz. Bu fıkradaki görevler yerine getirilirken,
görevin niteliği gereği veya ifası sebebiyle verilen zararlar Devlet tarafından tazmin edilir. Bu fıkra kapsamındaki görevlerin yerine getirilmesi
sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile mülki idare amirleri, kolluk
kuvvetleri ve diğer memurlar ve kamu görevlilerinin kararları, işlemleri
ve faaliyetleri sebebiyle (kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk
halleri de dâhil) tazminat davaları ancak Devlet aleyhine açılabilir.
Devlet, ödediği tazminattan dolayı görevinin gereklerine aykırı hareket
etmek suretiyle görevini kötüye kullananlardan; Türk Silahlı Kuvvetleri
personeline Millî Savunma Bakanının, mülki idare amirleri ve kolluk
kuvvetlerine İçişleri Bakanının, diğer memurlar ve kamu görevlilerine
ilgili bakanın uygun bulması şartıyla bir yıl içinde rücu eder.
Bu fıkra kapsamındaki görevler yerine getirilirken görevin niteliğinden
doğan veya görevle ilgili olmak şartıyla görevin ifası sırasında işlendiği
iddia olunan suçlardan dolayı:
a) Adli yargının görevine girdiğinden bahisle asker kişiler hakkında
soruşturma yapılması; Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları için
Başbakanın, diğer personel için Millî Savunma Bakanının, Jandarma
Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı ile bu komutanlıklardaki
diğer personel için İçişleri Bakanının iznine tabidir.
b) Kanunlardaki özel hükümlerin yetki verdiğinden bahisle Cumhuriyet savcılarınca memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında doğrudan
soruşturma yapılması; İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının merkez
teşkilatlarında görevli olanlar ile valiler için İçişleri Bakanının, bölge
veya ilde görevli olanlar ile kaymakamlar için valinin, ilçede görevli
olanlar için kaymakamın iznine tabidir.
Beşinci ve altıncı bentlerde yer alan hükümler, geçici köy korucuları ve
gönüllü korucular ile bu maddenin (D) fıkrası uyarınca görevlendirilen
Türk Silahlı Kuvvetleri personeli hakkında da uygulanır.
Bu fıkra kapsamında verilen görevlerin yerine getirilmesi sırasında
doğan acil ve zaruri ihtiyaçları karşılamak amacıyla yapılacak harcamalar, ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı
bütçesine konulan ödenekten karşılanır.
MADDE 13 – 5442 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
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GEÇİCİ MADDE 5 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
11 inci maddenin (D) fıkrası ile 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet
Teşkilât Kanununun 1 inci maddesi uyarınca görevlendirilmiş olan Türk
Silahlı Kuvvetleri personeli, memurlar, geçici köy korucuları ve gönüllü
korucular dâhil diğer kamu görevlileri hakkında da 11 inci maddenin
(J) fıkrasının beşinci ve altıncı bentlerinde yer alan hükümler uygulanır.
MADDE 14 – 25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askerî Mahkemeler
Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
EK MADDE 4 – 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümleri, aşağıdaki hâller
hariç askeri suç ve cezalar hakkında da uygulanır:
714

A) Sırf askeri bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreli hapis
cezasına hükmedilmesi.
B) Fiilin, disiplini ağır şekilde ihlal etmesi veya birliğin güvenliğini
tehlikeye düşürmesi ya da birliğin muharebe hazırlığını veya etkinliğini
zafiyete uğratması ya da büyük bir zarar meydana getirmesi.
C) Fiilin savaş veya seferberlikte işlenmesi.
MADDE 15 – 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanununun 15 inci maddesinin başlığı “Avukat tayini” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasına “görev alan” ibaresinden sonra
gelmek üzere “Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, mülki idare amirleri,”
ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “kovuşturmalarda müdafi olarak
belirlediği en fazla üç” ibaresi “kovuşturmalar sebebiyle belirleyeceği en
fazla üç avukatın veya bu görevlerinin ifasından dolayı mağdur, şikâyetçi,
katılan, davalı ya da davacı konumunda olan personelin seçeceği bir”
şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Ancak davacı konumunda olan personelin seçeceği bir avukata ücret
ödenmesi, ilgili Bakanın onayına tabidir.
Bu kanun ile 5 kanunda toplam 21 madde değiştirilmiştir.
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(h). 01.7.2016 tarihli 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun:
Özeti
Bu kanun ile;
•

Danıştay’ın daire sayısı 10’a, üye sayısı 90’a, Yargıtayın daire
sayısı 24’e, üye sayısı 200’e düşürülmekte, bu kurumlara seçilecek
üyelerin görev süreleri 12 yıl olarak düzenlenmekte,

•

Hâkim ve savcı adaylarına meslek öncesi eğitim sonunda yapılan
yazılı sınava ilave olarak sözlü sınav getirilmekte,

•

Yargıtay ve Danıştay daireleri ile Genel Kurullarının yaptıkları
kanun yolu incelemeleri sonunda ilk derece mahkemeleri ile
istinaf mercilerinde görev yapan hâkim ve savcılar hakkında,
istinaf mercilerinin de ilk derecede görev yapan hâkim ve savcılar
hakkında kanun yolu değerlendirme formu düzenlemeleri hükme
bağlanmaktadır.

İçeriği
MADDE 1 – 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 9
uncu maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar
eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
3. Danıştay üyeleri on iki yıl için seçilir. Bir kimse iki defa Danıştay
üyesi seçilemez.
4. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine
seçilip görev süresi sona erenler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
ilgili dairesi tarafından, idari yargıda sınıf ve derecelerine uygun bir
göreve atanır.
5. Cumhurbaşkanı tarafından Danıştay üyeliğine seçilip idari yargıda bir göreve atanmak isteyenler, görev sürelerinin bitiminden bir ay
öncesine kadar, idari yargıda bir göreve atanmak için talepte bulunur.
Talepte bulunanlar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ilgili dairesi
tarafından idari yargıda sınıf ve derecelerine uygun bir göreve atanır.
Talepte bulunmayanlar, başka bir göreve atanmak üzere Danıştay Başkanlığı tarafından Başbakanlığa bildirilir.
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6. Görevi sona eren üyelerin Danıştay ile ilişkileri kesilir; ancak
atamaları gerçekleşinceye kadar, özlük hakları Danıştay tarafından
karşılanmaya devam olunur.
MADDE 2 – 2575 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “dört” ibaresi “altı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – 2575 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on beşi” ibaresi “dokuzu”, “ikisi” ibaresi “biri” ve “on
yedi” ibaresi “on” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – 2575 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında yer alan “onbeştir”
ibaresi “dokuzdur” şeklinde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasına aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
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İdari İşler Kurulu, idari daire başkanı ile her takvim yılı başında
Başkanlık Kurulunca idari daireden seçilecek iki üye ve her dava dairesi
başkan veya üyeleri arasından seçilecek bir üyeden oluşur. Bu toplantılarda toplanma ve görüşme yeter sayısı yedidir.
MADDE 5 – 2575 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yirmi beş” ibaresi “on beş” ve “onüçtür” ibaresi “on
birdir” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – 2575 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Danıştayın temyiz mercii olarak görevi, bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması şeklinde ortaya çıkan hukuka aykırılıkların denetimini yapmakla sınırlıdır.
MADDE 7 – 2575 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dokuzuncu, Onuncu, Onbirinci, Onikinci, Onüçüncü,
On dördüncü, On beşinci ve On altıncı” ibaresi “Dokuzuncu ve Onuncu”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 8 – 2575 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Birinci ve On yedinci daireler ile” ibaresi “Birinci Daire
ve” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 9 – 2575 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin başlığı “Birinci
Dairenin görevleri” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “Birinci ve On
yedinci daireler:” ibaresi “Birinci Daire:” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 10 – 2575 sayılı Kanunun 52/A maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
2. Başkanlık Kurulunun kararlarına karşı ilgililerce Başkanlar Kuruluna yedi gün içinde itiraz edilebilir. Başkanlar Kurulu, Başkanlık
Kurulu kararlarını aynen onaylayabileceği gibi değiştirerek de onaylayabilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhine
başka bir yargı merciine başvurulamaz.
MADDE 11 – 2575 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “31/12/2016” ibaresi “31/12/2019”, aynı fıkranın
(a) bendinde yer alan “yirmi” ibaresi “on dört” ve (c) bendinde yer alan
“onbeştir” ibaresi “on birdir” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 12 – 2575 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 27 – 1. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte
Danıştay üyelerinin üyelikleri sona erer. Ancak vekalet edenler hariç
olmak üzere bu tarih itibarıyla Danıştay Başkanı, Başsavcısı, başkanvekili ve daire başkanı olarak görev yapanların Danıştay üyelikleri
devam eder.
2. Birinci fıkra uyarınca üyelikleri sona erenlerden;
a) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından seçilenler arasından
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca,
b) Cumhurbaşkanı tarafından seçilenler arasından Cumhurbaşkanınca,
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş gün içinde, bu
maddenin üçüncü fıkrasındaki kadro sayısı dikkate alınmak suretiyle
Danıştay üyesi seçimi yapılır.
3. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Danıştay meslek
mensuplarının kadro sayısı yüz on altıdır. Birinci fıkranın ikinci cümlesi uyarınca üyelikleri devam edenler, kadro sayısında dikkate alınır.
4. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla üçüncü fıkrada
belirtilen kadro sayısını aşan üye kadroları herhangi bir işleme gerek
kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
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5. İkinci fıkranın (a) bendi hükmü kapsamında olup Danıştay üyeliğine seçilmeyenler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ilgili dairesi
tarafından, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün
içinde idari yargıda sınıf ve derecelerine uygun bir göreve atanır.
6. İkinci fıkranın (b) bendi hükmü kapsamında olup Danıştay üyeliğine seçilmeyenlerden, ikinci fıkra uyarınca yapılan seçim tarihinden
itibaren beş gün içinde idari yargıda bir göreve atanmak için talepte
bulunanlar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ilgili dairesi tarafından takip eden beş gün içinde idari yargıda sınıf ve derecelerine uygun
bir göreve atanır. Talepte bulunmayanlar ise başka bir göreve atanmak
üzere Başbakanlığa bildirilir.

718

7. Altıncı fıkranın son cümlesi uyarınca atananlar, Danıştay üyelerine
sağlanan her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminatlar ile diğer mali ve
sosyal hakları almaya devam ederler. Üyelikleri sona erenlerin, seçim
veya atamaları yapılıncaya kadar, özlük hakları Danıştay tarafından
karşılanmaya devam olunur.
8. Danıştay üyelerinden Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğine
seçilmiş olup bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulu asıl üyeliği devam edenler, bu görevlerinin
bitmesine üç ay kala ilgisine göre Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
veya Cumhurbaşkanı tarafından yeniden Danıştay üyeliğine seçilebilirler. Yeniden seçilenler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğinin
sona ermesinden itibaren on iki yıl görev yaparlar. Yeniden seçilmeyenler
hakkında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğinin sona erdiği
tarihten itibaren ilgisine göre beşinci ve altıncı fıkra hükümleri uygulanır.
Ancak idari yargıda bir göreve atanacaklar bakımından, 11/12/2010
tarihli ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun
28 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmü uygulanır.
9. Birinci fıkranın ikinci cümlesi uyarınca üyelikleri devam eden
üyeler ile ikinci fıkra uyarınca seçilen üyeler, bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren on iki yıl görev yaparlar. Bu üyelerin atama veya
seçim nedeniyle yürüttükleri görevleri, bu görevlerinin süresi bitene kadar
devam eder. Ancak, İdari Dava Daireleri Kurulunda görevi devam eden
üye sayısının on dörtten fazla olması hâlinde, üyelerden hangilerinin
görevlerine devam edeceği Başkanlık Kurulunca belirlenir.
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10. Seçilmeyen üyelerin atama veya seçim nedeniyle yürüttükleri
görevler de bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sona erer. Bu
görevler için ikinci fıkra uyarınca yapılan seçimlerin tamamlanmasından
itibaren on gün içinde atama veya seçim yapılır.
11. Birinci fıkranın ikinci cümlesi uyarınca üyelikleri devam eden
üyeler ile ikinci fıkra uyarınca seçilen üyelerin daha önce Danıştay üyesi
olarak çalıştıkları süreler üyelik kıdeminde dikkate alınır.
12. Başkanlık Kurulu, ikinci fıkra uyarınca yapılan seçimlerin
tamamlanmasından itibaren on gün içinde, dairelerin iş durumunu ve
ihtiyaçlarını dikkate alarak Danıştay üyelerinin hangi dairelerde görev
yapacağını yeniden belirler.
13. Başkanlık Kurulu, iş durumunu ve ihtiyaçları dikkate alarak bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç yıl içinde daire
sayısını 13 üncü maddede öngörülen daire sayısına indirir. Ancak bu
daireler, Başkanlık Kurulunca kapatılıncaya kadar görevlerine devam
ederler.
14. Başkanlık Kurulu, on üçüncü fıkra uyarınca yapılan her daire
kapatma işleminden sonra iş durumunu ve ihtiyaçları dikkate alarak
daireler arasındaki iş bölümünü yeniden belirler. Buna ilişkin karar
derhâl Resmî Gazete’de yayımlanır ve yayımı tarihinden itibaren on
gün sonra uygulanmaya başlanır.
15. Başkanlık Kurulu, iş bölümüne ilişkin kararın Resmî Gazete’de
yayımlanmasından itibaren on gün içinde, dairelerin iş durumunu ve
ihtiyaçlarını dikkate alarak kapatılan dairelerde görev yapan daire
başkanı, üye ve tetkik hâkimlerinin hangi dairelerde görev yapacağını
belirler. Dairelerde görev verilmeyen daire başkanları, başkanlık süresinin
bitimine kadar Danıştay Başkanlığı nezdinde görev yapar. Başkanlık
görev süresi Danıştay Başkanlığı nezdinde sona erenlerin veya başka bir
daireye başkan olarak görevlendirilenlerin daire başkanlığı kadroları,
başka bir işleme gerek kalmaksızın üye kadrosuna dönüşür.
16. İş bölümüne ilişkin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından
itibaren on gün içinde, dava dosyaları ayrıca bir karar verilmesine yer
olmaksızın listeye bağlanmak suretiyle mevcut hâlleriyle ilgili daireye
devredilir.
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17. Danıştay meslek mensupları kadro sayısı doksana düşünceye kadar,
boşalan her iki üyelik için bir üye seçimi yapılır. Seçim yapılmayan üye
kadroları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Kadro
sayısı doksana düşünceye kadar 9 uncu maddeye göre yapılacak duyuru,
sekizinci üyeliğin boşaldığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde yapılır.
MADDE 13 – 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanununun 27 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “çalışmaya
ara verme süresi içinde ise idare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararlara en yakın nöbetçi mahkemeye veya kararı veren hâkimin
katılmadığı nöbetçi mahkemeye,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
MADDE 14 – 2577 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “idare ve vergi mahkemeleri” ibaresi
“ve sadece bir idare veya bir vergi mahkemesi bulunan yerlerdeki idari
yargı mercileri” şeklinde ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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2. Çalışmaya ara verme süresi içinde; bölge idare mahkemesi başkanının önerisi üzerine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, birden
fazla idari yargı mercii olan yerlerde idare veya vergi mahkemeleri başkan
ve üyeleri arasından görevlendirilecek yeteri kadar hâkimin katıldığı bir
nöbetçi mahkeme kurulur. Bölge idare mahkemeleri için ise bölge idare
mahkemesi başkanının önerisi üzerine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunca, tüm daire başkan ve üyeleri arasından görevlendirilecek
yeterli sayıda nöbetçi daire kurulur.
MADDE 15 – 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 5 inci maddesinde yer alan “yirmi üç” ibareleri “on iki” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 16 – 2797 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında
yer alan “beş” ibaresi “üç”, “beşten” ibaresi “üçten”, “daire sayısının en
az iki katı” ibaresi “her daireden en az bir” şeklinde değiştirilmiş, aynı
fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “ve başkanlarının katıldığı dairelerden bir, katılmadığı dairelerden iki üyenin”
ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
Genel kurul toplantısına katılan üye sayısının çift olması hâlinde,
ilgili kurul başkanı tarafından belirlenecek daireden bir üye daha
Kurula katılır.
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MADDE 17 – 2797 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
Yargıtay üyeleri on iki yıl için seçilir. Bir kimse iki defa Yargıtay
üyesi seçilemez.
Görev süresi sona erenler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ilgili
dairesi tarafından adli yargıda sınıf ve derecelerine uygun bir göreve
atanır.
Görevi sona eren üyelerin Yargıtayla ilişkileri kesilir; ancak atamaları
gerçekleşinceye kadar, özlük hakları Yargıtay tarafından karşılanmaya
devam olunur.
MADDE 18 – 2797 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “on” ibaresi “altı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 19 – 2797 sayılı Kanunun 30/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az beş yıl Yargıtay üyeliği yapmış olanlar” ibaresi
“Yargıtay üyeleri” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 20 – 2797 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ellimilyar liraya” ibareleri “on milyon Türk lirasına”
şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Ulusal veya uluslararası sempozyum, seminer ve diğer bilimsel toplantılar ile fiziki veya elektronik olarak kitap, dergi veya diğer her türlü
yayın faaliyetlerinin giderleri ve kütüphaneye satın alınacak her türlü
süreli veya süresiz yayınların bedeli döner sermayeden karşılanabilir.
MADDE 21 – 2797 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin üçüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Birinci fıkra uyarınca dosya kendisine gönderilen ilgili hukuk dairesi,
bir ay içinde yapacağı ön inceleme sonucunda iş bölümü bakımından
kendisini görevli görmez ise gerekçesiyle birlikte dosyayı görevli olduğu
kanısına vardığı ilgili hukuk dairesine gönderir. Bir aylık sürenin bitiminden sonra veya duruşma günü verilen dosya hakkında gönderme
kararı verilemez. Gönderme kararı üzerine dosya kendisine gelen hukuk
dairesi iki hafta içinde yapacağı ön inceleme sonucunda görevli olmadığı
kanaatindeyse, varsa geçici hukuki koruma tedbirlerine dair talepler
hakkında da karar vermek suretiyle dosyayı Hukuk İşbölümü İnceleme
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Kuruluna gönderir. İki haftalık sürenin bitiminden sonra gönderme
kararı verilemez. Kurul tarafından yapılan ön inceleme sonunda verilen
iş bölümüne ilişkin karar kesindir.
MADDE 22 – 2797 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 15 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yargıtay üyelerinin üyelikleri sona erer. Ancak yeni seçim yapılıncaya kadar
görevlerine devam eden eski başkanlar hariç olmak üzere, bu tarih
itibarıyla Yargıtay Birinci Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, birinci
başkanvekili, Cumhuriyet Başsavcıvekili ve daire başkanı olarak görev
yapanların Yargıtay üyelikleri devam eder.
Birinci fıkra uyarınca üyelikleri sona eren Yargıtay üyeleri arasından,
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren beş gün içinde, üçüncü fıkradaki kadro sayısı dikkate
alınmak suretiyle Yargıtay üyesi seçimi yapılır.
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Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Yargıtay meslek mensuplarının (Yargıtay Birinci Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, birinci
başkanvekilleri, Cumhuriyet Başsavcıvekili, daire başkanları ve üyeler)
kadro sayısı üç yüz ondur. Birinci fıkranın ikinci cümlesi uyarınca
üyelikleri devam edenler, kadro sayısında dikkate alınır.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla üçüncü fıkrada belirtilen kadro sayısını aşan üye kadroları herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
Yargıtay üyeliğine seçilmeyenler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
ilgili dairesi tarafından, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
on gün içinde sınıf ve derecelerine uygun bir göreve atanır.
Üyelikleri sona erenlerin, seçim veya atamaları yapılıncaya kadar,
özlük hakları Yargıtay tarafından karşılanmaya devam olunur.
Yargıtay üyelerinden Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğine
seçilmiş olup bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulu asıl üyeliği devam edenler, bu görevlerinin
bitmesine üç ay kala Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından
yeniden Yargıtay üyeliğine seçilebilirler. Yeniden seçilenler, Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğinin sona ermesinden itibaren on
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iki yıl görev yaparlar. Yeniden seçilmeyenler ise, Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu üyeliği sona erdikten sonra Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu ilgili dairesi tarafından sınıf ve derecelerine uygun bir göreve
atanır. Ancak bu kişiler bakımından 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 28 inci maddesinin
üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmü uygulanır.
Birinci fıkranın ikinci cümlesi uyarınca üyelikleri devam eden üyeler
ile ikinci fıkra uyarınca seçilen üyeler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren on iki yıl görev yaparlar. Bu üyelerin atama veya seçim
nedeniyle yürüttükleri görevleri, bu görevlerinin süresi bitene kadar
devam eder.
Seçilmeyen üyelerin atama veya seçim nedeniyle yürüttükleri görevler
de bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sona erer. Bu görevler
için ikinci fıkra uyarınca seçim yapıldığı tarihten itibaren on gün içinde
atama veya seçim yapılır.
Birinci fıkranın ikinci cümlesi uyarınca üyelikleri devam eden üyeler
ile ikinci fıkra uyarınca seçilen üyelerin daha önce Yargıtay üyesi olarak
çalıştıkları süreler üyelik kıdeminde dikkate alınır.
Birinci Başkanlık Kurulu, ikinci fıkra uyarınca yapılan seçimden
itibaren on gün içinde, dairelerin iş durumunu ve ihtiyaçlarını dikkate
alarak Yargıtay üyelerinin hangi dairelerde görev yapacağını yeniden
belirler.
Birinci Başkanlık Kurulu, iş durumunu ve ihtiyaçları dikkate alarak
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç yıl içinde
daire sayısını 5 inci maddede öngörülen daire sayısına indirir. Ancak bu
daireler, Birinci Başkanlık Kurulunca kapatılıncaya kadar görevlerine
devam ederler.
Birinci Başkanlık Kurulu, on ikinci fıkra uyarınca yapılan her daire
kapatma işleminden sonra iş durumunu ve ihtiyaçları dikkate alarak
daireler arasındaki iş bölümünü yeniden belirler. Buna ilişkin karar
derhâl Resmî Gazete’de yayımlanır ve yayımı tarihinden itibaren on
gün sonra uygulanmaya başlanır.
Birinci Başkanlık Kurulu, iş bölümüne ilişkin kararın Resmî Gazete’de
yayımlanmasından itibaren on gün içinde, dairelerin iş durumunu ve
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ihtiyaçlarını dikkate alarak kapatılan dairelerde görev yapan daire
başkanı, üye ve tetkik hâkimlerinin hangi dairelerde görev yapacağını
belirler. Dairelerde görev verilmeyen daire başkanları, başkanlık süresinin
bitimine kadar Yargıtay Birinci Başkanlığı nezdinde görev yapar. Başkanlık görev süresi Yargıtay Birinci Başkanlığı nezdinde sona erenlerin
veya başka bir daireye başkan olarak görevlendirilenlerin daire başkanlığı
kadroları başka bir işleme gerek kalmaksızın üye kadrosuna dönüşür.
İş bölümüne ilişkin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından
itibaren on gün içinde, dava dosyaları ayrıca bir karar verilmesine yer
olmaksızın listeye bağlanmak suretiyle mevcut hâlleriyle ilgili daireye
devredilir.
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Yargıtay meslek mensupları (Yargıtay Birinci Başkanı, Cumhuriyet
Başsavcısı, Birinci başkanvekilleri, Cumhuriyet Başsavcıvekili, daire
başkanları ve üyeler) kadro sayısı iki yüze düşünceye kadar, boşalan her
iki üyelik için bir üye seçimi yapılır. Seçim yapılmayan üye kadroları
başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
MADDE 23 – 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar
Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yazılı
sınavda” ibaresi “yapılan yazılı ve sözlü sınav neticesinde” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 24 – 2802 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “geçen işleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kanun
yolu değerlendirme formları,” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 25 – 2802 sayılı Kanunun mülga 28 inci maddesi başlığı
ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Kanun Yolu Değerlendirme Formu
MADDE 28 – Yargıtay ve Danıştay daireleri ile genel kurullarınca
yapılan kanun yolu incelemeleri sonunda;
a) İstinaf kanun yolu incelemesinde görev alan daire başkanı, üye,
Cumhuriyet başsavcısı ve savcılar,
b) İlk derece yargı yerlerinde duruşmaya, karara veya hükme katılan,
karar veya hükmü veren ya da soruşturma aşamasında görev yapan
hâkimler,
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c) İlk derece yargı yerlerinde soruşturma aşamasında görev alan,
iddianameyi tanzim eden, duruşmaya katılan, mütalaa veren veya
kanun yoluna başvuran Cumhuriyet savcıları, hakkında kanun yolu
değerlendirme formu düzenlenir.
Kanun yolu değerlendirme formu; soruşturmanın niteliği, iddianame,
karar veya hükmün hukuka uygunluğu ve isabet derecesi, soruşturma,
kovuşturma veya yargılamanın hedef sürede tamamlanması, gereksiz masrafa sebebiyet verilmesi, duruşmalara hazırlıklı çıkılması veya hazırlıksız
çıkılarak gecikmelere neden olunması, dosyaların eksiklik nedeniyle geri
çevrilmeye neden olmayacak şekilde görevli daire veya birime gönderilmesi, bilirkişi görevlendirilmesinin hukuka uygun yapılması, soruşturma,
kovuşturma veya yargılama işlemlerinin usul hükümlerine uygun olarak
doğru ve zamanında yapılması, dava konularının anlayış ve yönlendirilmesi ile mütalaa, gerekçeli karar ve tebliğnamelerin yazılış, tahlil ve
sonuçlandırılmasında başarı gösterilmesi gibi hususlar dikkate alınarak
çok iyi, iyi, orta ve zayıf şeklinde düzenlenir. Yapılan incelemede olumlu
veya olumsuz kanaat edinilememesi hâlinde, değerlendirme formu bu
durum belirtilerek düzenlenir.
Hükmün onanmış veya bozulmuş olması tek başına olumlu veya
olumsuz değerlendirme yapılmasını gerektirmez. Ayrıca, incelenen
karara uygun muhalefet şerhi bulunması hâlinde olumsuz değerlendirme yapılamaz.
Bölge adliye mahkemeleri veya bölge idare mahkemeleri dairelerince
yapılan istinaf kanun yolu incelemesi sonucunda yukarıdaki fıkralarda
belirtilen kriterler esas alınarak kanun yolu değerlendirme formu düzenlenir. Aynı dosyaya ilişkin olarak istinaf kanun yolu incelemesi sonucu
düzenlenen değerlendirme formu ile temyiz incelemesi sonucu düzenlenen değerlendirme formu arasında çelişki bulunması hâlinde temyiz
mercilerince düzenlenen değerlendirme formu esas alınır.
Değerlendirme formu, kararı inceleyen heyetin başkanı tarafından
düzenlenir. Hakkında değerlendirme formu düzenlenenler, formun Ulusal
Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP)’ne kaydedilmesinden itibaren bir ay
içinde gerekçelerini belirtmek suretiyle değerlendirme formunun yeniden
incelenmesini isteyebilir. Yeniden inceleme talebi, başvuru tarihinden
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itibaren bir ay içinde incelemeyi yapan daire tarafından oyçokluğuyla
karara bağlanır.
Yukarıdaki fıkraların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Yargıtay
ve Danıştayın görüşü alınmak suretiyle Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.
Soruşturma, kovuşturma veya yargılamanın tamamlanması için
öngörülen hedef süreler Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun görüşü
alınarak Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir.
MADDE 26 – 2802 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci
fıkrasına “geçen işleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “kanun yolu
değerlendirme formları” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 27 – 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 28 inci maddesine yedinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve mevcut sekizinci ve dokuzuncu
fıkralar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yazılı sınav, Akademide ders veren öğretim elemanları arasından
Yönetim Kurulunca seçilen başkan ile dört asıl ve iki yedek üyeden oluşan
yazılı sınav kurulu tarafından yapılır.
Sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede en az yetmiş puan alanlar yazılı sınavda başarılı kabul edilir ve
sözlü sınava alınır. Yazılı sınavda başarı gösteremeyenlere iki ay içinde
bir sınav hakkı daha tanınır.
Sözlü sınav; Başkanın başkanlığında, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı,
Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel genel müdürleri ile Yönetim Kurulu
tarafından Akademide ders veren öğretim elemanları arasından seçilen
iki asıl ve bir yedek üyeden oluşan sözlü sınav kurulu tarafından yapılır.
Sözlü sınavda adayın;
a) Eğitim konularına ilişkin bilgi düzeyi, mevzuat ve içtihat bilgisi,
b) Mesleki yeterliliği, hukuki meseleleri kavrama, çözme ve ifade
etme yeteneği,
c) Özgüveni, temsil kabiliyeti ve davranışlarının mesleğe uygunluğu
değerlendirilir.
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Sözlü sınav puanı, üyelerin on birinci fıkrada belirtilen hususları değerlendirerek yüz üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasıdır.
Eğitim sonunda başarılı sayılmak için, yazılı sınav puanının yüzde
altmışı ile sözlü sınav puanının yüzde kırkının toplamının en az yetmiş
olması şarttır.
Eğitim sonunda başarılı sayılanların mesleğe kabulleri ile atanmaları
24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine göre yapılır. Eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarı gösteremeyenler, talepleri hâlinde Bakanlıkça merkez veya taşra teşkilâtında genel
idare hizmetleri sınıfında bir kadroya atanabilir, aksi hâlde bunların
adaylığına Bakanlıkça son verilir.
Yazılı ve sözlü sınava ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 28 – 4954 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 14 – Bu Kanunla değiştirilen 28 inci madde
hükümleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla henüz mesleğe
kabulü yapılmayan hâkim ve savcı adayları hakkında da uygulanır.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle Bakanlığın teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararı ile bir
yıllık staj süresini tamamlayan adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayları,
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca mesleğe kabul edilmeleri hâlinde,
hâkimlik ve savcılık mesleğine atanabilirler. Bu fıkranın uygulanmasına
ilişkin hususlar Akademinin görüşü alınarak Bakanlıkça yürürlüğe
konulan yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 29 – 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece
Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dördüncü,
Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar (318 inci,
319 uncu, 324 üncü, 325 inci ve 332 nci maddeler hariç) ile 3713 sayılı
Kanunun kapsamına giren suçlar sebebiyle açılan davalar, suçun işlendiği
yerin bağlı olduğu ilin adıyla anılan ağır ceza mahkemesinde görülür.
MADDE 30 – 5235 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin mülga dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

727

TBMM 26. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dördüncü,
Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar (318 inci,
319 uncu, 324 üncü, 325 inci ve 332 nci maddeler hariç) ile 3713 sayılı
Kanunun kapsamına giren suçlar sebebiyle açılan soruşturmalar suçun
işlendiği yerin bağlı olduğu ilin adıyla anılan Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülür. İl Cumhuriyet savcısı, suçun işlendiği yer Cumhuriyet
savcısından soruşturmanın kısmen veya tamamen yapılmasını isteyebilir.
Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde suçun işlendiği yer Cumhuriyet
savcısı zorunlu olan delilleri toplar ve gerekmesi hâlinde alınacak kararlar
bakımından bulunduğu yer sulh ceza hâkimliğinden talepte bulunur.
MADDE 31 – 5235 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

728

GEÇİCİ MADDE 6 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar
Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dördüncü,
Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar (318 inci,
319 uncu, 324 üncü, 325 inci ve 332 nci maddeler hariç) ile 3713 sayılı
Kanunun kapsamına giren suçlar sebebiyle açılmış olan davalarda, bu
Kanunla 15 inci maddeye eklenen hüküm uyarınca yetkisizlik kararı
verilemez; bu davalara kesin hükümle sonuçlandırılıncaya kadar bu
mahkemelerce bakılmaya devam olunur. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihe kadar bu fıkra kapsamındaki suçlar nedeniyle başlatılmış soruşturmalarda da bu Kanunla 21 inci maddeye eklenen hüküm uyarınca
yetkisizlik kararı verilemez.
MADDE 32 – 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun 133 üncü maddesinin birinci fıkrasına “yetkilerinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da yönetim organının yetkileri ile birlikte
ortaklık payları veya menkul kıymetler idare yetkilerinin” ibaresi ve
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
(5) Bu madde uyarınca atanan kayyımların görevleriyle ilgili iş ve
işlemlerinden dolayı tazminat davaları, 142 ila 144 üncü maddeler
uyarınca Devlet aleyhine açılır. Devlet, ödediği tazminattan dolayı
görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye
kullanan kayyımlara bir yıl içinde rücu eder.
MADDE 33 – 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 8 inci
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maddesinin birinci fıkrasında yer alan “aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan” ibaresi “verilen” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya birinci
cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Bu kararlara ilişkin dosyalar bölge adliye mahkemelerine gönderilemez.
MADDE 34 – 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “aleyhine
temyiz yoluna başvurulmuş olan” ibaresi “verilen” şeklinde değiştirilmiş
ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Bu kararlara ilişkin dosyalar bölge adliye mahkemelerine gönderilemez.
Bu kanun ile 9 kanunda toplam 48 madde değiştirilmiştir.
(ı). 15.7.2016 tarihli 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun:
Özeti
Bu Kanun ile;
•

Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve işlem maliyetlerinin azaltılması
için vergi kanunlarında değişiklik yapılması,

•

Yatırımlarda başta damga vergisi ve harçlardan kaynaklanan işlem
maliyetlerini azaltmak amacıyla istisna düzenlemeler yapılması,

•

Tahkim yargılamasında nispi harç uygulamasının kaldırılması,

•

Ar-Ge’ye yönelik vergisel teşviklere ilişkin hükümlerin 5746 sayılı
Kanun’da toplanması,

•

Faizsiz finans ürünlerinin yaygınlaştırılması amacıyla kira sertifikalarının ihracına yönelik sistemin gözden geçirilmesi ve mevcut
istisnaların her türlü kira sertifikası ihracını kapsayacak şekilde
yeniden düzenlenmesi,

•

Bölgesel yönetim merkezlerinin kurumlar vergisi muafiyetine
ilişkin durumunun netleştirilmesi, bu merkezlerde çalışanlara
ücret istisnası sağlanması, bu merkezlere tanınan kazanç istisnası
kapsamındaki hizmet türlerinin genişletilmesi,
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•

Birikimli hayat sigortalarından veya bireysel emeklilik sisteminden
ayrılanların toplu para ödemesi yerine düzenli maaş ödemeleri
öngören yıllık gelir sigortasına geçmelerinin teşvik edilmesi,

•

Ticari işletmelere dâhil binalar için yapılan ısı yalıtımı ve enerji
tasarrufu sağlamaya yönelik harcamaların doğrudan gider
yazılabilmesi,

•

Sermaye piyasası araçlarının vergilendirilmesinde stopaj oranının
elde tutma süresine göre farklılaştırılması,

•

Mükellefler tarafından vergi dairelerine verilen muhtasar beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen bildirgelerin tek
elde birleştirilmesi,

•

Şirket kuruluş işlemlerinde ortaya çıkan bürokratik işlemler ve
şirket kuruluş maliyetlerinin azaltılması,

•

Sermaye şirketlerinin tasfiye süreçlerinin kısaltılması,

•

Sermaye şirketleri hakkında mal beyanında bulunma yükümlülüğünün uygulanmaması,

•

İflas erteleme uygulamalarında ortaya konan sorunların giderilmesi,

•

Çeke olan güvenin artırılması ve karşılıksız çekin engellenmesi
amacıyla Türk Ticaret Kanunu ile Çek Kanunu’nda değişiklik
yapılması ve çekin karşılığının bulunmaması halinde adli para
cezası yaptırımı uygulanmasını sağlayan hükümler getirilmektedir.

İçeriği
MADDE 1 – 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun
179 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Sermaye Şirketleri ile Kooperatiflerin İflası ve İflasın Ertelenmesi
MADDE 179 – Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin, aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden düzenlenen ara bilançoya göre borca
batık olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler veya şirket
ya da kooperatif tasfiye hâlinde ise tasfiye memurları veya bir alacaklı
tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse, önceden takibe hacet
kalmaksızın bunların iflasına karar verilir. Şu kadar ki, idare ve temsil
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ile vazifelendirilmiş kimseler ya da alacaklılardan biri, şirket veya kooperatifin malî durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair
bir iyileştirme projesini son bir yıldan uzun süre ile şirket merkezinin
bulunduğu yerdeki mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilir.
İyileştirme projesinde, yeni nakit kaynak konulması dâhil nesnel ve
gerçek kaynaklar ve önlemler ile erteleme süresince tüm işletme giderlerinin ve çalışma sermayesinin nasıl karşılanacağı gösterilir.
Mevcut borçların ödeme süre ve tutarlarını, alacaklıların adreslerini,
faaliyet gösterilen sektörün özelliklerine göre stoklar ile bunların bekleme
sürelerini ve tutarlarını gösteren listeler, vergi dairesine sunulmuş en son
bilanço ve gelir tablosu, şirket veya kooperatifin ticaret sicili tasdiknamesi
ile iyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olduğunu gösteren diğer
bilgi ve belgelerin, işletmenin devamlılığı esasına göre düzenlenmiş ara
bilançoyla birlikte mahkemeye sunulması zorunludur.
Üçüncü fıkrada belirtilen liste ve belgelerin iflasın ertelenmesi talebiyle
birlikte sunulmaması veya mahkemece verilecek iki haftalık kesin süre
içinde tamamlanmaması hâlinde iflasın ertelenmesi talebi ispatlanamamış sayılır ve borca batık olduğunun anlaşılması hâlinde talep sahibi
şirketin veya kooperatifin iflasına karar verilir.
Daha önce iflasın ertelenmesinden yararlanmış bir sermaye şirketi veya
kooperatif, duruma göre uzatma dâhil erteleme süresinin bitiminden
itibaren bir yıl geçmedikçe iflasın ertelenmesi talebinde bulunamaz.
MADDE 2 – 2004 sayılı Kanunun 179/a maddesi başlığıyla birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Erteleme Yargılaması
MADDE 179/a – Mahkeme, iflasın ertelenmesi talebinde bulunulması üzerine, yönetim organının yerine geçmesi ya da yönetim organı
kararlarını veya işlemlerinin bir kısmını veya tamamını onaylaması ve
ayrıca envanter işlemlerini başlatarak kontrolü altında yürütmesi için,
derhal, görevinin gerektirdiği mesleki ve teknik yeterliliğe sahip, yeterli
sayıda kayyım atar.
İflasın ertelenmesi talebi, kayyımın atanmasına ilişkin karar, kayyımın
mahkemece belirlenmiş görevleri ve temsil yetkisi ile bunların sınırları
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tescil edilmek üzere ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir ve 166 ncı
maddenin ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinde öngörülen
usulle ilan ettirilir. Bu ilanda alacaklıların iflasın ertelenmesi talebinin
ilanından itibaren iki haftalık kesin süre içinde itiraz ederek iflasın ertelenmesi şartlarının bulunmadığını ileri sürebilecekleri ve mahkemeden
talebin reddini isteyebilecekleri belirtilir.
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Mahkeme ayrıca şirketin veya kooperatifin malvarlığının korunması
ve faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan tedbirleri alır; 179/b
maddesinin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri saklı kalmak ve toplam
iflasın ertelenmesi süresinden sayılmak kaydıyla, 21/7/1953 tarihli
ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna
göre yapılan takipler de dâhil olmak üzere şirket veya kooperatif aleyhine takip yapılmasını yasaklayabilir veya evvelce başlatılmış takipleri
durdurabilir. Bu süre içinde ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları
uygulanmaz; bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak
düşüren müddetler işlemez.
İflasın ertelenmesi yargılaması sırasında tedbir talebinin reddi veya
bu talebin kabulü hâlinde aynı mahkemeye yapılacak itiraz üzerine
verilecek kararlara karşı 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 341 inci ve devamı maddeleri uyarınca istinaf
yoluna başvurulabilir.
Kayyım, mahkemece uygun görülecek sürelerde, sermaye artırımı ödemelerinin gerçekliği ve bunların kullanım yerlerini de gösterecek şekilde
şirket veya kooperatifin faaliyetleri hakkında rapor verir.
Mahkeme gerektiğinde kayyımın görevine son verebilir ve görevine
son verilen ya da istifa eden kayyımın yerine yenisini seçer. Mahkemece
atanan kayyımlar, özel sicilinde kaydedilmek üzere mahkemenin bağlı
bulunduğu adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına bildirilir. Bir kişi aynı anda en fazla üç dosyada kayyım olarak
atanabilir. Kayyımın sorumlulukları hakkında 227 nci maddenin
dördüncü ve beşinci fıkrası hükümleri uygulanır.
Mahkeme, gerekli görürse idare ve temsille vazifelendirilmiş kimseleri
ve alacaklıları dinleyebilir.
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Şirket veya kooperatif, erteleme yargılaması sırasında ancak bir defaya
mahsus olmak üzere revize iyileştirme projesi verebilir.
İflasın ertelenmesi talepleri öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırılır.
Mahkeme, projeyi ciddi ve inandırıcı bulur ve şirket veya kooperatifi iflasın ertelenmesine layık görürse iflasın ertelenmesine; şirket veya
kooperatifin borca batık olmadığını tespit ederse erteleme talebi ile
iflas davasının reddine; aksi takdirde şirketin veya kooperatifin iflasına
karar verir.
MADDE 3 – 2004 sayılı Kanunun 179/b maddesi başlığıyla birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Erteleme Kararı ve Sonuçları
MADDE 179/b – Erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı
Kanuna göre yapılan takipler de dâhil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyati tedbir ile ihtiyati haciz
kararları uygulanmaz; bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı
ve hak düşüren müddetler işlemez.
Erteleme sırasında taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehniyle temin
edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir; ancak bu takip
nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez. Bu durumda erteleme süresince işleyecek olup mevcut rehinle
karşılanamayacak faizler teminatlandırılmak zorundadır.
206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluyla
takip yapılabilir.
Erteleme süresi azami bir yıldır. Bu süre mahkemece uygun görülmesi
hâlinde bir yıl daha uzatılabilir. Uzatma talebi hakkında karar verilebilmesi için erteleme kararının kesinleşmesi bekletici sorun yapılır. Uzatma
yargılaması sırasında ancak bir defa revize iyileştirme projesi verilebilir.
İflasın ertelenmesine karar veren mahkeme 179/a maddesi uyarınca
atanan kayyımın görevine devam etmesine karar verebileceği gibi aynı
niteliklere sahip yeni kayyım da atayabilir. Kayyım, takvim yılının her
üç aylık dönem sonu itibarıyla şirketin projeye uygun olarak iyileşme
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gösterip göstermediğini mahkemeye rapor eder. Kayyım ayrıca şirketteki
olağanüstü gelişmeleri mahkemeye derhal rapor etmekle yükümlüdür.
Erteleme süresi sonunda, kayyımın verdiği raporlardan veya gerek
gördüğünde alacağı bilirkişi raporundan borca batıklığın devam ettiğini
tespit eden mahkeme, şirketin veya kooperatifin iflasına karar verir.
Erteleme süresi dolmamakla birlikte, mahkeme kayyımın verdiği
raporlardan veya gerek gördüğünde alacağı bilirkişi raporundan şirketin
veya kooperatifin malî durumunun iyileştirilmesinin mümkün olmadığı
kanaatine varırsa, erteleme kararını kaldırarak şirketin veya kooperatifin iflasına; şirket veya kooperatifin bu aşamada borca batıklığının
ortadan kalktığı sonucuna varırsa, erteleme talebi ile iflas davasının
reddine karar verir.
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İflasın ertelenmesi talebi üzerine mahkemece verilen nihai kararların
hüküm fıkraları tescil edilmek üzere ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir
ve 166 ncı maddenin ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinde
öngörülen usulle ilan ettirilir.
MADDE 4 – 2004 sayılı Kanuna 179/b maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki 179/c maddesi eklenmiştir.
Kanun Yolları
MADDE 179/c – İflasın ertelenmesi talebi üzerine mahkemece verilen
nihai kararlara karşı borçlu şirket veya kooperatif ya da erteleme talep
eden alacaklı tarafından kararın tebliğinden; diğer ilgililer tarafından ise
kararın ilanından itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir.
Bölge adliye mahkemesi tarafından verilen kararlara karşı da aynı esaslar
dâhilinde on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.
Bölge adliye mahkemesince iflasın ertelenmesi kararının kaldırılması veya bölge adliye mahkemesi tarafından verilen iflasın ertelenmesi
kararının Yargıtay tarafından bozulması hâlinde, borçlunun malvarlığı
üzerindeki tedbirler devam eder. Mahkeme davanın seyrine göre bu
tedbirleri değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir.
MADDE 5 – 2004 sayılı Kanunun 287 nci maddesinin sekizinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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Konkordatonun tasdiki yargılaması mühlet içinde bitirilememişse
asliye ticaret mahkemesi, komiserin gerekçeli raporunu da dikkate alarak,
mühletin bitiminden sonraki dönem için geçerli olmak üzere borçluya
karşı evvelce başlatılmış olan takiplerin durdurulmasına veya borçluya
karşı yeni takip yapılmamasına karar verebilir.
MADDE 6 – 2004 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 12 – Bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen
hükümler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan iflasın
ertelenmesi talepleri hakkında uygulanır.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş iflasın ertelenmesi kararına dayanılarak yapılan uzatma talebi hakkında verilecek
karar da iflasın ertelenmesi talebi hakkında verilmiş karara ilişkin
kanun yoluna tabidir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte derdest olan dosyalarda kayyım
olarak atanan kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
on gün içinde, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına bildirilir. Üçten fazla dosyada görevi devam eden kayyımlara
yeni görev verilmez.
MADDE 7 – 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun
14 üncü maddesinin (A) bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
Yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada; son
üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulunun belirleyeceği
değerin üzerinde olan firma yetkililerine, Türk Ceza Kanununun 53
üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve
bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaları
kaydıyla, Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre iki yıl süreyle
hususi damgalı pasaport verilebilir.
MADDE 8 – 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesinin birinci fıkrasına
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“4/1/2002 tarihli” ibaresinden önce gelmek üzere “10/12/2003 tarihli
ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kamu
idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin yapacağı
her türlü ödemeler ile bunların dışında kalan ve” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 9 – 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (t) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
t) Emeklilik yatırım fonlarının, menkul kıymet yatırım fonlarının,
menkul kıymet yatırım ortaklıklarının, girişim sermayesi yatırım fonlarının ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının para ve sermaye
piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar,
MADDE 10 – 6802 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin beşinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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Sigorta şirketleri, iptal ettikleri sigorta muamelelerine ilişkin vergileri
(yalnızca iptal tarihinden sonraki döneme ait olan kısmı), iptalin gerçekleştiği dönemde; bankalar ve finansman şirketleri, 7/11/2013 tarihli
ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince tüketicilere iade ettikleri ücret, komisyon ve benzeri adlarla tahsil ettikleri
tutarlara ilişkin vergileri, iadenin gerçekleştiği dönemde hesaplanan
banka ve sigorta muameleleri vergisinden indirebilirler. Bu dönemde
indirilemeyen vergiler, sonraki dönem beyannamelerinde indirim konusu
yapılabilir.
MADDE 11 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 22 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
maddeye aşağıdaki (2) numaralı fıkra eklenmiş ve mevcut (2) numaralı
fıkra (3) numaralı fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.
1. Sigorta süresi en az on yıl veya ömür boyu olan tek primli yıllık
gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden müstesnadır. Şu kadar ki; bu istisnadan yararlananların (bu maddenin (2)
numaralı fıkrası kapsamında sigorta yaptıranlar dâhil) vefat, maluliyet
veya tasfiye gibi zorunlu nedenler hariç olmak üzere, on yıl tamamlanmadan tek primli yıllık gelir sigortalarından ayrılmaları hâlinde, ayrılma
tarihinde yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı üzerinden, 94 üncü
maddenin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendine
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göre tevkifat yapılır. İrat tutarlarının tespitinde 75 inci maddede yer
alan hükümlere uyulur.
2. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (b) alt
bendi ile aynı fıkranın (16) numaralı bendinin (c) alt bendi kapsamında
yapılan ödemeleri, sigorta süresi on yıl ve üzeri veya ömür boyu olan tek
primli yıllık gelir sigortalarına yatıranların, bu sigorta için yatırdıkları
kısma tekabül eden ödemelerin içerdiği irat tutarları (4632 sayılı Kanun
kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının
ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dâhil) gelir vergisinden müstesnadır. İstisna edilen tutarlar üzerinden 94 üncü maddenin birinci fıkrasının (15) ve (16) numaralı bentlerine göre tevkifat
yapılmaz. Şu kadar ki; bu istisnadan yararlananların vefat, maluliyet
veya tasfiye gibi zorunlu nedenler hariç olmak üzere, ödeme alarak on
yıl tamamlanmadan tek primli yıllık gelir sigortalarından ayrılmaları
hâlinde, bu fıkraya göre istisna edilen tutarlar üzerinden, ödemenin
kaynağına göre 94 üncü maddenin birinci fıkrasının (15) numaralı
bendinin (a) alt bendi veya aynı fıkranın (16) numaralı bendinin (b)
alt bendi için belirlenen oranlar dikkate alınarak tevkifat yapılır. İrat
tutarlarının tespitinde 75 inci maddede yer alan hükümlere uyulur.
MADDE 12 – 193 sayılı Kanunun;
a) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının;
1) (11) numaralı bendinde yer alan “ödenen en yüksek ödeme tutarından” ibaresi “çalışılan süreye bağlı olarak ödenen tutardan” şeklinde
değiştirilmiştir.
2) (14) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
14. a) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete
tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye
dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler;
b) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete
tabi işverenlerin, Ekonomi Bakanlığından alınan izne istinaden kurulan bölgesel yönetim merkezlerinde münhasıran merkezin faaliyet izni
kapsamında istihdam ettikleri hizmet erbabına Türkiye dışında elde
ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler;
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b) 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer
alan “ödenen en yüksek ödeme tutarından” ibaresi “çalışılan süreye bağlı
olarak ödenen tutardan” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 13 – 193 sayılı Kanunun mülga 33 üncü maddesi başlığıyla
birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Yurt Dışına Hizmet Veren İşletmelerde İndirim
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MADDE 33 – Bu Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının
(13) numaralı bendi ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar
Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde
yer alan indirim kapsamındaki faaliyet alanlarında hizmet veren işverenlerin, destek personeli hariç olmak üzere, münhasıran bu faaliyetler
için istihdam ettikleri ve fiilen bu işleri ifa eden hizmet erbabına ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra
hesaplanan vergiden, işverenin bu faaliyetlerinden sağladığı hasılatın
%85’inin yurt dışından elde edilmiş olması ve fatura veya benzeri
belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şartıyla, her bir
çalışan için faaliyetin yapıldığı yılın ocak ayına ait asgari ücretin safi
tutarının bu Kanunun 103 üncü maddesindeki gelir vergisi tarifesinin
birinci gelir diliminde yer alan oranla çarpılmasıyla bulunan indirim
tutarı mahsup edilir.
Bu indirim, yıl içinde vergilendirme dönemleri itibarıyla tahsil edilen
vergilerin, bu maddede yer alan şartların gerçekleşmesi hâlinde, takvim
yılına ilişkin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği
tarihten sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin muhtasar beyanname
üzerinden tahakkuk eden vergilerden mahsup edilmek suretiyle uygulanır.
Bu maddede yer alan %85 oranını, hizmet alanları itibarıyla veya
kazanç tutarına bağlı olarak ayrı ayrı veya birlikte %50’ye kadar
indirmeye veya %100’e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu, bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı
yetkilidir.
MADDE 14 – 193 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendine aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir.
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(İşletmeye dâhil olan gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar,
yapıldığı yılda doğrudan gider yazılabilir.)
MADDE 15 – 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci
fıkrasının;
a) (9) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
b) (13) numaralı bendinin;
1) Birinci cümlesinde yer alan “çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti” ibaresi “çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama,
veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle
Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim” şeklinde değiştirilmiştir.
2) Üçüncü cümlesine “hizmet alanları” ibaresinden sonra gelmek
üzere “ve kazanç tutarları” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 16 – 193 sayılı Kanunun 98 inci maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
MADDE 98/A – Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 31/5/2006 tarihli
ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek,
kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri
ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine
mahsustur.
Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek
verilmesi hususunda zorunluluk getirmeye veya kaldırmaya, kapsama
girecekleri gruplar, sektörler, gayrisafi iş hasılatları, istihdam edilen
işçi sayıları, gelir unsurları, il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya
birlikte tespit etmeye, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin şekil,
içerik ve ekleri ile ilgili olduğu dönemi ve uygulamaya ilişkin usul ve
esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı müştereken yetkilidir.
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Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesinde bu Kanunun 98 inci maddesinde belirtilen yer ve süreler dikkate alınır. Maliye
Bakanlığı; bölge, il, ilçe, mahal ve sektörlere göre yetkili vergi dairesini
ve beyannamenin verilme zamanını belirlemeye yetkilidir.
Bu Kanunda ve diğer kanunlarda, muhtasar beyanname ile aylık
prim ve hizmet belgesine yapılmış olan atıflar, bu iki belgenin tek bir
beyanname olarak birleştirildiği durumlarda, muhtasar ve prim hizmet
beyannamesine yapılmış sayılır.
MADDE 17 – 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin (17)
numaralı fıkrasına “bunların vadesi” ibaresinden sonra gelmek üzere
“elde tutulma süresi” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 18 – 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
28 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
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Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi kapsamında getirilen zorunluluk üzerine verilen beyannameye istinaden, 31/5/2006 tarihli ve
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca
düzenlenen tahakkuk fişi, mükellefe veya elektronik ortamda beyanname
gönderme yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda
iletilir.
MADDE 19 – 213 sayılı Kanunun 153 üncü maddesinin ikinci
fıkrasının;
a) Birinci cümlesinde yer alan “30 uncu” ibaresi “27 nci” şeklinde
değiştirilmiş, cümleye “vergi dairesine” ibaresinden sonra gelmek üzere
“yazılı veya elektronik ortamda” ibaresi eklenmiştir.
b) Sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Başvuru evraklarının elektronik ortamda intikaline ilişkin usul ve
esaslar Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca müştereken belirlenir.
MADDE 20 – 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin onuncu
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 21 – 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinin;
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a) Başlığı “Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257, mükerrer 257 nci
madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar
için ceza:” şeklinde değiştirilmiştir.
b) Birinci fıkrasında yer alan “mükerrer 257 nci madde uyarınca
getirilen zorunluluklara” ibaresi “mükerrer 257 nci maddesi ve Gelir
Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara”
şeklinde değiştirilmiştir.
c) Altıncı fıkrasının başına gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Elektronik ortamda bildirim veya form verilmesi mecburiyetine uyulmaması hâlinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, bildirim veya
formların belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik ortamda
3 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında uygulanır.
MADDE 22 – 213 sayılı Kanunun mülga 370 inci maddesi başlığıyla
birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
İzaha Davet
MADDE 370 – Vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitler
hakkında tespit tarihine kadar ihbarda bulunulmamış olması kaydıyla
mükellefler izaha davet edilebilir. Kendisine izaha davet yazısı tebliğ
edilen mükellefler, davet konusu tespitle sınırlı olarak, bu Kanunun
371 inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanamaz.
İzaha davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde izahta bulunulması durumunda;
1. Mükelleflerce yapılan izah sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin idarece anlaşılması hâlinde mükellefler söz konusu tespitle
ilgili olarak vergi incelemesine tabi tutulmaz veya takdir komisyonuna
sevk edilmez.
2. Mükelleflerce izahta bulunulan tarihten itibaren 15 gün içerisinde;
hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış
yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi
geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183
sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak
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gecikme zammı oranında bir zamla aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi
ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir. Bu
durum vergi incelemesi yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline
engel teşkil etmez.
Birinci fıkra kapsamında yapılmış ön tespitlerin, verginin bu Kanunun
359 uncu maddesinde yer alan fiillerle ziyaa uğratılmış olabileceğine
ilişkin olması hâlinde bu madde hükümleri uygulanmaz. Şu kadar
ki, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin
işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya
muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarının; her bir belge itibarıyla
50 bin Türk lirasını geçmemesi ve mükellefin ilgili yıldaki toplam mal
ve hizmet alışlarının %5’ini aşmaması kaydıyla mükellefler izaha davet
edilebilir. Bu fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak
bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak
suretiyle uygulanır.
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Maliye Bakanlığı ön tespitin niteliğini, izaha davetin şeklini ve kapsamını, daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek mercii, davet
yapılacakları, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya
ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
MADDE 23 – 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtlardan, maktu vergiye
tabi olanların her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda; nispi vergiye tabi
olanların ise sadece bir nüshası damga vergisine tabidir.
MADDE 24 – 488 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin;
a) Üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Şu kadar ki; bir kâğıt üzerinde birden fazla adi kefalet ve garanti
taahhüdü bulunması hâlinde, ayrı ayrı olmak üzere bunlardan yalnızca
birinden damga vergisi alınır.
b) Sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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Pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin müeyyidesi mahiyetinde olan taahhütlerden, başlı başına bir
sözleşmeye konu olmadıkça damga vergisi alınmaz.
MADDE 25 – 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Birinci fıkraya göre azami tutardan vergi alınan mukavelenamelerin, diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın sadece bedelinin artması
durumunda, artan bedele ilişkin bu hüküm uygulanmaz.
MADDE 26 – 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin;
a) Üçüncü fıkrasında yer alan “Sermaye Piyasası Kanununun uygulanmasıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulunca” ibaresi “Sermaye
Piyasası Kanunu ve Bankacılık Kanununun uygulanmasıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumunca” şeklinde değiştirilmiştir.
b) Dördüncü fıkrasında yer alan “nispi vergileri ise bu fıkra ile artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye” ibaresi “nispi vergileri ise kâğıt
türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 27 – 488 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
EK MADDE 2 – 1. İhracat ve ihracata ilişkin olduğunun tevsiki
kaydıyla aşağıda sayılan işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar (gümrük
idarelerine verilen beyannameler dâhil) damga vergisinden müstesnadır.
a) İhracat karşılığı yapılacak ödemeler (ihracatın finansmanında
kullanıldığının tevsiki kaydıyla prefinansman, Destekleme ve Fiyat
İstikrar Fonu çerçevesinde yapılan ödemelere ilişkin taahhütnameler
ile temliknameler ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçları ile genel
bütçeli idarelere olan borçların mahsubu dâhil).
b) İhracattan doğan alacağın ihracatçı tarafından temliki.
c) İhracat bağlantıları için düzenlenecek anlaşmalar.
ç) Transit ticarete konu malın satın alınması ve satılması.
d) Tedarik edildikleri şekliyle ihraç edilmek üzere mal alımı.
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e) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 131 inci
maddesine istinaden ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici
ithalat rejimine tabi ambalaj malzemesi ithali ile kati ihraç edilen
mallara ait ambalaj malzemesinin geçici ihracı ve ithali.
f ) Dahilde işleme izni kapsamında iznin geçerli olduğu süre içerisinde
yapılan ithalat.
g) Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında belgenin geçerli olduğu
süre içerisinde yapılan ithalat veya yurt içi alımlar.
ğ) Gerçekleştirilen mamul ürün ihracatı karşılığı olarak bu ürünlerin
üretiminde kullanılan girdilerin Toprak Mahsulleri Ofisinden veya Şeker
Kurumunca tespit edilen şeker fabrikalarından alımı.
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2. Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesine bağlanan aşağıda sayılan
diğer döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler nedeniyle, belgenin
geçerlilik süresi içerisinde belgede yer alan tutarla sınırlı olmak kaydıyla,
düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.
a) Kalkınma Bakanlığınca yayımlanan cari yıl yatırım programında
yer alan yatırımlardan ve Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bu programda yer almayan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların ihalesini
kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen ana
yüklenici firmaların (alt yükleniciler hariç);
i) Tam mükellef olması hâlinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet
eden oranda yapacakları teslim, hizmet ve faaliyetler ile tam mükellef
imalatçı firmaların, bahse konu işte kullanılmak üzere bu işin yapımını
yüklenen firmaya üreterek yapacakları mal ve malzeme ile hizmet satış
ve teslimleri,
ii) Dar mükellef olması hâlinde, söz konusu firmanın bu işte kullanacağı mal ve malzemeyi üreten tam mükellef imalatçı firmaların (işi
taahhüt eden firmalar dâhil) yapacakları satış ve teslimleri,
iii) Tam ve dar mükellef firmaların ortaklığı hâlinde, tam mükellef
firmaya kendi faaliyeti oranında, diğer firmaya ise (ii) alt bendi çerçevesinde tam mükellef firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
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iv) Yukarıda belirtilen (i), (ii) ve (iii) alt bentleri çerçevesinde proje
sahibi kamu kurumları ile bu projeleri üstlenen firmalara proje süresince
yapılacak teknik müşavirlik, mühendislik ve benzeri hizmet satışları.
b) i) Savunma Sanayii Müsteşarlığınca onaylanan savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili projeleri üstlenmiş tam mükellef
imalatçı firmalar ile savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarında
yapılacak araştırma ve geliştirme projelerini üstlenen tam mükellef
imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimler ile bu satış ve teslimler
sonrası doğan bakım ve onarım hizmetleri,
ii) Savunma Sanayii Müsteşarlığınca savunma, güvenlik veya istihbarat alanları açısından önem arz ettiği belirtilen savunma, güvenlik ve
istihbarata yönelik her türlü platform, sistem, yazılım, araç ve gereçlerini
üreten tam mükellef imalatçı firmalar ile savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarında yapılacak araştırma ve geliştirme projelerini üstlenen tam
mükellef imalatçı firmaların ülkenin savunma, güvenlik veya istihbaratı
ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yapacakları satış ve teslimler ile
bu satış ve teslimler sonrası doğan bakım ve onarım hizmetleri,
iii) Bu bendin (i) ve (ii) alt bentlerinde belirtilen firmalara, tam
mükellef imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
iv) Bu bendin (i) ve (ii) alt bentlerinde belirtilen işleri yüklenen
firmanın dar mükellef firma olması hâlinde, tam mükellef imalatçı
firmaların bu firmaya üreterek yapacakları satış ve teslimleri.
c) Tam mükellef imalatçı firmaların, Ekonomi Bakanlığınca belirlenen yatırım malları listesinde belirtilen malları üreterek yapacakları
satış ve teslimleri.
ç) Tam mükellef imalatçı firmaların, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında monte edilmemiş haldeki aksam ve parçaları ithal edebilecek
firmalara, ithal edebilecekleri bu aksam ve parçaları üreterek yapacakları
satış ve teslimleri.
d) Yap-İşlet Modeli çerçevesinde yapılacak yatırım projelerini üstlenen
tam mükellef firmaların yapacakları hizmet ve faaliyetleri.
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e) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından uluslararası ihaleye çıkarılmış yurt içi veya yurt dışı münhasıran yük taşıma işlerini yüklenen
tam mükellef firmaların bu faaliyetleri.
f ) Uluslararası yük taşımacılığından döviz olarak kazanılan navlun
bedellerinin yurda getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma
hizmet ve faaliyetleri.
g) Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri.
ğ) Yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları
dâhil), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde bulundukları sürede, döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetleri.
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h) Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin yurt içindeki ve yurt
dışındaki turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet
satışları.
ı) Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt dışında yerleşik firmalar adına gerçekleştirilen bakım ve onarım hizmetiyle, dış sefere çıkan
Türk ve yabancı bayraklı gemi, uçak veya tırların bakımı ve onarımı,
yenileme ve dönüşüm ile bakım, onarım, yenileme ve dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen mal (yakıt ve madeni yağlar hariç) ve hizmet
satışları.
i) Tam mükellef firmalarca, ihraç ürünlerimizin pazarlanması amacıyla yurt dışında mağaza açılması veya işletilmesi.
j) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan maden
havzalarından rödövans karşılığında maden çıkarımı ve işletmesiyle
ilgili üretim faaliyetleri.
k) Yurt içinde yerleşik haber ajanslarınca, yurt dışındaki yayın organlarına görüntülü veya görüntüsüz haber satışları.
l) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan ve
Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen yatırım malları, sınai mamuller
ve yazılım hizmetlerine yönelik ihaleleri kazanan tam mükellef imalatçı
firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri.
m) İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşma hükümlerine göre yurt
içinde bulunan yabancı kuruluşların yurt dışından getirme imkanına
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sahip bulundukları sınai mamulleri teslim eden tam mükellef imalatçı
firmalar ile uluslararası kuruluşlar, yabancı ülke temsilcilikleri ve kuruluşlarına ait tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen tam mükellef
müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri.
n) İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar kapsamında Türkiye’de
gerçekleştirilen projeleri üstlenen kurum, kuruluş veya şirketler (bunlar
tarafından yurt içinde projenin yürütülmesi amacıyla kurulan veya ortaklık gerçekleştirilen şirketler dâhil) tarafından proje kapsamında verilen
yapım ve teslim işlerini yüklenen firmaların (alt yükleniciler hariç);
i) Tam mükellef olması halinde, bunların yapacakları teslim ve hizmetleri ile tam mükellef imalatçı firmaların bu firmalara üreterek
yapacakları satış ve teslimleri,
ii) Tam ve dar mükellef firmaların ortaklığı şeklinde olması hâlinde,
tam mükellef firmanın ortaklığı oranında gerçekleştireceği teslim ve
hizmetleri ile tam mükellef imalatçı firmaların bu firmalara üreterek
yapacakları satış ve teslimleri.
o) Kamu özel iş birliği kapsamında tesis yapımı ve yenilenmesi işlerini
üstlenen tam mükellef firmaların yapacakları hizmet ve faaliyetleri.
3. Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi almak amacıyla proje formu
ekinde verilecek taahhütnameler ile bu maddenin (2) numaralı fıkrasının (a), (b), (d), (e), (g), (j), (l) ve (o) bentlerinde sayılan işlem
ve faaliyetlere ilişkin sözleşme safhasından önceki teminatlar ve ihale
kararlarına belge aranmaksızın resen damga vergisi istisnası uygulanır.
Belge sahibi firmaların belge konusu işe ilişkin mal, malzeme veya
hizmet temin ettiği kişi ve kurumlarla yapacağı işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlara damga vergisi istisnası uygulanması için, her iki işlem
tarafının da o işle ilgili olarak düzenlenmiş belgeye sahip olması şarttır.
4. Bu maddenin uygulamasında;
Uluslararası ihale: Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yerli ve
yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olarak çıkılan
ve yabancı firmalarca da teklif verilen ihaleyi,
Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi: Döviz kazandırıcı faaliyetleri
teşvik etmek amacıyla damga vergisi istisnası uygulanabilmesi için
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alınması ve ibraz edilmesi gereken, vergiye tabi kâğıdın düzenlendiği
tarihte geçerli Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen belgeyi ifade eder.
Bu maddede geçen tam ve dar mükellefiyetin kapsamı Gelir Vergisi
Kanununa ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre tayin ve tespit edilir.
5. Bu maddede sayılan işlem veya faaliyetlerin kısmen veya tamamen
gerçekleştirilmemesi hâlinde, gerçekleşmeyen kısma ait alınmayan damga
vergisi, mükelleflerden, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
ceza ve gecikme faizi ile birlikte geri alınır.
Bu madde kapsamında, damga vergisi istisnası uygulamak suretiyle
işlem yapan kuruluşlar, istisnaya konu işlemin mahiyeti ile alınmayan
vergi tutarını, işlemin yapıldığı tarihi takip eden otuz gün içinde ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunduğu vergi
dairesine bildirmeye mecburdurlar.
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Bu maddede sayılan işlem veya faaliyetlerin gerçekleşmediğinin tespit
edildiği tarihi takip eden otuz gün içinde, bu durumu vergi dairesine
bildirmeyen kuruluşlar damga vergisi, ceza ve gecikme faizinin ödenmesinden ilgililerle birlikte müteselsilen sorumludurlar.
6. Bu maddenin uygulanması bakımından; birinci ve ikinci fıkralarda
yer alan döviz kazandırıcı faaliyetlere ilave olarak döviz kazandırıcı
diğer faaliyetleri, belge kapsamında istisna uygulanacak işlem ve faaliyetlerin aşamaları ile diğer usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı
ile Ekonomi Bakanlığı birlikte yetkilidir.
MADDE 28 – 488 sayılı Kanuna ekli (1) Sayılı Tablonun;
a) “I. Akitlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün “A. Belli parayı
ihtiva eden kâğıtlar” başlıklı fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
7. Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu
altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma
izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak
hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)
(Binde 9,48)
8. Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri
(Binde 9,48)
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9. Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler (Binde 9,48)
10. 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun kapsamında düzenlenen:
a) Taksitle satış sözleşmeleri (Binde 9,48)
b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri (Binde 9,48)
c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri (Binde 9,48)
ç) Paket tur sözleşmeleri (Binde 9,48)
d) Abonelik sözleşmeleri (Binde 9,48)
e) Mesafeli satış sözleşmeleri (Binde 9,48)
11. 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu
kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler (Binde
9,48)
12. 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri (Binde 9,48)
b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri (Binde 9,48)
13. 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu
kapsamında düzenlenen:
a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler (Binde 9,48)
b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler (Binde 9,48)”
b) “II. Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün (2) numaralı
fıkrasına aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir.
(4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki
kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen
şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu
ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga
vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda
sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.)
c) “IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar” başlıklı bölümünün;
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1) “2. Beyannameler” başlıklı fıkrasının (b) bendine “Vergi beyannameleri:” ibaresinden sonra gelmek üzere “((f) bendi dâhil olmak üzere,
beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)” parantez içi hükmü eklenmiştir.
2) “2. Beyannameler” başlıklı fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
f ) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan
beyannameler (37,40 TL.)
MADDE 29 – 488 sayılı Kanuna ekli (2) Sayılı Tablonun;
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a) “II – Öğrenciler ve askerlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (2)
numaralı fıkrasına “beyannameler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile
okul idareleriyle öğrenciler veya velileri arasında düzenlenen kâğıtlar”
ibaresi eklenmiştir.
b) “II – Öğrenciler ve askerlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümüne
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
6. Resmî dairelerce yurt dışına gönderilen kişiler adına yurt dışında
bulunan eğitim-öğretim ve sağlık kurumlarına yapılan ödemelere ilişkin
düzenlenen kâğıtlar.
c) “IV – Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün;
1) (5) numaralı fıkrasında yer alan “Sigorta mukavelenameleri,
sigorta ücretine ait makbuzlar” ibaresi “Sigorta, reasürans ve koasürans
sözleşmeleri, bireysel emeklilik, gruba bağlı bireysel emeklilik, işveren
grup emeklilik sözleşmeleri, diğer kağıtlarda yer alan sigorta yaptırma
taahhütleri ile sigorta primleri ve bireysel emeklilik katkı paylarının
ödenmesine ilişkin kâğıtlar” şeklinde değiştirilmiştir.
2) (16) numaralı fıkrasına “kuruluşlarına,” ibaresinden sonra gelmek
üzere “pay devirlerine,” ibaresi eklenmiştir.
3) (19) numaralı fıkrasında yer alan “Bankalar arasında, bankanın taraf olduğu veya bankalar aracılığıyla” ibaresi “Bankalar veya
aracı kurumların taraf olduğu ya da bunlar aracılığıyla” şeklinde
değiştirilmiştir.
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4) (21) numaralı fıkrasında yer alan “Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının” ibaresi “Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ve gayrimenkul
yatırım fonlarının” şeklinde değiştirilmiştir.
5) (23) numaralı fıkrasında yer alan “ve geri ödenmelerine” ibaresi
“geri ödenmelerine, devrine ve krediden doğan alacakların temlikine”
şeklinde değiştirilmiştir.
6) (30) numaralı fıkrasında yer alan “teminatlarına” ibaresi “devrine,
teminatlarına” şeklinde değiştirilmiştir.
7) (31) numaralı fıkrasında yer alan “kira mukavelenameleri.” ibaresi
“kira mukavelenameleri ile bu mukavelenameler üzerine konulacak
kefalet şerhleri ve teminatlar.” şeklinde değiştirilmiştir.
8) (32) numaralı fıkrasında yer alan “kira mukavelenameleri.” ibaresi
“kira mukavelenameleri ile bu mukavelenameler üzerine konulacak
kefalet şerhleri ve teminatlar.” şeklinde değiştirilmiştir.
9) (41) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
41. Kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden her türlü varlık ve
hakların devri, alımı, satımı, kiralanması, vekaleten yönetimi, kira
sertifikası ihracı amacıyla bir ortak girişime ortak olunması, iş sahibi
sıfatıyla bir eser veya işin yaptırılması ve bu iş veya eserin kiralanması
veya satılması nedeniyle düzenlenen kâğıtlar ile kira sertifikaları ve
kira sertifikası ödemelerine ilişkin her türlü garanti ve teminatlar için
düzenlenen kâğıtlar.
10) (42) numaralı fıkrasından sonra gelmek üzere bölüme aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir.
43. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına
ilişkin olarak yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların
üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kâğıtlar, münhasıran
yatırım döneminde belge kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi
hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kâğıtlar,
belge kapsamında sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik
düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki
kâğıtlar ile söz konusu yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kâğıtlar.
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44. Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlarla belirlenen
yüksek ve orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin
imalatına ilişkin olarak imalatçılar ile tedarikçileri arasında mal ve
hizmet alımı nedeniyle düzenlenen kâğıtlar.
45. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve
aynı Kanunun ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenen taahhütnameler.
46. 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet
Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında ödeme hizmeti sağlayıcısı ile ödeme
hizmeti kullanıcısı arasında düzenlenen tek seferlik ödeme sözleşmeleri.
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47. Binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik olarak
düzenlenen kâğıtlar ile 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili
Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat
alımına yönelik düzenlenen kâğıtlar.
48. Ürünlerin yurt dışında tanıtım ve pazarlamasını sağlamak amacıyla, miktarı ticari teamüllere uygun örnek ürünler, tanıtım malzemeleri
veya promosyon amaçlı ürünlerin bedelsiz ihracatına ilişkin düzenlenen
kâğıtlar ile yurt dışındaki fuarlara katılım amacıyla düzenlenen kâğıtlar.
49. Her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarının inşası, yenileme ve
dönüşümü ile bakım ve onarımına ilişkin düzenlenen kâğıtlar.
50. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım
fonlarının münhasıran girişim sermayesi yatırımları ile ilgili düzenlenen
sözleşmeler ile bu sözleşmelere ilişkin düzenlenen diğer kâğıtlar.
51. Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı, açığa satışı ve ödünç
alma ve verme işlemleri ile ilgili olarak aracı kurum ile yatırımcı arasında düzenlenen sözleşmeler.
52. İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında
yerleşik şirketlerin satın alınması ile bu alımlara yönelik mali ve hukuki
danışmanlık hizmeti alımına ilişkin düzenlenen kâğıtlar.
MADDE 30 – 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 38
inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
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Birden fazla nüsha olarak düzenlenen muayyen bir bedeli ihtiva eden
kâğıtlarla ilgili nispi harca tabi işlemlerden sadece bir nüsha için harç
tahsil olunur.
MADDE 31 – 492 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin başlığı “Çeşitli
işlemlerde harç:” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
Noterde işleme konu edilmiş belli tutarı ihtiva eden her nevi senet,
mukavelename ve kâğıtların değiştirilmesi hâlinde, değişikliğe ilişkin
senet, mukavelename ve kâğıtlar artan miktar üzerinden aynı nispette
harca tabidir.
MADDE 32 – 492 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
p) 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring
ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında yapılan finansal kiralama
işlemlerinde, kiralanan taşınmazın finansal kiralama sözleşmesinin
süresi sonunda kiracıya devri.
MADDE 33 – 492 sayılı Kanunun 123 üncü maddesinin;
a) Üçüncü fıkrasına “şirketlerin kuruluş,” ibaresinden sonra gelmek
üzere “pay devri,” ibaresi, “bankalar,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“finansman şirketleri,” ibaresi eklenmiş ve fıkrada yer alan “Esnaf ve
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri” ibaresinden sonra gelen
parantez içi hüküm “(Bu kooperatifler tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler ile Kredi Garanti Fonu İşletme
ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından verilecek kefaletler dâhil)”
şeklinde değiştirilmiştir.
b) Dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden her türlü varlık ve
hakların; devri, alımı, satımı, kiralanması, vekaleten yönetimi, kira
sertifikası ihracı amacıyla bir ortak girişime ortak olunması, iş sahibi
sıfatıyla bir eser veya işin yaptırılması ve bu iş veya eserin kiralanması
veya satılması ile bu işlemlere bağlı olarak yapılan her türlü teminat,
ipotek ve benzeri işlemler, bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.
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c) Dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere maddeye aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir.
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak Yatırım Teşvik Belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların
üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kâğıtlar, münhasıran
yatırım döneminde belge kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi
hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kâğıtlar,
belge kapsamında sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik
düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kâğıtlar ile söz konusu yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik
müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kâğıtlarla ilgili işlemler bu
Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.
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İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında
yerleşik şirketlerin satın alınması ile bu alımlara yönelik mali ve hukuki
danışmanlık hizmeti alımına ilişkin düzenlenen kâğıtlarla ilgili işlemler
bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.
Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlarla belirlenen yüksek
ve orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına
ilişkin olarak imalatçılar ile tedarikçileri arasında mal ve hizmet alımı
nedeniyle düzenlenen kâğıtlarla ilgili işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.
Binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik olarak
yapılan işlemler ile 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili
Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat
alımına yönelik olarak yapılan işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan
müstesnadır.
Ürünlerin yurt dışında tanıtım ve pazarlamasını sağlamak amacıyla,
miktarı ticari teamüllere uygun örnek ürünler, tanıtım malzemeleri veya
promosyon amaçlı ürünlerin bedelsiz ihracatına ilişkin yapılan işlemler
ile yurt dışındaki fuarlara katılım amacıyla yapılan işlemler bu Kanunda
yazılı harçlardan müstesnadır.
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Her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarının inşası, yenileme ve dönüşümü ile bakım ve onarımına yönelik olarak düzenlenen kâğıtlarla ilgili
işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.
Öğrencilerin burs veya öğrenim kredisi almak ve okula veya öğrenci
yurduna girebilmek için düzenledikleri sözleşme, taahhütname, kefaletname ve benzeri kâğıtlara ilişkin işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan
müstesnadır.
MADDE 34 – 492 sayılı Kanunun 132 nci maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
Bu Kanuna bağlı (1) sayılı tarifenin “C) Ticaret sicili harçları:”
başlıklı bölümünde yazılı ticaret sicili işlemlerine ilişkin harçlar, ticaret
ve sanayi odaları veya ticaret odaları veyahut ilgili odalar tarafından
makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilir. Bu suretle tahsil olunan bir
aya ait harçlar şekil, içerik ve muhteviyatı Maliye Bakanlığınca belirlenen bir bildirim ile ticaret sicili müdürlüğünü bünyesinde bulunduran
odanın muhtasar yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, izleyen ayın
on beşinci günü akşamına kadar bildirilip ödenir. Tahsil edilen harçların ilgili vergi dairesine süresinde ödenmemesi durumunda, harç ilgili
odadan 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Süresinde vergi dairesine beyan edilmeyen tutarlar hakkında 213 sayılı Vergi
Usul Kanunu hükümleri uygulanır. İşlemden doğan harçları tamamen
almadan işlem yapan ticaret sicili müdürlüğü görevlileri ve ilgili odalar
harcın ödenmesinden mükelleflerle birlikte müteselsilen sorumludur.
MADDE 35 – 492 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
EK MADDE 1 – 1. İhracat ve ihracata ilişkin olduğunun tevsiki
kaydıyla aşağıda sayılan işlemler harçlardan müstesnadır:
a) İhracat karşılığı yapılacak ödemeler (İhracatın finansmanında
kullanıldığının tevsiki kaydıyla prefinansman, Destekleme ve Fiyat
İstikrar Fonu çerçevesinde yapılan ödemelere ilişkin taahhütnameler
ile temliknameler ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçları ile genel
bütçeli idarelere olan borçların mahsubu dâhil).
b) İhracattan doğan alacağın ihracatçı tarafından temliki.
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c) İhracat bağlantıları için düzenlenecek anlaşmalar.
ç) Transit ticarete konu malın satın alınması ve satılması.
d) Tedarik edildikleri şekliyle ihraç edilmek üzere mal alımı.
e) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 131 inci
maddesine istinaden ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici
ithalat rejimine tabi ambalaj malzemesi ithali ile kati ihraç edilen
mallara ait ambalaj malzemesinin geçici ihracı ve ithali.
f ) Dahilde işleme izni kapsamında iznin geçerli olduğu süre içerisinde
yapılan ithalat.
g) Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında belgenin geçerli olduğu
süre içerisinde yapılan ithalat veya yurt içi alımlar.
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ğ) Gerçekleştirilen mamul ürün ihracatı karşılığı olarak bu ürünlerin
üretiminde kullanılan girdilerin Toprak Mahsulleri Ofisinden veya Şeker
Kurumunca tespit edilen şeker fabrikalarından alımı.
2. Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesine bağlanan aşağıda sayılan
diğer döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler, belgenin geçerlilik
süresi içerisinde belgede yer alan tutarla sınırlı olmak kaydıyla harçtan
müstesnadır.
a) Kalkınma Bakanlığınca yayımlanan cari yıl yatırım programında
yer alan yatırımlardan ve Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bu programda yer almayan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların ihalesini
kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen ana
yüklenici firmaların (alt yükleniciler hariç);
i) Tam mükellef olması hâlinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet
eden oranda yapacakları teslim, hizmet ve faaliyetler ile tam mükellef
imalatçı firmaların, bahse konu işte kullanılmak üzere bu işin yapımını
yüklenen firmaya üreterek yapacakları mal ve malzeme ile hizmet satış
ve teslimleri,
ii) Dar mükellef olması hâlinde, söz konusu firmanın bu işte kullanacağı mal ve malzemeyi üreten tam mükellef imalatçı firmaların (işi
taahhüt eden firmalar dâhil) yapacakları satış ve teslimleri,

TBMM 26. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

iii) Tam ve dar mükellef firmaların ortaklığı hâlinde, tam mükellef
firmaya kendi faaliyeti oranında, diğer firmaya ise (ii) alt bendi çerçevesinde tam mükellef firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
iv) Yukarıda belirtilen (i), (ii) ve (iii) alt bentleri çerçevesinde proje
sahibi kamu kurumları ile bu projeleri üstlenen firmalara proje süresince
yapılacak teknik müşavirlik, mühendislik vb. hizmet satışları.
b) i) Savunma Sanayii Müsteşarlığınca onaylanan savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili projeleri üstlenmiş tam mükellef
imalatçı firmalar ile savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarında
yapılacak araştırma ve geliştirme projelerini üstlenen tam mükellef
imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimler ile bu satış ve teslimler
sonrası doğan bakım ve onarım hizmetleri,
ii) Savunma Sanayii Müsteşarlığınca savunma, güvenlik veya istihbarat alanları açısından önem arz ettiği belirtilen savunma, güvenlik ve
istihbarata yönelik her türlü platform, sistem, yazılım, araç ve gereçlerini
üreten tam mükellef imalatçı firmalar ile savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarında yapılacak araştırma ve geliştirme projelerini üstlenen tam
mükellef imalatçı firmaların ülkenin savunma, güvenlik veya istihbaratı
ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yapacakları satış ve teslimler ile
bu satış ve teslimler sonrası doğan bakım ve onarım hizmetleri,
iii) Bu bendin (i) ve (ii) alt bentlerinde belirtilen firmalara, tam
mükellef imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
iv) Bu bendin (i) ve (ii) alt bentlerinde belirtilen işleri yüklenen
firmanın dar mükellef firma olması hâlinde, tam mükellef imalatçı
firmaların bu firmaya üreterek yapacakları satış ve teslimleri.
c) Tam mükellef imalatçı firmaların, Ekonomi Bakanlığınca belirlenen yatırım malları listesinde belirtilen malları üreterek yapacakları
satış ve teslimleri.
ç) Tam mükellef imalatçı firmaların, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında monte edilmemiş haldeki aksam ve parçaları ithal edebilecek
firmalara, ithal edebilecekleri bu aksam ve parçaları üreterek yapacakları
satış ve teslimleri.
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d) Yap-İşlet Modeli çerçevesinde yapılacak yatırım projelerini üstlenen
tam mükellef firmaların yapacakları hizmet ve faaliyetleri.
e) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından uluslararası ihaleye çıkarılmış yurt içi veya yurt dışı münhasıran yük taşıma işlerini yüklenen
tam mükellef firmaların bu faaliyetleri.
f ) Uluslararası yük taşımacılığından döviz olarak kazanılan navlun
bedellerinin yurda getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma
hizmet ve faaliyetleri.
g) Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri.
ğ) Yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları
dâhil), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde bulundukları sürede, döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetleri.
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h) Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin yurt içindeki ve yurt
dışındaki turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet
satışları.
ı) Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt dışında yerleşik firmalar adına gerçekleştirilen bakım ve onarım hizmetiyle, dış sefere çıkan
Türk ve yabancı bayraklı gemi, uçak veya tırların bakımı ve onarımı,
yenileme ve dönüşüm ile bakım, onarım, yenileme ve dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen mal (yakıt ve madeni yağlar hariç) ve hizmet
satışları.
i) Tam mükellef firmalarca, ihraç ürünlerimizin pazarlanması amacıyla yurt dışında mağaza açılması veya işletilmesi.
j) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan maden
havzalarından rödövans karşılığında maden çıkarımı ve işletmesiyle
ilgili üretim faaliyetleri.
k) Yurt içinde yerleşik haber ajanslarınca, yurt dışındaki yayın organlarına görüntülü veya görüntüsüz haber satışları.
l) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan ve
Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen yatırım malları, sınai mamuller
ve yazılım hizmetlerine yönelik ihaleleri kazanan tam mükellef imalatçı
firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri.
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m) İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşma hükümlerine göre yurt
içinde bulunan yabancı kuruluşların yurt dışından getirme imkanına
sahip bulundukları sınai mamulleri teslim eden tam mükellef imalatçı
firmalar ile uluslararası kuruluşlar, yabancı ülke temsilcilikleri ve kuruluşlarına ait tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen tam mükellef
müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri.
n) İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar kapsamında Türkiye’de
gerçekleştirilen projeleri üstlenen kurum, kuruluş veya şirketler (bunlar
tarafından yurt içinde projenin yürütülmesi amacıyla kurulan veya ortaklık gerçekleştirilen şirketler dâhil) tarafından proje kapsamında verilen
yapım ve teslim işlerini yüklenen firmaların (alt yükleniciler hariç);
i) Tam mükellef olması hâlinde, bunların yapacakları teslim ve hizmetleri ile tam mükellef imalatçı firmaların bu firmalara üreterek
yapacakları satış ve teslimleri,
ii) Tam ve dar mükellef firmaların ortaklığı şeklinde olması hâlinde,
tam mükellef firmanın ortaklığı oranında gerçekleştireceği teslim ve
hizmetleri ile tam mükellef imalatçı firmaların bu firmalara üreterek
yapacakları satış ve teslimleri.
o) Kamu özel iş birliği kapsamında tesis yapımı ve yenilenmesi işlerini
üstlenen tam mükellef firmaların yapacakları hizmet ve faaliyetleri.
3. Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi almak amacıyla proje formu
ekinde verilecek taahhütnameler ile bu maddenin (2) numaralı fıkrasının
(a), (b), (d), (e), (g), (j), (l) ve (o) bentlerinde sayılan işlem ve faaliyetlere ilişkin sözleşme safhasından önceki teminatlar ve ihale kararlarına
belge aranmaksızın resen harç istisnası uygulanır.
Belge sahibi firmaların belge konusu işe ilişkin mal, malzeme veya
hizmet temin ettiği kişi ve kurumlarla yapacağı işlemlere harç istisnası
uygulanması için, her iki işlem tarafının da o işle ilgili olarak düzenlenmiş belgeye sahip olması şarttır.
4. Bu maddenin uygulamasında;
Uluslararası ihale: Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yerli ve
yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olarak çıkılan
ve yabancı firmalarca da teklif verilen ihaleyi,
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Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi: Döviz kazandırıcı faaliyetleri
teşvik etmek amacıyla harç istisnası uygulanabilmesi için alınması ve
ibraz edilmesi gereken, harca konu işlemin yapıldığı tarihte geçerli
Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen belgeyi ifade eder.
Bu maddede geçen tam ve dar mükellefiyetin kapsamı Gelir Vergisi
Kanununa ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre tayin ve tespit edilir.
5. Bu maddede sayılan işlem veya faaliyetlerin kısmen veya tamamen
gerçekleştirilmemesi hâlinde, gerçekleşmeyen kısma ait alınmayan harç,
mükelleflerden, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza
ve gecikme faizi ile birlikte geri alınır.
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Bu madde kapsamında, harç istisnası uygulamak suretiyle işlem
yapan kuruluşlar, istisnaya konu işlemin mahiyeti ile alınmayan harç
tutarını, işlemin yapıldığı tarihi takip eden otuz gün içinde ilgililerin
gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunduğu vergi dairesine
bildirmeye mecburdurlar.
Bu maddede sayılan işlem veya faaliyetlerin gerçekleşmediğinin tespit
edildiği tarihi takip eden otuz gün içinde, bu durumu vergi dairesine
bildirmeyen kuruluşlar harç ile ceza ve gecikme faizinin ödenmesinden
ilgililerle birlikte müteselsilen sorumludurlar.
6. Bu maddenin uygulanması bakımından; birinci ve ikinci fıkralarda
yer alan döviz kazandırıcı faaliyetlere ilave olarak döviz kazandırıcı
diğer faaliyetleri, belge kapsamında istisna uygulanacak işlem ve faaliyetlerin aşamaları ile diğer usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı
ile Ekonomi Bakanlığı birlikte yetkilidir.
MADDE 36 – 492 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı Tarifenin “A) Mahkeme Harçları” başlıklı bölümünün “III – Karar ve ilam harcı” başlıklı
alt bölümünün birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Tahkim yargılamasında bu bende göre hesaplanan harç yüzde elli oranında uygulanır.” cümlesi “Tahkim yargılamasında bu bent hükümlerine göre harç
alınmaz.” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 37 – 492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı Tarifenin “II – Maktu
harçlar:” başlıklı bölümünün;
a) (3) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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3. Vekaletnamelerde beher imza için 12,40 TL.
b) (4) numaralı fıkrasının başlığı “4. Defter tasdiki (kuruluş aşamasında yapılan tasdikler hariç):” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 38 – 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı Tarifenin “I – Tapu
işlemleri” başlıklı bölümünün (7) numaralı fıkrasına aşağıdaki parantez
içi hüküm eklenmiştir.
(Tacirler arası ipotek tesis işlemlerinde bu fıkraya göre hesaplanan
harçlar yüzde elli oranında uygulanır.)
MADDE 39 – 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (f ) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
g) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, inşalarının
sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile geçici
muafiyetten faydalandırılır.
MADDE 40 – 1319 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (d) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
e) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap
olunan veya tahsis edilen araziler Yatırım Teşvik Belgesi süresince.
MADDE 41 – 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanununun ek 2 nci maddesinin (d) fıkrasında yer alan “Kültür ve
Turizm Bakanlığı” ibaresi “Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa
edilen binalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 42 – 2464 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “7269 sayılı” ibaresi “Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında
inşa edilen yapı ve tesisler, 7269 sayılı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 43 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının;
a) (g) bendine “tahvil ” ibaresinden sonra gelmek üzere “(elde edilen
faiz gelirleri ile sınırlı olmak üzere tahvil satın almak suretiyle verilen
finansman hizmetleri dâhil)” parantez içi hüküm eklenmiştir.
b) (r) bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
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Bu fıkranın (u) bendi kapsamında varlık kiralama şirketlerine ve
(y) bendi kapsamında finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları
ile kalkınma ve yatırım bankalarına devredilen taşınmaz ve iştirak
hisselerinin, kaynak kuruluş ve kiracı tarafından üçüncü kişilere satışına ilişkin en az iki tam yıl aktifte bulundurma süresinin hesabında,
bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin varlık kiralama şirketleri, finansal
kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının aktifinde bulunduğu süreler de dikkate alınır.
c) (u) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
u) Her türlü varlık ve hakkın, kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası
ihracı amacıyla ve sözleşme süresi sonunda geri alınması şartıyla varlık
kiralama şirketlerine devri ile bu varlık ve hakların varlık kiralama
şirketlerince kiralanması ve devralınan kuruma devri.
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İstisna kapsamında, varlık kiralama şirketlerine devredilen varlık
ve hakların iktisabında yüklenilen ve devrin yapıldığı döneme kadar
indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, devrin yapıldığı hesap
dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider
olarak dikkate alınır.
ç) (y) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
y) 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring
ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında; finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca bizzat
kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan her türlü taşınır ve taşınmazlara
uygulanmak üzere ve kiralamaya konu kıymetin mülkiyetinin sözleşme
süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralamaya konu
taşınır ve taşınmazın kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması
ve devri.
İstisna kapsamında, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları
ile kalkınma ve yatırım bankalarına devredilen her türlü taşınır ve
taşınmaz malların iktisabında yüklenilen ve devrin yapıldığı döneme
kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, devrin yapıldığı
hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde
gider olarak dikkate alınır.
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MADDE 44 – 3065 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci
fıkrasının (d) bendine aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir.
(5520 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre transfer fiyatlandırması
yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar ile Gelir Vergisi Kanununun
41 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine göre işletme
aleyhine oluşan farklara ilişkin ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenen
katma değer vergisi hariç)
MADDE 45 – 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza
Kanununun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “teminat sözleşmeleri,” ibaresi “banka teminat mektupları dışındaki teminat sözleşmeleri,” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 46 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına
aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
Bu Kanun gereği internet, elektronik ve benzeri ortamda Kuruma
gönderilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter ve kayıtlara
ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından
işverenlerle birlikte yazılı sözleşme ile yetki verilmiş serbest muhasebeci,
serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirler de müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin
usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 47 – 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci
fıkrasının;
a) (ı) bendinin ikinci cümlesinde yer alan “belgelerinin” ibaresi “belgelerini” şeklinde değiştirilmiş ve bende “yasal süresi içerisinde Sosyal
Güvenlik Kurumuna” ibaresinden sonra gelmek üzere “muhtasar ve prim
hizmet beyannamelerini ise Maliye Bakanlığına” ibaresi eklenmiştir.
b) (i) bendinin ikinci cümlesinde yer alan “yasal süresi içinde Kuruma”
ibaresinden sonra gelmek üzere “muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin ise Maliye Bakanlığına” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 48 – 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin;
a) Birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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Bu Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddesine tabi sigortalılar ile sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalılar için işverenlerce Kuruma
verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin şekli, içeriği, ekleri,
ilgili olduğu dönemi, verilme süresi ve diğer hususlar Kurum tarafından
çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
b) Dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan
edilen sigortalıların, otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgeler,
işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve
prim hizmet beyannamesinin verilmesi gereken süre içinde verilir. Belgelerin şekli, içeriği, ekleri, ilgili olduğu dönemi, verilme süresi, verilme
yöntemi, belgeleri verecek işyerleri, belgelerin verileceği kurum ile diğer
hususlar Kurumca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
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c) Beşinci fıkrasında yer alan “aylık prim ve hizmet belgesinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin”, “aylık prim ve hizmet belgesi” ibaresinden sonra gelmek
üzere “veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi” ibareleri eklenmiş,
“verilmesi gereken süre içinde” ibaresinden sonra gelen “Kuruma” ve
“verilen bilgi ve belgelerin” ibaresinden sonra gelen “Kurumca” ibareleri
yürürlükten kaldırılmıştır.
ç) Dokuzuncu fıkrasında yer alan “Aylık prim ve hizmet belgesi”
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi” ibaresi eklenmiştir.
d) Onuncu fıkrasında yer alan “aylık prim ve hizmet belgesinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin” ve “aylık prim ve hizmet belgesinde” ibaresinden sonra gelmek üzere
“veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde” ibareleri eklenmiştir.
e) On ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
f ) Sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Muhtasar beyanname ile bu Kanun uyarınca verilmesi gereken aylık
prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesi durumunda beyannamenin; şekil, içerik, ekleri, ilgili olduğu dönem, verilme süresi ve diğer
hususlar Bakanlık ile Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan müşterek
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tebliğ ile belirlenir. İşveren sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu
sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren on beş gün içinde
Kuruma bildirmekle yükümlüdür.
MADDE 49 – 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi başlığı ile birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Afet ve Diğer Mücbir Sebep Hâllerinde Belgelerin Verilme Süresi ve
Primlerin Ertelenmesi
MADDE 91 – Yangın, su baskını, sel, kuraklık, yer kayması, deprem
gibi afetlerle ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj gibi nedenlerle
ticari veya ekonomik kayıplara uğrayan işverenler, bu Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile bu
Kanuna göre primlerini kendileri ödeyen sigortalılar, bu durumu belgelemeleri kaydıyla vakanın veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren
üç ay içinde talepte bulunmaları ve prim ödeme aczine düştüklerinin,
yapılacak inceleme sonucu anlaşılması hâlinde, yukarıda belirtilen vaka
veya afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut Kuruma olan borçlar ile vaka veya afetin meydana geldiği tarihi takip eden üçüncü ayın
sonuna kadar tahakkuk edecek Kuruma olan borçları, vaka veya afetin
meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Kurumca ertelenebilir.
Birinci fıkrada belirtilen durumlar ile Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenen vaka, afet veya mücbir sebep hâllerinde
Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi ve belge ile yapılması gereken
başvuruların vakanın, afetin veya mücbir sebebin meydana geldiği
tarihi takip eden üç ay içinde Kuruma verilmesi veya yapılması hâlinde,
süresinde verilmiş veya yapılmış sayılır.
Yetkili makamlarca genel hayatı etkilediğine dair karar verilen vaka,
afet veya mücbir sebep hâllerinde, genel hayatın etkilendiği bölge, il,
ilçe veya mahalde doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören işverenlerle
sigortalı ve hak sahiplerince bu Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken
her türlü bilgi ve belge ile yapılması gereken başvuruların, ödenmesi
gereken primlerin ve diğer Kurum alacaklarının ödeme sürelerini bu
Kanundaki sürelere bağlı olmaksızın, genel hayatın etkilendiği bölge, il,
ilçe veya mahaldeki şartları ve gelişmeleri göz önünde tutarak belirlemeye
ve ertelemeye Kurum yetkilidir.
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Kuruma olan borçların ertelendiği sürede zamanaşımı işlemez ve
ertelenen kısmına gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaz.
MADDE 50 – 5510 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin üçüncü
fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “gerçek ve tüzel kişileri” ibaresi
“gerçek veya tüzel kişiler ile yazılı sözleşme ile yetki verilmiş gerçek veya
tüzel kişilere izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 51 – 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci
fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
m) Kurumun prim tahakkukuna ve sigortalıların sosyal güvenlik haklarına dayanak teşkil eden bu Kanunun 86 ncı maddesinin on üçüncü
fıkrası uyarınca verilmesi gereken beyannamedeki sigortalıların, prime
esas kazançlarının veya hizmetlerinin bildirilmediği, eksik ya da geç
bildirildiği anlaşılan her bir işyeri için;
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1) Beyannamenin asıl olması hâlinde, aylık asgari ücretin iki katını
geçmemek kaydıyla beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık
asgari ücretin beşte biri tutarında,
2) Beyannamenin ek olması hâlinde, aylık asgari ücretin iki katını
geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına,
aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında,
3) Ek beyannamenin, 86 ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden
Kurumca resen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını
geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına,
aylık asgari ücretin yarısı tutarında,
4) Beyannamenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol
ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu
idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar,
döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum
ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri ve kazançları
Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği ya da sadece hizmetlerinin
Kuruma eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması hâlinde,
beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip
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düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık beyannamedeki her bir
işyeri için,
a) Kamu idareleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço
esasına göre defter tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin üç
katını geçmemek üzere sigortalı başına aylık asgari ücret tutarında,
b) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin
iki katını geçmemek üzere sigortalı başına yarım asgari ücret tutarında,
c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar hakkında aylık asgari ücreti
geçmemek üzere sigortalı başına asgari ücretin üçte biri tutarında,
ç) Beyannamedeki her bir işyerinden bildirilen sigortalıların sadece
prime esas kazançlarının eksik bildirildiğinin anlaşılması hâlinde ise
beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip
düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin onda birinden
az, iki katından fazla olmamak üzere tespit edilen prime esas kazanç
tutarında, idari para cezası uygulanır.
n) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı
bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı
ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri
tutarında idari para cezası uygulanır.
MADDE 52 – 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin ikinci
fıkrasına “aylık prim ve hizmet belgelerinin” ibaresinden sonra gelmek
üzere “Kuruma, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin Maliye
Bakanlığına” ibaresi eklenmiş ve fıkrada yer alan “yasal süresi içerisinde”
ibaresinden sonra gelen “Kuruma” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 53 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 12 – Aylık prim ve hizmet belgesinin muhtasar ve prim
hizmet beyannamesi adı altında muhtasar beyanname ile birleştirilerek
Maliye Bakanlığına verilmeye başlanıldığı tarihten önceki dönemlere ait
yükümlülükler nedeniyle verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde
Kuruma verilir.
MADDE 54 – 5510 sayılı Kanunun geçici 68 inci maddesinin;
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a) Birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “2016 yılında cari aya
ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde” ibaresinden sonra
gelmek üzere “veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde” ibaresi,
b) Üçüncü fıkrasında yer alan “aylık prim ve hizmet belgelerini”
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini” ibaresi,
c) Altıncı fıkrasında yer alan “2016 yılında cari aya ilişkin verilen
aylık prim ve hizmet belgelerinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya
muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde” ibaresi,
ç) Dokuzuncu fıkrasında yer alan “aylık prim ve hizmet belgelerinde”
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Maliye Bakanlığına verilecek
muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 55 – 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
ö) Tüm giderlerinin kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan
kurumlar tarafından karşılanması ve söz konusu giderlerin Türkiye’de
tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir kurumun hesaplarına
intikal ettirilmemesi veya kârından ayrılmaması kaydıyla, Ekonomi
Bakanlığından alınan izne istinaden kurulan bölgesel yönetim merkezleri (Türkiye’de tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir kurumun,
bölgesel yönetim merkezinin yönetimi altında bulunması muafiyet hükmünün uygulamasına engel teşkil etmez.).
MADDE 56 – 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin;
a) Birinci fıkrasının (e) bendinin birinci paragrafında yer alan parantez
içi hüküm yürürlükten kaldırılmış ve beşinci paragrafı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Devir veya bölünme suretiyle devralınan taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının satışında
aktifte bulundurma sürelerinin hesabında, devir olunan veya bölünen
kurumda geçen süreler de dikkate alınır. 21/11/2012 tarihli ve 6361
sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu
kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması
şartıyla, kurumlar tarafından finansal kiralama şirketleri, katılım
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bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına veya 6/12/2012 tarihli
ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında kira sertifikası
ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine devredilen taşınmazların
kiracı ya da kaynak kuruluş tarafından üçüncü kişilere satışında, aktifte
bulundurma sürelerinin hesabında, bu taşınmazların finansal kiralama
şirketi, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ile varlık
kiralama şirketinin aktifinde bulunduğu süreler de dikkate alınır.
b) Birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
j) Her türlü taşınır ve taşınmaz malların 6361 sayılı Kanun kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla,
kurumlar tarafından finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları
ile kalkınma ve yatırım bankalarına satışından doğan kazançlar ve
bu kurumlarca söz konusu varlıkların devralındığı kuruma kira süresi
sonunda devrinden doğan kazançlar.
İstisnadan yararlanan satış kazancı, kiracı tarafından pasifte özel
bir fon hesabında tutulur ve özel fon hesabında tutulan bu tutar sadece
kiracı tarafından bu varlıklar için ayrılacak amortismanların (bu varlıkların kiralayan kurumlara devrinden önce kiracıdaki net bilanço aktif
değerine isabet eden amortismanlar hariç) itfasında kullanılır. İstisna
edilen kazançtan herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya
işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan
kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Kurumların tasfiyesi (bu Kanuna
göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) hâlinde de bu hüküm uygulanır.
Söz konusu varlıkların,
i) Kiracı tarafından veya
ii) Kiralayan kurumlar tarafından finansal kiralama yöntemi dâhil
olmak üzere (6361 sayılı Kanunda yer alan sözleşmeden kaynaklanan
yükümlülüklerin yerine getirilememesi hâlleri hariç), üçüncü kişi ve
kurumlara satılması durumunda, kiralayan kurumlara devrinden önce
bu varlıkların kiracıdaki net bilanço aktif değeri ile bu varlıklar için
anılan kurumların kazancının tespitinde dikkate alınan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak, satışı gerçekleştiren kurum nezdinde
vergilendirme yapılır.
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Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi
nedeniyle sat-kirala-geri al işleminin tekemmül etmemesi hâlinde, istisna
nedeniyle kiracı adına zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi
ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.
k) Her türlü varlık ve hakların, kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası
ihracı amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile varlık kiralama şirketlerince bu varlıkların
devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar.
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İstisnadan yararlanan satış kazancı, kaynak kuruluş tarafından pasifte
özel bir fon hesabında tutulur ve özel fon hesabında tutulan bu tutar
sadece kaynak kuruluş tarafından varlık kiralama şirketinden devralındığı tarihten itibaren bu varlıklar için ayrılacak amortismanların (bu
varlıkların varlık kiralama şirketine devrinden önce kaynak kuruluştaki
net bilanço aktif değerine isabet eden amortismanlar hariç) itfasında
kullanılır. İstisna edilen kazançtan herhangi bir şekilde başka bir hesaba
nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana
merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında
tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Kurumların tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) hâlinde de
bu hüküm uygulanır.
Söz konusu varlıkların, kaynak kuruluş tarafından üçüncü kişi ve
kurumlara satılması durumunda, varlık kiralama şirketine devrinden
önce bu varlıkların kaynak kuruluştaki net bilanço aktif değeri ile bu
varlıklar için anılan kurumların kazancının tespitinde dikkate alınan
toplam amortisman tutarı dikkate alınarak kaynak kuruluş nezdinde
vergilendirme yapılır.
Söz konusu varlıkların varlık kiralama şirketleri tarafından üçüncü
kişi ve kurumlara satılması durumunda ise varlık kiralama şirketlerinin
bu satış işleminden doğan kazançları varlık kiralama şirketleri nezdinde
kurumlar vergisine tabi tutulur ve istisna uygulaması dolayısıyla kaynak
kuruluş adına zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı
cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.
MADDE 57 – 5520 sayılı Kanunun 5/B maddesinin;
a) İkinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
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b) Üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(3) İstisna uygulamasına patent veya faydalı model belgesinin verildiği
tarihten itibaren başlanır ve ilgili patent veya faydalı model belgesi için
sağlanan koruma süresi aşılmamak kaydıyla bu istisnadan yararlanılabilir. Buluşun üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin
satışından elde edilen kazançların, patentli veya faydalı model belgeli
buluşa atfedilen kısmı, ayrıştırılmak suretiyle transfer fiyatlandırması
esaslarına göre tespit edilir.
c) Yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(7) Birinci ve beşinci fıkralarda yer alan %50 oranını ayrı ayrı ya da
birlikte sıfıra kadar indirmeye, %100’e kadar artırmaya, bu oranları
sektörler ile birinci fıkrada yer alan gelir, kazanç ve iratlar itibarıyla
ya da patent veya faydalı model belgesine göre farklılaştırmaya, tekrar
kanuni seviyesine indirmeye, beşinci fıkrada yer alan süreyi bir yıla
kadar indirmeye, tekrar kanuni seviyesine kadar çıkarmaya Bakanlar
Kurulu; üçüncü fıkrada yer alan transfer fiyatlandırması suretiyle ayrıştırma yöntemi yerine satış, hasılat, gider, harcama, maliyet veya benzeri
unsurları dikkate alarak kazancın ayrıştırılmasında basitleştirilmiş
yöntemler tespit etmeye ve bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve
esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
MADDE 58 – 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci
fıkrasının;
a) (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
b) (ğ) bendinin;
1) Birinci paragrafında yer alan “çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti” ibaresi “çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama,
veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle
Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim” şeklinde değiştirilmiştir.
2) Üçüncü paragrafına “hizmet alanları” ibaresinden sonra gelmek
üzere “ve kazanç tutarları” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 59 – 5520 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin;
a) İkinci fıkrasına “İlişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık
kanalıyla oluştuğu durumların örtülü kazanç dağıtımı kapsamında
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sayılması için en az %10 oranında ortaklık, oy veya kâr payı hakkının
olması şartı aranır. Ortaklık ilişkisi olmadan doğrudan veya dolaylı
olarak en az %10 oranında oy veya kâr payı hakkının olduğu durumlarda da taraflar ilişkili kişi sayılır. İlişkili kişiler açısından bu oranlar
topluca dikkate alınır.” cümleleri eklenmiştir.
b) Dördüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu
bentten sonra gelmek üzere (d) bendi eklenmiştir.
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ç) İşlemsel kâr yöntemleri: Emsallere uygun fiyat veya bedelin tespitinde, ilişkili kişiler arasındaki işlemden doğan kârı esas alan yöntemleri
ifade eder. Bu yöntemler, işleme dayalı net kâr marjı yöntemi ve kâr
bölüşüm yöntemidir. İşleme dayalı net kâr marjı yöntemi, mükellefin
kontrol altındaki bir işlemden; maliyetler, satışlar veya varlıklar gibi ilgili
ve uygun bir temele dayanarak tespit ettiği net kâr marjının incelenmesi
esasına dayanır. Kâr bölüşüm yöntemi, ilişkili kişilerin bir veya daha
fazla sayıdaki kontrol altındaki işlemlere ilişkin toplam faaliyet kârı ya da
zararının, üstlendikleri işlevler ve yüklendikleri riskler nispetinde ilişkili
kişiler arasında emsallere uygun olarak bölüştürülmesi esasına dayanır.
d) Emsallere uygun fiyata yukarıdaki yöntemlerden herhangi birisi
ile ulaşma olanağı yoksa mükellef, işlemin niteliğine uygun olarak kendi
belirleyeceği bir yöntemi de kullanabilir.
c) Beşinci fıkrasına “Mükellef ve Bakanlık, belirlenen yöntemin
zamanaşımına uğramamış geçmiş vergilendirme dönemlerine de tatbik
edilmesini, Vergi Usul Kanununun pişmanlık ve ıslah hükümlerinin
uygulanmasının mümkün olması ile anlaşma koşullarının bu dönemlerde
de geçerli olması hâlinde, anlaşma kapsamına almak suretiyle sağlayabilir. Bu durumda, imzalanan anlaşma söz konusu hükümlerde yer
alan haber verme dilekçesi yerine geçer, beyan ve ödeme işlemleri buna
göre tekemmül ettirilir. Anlaşmanın geçmiş vergilendirme dönemlerine
uygulanması sebebiyle daha önceden ödenen vergiler ret ve iade edilmez.”
cümleleri eklenmiştir.
ç) Yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve
mevcut sekizinci fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.
(8) Transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine getirilmiş olması kaydıyla, örtülü olarak
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dağıtılan kazanç nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş veya eksik
tahakkuk ettirilmiş vergiler için vergi ziyaı cezası (Vergi Usul Kanununun
359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi
hali hariç) %50 indirimli olarak uygulanır.
d) Mevcut sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(9) Bakanlar Kurulu; ikinci fıkrada yer alan oranları, gerçek kişiler,
kurumlar, doğrudan veya dolaylı ortaklar itibarıyla ya da ortaklık payının edinim şekline göre topluca veya ayrı ayrı %1’e kadar indirmeye,
%25’e kadar çıkarmaya, oran şartını kaldırmaya; beşinci fıkrada yer
alan süreyi beş yıla kadar artırmaya, belgelendirme yükümlülükleri ve
bu yükümlülükler kapsamına, uluslararası anlaşmalar doğrultusunda,
yurt dışında yer alan ilişkili kişilerin faaliyetlerine ilişkin bilgilerin dâhil
edilmesi zorunluluğu getirmeye; bu bilgilerin uluslararası anlaşmalar
çerçevesinde diğer ülkelerle karşılıklı olarak paylaşılmasına ilişkin usullerle transfer fiyatlandırması ile ilgili diğer usul ve esasları belirlemeye
yetkilidir.
MADDE 60 – 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme
ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun;
a) 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 3/A maddesi
eklenmiştir.
Diğer Teşvik Unsurları
MADDE 3/A – (1) Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi
arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %100’ü,
bu kapsamdaki projelerin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge ve yenilik projesi olarak değerlendirilmesi şartıyla, 5520
sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve 193 sayılı Kanunun 89 uncu
maddesi uyarınca kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. Ayrıca
bu harcamalar, 213 sayılı Kanuna göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilir, bir iktisadi kıymet oluşmaması hâlinde ise
doğrudan gider yazılır.
(2) Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili vergilendirme döneminde
indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki vergilendirme dönemlerine
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devredilir. Devredilen tutar, takip eden yıllarda 213 sayılı Kanuna göre
her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.
(3) Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan
giderlerden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Ar-Ge indirimi tutarının
hesabında tamamen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılan
amortismana tabi iktisadi kıymetler için hesaplanan amortismanlar ile
başka faaliyetlerde de kullanılan makine ve teçhizat için hesaplanan
amortismanların bu kıymetlerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde
kullanıldıkları gün sayısına isabet eden kısmı dikkate alınabilir. Bu
madde kapsamında Ar-Ge indiriminden yararlanılacak harcamaların
kapsamını ve uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli belgeler ile
usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı müştereken yetkilidir.
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b) 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “193 sayılı Kanunun
89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) ve (13) numaralı bentleri,
5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ğ)
bentleri hükümleri ile” ibaresi “193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendi, 5520 sayılı Kanunun 10
uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi hükümleri ile” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 61 – 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun 2
nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası kayıtlarını,” ibaresi “Risk Merkezi ile adli sicil kayıtlarını ve”
şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş,
dördüncü fıkrasında yer alan “yaptığı, temsilcisi veya imza” ibaresi
“yaptığı veya ticaret siciline tescil edilen” şeklinde değiştirilmiş ve yedinci
fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
Muhatap banka; gerçek veya tüzel kişi adına açılması talep olunan çek
hesaplarında bunların, sermaye şirketlerinde ayrıca yönetim organında
görev yapanlar ile ticaret siciline tescil edilen şirket yetkililerinin çek
hesabı açma yasağının bulunmadığı hususunu kontrol ederek, yasağın
bulunmadığına ilişkin sorgulama sonucunu muhafaza eder. Bankalar çek
hesabı açtıkları kişiler ile çek hesabı sahibi tüzel kişi ise hesap açılış tarihi
itibarıyla tüzel kişi tarafından bildirilen işlem yetkililerini 13/1/2011
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tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 780 inci maddesinin
üçüncü fıkrasında belirtilen sisteme kaydeder.
e) Çek hesabı sahibi gerçek kişi ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası; tüzel kişilerde ise varsa Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)
numarası,
f ) Çek hesabı sahibi ile düzenleyenin farklı kişiler olması hâlinde,
ayrıca düzenleyenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
MADDE 62 – 5941 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı
fıkrasında yer alan “Cumhuriyet Başsavcılığına talepte” ibaresi “icra
mahkemesine şikâyette” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
10) Lehine karekodlu çek düzenlenen lehdar, teslim aldığı çeki Türk
Ticaret Kanununun 780 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen
sisteme kaydeder. Karekodlu çekin sisteme kaydedildiği tarihten sonra
çek düzenleyen tüzel kişinin temsilcilerinde meydana gelen değişiklikler,
çek hesabı sahibi tüzel kişinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
MADDE 63 – 5941 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin madde başlığı
“Ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı” şeklinde,
birinci, sekizinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci
ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, üçüncü
fıkrasında yer alan “sorumluluk ile idarî yaptırım sorumluluğu” ibaresi
“ve cezai sorumluluk” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
(1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz
süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir
çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur.
Ancak, hükmedilecek adli para cezası; çek bedelinin karşılıksız kalan
miktarı, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni
ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticari işlerde
temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile takip ve yargılama
gideri toplamından az olamaz. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek
hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, çek düzenleme ve
çek hesabı açma yasağının devamına hükmeder. Yargılama sırasında da
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resen mahkeme tarafından koruma tedbiri olarak çek düzenleme ve çek
hesabı açma yasağına karar verilir. Çek düzenleme ve çek hesabı açma
yasağı, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi, bu tüzel kişi adına çek
keşide edenler ve karşılıksız çekin bir sermaye şirketi adına düzenlenmesi durumunda ayrıca yönetim organı ile ticaret siciline tescil edilen
şirket yetkilileri hakkında uygulanır. Koruma tedbiri olarak verilen çek
düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararlarına karşı yapılan itirazlar
bakımından 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun
353 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır. Bu suçtan dolayı
açılan davalar icra mahkemesinde görülür ve İcra ve İflas Kanununun
347, 349, 350, 351, 352 ve 353 üncü maddelerinde düzenlenen yargılama usulüne ilişkin hükümler uygulanır. Bu davalar çekin tahsil
için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin
bulunduğu yer ya da hesap sahibinin yahut şikâyetçinin yerleşim yeri
mahkemesinde görülür.
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(2) Birinci fıkra hükmüne göre çek karşılığını ilgili banka hesabında
bulundurmakla yükümlü olan kişi, çek hesabı sahibidir. Çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması hâlinde, bu tüzel kişinin mali işlerini yürütmekle
görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa
yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler, çek karşılığını ilgili
banka hesabında bulundurmakla yükümlüdür. Birinci fıkra uyarınca
hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilenler,
yasaklılıkları süresince sermaye şirketlerinin yönetim organlarında görev
alamazlar. Ancak, hakkında yasaklama kararı verilenlerin mevcut organ
üyelikleri görev sürelerinin sonuna kadar devam eder.
(8) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına ilişkin bilgiler, güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra, Adalet Bakanlığı
Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla MERSİS ile
Risk Merkezine elektronik ortamda bildirilir. Hakkında çek hesabı
açma yasağı kararı verilen kişiler, Risk Merkezi tarafından bankalara
bildirilir. Bu bildirimler ile bankalara yapılacak duyurulara ilişkin esas
ve usuller, Adalet Bakanlığının uygun görüşü alınarak Risk Merkezi
tarafından belirlenir.
(9) Karşılıksız kalan bir çekle ilgili olarak yapılan yargılama neticesinde mahkeme tarafından beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın
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düşmesi veya davanın reddine karar verilmesi hâlinde, aynı kararda, çek
düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasına karar verilir. Çek
düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasına ilişkin kararların
kesinleşmesi üzerine, bu kararlar, MERSİS ile Risk Merkezine sekizinci
fıkradaki usullere göre bildirilir ve ilan olunur.
(10) Birinci fıkrada tanımlanan suç nedeniyle, ön ödeme, uzlaşma ve
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümler uygulanmaz.
(11) Birinci fıkra uyarınca verilen adli para cezalarının ödenmemesi durumunda, bu ceza, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106 ncı maddesinin
üçüncü fıkrasında yer alan kamuya yararlı bir işte çalıştırma kararı
verilmeksizin doğrudan hapis cezasına çevrilir.
MADDE 64 – 5941 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Etkin Pişmanlık ve Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma
Yasağının Kaldırılması
MADDE 6 – (1) Karşılıksız kalan çek bedelinin, çekin üzerinde
yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticarî işlerde temerrüt faiz oranı
üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tamamen ödeyen kişi hakkında,
a) Yargılama aşamasında mahkeme tarafından davanın düşmesine,
b) Mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesinden sonra mahkeme tarafından hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına,
karar verilir. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırıldığı,
MERSİS ile Risk Merkezine 5 inci maddenin sekizinci fıkrasındaki
usullere göre bildirilir ve ilan olunur.
(2) Şikâyetten vazgeçme hâlinde de birinci fıkra hükmü uygulanır.
(3) Kişi, mahkûm olduğu cezanın tamamen infaz edildiği tarihten
itibaren üç yıl ve her halde yasağın konulduğu tarihten itibaren on yıl
geçtikten sonra, hükmü veren mahkemeden çek düzenleme ve çek hesabı
açma yasağının kaldırılmasını isteyebilir; mahkemenin vereceği karara
itiraz edebilir. Bu itiraz bakımından İcra ve İflas Kanununun 353
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üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır. Çek düzenleme ve
çek hesabı açma yasağının kaldırılmasına ilişkin karar kesinleştiğinde,
yasağın kaldırıldığı, MERSİS ile Risk Merkezine 5 inci maddenin
sekizinci fıkrasındaki usullere göre bildirilir ve ilan olunur.
MADDE 65 – 5941 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce
verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına ilişkin kayıtlar, bu
Kanun gereğince silinmesini gerektiren şartlar oluşuncaya kadar Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasında tutulmaya devam olunur.
MADDE 66 – 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

778

Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imza atmaya yetkili kişi,
ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı, noter onayı şartı
aranmaksızın ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda yazılı
beyanda bulunmak suretiyle de verebilir.
MADDE 67 – 6102 sayılı Kanunun;
a) 212 nci maddesinin birinci fıkrasına “onaylanması” ibaresinden
sonra gelmek üzere “veya şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut
yardımcısı huzurunda imzalanması” ibaresi ile aynı fıkranın sonuna
“Şirketin kuruluşunda, şirket sözleşmesini ihtiva eden kâğıtlardan değerli
kâğıt bedeli alınmaz.” cümlesi,
b) 215 inci maddesinin birinci fıkrasına “Şirket sözleşmesinin ticaret
sicili müdürü veya yardımcısı huzurunda imzalanması hâlinde de sureti
ticaret sicili müdürlüğü tarafından saklanarak yukarıda öngörülen tescil
ve ilan sağlanır.” cümlesi,
c) 335 inci maddesinin birinci fıkrasına “onaylandığı” ibaresinden
sonra gelmek üzere “veya ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzaladığı” ibaresi ile aynı fıkranın sonuna “Şirketin kuruluşunda,
esas sözleşmeyi ihtiva eden kâğıtlardan değerli kâğıt bedeli alınmaz.”
cümlesi,
ç) 339 uncu maddesinin birinci fıkrasına “onaylanması” ibaresinden
sonra gelmek üzere “veya esas sözleşmenin ticaret sicili müdürü yahut
yardımcısı huzurunda imzalanması” ibaresi,
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d) 345 inci maddesinin ikinci fıkrasına “noter onayı” ibaresinden
sonra gelmek üzere “veya şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut
yardımcısı huzurunda imzalanma” ibaresi,
e) 566 ncı maddesinin birinci fıkrasına “onaylanması” ibaresinden
sonra gelmek üzere “veya esas sözleşmenin ticaret sicili müdürü yahut
yardımcısı huzurunda imzalanması” ibaresi ile aynı fıkranın sonuna
“Şirketin kuruluşunda, esas sözleşmeyi ihtiva eden kâğıtlardan değerli
kâğıt bedeli alınmaz.” cümlesi,
f ) 575 inci maddesinin birinci fıkrasına “onaylanması” ibaresinden
sonra gelmek üzere “veya şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut
yardımcısı huzurunda imzalanması” ibaresi ile aynı fıkranın sonuna
“Şirketin kuruluşunda, şirket sözleşmesini ihtiva eden kâğıtlardan değerli
kâğıt bedeli alınmaz.” cümlesi,
g) 585 inci maddesinin birinci fıkrasına “onaylandığı” ibaresinden
sonra gelmek üzere “veya ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzaladığı” ibaresi,
ğ) 587 nci maddesinin birinci fıkrasına “onaylanmasını” ibaresinden
sonra gelmek üzere “veya şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut
yardımcısı huzurunda imzalandığı tarihi” ibaresi, eklenmiştir.
MADDE 68 – 6102 sayılı Kanunun;
a) 184 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve ayni sermaye
konulmasına” ibaresi “ayni sermaye konulmasına ve kurucuların şirket
sözleşmesini imzalamalarına” şeklinde,
b) 189 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tür değiştirme
planını” ibaresi “tür değiştirme planı ile yeni türün şirket sözleşmesini”
şeklinde,
c) 543 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bir yıl” ibareleri
“altı ay” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 69 – 6102 sayılı Kanunun 545 inci maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
(2) Bu Kanun hükümlerine göre tasfiye olunan şirketlerde, 2004 sayılı
Kanunun 44 üncü ve 337/a maddesi hükümleri uygulanmaz.
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MADDE 70 – 6102 sayılı Kanunun 780 inci maddesinin birinci
fıkrasına aşağıdaki bentler ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
g) Banka tarafından verilen seri numarasını,
h) Karekodu,
(2) Çek alacaklıları, ellerinde bulunan çek ile çek hesabı sahibine
ve bu çeki düzenleyenlere ilişkin verilere karekod aracılığıyla erişim
sağlayabilir. Karekod ile;
a) Çek hesabı sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı,
b) Çek hesabı sahibinin tacir olması hâlinde, ticaret siciline tescil
edilen yetkililerinin adı, soyadı veya ticaret unvanı,
c) Çek hesabı sahibinin, çek hesabı bulunan toplam banka sayısı,
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d) Çek hesabı sahibine ait bankalara ibraz edilmemiş çek adedi ve
tutarı,
e) Düzenlenerek bankalara teslim edilen çeklerin adedi ve tutarı,
f ) Son beş yıl içerisinde ibrazında ödenen çeklerin adedi ve tutarı,
g) İbraz edilen ilk çekin ibraz tarihi,
h) İbraz edilen son çekin ibraz tarihi,
ı) İbrazında ödenen son çekin ibraz tarihi,
i) Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören ve halen ödenmemiş
çeklerin adedi ve tutarları,
j) Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören ve sonradan ödenen
çeklerin adedi ve tutarı,
k) Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören son çekin ibraz tarihi,
l) Çek hesabı sahibi hakkında çek hesabı açma yasağı bulunup bulunmadığı, varsa yasaklama kararının tarihi,
m) Her bir çek yaprağı ile ilgili olarak tedbir kaydı olup olmadığı,
n) Çek hesabı sahibi tacirse, iflasına karar verilip verilmediği, iflasına
karar verilmişse kararın tarihi,çek hesabı sahibi ya da cirantanın rızası
aranmaksızın üçüncü kişilerin erişimine sunulur.
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(3) İkinci fıkrada belirtilen verilere ulaşılmasını sağlayacak karekod
okutma ve bilgi paylaşım sistemi 5411 sayılı Kanunun ek 1 inci madde
hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından oluşturulur. Risk Merkezi sistemdeki verileri, 5411 sayılı Kanunun
ek 1 inci maddesinin on birinci fıkrası uyarınca bilgi alışverişini gerçekleştirdiği şirket ile paylaşmaya yetkilidir. Bu yetki kullanıldığı takdirde
sistem bilgilerin paylaşıldığı şirket nezdinde kurulabilir.
(4) Çekte yer alacak MERSİS numarası ile karekodun tanım ve içerikleri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının müştereken çıkaracağı
tebliğle belirlenir.”
MADDE 71 – 6102 sayılı Kanunun 781 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ikinci ve üçüncü” ibaresi “ikinci, üçüncü ve dördüncü”
şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
(4) Yabancı banka tarafından bastırılan çeklerde, 780 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen banka tarafından verilen
seri numarası ve/veya (h) bendinde belirtilen karekodun bulunmaması
senedin çek olarak geçerliliğini etkilemez.
MADDE 72 – 6102 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 11 – (1) 31/12/2016 tarihinden sonra bankalarca
çek hesabı sahiplerine 780 inci maddeye bu Kanunla eklenen hüküm
gereğince bulunması gereken karekod ve seri numarası unsurlarını içermeyen çek yaprağı verilemez. 31/12/2016 tarihinden önce basılan çeklerde
bu unsurlar aranmaz.
MADDE 73 – 6102 sayılı Kanunun;
a) 336 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kurucular beyanı”
ibaresi,
b) 457 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve
349 uncu maddede yer alan hususların somut olayda mevcut bulunması
hâlinde bunlara ilişkin açıklamalar” ibaresi,
c) 349 uncu maddesi, 562 nci maddesinin beşinci fıkrasının (a)
bendi ve 586 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.
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MADDE 74 – 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 37 nci maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(1) Finansal kiralama sözleşmeleri, bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kâğıtlar, finansal kiralama konusu malların teminine ilişkin
kiralayan ve satıcı arasında düzenlenen sözleşmeler ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, bu kâğıtlarla
ilgili yapılacak işlemler (finansal kiralama konusu gayrimenkullerin
kiralayanlar tarafından devir alınmasına ilişkin tapu işlemleri hariç)
harçtan müstesnadır.
Eski Yıllara Ait Teminat Mektuplarının Tasfiyesi
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MADDE 75 – (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve
özel bütçeli idareler tarafından ilgili mevzuatı gereğince alınmış olup,
düzenlenme tarihi itibarıyla on yılı geçen ve çeşitli nedenlerle iadesi
sağlanamayan veya gelir kaydedilemeyen 500 Türk lirası ve altındaki
teminat mektuplarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla
uyuşmazlığa konu edilmeyenler muhasebe birimince kayıtlarından çıkarılarak ilgili bankalara iade edilir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen tutar, her takvim yılı başından geçerli
olmak üzere, o yıl için Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunan yeniden
değerleme oranında artırılır. Bu suretle bulunan tutarın hesabında 1 Türk
lirasının küsuru dikkate alınmaz.
(3) Teminat mektuplarının kayıtlardan çıkarılmasına ve iadesine ilişkin
usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 28/6/2001 tarihli ve 4697 sayılı Bazı
Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1
inci maddesinin uygulamasında, 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (11) numaralı ve 25 inci maddesinin birinci
fıkrasının (3) numaralı bentlerinin parantez içi hükmünde yer alan
istisna tutarının hesaplanmasında 30 yıldan aşağı olmamak üzere prim
yatırılan süreler dikkate alınır.
(2) 193 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde bu Kanunla yapılan
değişikliklerin yürürlük tarihinden önce akdedilmiş tek primli yıllık gelir
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sigortası sözleşmelerine ilişkin olarak yapılan ödemeler bakımından, 193
sayılı Kanunun 22 nci maddesinde bu Kanunla değişiklik yapılmadan
önceki hükümler uygulanır.
(3) 5520 sayılı Kanunun 5/B maddesinde bu Kanunla yapılan değişikliklerin yürürlük tarihinden önce, anılan madde kapsamında değerleme
raporu düzenlenmesi amacıyla Maliye Bakanlığına başvuran mükelleflerin bu başvurularına ilişkin patent veya faydalı model belgelerine konu
buluşlarından 1/1/2015 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançları
hakkında, 5520 sayılı Kanunun 5/B maddesinin bu Kanunla yapılan
değişiklik sonrası hükümleri uygulanır.
Bu kanun ile 18 kanunda toplam 162 madde değiştirilmiş,
10 madde yürürlükten kaldırılmıştır.
(i). 28.7.2016 tarihli 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu:
Özeti
Bu kanun ile,
•

Uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi, ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yapılması,
uluslararası işgücüne ilişkin gerekli verilerin toplanması, analiz
edilmesi, yabancıların kayıt dışı çalışmalarının önlenmesine yönelik politikaların geliştirilmesi için hükümler getirilmekte,

•

Nitelikli yabancı çalışanların işgücü piyasasına girişinin önündeki
engellerin kaldırılmakta,

•

Yabancılara verilecek çalışma izni ve muafiyetlere dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esaslar, yetki ve sorumluluklar ve uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülükler düzenlenmekte,

•

Bu çerçevede uluslararası işgücü politikasını oluşturma yetkisi,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilmekte,

•

Bakanlık bünyesinde ana hizmet birimlerinden olmak üzere
Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünün kurulmakta,

•

İlgili kurumların katılımıyla Uluslararası İşgücü Politikası Danışma
Kurulu oluşturulmakta,
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•

Yüksek nitelikli insan gücüne yönelik olarak kolaylaştırılmış bir
çalışma sistemi olan Turkuaz Kart sistemi tesis edilmekte,

•

Çalışma izni başvurusuna ilişkin objektif kıstaslar
düzenlenmektedir.

İçeriği
BİRİNCİ BÖLÜM – Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; uluslararası işgücüne ilişkin
politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek
çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek
usul ve esasları, yetki ve sorumlulukları ve uluslararası işgücü alanındaki
hak ve yükümlülükleri düzenlemektir.
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Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Kanun; Türkiye’de çalışmak için başvuruda
bulunan veya çalışan, bir işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere
başvuruda bulunan veya görmekte olan, staj yapmak üzere başvuruda
bulunan veya staj yapan yabancılar ile Türkiye’de geçici nitelikte hizmet
sunumu amacıyla bulunan sınırötesi hizmet sunucusu yabancıları ve
yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve
tüzel kişileri kapsar.
(2) Çalışma izni almaktan muaf tutulan yabancıların iş ve işlemleri
bu Kanun hükümlerine göre yürütülür.
(3) Bu Kanunun uygulanmasında, Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya
çok taraflı anlaşmalar ile uluslararası sözleşme hükümleri saklıdır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bağımsız çalışma izni: Yabancıya Türkiye’de kendi ad ve hesabına
çalışma hakkı veren çalışma iznini,
b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
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c) Çalışma izni: Bakanlıkça resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve
geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı
veren izni,
ç) Çalışma izni muafiyeti: Bakanlıkça resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma izni almaksızın
çalışma ve ikamet hakkı veren muafiyeti,
d) Genel müdürlük: Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünü,
e) Kanuni çalışma izni süresi: Yabancının, kanuni yükümlülüklerinin
yerine getirilmesi suretiyle çalışma izniyle çalıştığı süreyi,
f ) Sınırötesi hizmet sunucusu: Türkiye’de geçici nitelikte olmak üzere
ve herhangi bir hizmet sunumu amacıyla bulunan ve ücretini Türkiye’deki
ya da Türkiye dışındaki bir kaynaktan alan yabancıyı,
g) Süresiz çalışma izni: Yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma hakkı
veren çalışma iznini,
ğ) Turkuaz kart: Yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma hakkı, mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ise
ikamet hakkı veren belgeyi,
h) Uzun dönem ikamet izni: 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar
ve Uluslararası Koruma Kanununun 42 nci maddesi uyarınca verilen
ikamet iznini,
ı) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi,
i) Yetkili aracı kurum: Nitelikleri ve görev çerçevesi yönetmelikle
belirlenen ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurum veya kuruluşu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM – Uluslararası İşgücü Politikasının Belirlenmesi ve İzlenmesi
Uluslararası İşgücü Politikasının Belirlenmesi
MADDE 4 – (1) Bakanlık, Uluslararası İşgücü Politikası Danışma
Kurulu kararlarını dikkate alarak uluslararası işgücüne ilişkin politika
belirlemeye ve belirlenen politikayı uygulamaya yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunmaya yetkilidir.
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(2) Uluslararası işgücü politikası; uluslararası işgücü hareketliliği ve bölgesel gelişmeler ile Göç Politikaları Kurulu kararları, istihdam ve çalışma
hayatına ilişkin gelişmeler, sektörel ve ekonomik dönemsel değişiklikler,
kalkınma plan ve programları, yabancının uyruğunda bulunduğu ülkeyle
ikili ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkiler, Türkiye’nin taraf olduğu ikili
veya çok taraflı anlaşmalar ve uluslararası sözleşmeler, kamu düzeni,
kamu güvenliği ve kamu sağlığı dikkate alınarak belirlenir.
(3) Bakanlık, uluslararası işgücü politikasının hazırlanmasında ilgili
kurum ve kuruluşların görüşlerini alır.
(4) Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı başkanlığında, Bakanlık Müsteşarı, Avrupa Birliği,
Dışişleri, Ekonomi, İçişleri, Kalkınma, Kültür ve Turizm bakanlıklarının
müsteşarları ile Uluslararası İşgücü Genel Müdüründen oluşur.
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(5) Toplantı gündemine göre, konuyla ilgili kamu kurumları, kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Ekonomik ve Sosyal Konseyde
temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonlarının temsilcileri Kurul üyesi
olarak toplantıya davet edilir.
(6) Kurul, uluslararası işgücüne ilişkin mevzuat geliştirme çalışmalarını,
ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve uygulamaları izlemek, Türkiye’nin
ekonomik, sektörel ve bölgesel önceliklerine uygun politika önerilerini
Bakanlığa bildirmek ile görevlidir.
(7) Kurul kararları, uluslararası işgücü politikası esaslarının ve Göç
Politikaları Kuruluna önerilmek üzere Türkiye’nin uluslararası işgücü
ihtiyacının belirlenmesinde Bakanlıkça dikkate alınır.
(8) Kurul, Başkan tarafından belirlenen gündem ile yılda en az bir
kez toplanır. Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından
yerine getirilir.
Uluslararası İşgücünün İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
MADDE 5 – (1) Bakanlık, yabancı istihdamı taleplerini almak,
değerlendirmek ve uluslararası işgücünün etkilerini izlemek üzere Yabancı
Başvuru, Değerlendirme ve İzleme Sistemi kurar.
(2) Bakanlık, kamu güvenliğine ilişkin hususlar saklı kalmak üzere;
yabancılara, yabancı istihdamı ihtiyacına ve bu Kanun kapsamındaki
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diğer hususlara ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve
tüzel kişilerden bilgi ve belge talep edebilir.
(3) Bilgi paylaşımına ilişkin usul ve esaslar, ilgili kurum ve kuruluşların
görüşleri alınarak Bakanlık tarafından belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – Çalışma İzni ve Muafiyet
Çalışma İzninde Yetki ve Yükümlülük
MADDE 6 – (1) Çalışma izni, 4 üncü maddeye göre belirlenen uluslararası işgücü politikası esas alınarak Bakanlıkça verilir.
(2) Bu Kanun kapsamında yer alan yabancıların çalışma izni olmaksızın
Türkiye’de çalışmaları veya çalıştırılmaları yasaktır.
(3) Diğer kanunlarda ya da Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok
taraflı anlaşmalar veya uluslararası sözleşmelerde çalışma izni almadan
çalışabileceği belirtilen yabancılar, bu Kanuna göre çalışma izni almadan
çalışabilir veya çalıştırılabilirler.
(4) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun
28 inci maddesi kapsamında olanların çalışma hakkı saklıdır.
Çalışma İzni Başvurusu ve Değerlendirilmesi
MADDE 7 – (1) Çalışma izni başvuruları yurt içinde doğrudan
Bakanlığa, yurt dışında yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak
bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya başkonsolosluklarına yapılır. Yurt dışında yapılan çalışma izni başvuruları Türkiye
Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya başkonsolosluklarınca Bakanlığa iletilir.
(2) Çalışma izni başvuruları yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilir.
(3) Çalışma izni uzatma başvurusu, çalışma izni süresinin dolmasına
altmış gün kalmasından itibaren ve her durumda çalışma izni süresi
dolmadan yapılır. Bu süre dolduktan sonra yapılan uzatma başvuruları
reddedilir.
(4) Çalışma izni başvurusu uluslararası işgücü politikasına göre
değerlendirilir.
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(5) Bakanlıkça gerek görülen hâllerde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görüşleri
dikkate alınır.
(6) Bakanlık, Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu kararları
doğrultusunda çalışma izni başvurusunun değerlendirilmesinde ve çalışma
izni puanlama sisteminin oluşturulmasında kullanılacak kriterleri belirler.
(7) Başvuruda eksik bilgi veya belgelerin olması hâlinde, bu eksiklikler
tamamlanıncaya kadar başvurunun değerlendirilmesi ertelenir. Erteleme
süresi, bilgi veya belge eksikliklerinin tamamlanmasını geciktiren mücbir
bir sebebin varlığının resmî bir makamdan belgelendirildiği hâller dışında
otuz günü aşamaz. Erteleme süresi sonunda eksiklikleri tamamlanmayan
başvurular reddedilir.
(8) Usulüne uygun olarak yapılan başvuruların değerlendirilmesi, bilgi
ve belgelerin tam olması kaydıyla otuz gün içinde tamamlanır.
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Ön İzin
MADDE 8 – (1) Mesleki yeterlilik gerektiren sağlık ve eğitim hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ön izin alınması zorunludur.
(2) Sağlık hizmetlerinde Sağlık Bakanlığı, eğitim hizmetlerinde Millî
Eğitim Bakanlığı bu hizmetlerde mesleki faaliyette bulunacak yabancılara
ön izin vermeye yetkili olup ön izin alınması gereken meslekler anılan
bakanlıkların görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
(3) Ön izin alan yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde, bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi
hükmü uygulanmaz.
(4) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34
üncü maddesi uyarınca çalışacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarına
çalışma izni, Yükseköğretim Kurulunun ilgili mevzuata göre vereceği ön
izne istinaden Bakanlıkça verilir. Ön izne istinaden çalışacak yabancı
öğretim elemanlarının çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde,
bu Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları ile
(f ), (g) ve (ğ) bentleri saklı kalmak üzere 9 uncu maddesinin birinci
fıkrası uygulanmaz.
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(5) Çalışma izni uzatma başvuruları da ilgili bakanlığın veya Yükseköğretim Kurulunun ön iznine tabidir.
(6) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında Ar-Ge Merkezi Belgesi olan firmalarda Ar-Ge personeli olarak
çalışacak yabancıların çalışma izni başvuruları Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının olumlu görüşü olması hâlinde değerlendirilir.
Çalışma İzni Başvurusunun Reddi
MADDE 9 – (1) Bu Kanunun 7 nci maddesine göre yapılan değerlendirme neticesinde;
a) Uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan,
b) Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapılan,
c) Yabancı istihdam edilmesine ilişkin gerekçesi yeterli görülmeyen,
ç) Diğer kanunlarda Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve meslekler
için yapılan,
d) Gerekli nitelik ve uzmanlığı taşımadığı anlaşılan yabancılara ilişkin
olan,
e) Bakanlıkça belirlenen değerlendirme kriterlerini karşılamayan,
f ) 6458 sayılı Kanunun 7 nci, 15 inci ve 54 üncü maddeleri kapsamında olduğu İçişleri Bakanlığınca bildirilen yabancılara ilişkin olan,
g) Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de
çalışmasında sakınca görülen yabancılara ilişkin olan,
ğ) Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü olması durumu hariç, Türkiye
Cumhuriyetinin tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke
vatandaşları için yapılan,
h) Kanuni süresi içinde yapılmayan veya eksiklikleri tamamlanmayan
başvurular reddedilir.
Çalışma İzni Türleri
MADDE 10 – (1) Başvurunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde
yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla,
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gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli
bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte
çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl geçerli çalışma izni verilir.
(2) Bu Kanunun 7 nci maddesine göre yapılacak uzatma başvurusunun
olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya aynı işverene bağlı olarak
ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında
ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilir. Ancak, farklı bir işveren
yanında çalışmak üzere yapılan başvurular bu maddenin birinci fıkrası
kapsamında değerlendirilir.
(3) Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni
çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilir. Ancak,
yabancının başvuru şartlarını taşıması yabancıya mutlak hak sağlamaz.
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(4) Süresiz çalışma izni olan yabancı, uzun dönem ikamet izninin
sağladığı tüm haklardan yararlanır. Süresiz çalışma izni olan yabancı,
özel kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat
hükümlerine tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan
yararlanır. Süresiz çalışma izni olan yabancının seçme, seçilme ve kamu
görevlerine girme hakkı ile askerlik hizmeti yapma yükümlülüğü yoktur.
(5) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre
kurulmuş olan;
a) Limited şirketlerin şirket ortağı olan müdürü,
b) Anonim şirketlerin şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesi,
c) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yönetici olan
komandite ortağı olan yabancılar çalışma izni alarak çalışabilirler.
(6) Profesyonel meslek mensubu yabancılara, diğer kanunlarda belirtilen özel şartların sağlanması kaydıyla bağımsız çalışma izni verilebilir.
(7) Bağımsız çalışma izninin uluslararası işgücü politikası doğrultusunda değerlendirilmesinde, yabancının; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi,
bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke
ekonomisine ve istihdama etkisi, yabancı şirket ortağı ise sermaye payı ile
Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda
Bakanlıkça belirlenecek diğer hususlar dikkate alınır.
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(8) Bağımsız çalışma izni, bu maddede yer alan süre sınırlamalarına
tabi olmaksızın süreli olarak düzenlenir.
Turkuaz Kart
MADDE 11 – (1) Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki
faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile
Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça
belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara
Turkuaz Kart verilir.
(2) Turkuaz Kart, ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilir. Bakanlık,
geçiş süresi içinde işveren veya yabancıdan yürütülen faaliyetlere ilişkin
bilgi ve belge talep edebilir. Geçiş süresi içinde 15 inci madde uyarınca
iptal edilmeyen Turkuaz Kartta yer alan geçiş süresi kaydı, yabancının
başvurusu hâlinde kaldırılır ve süresiz Turkuaz Kart verilir. Bu başvuru,
geçiş süresinin dolmasına yüz seksen gün kalmasından itibaren, her
durumda geçiş süresi dolmadan yapılır. Bu süre dolduktan sonra geçiş
süresi kaydının kaldırılmasına ilişkin yapılan başvuru reddedilir ve Turkuaz Kart geçersiz hale gelir.
(3) Turkuaz Kart sahibi yabancının, mevzuat hükümlerine göre eş
ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına Turkuaz Kart sahibi yakını
olduğunu gösteren ve ikamet izni yerine geçen belge verilir.
(4) Turkuaz Kart sahibi yabancı bu Kanunda düzenlenen süresiz
çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanır.
(5) Turkuaz Kart uygulamasında; akademik alanda uluslararası kabul
görmüş çalışmaları bulunanlar ile bilim, sanayi ve teknolojide ülkemiz
bakımından stratejik kabul edilen bir alanda öne çıkmış olanlar ya da
ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli
katkı sağlayan ya da sağlaması öngörülenler nitelikli yabancı olarak
değerlendirilir.
(6) Geçici koruma sağlanan yabancılara bu madde hükümleri
uygulanmaz.
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Çalışma İzninin Mahiyeti
MADDE 12 – (1) Bu Kanuna göre verilen çalışma izni veya çalışma
izni muafiyeti, 6458 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca ikamet
izni yerine geçer. Ancak, 6458 sayılı Kanunda tanımlanan mülteci ya da
ikincil koruma statüsü dışında yabancının herhangi bir nedenle ikamet
izni olması yabancıya çalışma hakkı vermez.
(2) Yurt dışından yapılan başvuruya istinaden çalışma izni verilen
yabancı, çalışma izninin geçerliliğinin başladığı tarihten itibaren altı ay
içinde Türkiye’ye gelmek zorundadır. Bu süre içinde Türkiye’ye gelmeyen
yabancının çalışma izni iptal edilir.
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(3) Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerle sağlanan
haklar saklı kalmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde çalışma
izinleri; iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür koşullarının gerekli kıldığı
hâllerde, belirli bir süre için tarım, sanayi veya hizmet sektörleri, belirli
bir meslek, işkolu veya mülki ve coğrafi alan itibarıyla sınırlandırılabilir.
Çalışma İzni Muafiyeti
MADDE 13 – (1) Çalışma izni muafiyeti kapsamında olan yabancılar,
çalışma izni muafiyeti almak kaydıyla çalışabilir.
(2) Çalışma izni muafiyeti başvuruları yurt içinde doğrudan Bakanlığa,
yurt dışında yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu
ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri ya da başkonsolosluklarına yapılır. Yurt dışında yapılan bu başvurular Türkiye Cumhuriyeti
büyükelçilikleri veya başkonsolosluklarınca Bakanlığa iletilir.
(3) Çalışma izni muafiyeti başvuruları yetkili aracı kurum tarafından
da yapılabilir.
(4) Çalışma izni muafiyeti başvurusunda bu Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü, beşinci ve yedinci fıkraları uygulanır.
(5) Başvurusu olumlu değerlendirilen yabancılara Bakanlıkça çalışma
izni muafiyeti düzenlenir.
(6) Çalışma izni muafiyetiyle geçirilen süreler, kanuni çalışma izni
veya ikamet izni sürelerinin hesabında dikkate alınmaz.
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(7) 6102 sayılı Kanuna göre kurulmuş anonim şirketlerin Türkiye’de
ikamet etmeyen yönetim kurulu üyesi ve diğer şirketlerin yönetici sıfatı
olmayan ortağı ile Türkiye’de gerçekleştirdiği faaliyetleri yüz seksen gün
içinde doksan günü geçmeyen sınırötesi hizmet sunucusu, çalışma izni
muafiyeti kapsamında değerlendirilir.
Dışişleri Bakanlığına Yapılacak Başvurular
MADDE 14 – (1) Yabancı ülkelerin Türkiye’deki diplomatik ve
konsüler temsilciliklerinin;
a) Bağlı birimi olarak faaliyet gösteren okullarda, kültür kurumlarında
ve din kurumlarında görevli yabancılar, çalışma izni muafiyeti,
b) 18/4/1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi
ve 24/4/1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi
kapsamında bağlı birimi sayılmayan okul, kültür veya din kurumlarında
görevli yabancılar çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler.
(2) Yabancı ülkelerin Türkiye’deki diplomatik ve konsüler temsilciliklerinde diplomatik kadro üyesi, konsolosluk memuru, idari ve teknik kadro
üyesi ve konsolosluk hizmetlisi, Türkiye’deki uluslararası kuruluşlarda
uluslararası memur ve idari ve teknik personel olarak görev yapan kişilerin;
a) Eş ve çocukları ile karşılıklılık esasına veya ilgili ülkeyle yapılmış
bulunan ikili anlaşmaya göre belirlenmiş yakınları; bu Kanunda, ilgili
ikili anlaşmada ve mevzuatta zikredilen çalışma izni muafiyeti hükümleri
saklı kalmak kaydıyla Türkiye’de çalışma izni alarak,
b) Özel hizmetinde çalışan yabancılar, çalışma izni muafiyeti alarak
çalışabilirler.
(3) Bu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yabancıların, aynı fıkrada belirtilen statüde olmayan işveren yanında çalışmak
üzere yurt içinden yapacakları çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti
başvuruları kabul edilmez.
(4) Bu madde kapsamındaki başvurular Dışişleri Bakanlığına yapılır. Dışişleri Bakanlığınca uygun görülen başvurular Bakanlığa iletilir.
Bakanlığa iletilen bu başvurulara çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti
düzenlenmesinde İçişleri Bakanlığının olumlu görüşü aranır.
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Çalışma İzni ve Çalışma İzni Muafiyetinin Geçerliliği ve İptali
MADDE 15 – (1) Çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti, sürenin sona
ermesi veya Bakanlıkça iptal edilmesiyle geçerliliğini kaybeder.
(2) Yabancının veya işverenin talebi dışında çalışma izni veya çalışma
izni muafiyeti, yabancının;
a) Çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinin geçerlilik tarihinden
itibaren altı ay içinde Türkiye’ye gelmemesi,
b) İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığının uygun görüşünün
bulunması hâli hariç, pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin
geçerlilik süresinin uzatılmaması,
c) Bu Kanunda belirtilen hükümlere aykırı olarak çalıştığının tespiti,
ç) Çalışmasının herhangi bir nedenle sona ermesi,
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d) Çalışma izni başvurusunun sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle
yapıldığının sonradan tespiti,
e) 11 inci madde kapsamında olması ve geçiş süresi içinde talep edilen
bilgi ve belgeleri sunmaması ya da bunların niteliklerini kaybettiğinin
anlaşılması,
f ) 6458 sayılı Kanunun 7 nci, 15 inci ve 54 üncü maddeleri kapsamında olduğunun İçişleri Bakanlığınca bildirilmesi,
g) Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de
çalışmasında sakınca olduğunun ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca
bildirilmesi,
ğ) Sağlık sebepleri veya zorunlu kamu hizmeti gibi mücbir sebepler
dışında süreli çalışma izinlerinde aralıksız olarak altı aydan, bağımsız
ve süresiz çalışma izinlerinde ise aralıksız olarak bir yıldan uzun süre
Türkiye dışında kalması,
h) Turkuaz Kart sahibi olması hâlinde yurt dışında kalış süresinin
Bakanlıkça belirlenen süreyi aşması durumlarında iptal edilir.

TBMM 26. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – İstisnalar
Çalışma İzninin İstisnai Olarak Verilebileceği Yabancılar
MADDE 16 – (1) Bakanlıkça belirlenen uluslararası işgücü politikasına uygun olarak;
a) Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı
ve benzeri özellikleri itibarıyla nitelikli işgücü olarak değerlendirilen,
b) Bilim ve teknolojiye katkısı, yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı
istihdamın büyüklüğü ve benzeri özellikleri itibarıyla nitelikli yatırımcı
olarak değerlendirilen,
c) Belirli bir süre için işvereni tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen
bir projede istihdam edilen,
ç) İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk soylu
olduğu bildirilen,
d) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı,
e) Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşı,
f ) 6458 sayılı Kanun uyarınca uluslararası koruma başvurusu sahibi,
şartlı mülteci, geçici koruma sağlanan veya vatansız ya da mağdur destek
sürecinden yararlanan insan ticareti mağduru,
g) Bir Türk vatandaşı ile evli ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde
yaşayan,
ğ) Yabancı devletlerin ve uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde diplomatik dokunulmazlığı olmadan çalışan,
h) Alanındaki başarısı ile uluslararası düzeyde temayüz etmiş olarak
bilimsel, kültürel, sanatsal veya sportif amaçla Türkiye’ye gelen,
ı) Sınırötesi hizmet sunucusu yabancılara bu Kanunun 7 nci, 9 uncu
ve 10 uncu maddelerinin uygulanmasına ilişkin istisnalar tanınabilir.
Uluslararası Koruma Kapsamında Olan Yabancılar
MADDE 17 – (1) 6458 sayılı Kanun uyarınca uluslararası koruma
talebinde bulunan ve henüz başvurusu hakkında son karar verilmemiş
veya şartlı mülteci yabancılar; uluslararası koruma başvurusu tarihinden,
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geçici koruma sağlanan yabancılar ise geçici koruma kimlik belgesinin
düzenlendiği tarihten altı ay sonra çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti
almak için başvurabilirler.
(2) Birinci fıkra kapsamında çalışma izni veya çalışma izni muafiyetine
başvuru hakkı tanınan yabancılara çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti
verilmesinde İçişleri Bakanlığının olumlu görüşü aranır.
(3) Geçerli çalışma izni veya çalışma izni muafiyetine sahip olunması
bu yabancılara Türkiye’de mutlak kalış hakkı sağlamaz.
(4) Çalışma izni, 10 uncu maddede belirtilen sürelerle verilebilir.
(5) 6458 sayılı Kanunun;
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a) 77 nci maddesi uyarınca uluslararası koruma başvurusunun geri
çekilmesi veya geri çekilmiş sayılması, 85 inci maddesi uyarınca uluslararası koruma statüsünün sona ermesi veya 86 ncı maddesi uyarınca
uluslararası koruma statüsünün iptali hâlinde İçişleri Bakanlığının bildirimi üzerine,
b) 91 inci maddesi uyarınca sağlanan geçici korumanın Bakanlar
Kurulu kararıyla sonlandırılması veya bireysel olarak sona ermesi ya da
iptali hâlinde Bakanlar Kurulu kararı veya İçişleri Bakanlığının bildirimi
üzerine verilmiş olan çalışma izni veya çalışma izni muafiyetleri Bakanlıkça iptal edilir.
(6) Uluslararası koruma başvuru sahibi, uluslararası koruma statüsü
sahibi ve geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma ve çalışma izni
veya çalışma izni muafiyeti başvurusu hakkının il, süre, sektör, işkolu,
iş ve meslek bakımından Göç Politikaları Kurulu kararları ve Bakanlığın
uluslararası işgücü politikası dikkate alınarak uygulanması ve sınırlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak
Bakanlıkça belirlenir.
Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancılar
MADDE 18 – (1) 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler
Kanunu kapsamında çalışacak yabancıların çalışma izni başvuruları
Ekonomi Bakanlığına yapılır. Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan
değerlendirme neticesinde çalışma izni alması uygun görülen yabancılar
Bakanlığa bildirilir.
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(2) Bu madde kapsamında Ekonomi Bakanlığınca bildirilen yabancılara, bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f ), (g) ve
(ğ) bentleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bakanlıkça çalışma izni
düzenlenir.
(3) Bu Kanunun 21 inci, 22 nci ve 23 üncü maddeleri, 3218 sayılı
Kanun kapsamındaki serbest bölgelerde uygulanmaz. Bu maddelerde
düzenlenen konularda 3218 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Yabancı Öğrenciler
MADDE 19 – (1) Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda örgün
öğretim programlarına kayıtlı yabancı öğrenciler, çalışma izni almak
kaydıyla çalışabilirler.
(2) Yabancı öğrencilerden ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim
görmekte olanlar, öğrenimlerinin ilk yılının tamamlanmasından sonra
çalışma iznine başvurabilir ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu
uyarınca kısmi süreli çalışabilirler. Örgün öğretim programlarına kayıtlı
lisansüstü öğrenciler için bu sınırlamalar uygulanmaz.
(3) Yabancı öğrencilere verilen çalışma izinleri, geçerli öğrenci ikamet
iznini ve bu ikamet izninin sağladığı hakları sona erdirmez.
(4) Yabancı öğrencilerin çalışmasına ilişkin usul ve esaslar Göç Politikaları Kurulunca belirlenen esaslar dikkate alınmak suretiyle, İçişleri
Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
(5) Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayan yabancının mezuniyet
tarihinden itibaren bir yıl içinde çalışma izni başvurusu yapması hâlinde,
başvuru Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulunca belirlenen
esaslar doğrultusunda değerlendirilir.
Yabancı Mühendis ve Mimarlar
MADDE 20 – (1) Öğrenimlerini Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunun mühendislik ve mimarlık fakültelerinde veya yurt dışında ilgili
ülke makamları ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir yükseköğretim kurumunda tamamlayarak mühendis ve mimar unvanlarını
almış olan yabancılar bu Kanuna göre proje bazlı ve geçici süre ile çalışma
izni alarak mühendislik ve mimarlık mesleklerini icra edebilirler.
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BEŞİNCİ BÖLÜM – İtiraz, Yükümlülük, Denetim ve Cezalar
İdari İtiraz ve Yargı Yolu
MADDE 21 – (1) Çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti başvurusunun reddi ve düzenlenen belgelerin iptali kararları, yabancı çalıştıran
işverene veya bağımsız çalışma izni, süresiz çalışma izni ya da Turkuaz
Kart sahibi yabancıya 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu
hükümlerine göre tebliğ edilir.
(2) Bakanlığın bu Kanun kapsamında verdiği kararlara karşı ilgililer
tarafından tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Bakanlığa itiraz
edilebilir. İtirazın reddedilmesi hâlinde idari yargı yoluna başvurulabilir.
Bildirim ve Sosyal Güvenlik Yükümlülüğü
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MADDE 22 – (1) Yabancı çalıştıran işverenler ile süresiz veya bağımsız çalışma izni bulunan yabancılar, çalışma izninin veya çalışma izni
muafiyeti kapsamında çalışmanın başlaması ve sona ermesi durumu ile
çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinin iptalini gerektirecek hâlleri
on beş gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.
(2) Çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti alan yabancılar ile yabancı
çalıştıran işverenler, sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini kanuni süresi içinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre yerine
getirirler.
(3) Türkiye’nin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri
saklıdır.
Denetleme Yetkisi
MADDE 23 – (1) Bu Kanun kapsamındaki yabancıların ve işverenlerin bu Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri
Bakanlık iş müfettişleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri ve
sosyal güvenlik denetmenleri tarafından denetlenir. Bu Kanun gereğince
yapılacak teftiş, denetim ve soruşturmalar, uygulamakla yükümlü olunan
mevzuatın teftiş, denetim ve soruşturma hükümlerine göre yapılır ve bu
hükümlere göre ilgili yaptırımlar uygulanır.
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(2) Kamu idarelerinin denetim elemanları ile kolluk kuvvetlerinin,
kendi mevzuatları gereğince işyerlerinde yapacakları her türlü denetim,
inceleme ve kontrol sırasında yabancı çalıştıran işverenler ile yabancıların
bu Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediklerini tespit
etmeleri hâlinde, durum Bakanlığa bildirilir.
(3) Birinci fıkraya göre yapılan denetimler ve ikinci fıkraya göre yapılan bildirimler üzerine, gönderilen tutanaklara ve denetim raporlarına
göre, bu Kanunda yer alan idari yaptırımlar Çalışma ve İş Kurumu il
müdürünce uygulanır.
(4) Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren
bir ay içinde ödenir.
(5) Bu Kanuna göre;
a) Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeksizin,
1) Bağımsız veya süresiz çalışma izni ile çalışan yabancıya dört yüz
Türk lirası,
2) Yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için dört yüz Türk lirası,
b) Çalışma izni olmaksızın,
1) Bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya iki bin dört yüz Türk lirası,
2) Bağımsız çalışan yabancıya dört bin sekiz yüz Türk lirası,
3) Yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline her bir yabancı için
altı bin Türk lirası tutarında idari para cezası verilir.
(6) Beşinci fıkrada sayılan fiillerin tekrarı hâlinde idari para cezaları
bir kat artırılarak uygulanır.
(7) Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları genel bütçeye gelir
kaydedilir.
(8) Çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır
dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir.
(9) İşveren veya işveren vekili, çalışma izni bulunmayan yabancının ve
varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için
gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır. Bu gider, masraf ve harcamaların Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
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bütçesinden karşılanması hâlinde, bu madde gereğince ödenen tutarlar,
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun uyarınca işveren veya işveren vekilinden tahsil edilir.
Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı ve
Bakanlıkça müştereken belirlenir.
ALTINCI BÖLÜM – Çeşitli Hükümler
Çalışma İzni ve Çalışma İzni Muafiyetinin Düzenlenmesi ve Şekli
MADDE 24 – (1) Çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti, yabancının
pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerinin geçerlilik süresinden
altmış gün daha kısa süreli ve her yabancı için ayrı verilir.
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(2) Çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti belgelerinin şekli ve içeriği
Bakanlıkça belirlenir. Bu belgelerin basım ve dağıtım işlemleri Bakanlıkça
yerine getirilir. Değerli kâğıt bedellerinin tahsiline ilişkin usul ve esaslar,
Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.
Yönetmelik
MADDE 25 – (1) Bu Kanuna ilişkin;
a) Çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti başvuru şartları ve işlemleri
ile bunların kapsam, tür ve süreleri,
b) Çalışma izni muafiyeti kapsamında değerlendirilecek yabancılar
ve çalışma alanları,
c) Yabancıdan ve işverenden istenecek bilgi ve belgeler,
ç) İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınmasına ilişkin süre, kapsam,
içerik, bildirim ve benzeri hususlar,
d) Çalışma izni hükümlerinin istisnai uygulanması ve bu kapsama
alınabilecek; gerçek kişi yabancıların eğitim düzeyi, ücreti, mesleki
deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, şirket ortaklarının sermaye payı
ile tüzel kişilerin yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın
büyüklüğü ve benzeri özellikleri,
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e) Bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca çalışma izinlerinin istisnai
olarak uygulanacağı yabancılara, bu Kanunun 7 nci, 9 uncu ve 10 uncu
maddeleri hükümlerinin farklı uygulanmasına ilişkin hususlar,
f ) Çalışma izni başvurusunun değerlendirilmesinde, reddinde ve
çalışma izni puanlama sisteminin oluşturulmasında esas alınacak kriterler,
g) Belge düzenlenmesi ve teslimine ilişkin hususlar,
ğ) Çalışma izninin iptaline ve geçerliliğini yitirmesine ilişkin hususlar,
h) Sınırötesi hizmet sunucularının tanımı, türleri ile bu kapsamda
sayılanlara ilişkin diğer hususlar,
ı) Bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca projede istihdam edilmeleri
kaydıyla çalışma izinlerinin istisnai olarak verileceği yabancılara ve bu
projelerin niteliklerine ilişkin hususlar,
i) Yetkili aracı kurumun nitelikleri, görev çerçevesi ve yetkilendirmeye
ilişkin usul ve esaslar,
j) Benzeri özel düzenleme gerektirebilecek konular ve bu konulara
bağlı bildirimler,
k) Uygulamaya yönelik diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
(2) Ekonomi Bakanlığı ve Bakanlıkça çıkarılan müşterek yönetmelikle;
a) 3218 sayılı Kanun gereği serbest bölgelerde çalışacak yabancıların
çalışma izni başvuruları ve çalışma izni belgesi düzenlenmesine ilişkin
hususlar,
b) 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar
Kanunu kapsamındaki yabancı sermayeli şirket ve kuruluşlarda çalışma
izni verilecek personelin tanımı ile çalışma izinlerine ilişkin özel nitelikteki
diğer usul ve esaslar düzenlenir.
Atıf Yapılan Hükümler
MADDE 26 – (1) Diğer mevzuatta, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna yapılmış olan atıflar bu
Kanuna yapılmış sayılır.
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(2) Diğer mevzuatta yer alan “çalışma izni muafiyet teyit belgesi”
veya “çalışma izni muafiyet belgesi” ibarelerinden bu Kanunda yer
alan “çalışma izni muafiyeti”, “çalışma izni belgesi” ibaresinden ise bu
Kanunda yer alan “çalışma izni” anlaşılır.
Yürürlükten Kaldırılan ve Değiştirilen Hükümler
MADDE 27 – (1) 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis
ve Mimar Odaları Birliği Kanununun;
a) 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 34 – Yabancı müteahhit veya yabancı kuruluşlar, Türkiye’de
Devlet daireleri ile resmî ve özel kuruluş ve şahıslara karşı resen veya
yerli kuruluşlarla birlikte taahhüt ettikleri mühendislik veya mimarlıkla ilgili işlerde, yalnız bu işe münhasır kalmak kaydıyla, Odalar
Birliğinin görüşü alınarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca
verilen çalışma izni ile yabancı mühendis ve mimar çalıştırabilirler. Bu
madde uyarınca verilecek Odalar Birliği görüşünde, diplomalarını yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış yabancı meslek mensuplarının, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca
diploma denkliğinin tespitinin yapılması şartı aranmaz.
b) 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 35 – 34 üncü madde kapsamına girmeyen işlerde yabancı
mühendisler ve yabancı mimarlar, Odalar Birliğinin görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen çalışma izni ile
çalıştırılabilir.
(2) 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa bağlı
“Değerli Kağıtlar Tablosu”nun (4) numaralı sırası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı Tabloya aşağıdaki sıralar eklenmiştir.
4. İkamet izni 58,50 TL
16. Yabancı çalışma izni belgesi 58,50 TL
17. Çalışma izni muafiyeti belgesi 58,50 TL
(3) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun;
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a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendine “ikamet
tezkeresi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, çalışma izni, çalışma izni
muafiyeti,” ibaresi eklenmiştir.
b) Altıncı Kısım başlığı “Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni,
Çalışma İzni Muafiyeti, Vize ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları”
şeklinde değiştirilmiştir.
c) 83 üncü ve 93 üncü maddelerinin birinci fıkralarına “ikamet
tezkeresi,” ibarelerinden sonra gelmek üzere “çalışma izni, çalışma izni
muafiyeti,” ibareleri eklenmiştir.
ç) 84 üncü, 89 uncu ve 94 üncü maddelerinin birinci fıkralarına
“ikamet tezkeresi” ibarelerinden sonra gelmek üzere “, çalışma izni,
çalışma izni muafiyeti” ibareleri eklenmiştir.
d) 85 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine ve aynı
fıkranın (g) bendine “ikamet tezkereleri” ibarelerinden sonra gelmek
üzere “çalışma izni, çalışma izni muafiyeti” ibareleri eklenmiştir.
e) 88 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
h) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni veya
çalışma izni muafiyeti alanlar.
i) Turkuaz Kart sahibi yabancılar ile bunların yabancı eşi, kendisinin
ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu.
f ) 90 ıncı maddesinin birinci fıkrasına “yenilenen ikamet tezkerelerinden” ibaresinden sonra gelmek üzere “çalışma izinlerinden ve çalışma izni
muafiyetlerinden” ibaresi ve “kaybolan ikamet tezkerelerinin” ibaresinden
sonra gelmek üzere “çalışma izinlerinin ve çalışma izni muafiyetlerinin”
ibaresi eklenmiştir.
g) (6) sayılı Tarifesinin başlığı “Pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma
izni, çalışma izni muafiyeti, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları”
şeklinde değiştirilmiştir.
ğ) (6) sayılı Tarifesinin (IV) numaralı bölümü aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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IV – Yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti
belgeleri:
1. Süreli çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi:
1 yıla kadar (1 yıl dâhil) (Süre uzatımları da her yıl için aynı miktarda harca tabidir.) 500 TL
2. Süresiz çalışma izni belgesi: 5.000 TL
3. Bağımsız çalışma izni belgesi: 5.000 TL
Çalışma izni belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz
önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir. Çalışma izni muafiyeti
geçerlilik süresi üç aydan kısa düzenlenen yabancılar ile Turkuaz Kart
sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin
olmayan veya bağımlı yabancı çocuğundan harç alınmaz.
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(4) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34
üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Yükseköğretim Kurulunca
İçişleri Bakanlığına bildirilir ve iki ay içinde alınacak olumlu görüş
neticesinde” ibaresi “Yükseköğretim Kurulunca verilecek ön izni müteakip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacak çalışma izni
neticesinde” şeklinde değiştirilmiştir.
(5) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;
a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
e) Uluslararası işgücüne ilişkin politika belirlemek ve bu politikanın
uygulanmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunmak,
b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasına (d) bendinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (e) bendi (f) bendi olarak
teselsül ettirilmiştir.
e) Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü,
c) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.
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ç) 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 12/A maddesi eklenmiş ve mevcut 12/A maddesi 12/B maddesi olarak teselsül
ettirilmiştir.
Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü
MADDE 12/A – Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünün görevleri
şunlardır:
a) Yabancı istihdamı ve işgücü göçü ile ilgili ulusal ve uluslararası
düzeyde faaliyette bulunmak, çalışma izni ve çalışma izni muafiyetine
ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
b) Uluslararası işgücüne ilişkin politika belirlemek ve bu politikanın
uygulanmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunmak.
c) Yabancı ülkelerle imzalanacak işgücü anlaşmaları ve sosyal güvenlik sözleşmelerinin müzakerelerine, hazırlanmasına ve tadiline katkı
sağlamak.
d) Uluslararası işgücü göçüne ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
e) Uluslararası işgücüne ilişkin konularda ulusal ve uluslararası
projeler hazırlamak ve uygulamak.
f ) Yabancı Başvuru, Değerlendirme ve İzleme Sistemini kullanarak
yabancı çalışanlara ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının niteliklerine ilişkin veri toplamak, bunları analiz etmek ve raporlamak.
g) Ulusal göç politikasının oluşturulmasında görev alanıyla ilgili
konularda çalışmalar yapmak.
h) Görev alanıyla ilgili faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla
yazışmalar yapmak ve bu kuruluşlarla çalışmalar yürütmek.
i) Ülkemize rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla uluslararası eğilimleri, işgücü potansiyelini ve hareketliliğini izlemek ve politikalar
geliştirmek.
j) Yüksek nitelikli işgücünün ülkemize kazandırılmasına yönelik
yurt dışında tanıtım faaliyetleri yapmak, ulusal ve uluslararası fuar ve
organizasyonlara katılmak, gerektiğinde tanıtım ofisleri açmak.
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k) Kültürel, sanatsal, ekonomik ve sportif alanlarda uluslararası gelişmeleri izleyerek ilgili kurum, kuruluş ve ülkelerle işbirliğini geliştirmek,
gerektiğinde ortak projeler yürütmek.
l) Eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ile
stratejik önemi haiz herhangi bir alanda öne çıkmış yurt dışında yaşayan
nitelikli insan gücünün ülkemize kazandırılmasına yönelik faaliyetlerde
bulunmak.
m) Bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilikçilik alanlarında yetişmiş yabancı
beyin göçünü ülkemize kazandırmak amacıyla faaliyetlerde bulunmak.
n) Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulunun sekretarya
hizmetlerini yürütmek.
o) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
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d) 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına “İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Uluslararası İşgücü Genel
Müdürü,” ibaresi eklenmiştir.
e) Eki (1) sayılı Cetvelin Ana Hizmet Birimleri Bölümüne (4) numaralı sıradan sonra gelmek üzere aşağıdaki sıra eklenmiş ve mevcut (5)
numaralı sıra (6) numaralı sıra olarak teselsül ettirilmiştir.
5. Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü
(6) 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 12 nci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4817 sayılı Yabancıların Çalışma
İzinleri Hakkında Kanun,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
(7) 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri
Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
(8) 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar
Kanununun 3 üncü maddesinin (g) fıkrasının ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.
(9) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun
12 nci maddesinin birinci fıkrasına (a) bendinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
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b) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma
Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca
ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların
yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı
çocuğu.
(10) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası
Koruma Kanununun;
a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
y) Yetkili aracı kurum: Nitelikleri ve görev çerçevesi yönetmelikle
belirlenen ve Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen kurum veya
kuruluşu,
b) 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
(7) İkamet izni başvuruları yetkili aracı kurum tarafından da
yapılabilir.
c) 27 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten
kaldırılmıştır.
ç) 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiş,
maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
j) Türkiye’de çalışmayan ancak Bakanlar Kurulunca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin
ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu
k) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları
(2) Kısa dönem ikamet izni, birinci fıkranın (j) ve (k) bentleri hariç
olmak üzere, her defasında en fazla ikişer yıllık sürelerle verilebilir.
(5) Birinci fıkranın (j) ve (k) bentleri kapsamında verilen ikamet
izinleri en fazla beşer yıllık sürelerle verilebilir.
d) 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten
kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
(2) İkamet izninin yurt dışında kalış süresi bakımından iptaline
ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
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e) 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki yılı” ibaresi
“üç yılı” şeklinde değiştirilmiştir.
f ) 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
(2) İkamet izninin yurt dışında kalış süresi bakımından iptaline
ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
g) 38 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
(5) Kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla gelerek Türkiye’de öğrenim
görecek yabancılara, öğrenim süresince ikamet izni verilebilir.
ğ) 41 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine “Türkiye’de”
ibaresinden sonra gelmek üzere “örgün” ibaresi eklenmiş ve fıkranın ikinci
cümlesinde yer alan “haftada yirmi dört saatten fazla olamaz” ibaresi
“ilgili kanunlarla düzenlenir” şeklinde değiştirilmiştir.
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h) 105 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan
“Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yabancı işgücü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının da görüşleri doğrultusunda tarım alanlarındaki
mevsimlik işler için gelecek yabancılara” ibaresi “Türkiye’nin yabancı
işgücü ihtiyacına” şeklinde değiştirilmiştir.
(11) Bu Kanuna ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek
13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.
Geçiş Hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
önceki mevzuat hükümlerine göre Bakanlıkça veya diğer kanunların
verdiği yetkiye dayanarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca verilmiş
olan çalışma izinleri, sürelerinin sonuna kadar geçerlidir. Bu çalışma
izinleri 15 inci madde uyarınca süresinin sona ermesi veya iptal edilmesi
hâlinde geçerliliğini kaybeder.
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuat hükümlerine göre Bakanlıkça verilmiş ve geçerliliğini sürdüren süresiz çalışma
izinleri, iptal edilmediği sürece geçerlidir.
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(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ve işlemleri
devam eden çalışma izni başvurularında, bu Kanunla yapılan değişikliklerden önceki mevzuat hükümlerinin başvuru sahibi lehine olan
hükümleri dikkate alınır.
(4) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
(5) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay süreyle
başka bir işleme gerek kalmaksızın Bakanlıkta mevcut genel müdür yardımcısı ve daire başkanı kadrolarının birimler arasında yeniden dağılımını
yapmaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.
Kurumu: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Teşkilatı: Merkez
İhdas Edilen Kadrolar
SINIFI UNVANI
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
TH

Uluslararası İşgücü Genel Müdürü
Genel Müdür Yardımcısı
Daire Başkanı
Çalışma Uzmanı
Çalışma Uzman Yardımcısı
Mütercim
Memur
Programcı
TOPLAM

DERECESİ
1
1
1
7
8
8
10
8
-

SERBEST
KADRO TOPLAMI
ADEDİ
1
1
1
1
3
3
50
50
50
50
5
5
30
30
5
5
145
145

Bu kanun ile 8 kanun ve 1 kanun hükmünde kararnamede
toplam 44 madde değiştirilmiş, 7 madde ve 1 kanun (4817 sayılı
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun) yürürlükten
kaldırılmıştır.
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(j) 03.8.2016 tarihli 6736 sayılı Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun:
Özeti
Bu kanun ile,
•

Özel sektörün kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara
taksitle ödeme imkânı getirilmekte,

•

İhtilaflar, sulh yoluyla sonlandırılmakta,

•

Vergi incelemesinde olan konular dava yoluna gidilmeksizin
çözümlenmekte,

•

Vergilemede öngörülebilirlik artırılarak geçmiş vergilendirme
dönemleri ile ilgili olası riskler ortadan kaldırılmakta,

•

İşletme kayıtları, fiili durumlarına uygun hâle getirilerek kayıtlı
ekonomiye geçiş teşvik edilmekte,

•

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan
alacakların, Kanunun öngördüğü şartlar dâhilinde ödeyemeyen
borçlulara yeniden bir hak verilerek kamu alacaklarının tasfiyesine
yönelik hükümler getirilmektedir.
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İçeriği
Kapsam ve Tanımlar
MADDE 1 – (1) Bu Kanun hükümleri;
a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;
1) 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana
dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere
ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme
zamları (2016 yılı Temmuz ayında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci
taksiti hariç),
2) 2016 yılına ilişkin olarak 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil)
önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri,
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gecikme zamları (2016 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi
ikinci taksiti hariç),
3) 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin
olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,
b) 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce, 21/6/1927 tarihli ve
1111 sayılı Askerlik Kanunu, mülga 11/2/1950 tarihli ve 5539 sayılı
Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,
10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 13/10/1983
tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 18/1/1984 tarihli ve
2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa
Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, 10/7/2003
tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 25/4/2006 tarihli ve
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, mülga 13/4/1994 tarihli ve 3984
sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun,
15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve
Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı
Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
gereğince verilen idari para cezaları,
c) Yukarıdaki bentler dışında kalan ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil
dairelerince 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen 28/3/2002 tarihli ve
4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup tahsil dairesine takip için intikal etmiş
olan amme alacakları dâhil olmak üzere asli ve fer’i amme alacakları (adli
ve idari para cezaları ile mülga 7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol
Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi ve Devlet hakkı, 30/5/2013
tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet
hissesi, mülga 22/6/1956 tarihli ve 6747 sayılı Şeker Kanununa istinaden alınan şeker fiyat farkı, mülga 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı
Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve
Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanuna
istinaden alınan akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı,
4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa istinaden alınan
Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu, mülga 10/8/1993
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tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ve 26/9/2011 tarihli ve
655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden alınan
kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları hariç),
ç) İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia,
makine, teçhizat, demirbaşlar ile kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede
bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı,
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d) 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli
ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında
gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı
tahsil daireleri tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen
gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme
zammı alacakları,
e) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183
sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve bu Kanunun yayımlandığı
tarihe veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna
kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;
1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve
(c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2016
yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği
ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi
ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
2) 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta
primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve
gecikme zammı alacakları,
3) Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
belirtilen sigortalılık statüsü kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir
nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken
2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destek primi
ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
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4) 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme,
araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden
hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme
zammı alacakları,
5) 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin
olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara
bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
6) İlgili kanunları gereğince takip edilen 2016 yılı Haziran ayı ve
önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı
payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,
7) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g)
bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel
sağlık sigortası prim alacakları,
f ) İl özel idarelerinin, idari para cezaları ve 3213 sayılı Kanuna istinaden
alınan özel idare payı hariç, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen
ve vadesi 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i
amme alacakları,
g) Belediyelerin;
1) İdari para cezaları ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye
Gelirleri Kanununun mükerrer 97 nci maddesinin (b) fıkrası gereğince
belediyelere ödenmesi gereken paylar hariç, 213 sayılı Kanun kapsamına
giren ve 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana
dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere
ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme
zamları, 2016 yılına ilişkin olarak 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil)
önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri,
gecikme zamları, bunların dışında kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında
takip edilen ve vadesi 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu
hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan asli
ve fer’i amme alacakları,
2) 2464 sayılı Kanunun 97 nci maddesine göre tahsili gereken ve vadesi
30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun
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yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan ücret alacakları ile
bunlara bağlı fer’i alacakları,
3) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki
belediyelerin su abonelerinden olan ve vadesi 30/6/2016 tarihinden
(bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih
itibarıyla ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile
bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar
dâhil) alacakları,
4) Büyükşehir belediyelerinin, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre
Kanununun 11 inci maddesine göre vadesi 30/6/2016 tarihinden (bu
tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i
(sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,
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ğ) 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin, vadesi
30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun
yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli
alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi
fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları
hakkında uygulanır.
(2) Bu Kanunda geçen;
a) Vergi tabiri, 213 sayılı Kanun kapsamına giren vergi, resim ve
harçları,
b) Gümrük vergileri tabiri, ilgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali veya
ihracında uygulanan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil
daireleri tarafından takip ve tahsil edilen gümrük vergisi, diğer vergiler,
eş etkili vergiler ve mali yüklerin tümünü,
c) Beyanname tabiri, vergi tarhına esas olan beyanname ve bildirimleri,
ç) Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri; Türkiye İstatistik Kurumunun
her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları
endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014
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tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim
oranlarını (Bu madde hükümlerine göre ödenecek alacaklara bu Kanunun
yayımlandığı ay için uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı
olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten bir önceki ay için belirlenen
Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınır.) ifade eder.
(3) Bu Kanun, bazı varlıkların millî ekonomiye kazandırılmasına ve
diğer bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümleri de kapsar.
Kesinleşmiş Alacaklar
MADDE 2 – (1) Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere
bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan bu Kanunun
yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih dâhil);
a) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı
gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu
Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas
alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan
ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde
tamamen ödenmesi şartıyla vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı
gibi fer’i amme alacakları ile aslı bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce
ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları
ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının,
b) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş
bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile
iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının %50’si ve bu tutara gecikme
zammı yerine, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın
sadece gecikme zammından ibaret olması hâlinde gecikme zammı yerine
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu
Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların
kalan %50’sinin ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının,
c) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi kapsamında olan idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı
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faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine, bu
Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas
alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan
ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde
tamamen ödenmesi şartıyla cezaya bağlı fer’ilerin tamamının,
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ç) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve yukarıdaki bentlerin dışında kalan asli amme alacaklarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bu alacaklara bağlı faiz, cezai
faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu
Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas
alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan
ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde
tamamen ödenmesi şartıyla uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının,
d) 20/2/2008 tarihli ve 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma
Usulü ile Tahsili Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri gereğince
ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan tutarların bu madde kapsamında ödenmesi hâlinde 5736
sayılı Kanun gereğince hesaplanan binde iki oranındaki faiz alacaklarının
tamamının tahsilinden vazgeçilir.
(2) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından
takip edilen alacaklardan bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu
tarih dâhil);
a) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı
ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme
alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın
sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE
aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda
belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine
bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı
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bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olanlar dâhil olmak
üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,
b) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş
bulunan ve 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın
kesilmiş idari para cezaları ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler
Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının
%50’sinin, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi
şartıyla cezaların kalan %50’sinin,
c) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para
cezalarının %30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara
bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine
bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutarın bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde
tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %70’i ile alacak asıllarına
bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının
tamamının tahsilinden vazgeçilir.
(3) İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan
vergiler hakkında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarının (a) bendi
hükmü uygulanır.
(4) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak 2016 yılında
tahakkuk eden ve bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş
olan geçici vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zamları yerine bu
Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas
alınarak hesaplanacak tutar ödenmek suretiyle bu madde hükmünden
yararlanılır. Bu takdirde, 2016 yılına ilişkin yıllık gelir/kurumlar vergisinin tahakkukunu müteakip ödenecek taksitlerde, vergi aslının ödenmesi
şartı aranmaz.
(5) Bu Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi ve
bu vergiye bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine bu Kanunun
yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın ait olduğu taşıt için, bu Kanun hükümlerinin ihlal
edilmemiş olması koşuluyla, bu Kanunda belirtilen ödeme süresi sonuna
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kadar 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun
13 üncü maddesinin (d) fıkrası hükmü uygulanmaz.
(6) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye
yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce bu Kanunda
öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar
da bu madde kapsamında yapılandırılır. Bu hüküm kapsamına giren
alacaklar için ayrıca tebligat yapılmaz ve alacakların vade tarihi olarak
Kanunun yayımlandığı tarih kabul edilir. Bu kapsamda yapılandırılan
tutarların Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi hâlinde de
vade tarihinde değişiklik yapılmaz.
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(7) 2464 sayılı Kanunun 97 nci maddesine göre tahsili gereken ücretler
ile su, atık su ve katı atık ücreti alacaklarından vadesi 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımlandığı
tarih itibarıyla ödenmemiş olanlar ile bunlara bağlı fer’iler (sözleşmelerde
düzenlenen her türlü zamlar dâhil) hakkında bu maddenin birinci
fıkrasının (ç) bendi hükümlerine göre yapılacak hesaplamalar sonucu
belirlenen tutarların aynı fıkra hükümleri çerçevesinde ödenmesi hâlinde
bu alacaklara bağlı cezaların ve fer’ilerin (sözleşmelerde düzenlenen her
türlü ceza ve zamlar dâhil) tahsilinden vazgeçilir.
(8) Büyükşehir belediyelerinin, 2872 sayılı Kanunun 11 inci maddesine
göre vadesi 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan katı atık ücreti
alacak asıllarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı gibi fer’iler (sözleşmelerde düzenlenen her türlü zamlar dâhil)
hakkında bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi hükümlerine göre
yapılacak hesaplamalar sonucu belirlenen tutarların aynı fıkra hükümleri
çerçevesinde ödenmesi hâlinde bu alacaklara bağlı cezaların ve gecikme
faizi, gecikme zammı gibi fer’ilerin (sözleşmelerde düzenlenen her türlü
ceza ve zamlar dâhil) tahsilinden vazgeçilir.
(9) 2560 sayılı Kanun kapsamında büyükşehir belediyeleri su ve
kanalizasyon idarelerinin, vadesi 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil)
önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş
bulunan; su ve atık su bedeli alacak asıllarının tamamı ile bunlara bağlı
faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’iler (sözleşmelerde düzenlenen

TBMM 26. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

her türlü zamlar dâhil) hakkında bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi
hükümlerine göre yapılacak hesaplamalar sonucu belirlenen tutarların
aynı fıkra hükümleri çerçevesinde ödenmesi hâlinde bu alacaklara bağlı
cezaların ve gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’ilerin (sözleşmelerde
düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) tahsilinden vazgeçilir.
(10) Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede
belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.
Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar
MADDE 3 – (1) Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ilk derece
yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz
geçmemiş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile
gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda; vergilerin/gümrük vergilerinin
%50’si ile bu tutara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine
bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde
tamamen ödenmesi şartıyla vergilerin/gümrük vergilerinin %50’si, faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/
idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının
tahsilinden vazgeçilir. Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla gümrük
vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş ve idari itiraz süresi
geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkuklar
hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır.
(2) Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ilgisine göre itiraz/istinaf
veya temyiz süreleri geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş
ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna
başvurulmuş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları
ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda, bu maddeye göre ödenecek
alacak asıllarının tespitinde, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla
tarhiyatın/tahakkukun bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınır. Bu
Kanunun yayımlandığı tarihten önce verilmiş en son kararın;
a) Terkine ilişkin karar olması hâlinde, ilk tarhiyata/tahakkuka esas
alınan vergilerin/gümrük vergilerinin %20’si ile bu tutara ilişkin faiz,
gecikme faizi ve gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe
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kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu
Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla vergilerin/
gümrük vergilerinin kalan %80’inin, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı
ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile
bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının,
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b) Tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması hâlinde, tasdik
edilen vergilerin/gümrük vergilerinin tamamı, terkin edilen vergilerin/
gümrük vergilerinin %20’si ile bu tutarlara ilişkin faiz, gecikme faizi ve
gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE
aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda
belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla terkin edilen vergilerin/gümrük vergilerinin kalan %80’i, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı
ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile
bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
Ancak, verilen en son kararın bozma kararı olması hâlinde birinci fıkra
hükmü, kısmen onama kısmen bozma kararı olması hâlinde ise onanan
kısım için bu fıkranın (b) bendi, bozulan kısım için birinci fıkra hükmü
uygulanır.
(3) Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla sadece vergi cezalarına/
gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarına ilişkin dava açılmış
olması hâlinde;
a) Asla bağlı cezaların, vergilerin/gümrük vergilerinin bu Kanunun
yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olması veya 2 nci maddeye ilişkin
olarak bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla tamamının
ve bunlara bağlı gecikme zamlarının,
b) Asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarından/gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarından bu maddenin birinci fıkrasında
belirtilen safhada olanlarda cezanın %25’inin, ikinci fıkrasının; (a)
bendinde belirtilen safhada olanlarda cezanın %10’unun, (b) bendinde
belirtilen safhada bulunanlarda tasdik edilen ceza tutarının %50’sinin,
terkin edilen cezanın %10’unun bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde
tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların,
c) Asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarına/gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarına ilişkin verilen en son kararın bozma kararı
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olması hâlinde cezanın %25’inin, kısmen onama kısmen bozma kararı
olması hâlinde, onanan kısım için ikinci fıkranın (b) bendindeki esaslar
çerçevesinde, ilgisine göre anılan bentteki oranların yarısının, bozulan
kısım için %25’inin, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen
ödenmesi şartıyla kalan cezaların tahsilinden vazgeçilir.
ç) Bu fıkranın (b) ve (c) bendi hükümleri, tarh edilen vergi ile birlikte
dava konusu edilen asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezaları için de
uygulanır.
d) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş olan idari
para cezaları ile ilgili olarak bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen
safhada olanlarda cezanın %15’inin, ikinci fıkrasının; (a) bendinde
belirtilen safhada olanlarda cezanın %5’inin, (b) bendinde belirtilen
safhada bulunanlarda tasdik edilen ceza tutarının %30’unun, terkin
edilen cezanın %5’inin, verilen en son kararın bozma kararı olması
hâlinde cezanın %15’inin, kısmen onama kısmen bozma kararı olması
hâlinde; onanan kısmın tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması
hâlinde tasdik edilen cezanın %30’unun, terkin edilen cezanın %5’inin,
bozulan kısmın %15’inin, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen
ödenmesi şartıyla kalan cezaların tahsilinden vazgeçilir.
(4) Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla, üçüncü fıkra kapsamı
dışında kalan ve bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi kapsamına giren idari para cezalarına ilişkin idari yaptırım kararlarına karşı dava açma süresi geçmemiş veya dava açılmış olması hâlinde,
bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen safhada olanlarda cezanın
%50’sinin, ikinci fıkrasının; (a) bendinde belirtilen safhada olanlarda
cezanın %20’sinin, (b) bendinde belirtilen safhada bulunanlarda tasdik
edilen cezanın tamamının, terkin edilen cezanın %20’sinin, verilen en
son kararın bozma kararı olması hâlinde cezanın %50’sinin, kısmen
onama kısmen bozma kararı olması hâlinde; onanan kısmın tasdik veya
tadilen tasdike ilişkin karar olması hâlinde tasdik edilen cezanın tamamının, terkin edilen cezanın %20’sinin, bozulan kısmın %50’sinin, bu
Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan
cezaların tahsilinden vazgeçilir.
(5) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun
yayımlandığı tarihten önce pişmanlık talebi ile verilip, ödeme yönünden
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şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla dava açma
süresi geçmemiş olan vergi cezaları için üçüncü fıkra hükmü uygulanır.
(6) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak iştirak nedeniyle
kesilen vergi cezalarında, cezaya muhatap olanlar bu madde hükmünden
üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde açıklandığı şekilde yararlanır.
(7) Bu maddeye göre ödenecek alacakların tespitinde esas alınacak
olan en son karar, tarhiyata/tahakkuka ilişkin verilen ve bu Kanunun
yayımlandığı tarihten (bu tarih dâhil) önce taraflardan birine tebliğ
edilmiş olan karardır.
(8) Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla; uzlaşma hükümlerinden
yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş
veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, ancak dava
açma süresi geçmemiş alacaklar da bu madde hükmünden yararlanır.
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(9) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilmekte
olan amme alacaklarından yıllık gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj)
vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim
vergisi için bu madde ile 2 nci madde hükmünden yararlanmak üzere
başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince bu vergi türleri
ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergileri çok zor
durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden
fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde belirtilen
madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.
(10) Bu madde hükmünden yararlanılması için madde kapsamına
giren alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi
ve kanun yollarına başvurulmaması şarttır.
(11) Bu madde hükmünden yararlanmak için başvuruda bulunan
ancak bu Kanunda belirtilen ödeme şartını yerine getirmeyen borçlulardan, ilk tarhiyata/tahakkuka göre belirlenen alacaklar başka bir işleme
gerek olmaksızın takip edilir. Şu kadar ki, bu Kanunun yayımlandığı
tarihten önce verilmiş olan en son yargı kararının, tarhiyatın/tahakkukun tasdikine ilişkin olması hâlinde bu karar üzerine tahakkuk eden
alacaklar takip edilir.
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İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler
MADDE 4 – (1) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak,
bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine
bu Kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak
kaydıyla devam edilir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen
vergilerin %50’si ile bu tutara gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen
dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin
tamamının, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25’inin; ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda
bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak
üzere ikişer aylık dönemler hâlinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla vergi
aslının %50’sinin, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %75’inin,
vergilere bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar uygulanan gecikme
faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilir.
(2) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak iştirak nedeniyle
kesilecek vergi ziyaı cezalarında, cezaya muhatap olanların, cezanın
%25’ini birinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödemeleri hâlinde cezanın
kalan %75’inin tahsilinden vazgeçilir.
(3) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun
yayımlandığı tarihten önce pişmanlık talebi ile verilip ödeme yönünden
şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla tebliğ
edilmemiş olan vergi cezaları hakkında bu madde hükümleri uygulanır.
Şu kadar ki, asla bağlı vergi cezalarının bu madde kapsamında tahsilinden
vazgeçilebilmesi için verginin bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce
ödenmiş olması veya bu Kanunun 2 nci maddesine göre ödenmesi şarttır.
(4) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun
yayımlandığı tarihten önce tamamlandığı hâlde, bu tarihte ya da bu
tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu
kararları ve vergi inceleme raporları üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemleri
yapılır. Yapılan tarhiyat üzerine bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında
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belirtilen şekilde belirlenen tutarın, birinci fıkrada belirtilen süre ve
şekilde tamamen ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır.
(5) Bu madde hükümlerinden yararlanılabilmesi için madde kapsamında ödeme başvurusunda bulunulan alacağa ilişkin dava açılmaması
şarttır.
(6) Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla, 213 sayılı Kanunun
tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerine göre uzlaşma talebinde bulunulmuş,
ancak uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla
birlikte vergi ve ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş alacaklar
için de bu madde hükmü uygulanır.
(7) Bu Kanunun 3 üncü maddesi ile bu madde hükmünden yararlananlar, ayrıca 213 sayılı Kanunun uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve
vergi cezalarında indirim, 4458 sayılı Kanunun uzlaşma ve 5326 sayılı
Kanunun peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanamazlar.
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(8) Bu madde uygulamasında incelemeye başlama tarihi, 213 sayılı
Kanunun 140 ıncı maddesine göre tayin olunur.
(9) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun
yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar;
a) 213 sayılı Kanunun;
1) 371 inci maddesine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve
tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak pişmanlık zammı
yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim
oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre
ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla pişmanlık zammı ve vergi cezalarının tamamının,
2) 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre kendiliğinden verilen
beyannameler üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile
hesaplanacak gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu
Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gecikme
faizi ve vergi cezalarının tamamının,
b) 2016 yılı ve önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak emlak
vergisi bildiriminde bulunmayan veya bildirimde bulunduğu hâlde
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vergisi eksik tahakkuk eden mükelleflerce bildirimde bulunulması ve
tahakkuk eden vergi ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı
payının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine
bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde
tamamen ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı gecikme faizi, gecikme
zammı ve vergi cezalarının tamamının,
c) 4458 sayılı Kanuna ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili
gerektiği hâlde yükümlü tarafından beyan edilmeyen aykırılıkların, ilgili
gümrük idaresine bildirilmesi durumunda, gümrük vergilerinin tamamı
ile hesaplanacak faiz yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu
Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla faizlerin
ve idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
(10) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 64
üncü maddesinde sayılan diğer ücret mükelleflerinin, bu Kanunun
yayımlandığı tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar vergi dairelerine
başvurarak 2016 takvim yılına ilişkin gelir vergilerini tarh ettirmeleri ve
karnelerine işletmeleri kaydıyla önceki dönemlere ilişkin olarak herhangi
bir vergi ve ceza aranmaz. Bu mükelleflerden daha önce mükellefiyet
kaydını yaptırmamış olanların işe başlama tarihi olarak bu Kanuna göre
yaptıkları müracaat tarihi esas alınır.
Matrah ve Vergi Artırımı
MADDE 5 – (1) Mükellefler, bu fıkrada belirtilen şartlar dâhilinde
gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırdıkları takdirde, kendileri
hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi
incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra
başka bir tarhiyat yapılmaz.
a) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) vergiye esas alınan matrahlarını, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna
kadar, 2011 takvim yılı için %35, 2012 takvim yılı için %30, 2013
takvim yılı için %25, 2014 takvim yılı için %20, 2015 takvim yılı için
%15 oranından az olmamak üzere artırırlar.
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b) Gelir vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıl ile
ilgili olarak vermiş oldukları gelir vergisi beyannamelerinde, zarar beyan
edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması
ya da hiç beyanname verilmemiş (ilgili yıllarda faaliyette bulunmuş veya
gelir elde etmiş olup da bu faaliyetlerini ve gelirlerini vergi dairesinin
bilgisi dışında bırakanlar dâhil) olması hâlinde, vergilendirmeye esas
alınacak matrah ile bu fıkranın (a) bendine göre artırdıkları matrahlar,
işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için 2011 takvim yılı
için 9.500 Türk lirasından, 2012 takvim yılı için 9.890 Türk lirasından,
2013 takvim yılı için 10.490 Türk lirasından, 2014 takvim yılı için 11.160
Türk lirasından, 2015 takvim yılı için 12.650 Türk lirasından; bilanço
esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı için 2011
takvim yılı için 14.000 Türk lirasından, 2012 takvim yılı için 14.820
Türk lirasından, 2013 takvim yılı için 15.740 Türk lirasından, 2014
takvim yılı için 16.740 Türk lirasından, 2015 takvim yılı için 18.970
Türk lirasından az olamaz. Geliri, sadece basit usulde tespit edilen ticari
kazançtan oluşan mükellefler için vergilendirmeye esas alınacak asgari
matrah, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş
tutarların ilgili yıllar itibarıyla 1/10’undan, geliri sadece gayrimenkul
sermaye iradından oluşanlar için 1/5’inden, geliri bunlar dışında kalan
diğer gelir vergisi mükellefleri için ise işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş tutardan az olamaz. Bu bendin
uygulamasında ilgili yıllar itibarıyla gayrimenkul sermaye iratları için
belirlenen istisna tutarları dikkate alınmaz. Birden fazla gelir unsuru elde
eden mükelleflerce, vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olunmaması
için, bu fıkrada belirtilen ilgili gelir unsuru itibarıyla matrah artırımı
yapılması şarttır.
c) Kurumlar vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıl
ile ilgili olarak vermiş oldukları beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş
olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç
beyanname verilmemiş (ilgili yıllarda faaliyette bulunmuş veya kazanç
elde etmiş olup da bu faaliyetlerini ve kazançlarını vergi dairesinin bilgisi
dışında bırakanlar dâhil) olması hâlinde, vergilendirmeye esas alınacak
matrahlar ile bu fıkranın (a) bendine göre artırdıkları matrahlar, 2011
takvim yılı için 28.000 Türk lirasından, 2012 takvim yılı için 29.650
Türk lirasından, 2013 takvim yılı için 31.490 Türk lirasından, 2014
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takvim yılı için 33.470 Türk lirasından, 2015 takvim yılı için 37.940
Türk lirasından az olamaz.
ç) Bu fıkra hükmüne göre artırılan matrahlar, %20 oranında vergilendirilir ve üzerinden ayrıca herhangi bir vergi alınmaz. Ancak, gelir ve
kurumlar vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıla ait
yıllık beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, bu vergi türlerinden
tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş ve bu vergi türleri için bu
Kanunun 2 nci ve 3 üncü madde hükümlerinden yararlanmamış olmaları şartıyla bu fıkra hükmüne göre artırılan matrahları %15 oranında
vergilendirilir. İstisna, indirim ve mahsuplar nedeniyle bu beyannameler üzerinden ödenmesi gereken verginin bulunmaması hâlinde de bu
hüküm uygulanır.
d) Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 193 sayılı Kanunun geçici 61
inci maddesine göre vergi tevkifatına tabi tutulmuş olan kazanç ve iratlarının bulunması hâlinde, bu fıkrada belirtilen vergi incelemesine ve
tarhiyata muhatap olmamaları için bu kazanç ve iratlar üzerinden tevkif
edilen vergilerin, ait olduğu yıla ilişkin olarak bu fıkranın (a) bendinde
belirtilen şekilde artırılması şarttır.
e) Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 193 sayılı Kanunun geçici 61 inci
maddesinde yer alan vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları muhtasar
beyanname ile beyan etmemiş olmaları hâlinde, bu yıllara ilişkin olarak
bu fıkrada belirtilen vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olmamaları
için bu kazanç ve iratlara ait tevkifat matrahlarını, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar, bu fıkranın (c) bendinde
belirtilen asgari matrahın %50’sinden az olmamak kaydıyla beyan etmeleri şarttır. Bu bent hükmüne göre artırılan matrahlar üzerinden %15
oranında vergi hesaplanır.
f ) Bu fıkranın (d) ve (e) bentlerinde yer alan hükümlerden yararlanarak
artırımda veya beyanda bulunan mükelleflerin, bu yıllara ilişkin olarak
bu fıkrada belirtilen vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmamaları
için ilgili yıllarda vergiye esas alınan kurumlar vergisi matrahlarını da
bu fıkranın (c) bendinde belirtilen tutarlardan az olmamak üzere (a)
bendinde belirtilen şekilde artırmaları şarttır.
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g) Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu fıkra hükmünden
yararlanarak beyan ettikleri matrahları artırmaları hâlinde, daha önce
tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergiler, artırılan matrahlar üzerinden
hesaplanan vergilerden mahsup edilmez.
ğ) Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si, 2016 ve izleyen yıllar kârlarından
mahsup edilmez.
h) İstisna ve indirimler nedeniyle gelecek yıllarda matrahtan indirim
konusu yapılabilecek tutarlar ile geçmiş yıl zararları bu fıkra hükmüne
göre artırılan matrahlardan indirilemez.
ı) Matrah artırımında bulunan mükelleflerin yıllık gelir ve kurumlar
vergisine mahsuben daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergilerin
iadesi ile ilgili taleplerine ilişkin inceleme ve tarhiyat hakkı saklıdır.
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i) İşe başlama ve işi bırakma gibi nedenlerle kıst dönemde faaliyette
bulunmuş mükellefler hakkında ilgili yıllar için belirlenen asgari matrahlar, faaliyette bulunulan ay sayısı (ay kesirleri tam ay olarak) dikkate
alınarak hesaplanır.
j) Bu fıkranın (a) bendi kapsamında matrah artırımında bulunulan
vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak bu Kanunun yayımlandığı
tarihten önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar, ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınır.
(2) Mükellefler, bu fıkrada belirtilen şartlar dâhilinde gelir (stopaj) veya
kurumlar (stopaj) vergisini artırdıkları takdirde, kendileri nezdinde söz
konusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak artırıma konu ödemeler nedeniyle gelir (stopaj) veya
kurumlar (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaz.
a) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1)
numaralı bendi uyarınca hizmet erbabına ödenen ücretlerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar, her bir vergilendirme dönemine ilişkin
olarak verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) muhtasar beyannamelerinde yer alan ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık
toplamı üzerinden 2011 yılı için %6, 2012 yılı için %5, 2013 yılı için
%4, 2014 yılı için %3 ve 2015 yılı için %2 oranından az olmamak üzere
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hesaplanacak gelir vergisini, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen
ikinci ayın sonuna kadar artırırlar.
b) Bu fıkranın (a) bendi kapsamında vergi artırımında bulunulan yıl
içinde yer alan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak;
1) Verilmesi gereken muhtasar beyannamelerden, en az bir döneme
ilişkin beyanname verilmiş olması hâlinde, beyan edilmiş ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutar ortalaması alınmak suretiyle bir yıla iblağ
edilerek, artırıma esas olmak üzere yıllık ücretler üzerinden gelir (stopaj)
vergisi matrahı bulunur ve bu tutar üzerinden bu fıkranın (a) bendinde
belirtilen oranlarda gelir vergisi hesaplanır.
2) Hiç beyanname verilmemiş olması hâlinde, her ay için hesaplanacak
asgari gelir (stopaj) vergisine esas olmak üzere en az;
i. Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ilgili yılda verilmiş olan
aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama işçi sayısı kadar işçi,
ii. İlgili yılda aylık prim ve hizmet belgesinin hiç verilmemiş olması
hâlinde, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar verilmiş olmak şartıyla
izleyen vergilendirme dönemlerinde verilen ilk aylık prim ve hizmet
belgesindeki işçi sayısı kadar işçi,
iii. Bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar aylık prim ve hizmet
belgesinin hiç verilmemiş olması hâlinde en az iki işçi,
çalıştırıldığı kabul edilmek ve ilgili yılın son vergilendirme döneminde
geçerli olan asgari ücretin brüt tutarı esas alınarak hesaplanan gelir (stopaj)
vergisi matrahı üzerinden bu fıkranın (a) bendinde belirtilen oranlarda
gelir vergisini ödemek suretiyle bu fıkradan yararlanılır.
c) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2), (3),
(5), (11) ve (13) numaralı bentleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)
ve (b) bentleri ve 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların, ilgili yıl içinde verdikleri
(ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) muhtasar beyannamelerinde (ilgili yıl
içinde verilen muhtasar beyannamelerde beyan edilen tutarlar bir yıla
iblağ edilmeksizin) yer alan söz konusu ödemelerine ilişkin gayrisafi
tutarların yıllık toplamı üzerinden;
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1) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) ve
(5) numaralı bentleri ile 5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendinde yer alan ödemeler için ayrı ayrı olmak üzere 2011
yılı için %6, 2012 yılı için %5, 2013 yılı için %4, 2014 yılı için %3 ve
2015 yılı için %2 oranından az olmamak üzere hesaplanacak vergiyi,
2) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3)
numaralı bendi ile 5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci
fıkrasının (a) ve 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bentlerinde
yer alan ödemeler için ayrı ayrı olmak üzere 2011 ila 2015 yılları için her
bir yıl itibarıyla %1, 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (11) ve (13) numaralı bentlerinde yer alan ödemeler için ayrı
ayrı olmak üzere ilgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranının %25’i oranında hesaplanan vergiyi bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci
ayın sonuna kadar artırırlar.
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ç) Bu fıkranın (c) bendi kapsamında matrah veya vergi artırımında
bulunulan yıl içinde hiç muhtasar beyanname verilmemiş olması veya
muhtasar beyanname verilmekle birlikte artırılması istenen ödeme türünün beyannamede bulunmaması hâlinde;
1) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2)
numaralı bendinde yer alan ödemeler nedeniyle ilgili yıllar için bilanço
esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş asgari
gelir vergisi matrah tutarının %50’si esas alınarak belirlenen gelir (stopaj)
vergisi matrahı üzerinden %15 oranında hesaplanan vergiyi,
2) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5)
numaralı bendi ile 5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendinde yer alan ödemeler nedeniyle ilgili yıllar için
beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşan gelir
vergisi mükellefleri için belirlenen asgari gelir vergisi matrah tutarı esas
alınarak belirlenen gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi matrahı
üzerinden %15 oranında hesaplanan vergiyi,
3) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3)
numaralı bendi ile 5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci
fıkrasının (a) ve 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bentlerinde
yer alan ödemeler nedeniyle ilgili yıllar için bilanço esasına göre defter
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tutan mükellefler için belirlenmiş asgari gelir vergisi matrah tutarı esas
alınarak belirlenen gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi matrahı
üzerinden %3, 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (11) numaralı bendinde yer alan ödemeler için %2, (13) numaralı
bendinde yer alan ödemeler için de %5 oranında hesaplanan vergiyi
ödemek suretiyle, bu maddeden yararlanılır.
d) Bu fıkra uyarınca artırımda bulunulması durumunda ayrıca gelir
veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartı
aranmaz.
e) Gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi artırımında bulunmak isteyenlerin, yıl içinde işe başlamaları ya da işi bırakmaları hâlinde
faaliyette bulunulan vergilendirme dönemleri için (ay kesirleri tam ay
olarak dikkate alınmak suretiyle) bu fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde
artırımda bulunulur.
f ) Gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi artırımında bulunulan
yıl içinde yer alan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak bu Kanunun
yayımlandığı tarihten önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar, ilgili dönem
beyanı ile birlikte dikkate alınır.
g) Bu fıkra hükmüne göre artırıma esas ücret tutarı ile matrahlar,
gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet
unsuru olarak dikkate alınmaz.
ğ) Bu fıkra kapsamında artırımdan yararlanılarak hesaplanan gelir
vergisine herhangi bir istisna ve indirim uygulanmaz.
(3) Mükellefler, bu fıkrada belirtilen şartlar dâhilinde katma değer
vergisini artırdıkları takdirde, kendileri nezdinde söz konusu vergiyi
ödemeyi kabul ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak
katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaz.
a) Katma değer vergisi mükellefleri, her bir vergilendirme dönemine
ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki (ihtirazi kayıtla verilenler
dâhil) hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden 2011
yılı için %3,5, 2012 yılı için %3, 2013 yılı için %2,5, 2014 yılı için %2
ve 2015 yılı için %1,5 oranından az olmamak üzere belirlenecek katma
değer vergisini, vergi artırımı olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihi
izleyen ikinci ayın sonuna kadar beyan ederler. 25/10/1984 tarihli ve
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3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (1)
numaralı fıkrasının (c) bendi ve geçici 17 nci maddesine göre tecil-terkin
uygulamasından faydalanan mükellefler için artırıma esas tutarın belirlenmesinde, tecil edilen vergiler hesaplanan vergiden düşülür.
b) Bir aylık vergilendirme dönemine tabi olan katma değer vergisi
mükelleflerince, artırımda bulunulmak istenilen yıl içindeki vergilendirme
dönemleri ile ilgili olarak;
1) Verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinden, en az üç
döneme ait beyannamenin verilmiş olması hâlinde, bu yıla ait dönemlerden verilmiş olan beyannamelerdeki hesaplanan katma değer vergisi
tutarlarının ortalaması bir yıla iblağ edilerek, artırıma esas olmak üzere
yıllık hesaplanan katma değer vergisi tutarı bulunur ve bu tutar üzerinden
bu fıkranın (a) bendinde belirtilen oranlara göre artırım tutarı hesaplanır.
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2) Hiç beyanname verilmemiş ya da bir veya iki döneme ilişkin
beyanname verilmiş olması hâlinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar
vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah
üzerinden %18 oranında katma değer vergisi artırımında bulunmak
suretiyle bu fıkradan yararlanılır. Bu durumda olan adi ortaklık, kollektif
ve adi komandit ortaklıklarda ortakların tamamının gelir veya kurumlar
vergisi yönünden matrah artırımında bulunmaları şarttır.
3) İlgili takvim yılı içindeki işlemlerin tamamının istisnalar kapsamındaki teslim ve hizmetlerden oluşması veya diğer nedenlerle hesaplanan
katma değer vergisi bulunmaması ile tecil-terkin uygulaması kapsamındaki teslimlerden oluşması hâlinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar
vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah
üzerinden %18 oranında katma değer vergisi artırımında bulunmak
suretiyle bu fıkradan yararlanılır. Şu kadar ki, ilgili takvim yılı içinde
bu alt bentte belirtilen durumların yanı sıra vergiye tabi diğer işlemlerin de mevcudiyeti nedeniyle hesaplanan vergisi çıkan mükelleflerin
bu fıkra hükmüne göre ödemeleri gereken katma değer vergisi tutarı,
yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanacak %18 oranındaki katma değer
vergisi tutarından aşağı olamaz. Bu kapsama giren mükellefler, gelir veya
kurumlar vergisi için matrah artırımında bulunmamaları hâlinde bu fıkra
hükmünden yararlanamaz.
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c) Vergilendirme dönemi üç aylık olan katma değer vergisi mükelleflerinin, yıllık asgari artırım tutarı, hiç beyanname vermemiş olmaları
hâlinde bu fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen
esaslar çerçevesinde, en az bir dönem için beyanname vermiş olmaları
hâlinde ise aynı bendin (1) numaralı alt bendinde belirtilen esaslar
çerçevesinde belirlenir.
ç) Katma değer vergisi mükelleflerinin, artırıma esas alınan ilgili
yılın vergilendirme dönemlerinin tamamı için artırımda bulunmaları
zorunludur. Şu kadar ki, mükelleflerin artırımda bulunmak istedikleri yıl
içinde işe başlamaları ya da işi bırakmaları hâlinde, faaliyette bulunulan
vergilendirme dönemleri için bu fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde
artırımda bulunulur.
d) Mükelleflerin artırımda bulunmak istedikleri yıl içindeki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce
yapılıp kesinleşen tarhiyatlar, ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınır.
e) Artırım talebinde bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak
vergi incelemelerine ilişkin olarak artırım talebinde bulunulan dönemler için, sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden ve
artırım talebinde bulunulan dönemler için ihraç kaydıyla teslimlerden
veya iade hakkı doğuran işlemlerden doğan terkin ve iade işlemleri ile
ilgili inceleme ve tarhiyat hakkı saklıdır. Sonraki dönemlere devreden
katma değer vergisi yönünden yapılan incelemelerde artırım talebinde
bulunulan dönemler için tarhiyat önerilemez.
f ) Bu fıkra hükmüne göre ödenen katma değer vergisi, gelir veya
kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru
olarak nazara alınmaz, ödenmesi gereken katma değer vergilerinden
indirilmez veya herhangi bir şekilde iade konusu yapılmaz.
(4) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına göre;
a) Hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin
bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şarttır. Bu vergilerin bu
Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi hâlinde, 6183 sayılı Kanunun 51
inci maddesine göre belirlenen oranın bir kat fazlası oranında uygulanacak
gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam olunur.
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b) Hesaplanarak veya artırılarak ödenen vergiler, gelir veya kurumlar
vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak kabul
edilmez; indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz.
c) Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmaz ve tahsil
olunmaz.
ç) Matrah veya vergi artırımında bulunulması, 213 sayılı Kanunun
defter ve belgelerin muhafaza ve ibrazına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
(5) Daha önce nezdinde vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler,
vergi incelemesi yapılan yıllar için de artırımda bulunabilirler.
(6) İdarenin, artırımda bulunulmayan yıllar veya dönemler için vergi
incelemesi yapma hakkı saklıdır.
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(7) Bu maddeye göre matrah veya vergi artırımında bulunulması, bu
Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. Ancak, artırımda bulunan
mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin,
bu maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi ve üçüncü fıkrasının (e) bendi
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen
ayın başından itibaren bir ay içerisinde sonuçlandırılamaması hâlinde,
bu işlemlere devam edilmez. Bu süre içerisinde sonuçlandırılan vergi
incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmaz.
İnceleme veya takdir sonucu tarhiyata konu matrah veya vergi farkı tespit
edilmesi hâlinde, inceleme raporları ile takdir komisyonu kararlarının
vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce artırımda bulunulmuş
olması şartıyla inceleme ve takdir sonucu bulunan fark, bu maddenin
birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri ile birlikte değerlendirilir.
İnceleme ve takdir işlemlerinin sonuçlandırılmasından maksat, inceleme
raporları ve takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal
ettirilmesidir.
(8) Matrah veya vergi artırımı dolayısıyla mükelleflerce verilen yıllık,
muhtasar ve katma değer vergisi beyannameleri ve diğer beyannameler
için damga vergisi alınmaz.
(9) 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasındaki “defter,
kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine
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başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin
asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler”, bu
maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerinden yararlanamazlar.
(10) Mükelleflerin bu maddeye göre matrah veya vergi artırımı yaptıkları dönemlere ilişkin olarak kanuni süresinde vermedikleri anlaşılan
beyannameler nedeniyle 213 sayılı Kanunun usulsüzlük ve özel usulsüzlük
cezalarına ilişkin hükümleri uygulanmaz.
(11) Bu madde hükümlerine göre matrah veya vergi artırımı ile ilgili
olarak doğru beyan yapılmaması veya vergi hataları nedeniyle eksik
tahakkuk eden vergiler, ilk taksit ödeme süresinin sonunda tahakkuk
etmiş sayılır ve bu Kanunda açıklandığı şekilde tahsil edilir.
(12) Birinci fıkranın (ç) bendi kapsamında yapılacak değerlendirmede,
her bir dönem için ayrı ayrı 5 Türk lirasına (bu tutar dâhil) kadar yapılan
eksik ödemeler dikkate alınmaz.
İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi
MADDE 6 – (1) İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer
almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar hakkında aşağıdaki
hükümler uygulanır:
a) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil), işletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer
almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı
oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile bu Kanunun
yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilirler.
Bildirime dâhil edilen kıymetler için amortisman ayrılmaz.
b) Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu fıkranın (a) bendi
hükümleri uyarınca aktiflerine kaydettikleri emtia için ayrı, makine,
teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere özel karşılık hesabı açarlar. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin
tasfiye edilmesi hâlinde sermayenin unsuru sayılır ve vergilendirilmez.
Makine, teçhizat ve demirbaşlar envantere kaydedilir ve ayrılan karşılık
birikmiş amortisman addolunur. İşletme hesabı esasına göre defter tutan
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mükellefler ise söz konusu emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan
mal olarak kaydederler.
c) Bu fıkranın (a) bendi uyarınca beyan edilen; genel orana tabi
makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden %10 oranı,
indirimli orana tabi diğer makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli
üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak katma değer vergisi
hesaplanır ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek,
beyanname verme süresi içinde ödenir. Makine, teçhizat ve demirbaşlar
üzerinden ödenen bu vergi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez. Emtia üzerinden ödenen vergi genel esaslara göre indirilir. Bu
emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar için 3065 sayılı Kanunun 9 uncu
maddesinin (2) numaralı fıkrası hükmü uygulanmaz.
ç) Bu fıkranın (a) bendi kapsamında bildirilen kıymetlerin satılması
hâlinde satış bedeli, bunların deftere kaydedilen değerinden düşük olamaz.
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d) Özel tüketim vergisi konusuna giren malları bu fıkranın (a) bendi
kapsamında beyan eden ve alış belgelerini ibraz edemeyen mükelleflerin
bu malların beyan tarihindeki miktarı ve emsal bedeli üzerinden geçerli
olan özel tüketim vergisini bu fıkranın (c) bendinde belirtilen beyanname verme süresi içinde ayrı bir beyanname ile beyan ederek aynı süre
içinde ödemeleri hâlinde bu mallar bakımından 6/6/2002 tarihli ve
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (3)
numaralı fıkrası hükmü uygulanmaz. Bu şekilde beyan edilerek ödenen
özel tüketim vergisi için vergi cezası kesilmez.
e) Bu fıkra hükmünün uygulanmasına ilişkin olarak geçmişe yönelik
vergi cezası uygulanmaz.
(2) Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan mallar hakkında
aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil), kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut
olmayan emtialarını, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü
ayın sonuna kadar, aynı nev’iden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına
göre tespit edilen gayrisafi kâr oranını dikkate alarak fatura düzenlemek
ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve
beyanlarına intikal ettirebilirler. Gayrisafi kâr oranının cari yıl kayıtlarına
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göre tespit edilemediği hallerde, mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınır. Bu hükme göre ödenmesi gereken
katma değer vergisi, ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen
taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda
olmak üzere üç eşit taksitte ödenir.
b) Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçları, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna
kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından
çıkarabilirler. Bu suretle kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan katma değer vergisi ayrı bir beyanname
ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenir. Ödenen bu
vergi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez, gelir ve kurumlar
vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamaz.
c) Bu fıkra hükmünün uygulanmasına ilişkin olarak geçmişe yönelik
vergi cezası ve gecikme faizi uygulanmaz.
(3) Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve
ortaklardan alacaklar ile bunlarla ilgili diğer işlemler hakkında aşağıdaki
hükümler uygulanır:
a) Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri,
31/12/2015 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle
birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas
faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer
nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile
ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile
bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan
etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler.
b) Bu fıkranın (a) bendi kapsamında beyan edilen tutarlar üzerinden
%3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir.
c) Bu fıkra kapsamında ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez; beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez. Bu fıkra
uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmaz. Bu
fıkra kapsamında beyanda bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu
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beyanları nedeniyle 2016 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme
gerektiği takdirde, düzeltme işlemleri bu fıkrada öngörülen beyanname
verme süresi içinde yapılır ve düzeltme işlemleri nedeniyle herhangi bir
ceza veya faiz aranmaz.
(4) Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak yılı
içerisinde ödenmesi gereken vergilerin ödeme sürelerinde değişiklik
yapmaya, 213 sayılı Kanun hükümlerine göre bildirimde bulunma
zorunluluğu getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
Bazı Varlıkların Millî Ekonomiye Kazandırılması

838

MADDE 7 – (1) Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul
kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler
çerçevesinde 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve
tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler.
(2) 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükellefler, birinci fıkra
kapsamında Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde
dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi aynı varlıkları
vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde
dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilirler.
(3) Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer
sermaye piyasası araçları, yurt dışında bulunan banka veya finansal
kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni
defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31/12/2016 tarihine kadar
kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye
getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılır. Bu
maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye
avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve
diğer sermaye piyasası araçlarının bu maddenin yürürlüğe girmesinden
önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz
konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu madde
hükümlerinden yararlanılır.
(4) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri sahip oldukları, Türkiye’de
bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz,
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menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını,
31/12/2016 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın kanuni defterlere kaydedebilirler. Bu takdirde, söz konusu varlıklar
vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde
dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir.
(5) Birinci fıkra kapsamında Türkiye’ye getirilen veya dördüncü fıkra
kapsamında kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından
gider veya indirim olarak kabul edilmez.
(6) Birinci fıkra kapsamında Türkiye’ye getirilen veya dördüncü fıkra
kapsamında kanuni defterlere kaydedilen varlıklar nedeniyle, madde
hükmünden yararlananlar ve bunların kanuni temsilcileri hakkında,
başkaca bir neden ile gerekli olması hâli saklı kalmak üzere sırf bu işlemin yapılmış olmasından dolayı ve bu işlemden hareket edilerek, hiçbir
şekilde vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı ile herhangi bir araştırma,
inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamaz, vergi cezası ve idari
para cezaları kesilemez.
(7) Bakanlar Kurulu, bu maddede yer alan süreleri, bitim tarihlerinden
itibaren altı aya kadar uzatmaya; Maliye Bakanlığı, madde kapsamına
giren varlıkların Türkiye’ye getirilmesi, bildirim ve beyanı ile işletmeye
dâhil edilmelerine ilişkin hususları, bildirim ve beyanların şekli, içeriği
ve ekleri ile yapılacağı yeri, maddenin uygulanmasında kullanılacak bilgi
ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları
MADDE 8 – (1) 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu
Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği hâlde bu Kanunun
yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan;
a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a),
(b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan;
sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası
primi, sosyal güvenlik destek primi,
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b) Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına
göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve
topluluk sigortası primi,
c) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip
edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, asılları ile bu
alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımlandığı
tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi
hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi
fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.
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(2) Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
belirtilen sigortalılık statüsü kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir
nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara
ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan
sosyal güvenlik destek primi asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin
bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre
için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,
bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara
uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının
tamamının tahsilinden vazgeçilir.
(3) 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki
inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı
tarihten önce Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği
hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan; özel
nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı
üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası
ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu Kanunun
yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde
ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme
zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.
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(4) 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin
olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kesinleştiği hâlde bu
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası
asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu
Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim
oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre
ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si
ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi
fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
(5) Bu madde kapsamına giren alacakların; asıllarının bu Kanunun
yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olmasına rağmen, fer’ilerinin bu
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda,
aslı ödenmiş fer’i alacağın %40’ının bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde
ödenmesi hâlinde, kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilir.
(6) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi kapsamındaki sigortalıların, 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının
(g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanların, ek 5 ve ek 6
ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanların, bu madde kapsamındaki
borçlarını yapılandırmaları hâlinde, yapılandırılan borç haricinde altmış
günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu
borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup
ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve bu maddeye göre
yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık
sigortasından yararlanmaya başlatılır.
(7) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g)
bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir
testine hiç başvurmayanlardan bu maddenin yayımını takip eden ay
başından itibaren dört ay içinde gelir testine başvuran kişilerin genel
sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucunun tescil edildiği gelir testi
seviyesinden daha düşük olması şartıyla yapılan gelir testi sonucuna göre
tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.
(8) 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun
yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı
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maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu aslının peşin veya on iki ayda eşit aylık
taksitler hâlinde ödenmesi durumunda son taksit ödeme tarihine kadar
sosyal güvenlik mevzuatına göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme
zammı tahsil edilmez. Bu fıkra kapsamında olup bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, bu maddenin yayımlandığı tarihi
izleyen ay başından itibaren beş ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna
başvuruda bulunmaları, ilk taksiti veya peşin ödenmesinin istenmesi
hâlinde prim borcunun tamamını bu maddenin yayımlandığı tarihi
izleyen ay başından itibaren altı ay içinde ödemeleri gerekir.
Ön Değerlendirme, Araştırma veya Tespit Aşamasında Olan Eksik İşçilik Prim
Tutarları
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MADDE 9 – (1) 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş
özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, bu Kanun
hükümlerinden yararlanmak için bu Kanunun yayım tarihini izleyen
ikinci ayın sonuna kadar başvurulduğu hâlde bu sürenin sonuna kadar
Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilememiş olan ön
değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik
tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara ilişkin
gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden
bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, ilk taksit bu Kanuna
göre hesaplanan tutarın işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci aydan
başlamak üzere, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde,
bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i
alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. Şu kadar ki, bu Kanunun
yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilen eksik işçilik tutarları üzerinden hesaplanan
sigorta prim tutarları, bu Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında
belirtilen alacaklar için öngörülen süre ve şekilde ödenir.
(2) Bu madde ile 8 inci madde hükümlerinden yararlanmak isteyen
borçluların, bu maddelerde belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları,
açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.
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(3) Bu madde ile 8 inci madde hükümlerinden yararlanmak üzere
başvuruda bulunan borçlular, taksit ödeme süresince tahakkuk eden
sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden
fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde, belirtilen
madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.
Ortak Hükümler
MADDE 10 – (1) Bu Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve
ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;
a) Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar
ilgili idareye başvuruda bulunmaları,
b) Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini
bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan, Sosyal Güvenlik
Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti bu
Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü aydan başlamak üzere
ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır.
(2) Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai
saati sonunda biter.
(3) Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın;
a) İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu
tutara bu Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen
süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.
b) İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, fer’i
alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarı (bu Kanunun 4 üncü maddesine göre fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE
aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte
hesaplanan gecikme faizi dâhil) üzerinden ayrıca %50 indirim yapılır.
c) Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer alan
hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında altı, dokuz,
on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih
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etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede
ödeme yapılamaz.
ç) Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen
tutar;
1) Altı eşit taksit için (1,045),
2) Dokuz eşit taksit için (1,083),
3) On iki eşit taksit için (1,105),
4) On sekiz eşit taksit için (1,15),
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katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle
ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun
hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih
ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen
süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili
katsayıya göre düzeltilir.
d) Bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarlar; il özel idareleri
ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar
ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor
federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette
bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler hâlinde azami otuz altı
eşit taksitte ödenebilir. Bu takdirde bu fıkra hükmüne göre hesaplanacak
katsayı yirmi dört eşit taksit için (1,194), otuz eşit taksit için (1,238),
otuz altı eşit taksit için (1,318) olarak uygulanır.
e) Bu Kanun kapsamında belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli
ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken tutarlar,
belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve
Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında
Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki %40 oranı dikkate
alınmaksızın aylık dönemler hâlinde azami yüz kırk dört eşit taksitte
tahsil edilir. Şu kadar ki, bu kapsamda yapılacak kesinti tutarı her hâl
ve takdirde bu idareler adına genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı
üzerinden ayrılan payların aylık tutarının %50’sini aşamaz.
1) Taksitle yapılacak ödemelerde belirlenen tutar;
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a) Altı eşit taksit için (1,032),
b) Dokuz eşit taksit için (1,053),
c) On iki eşit taksit için (1,064),
ç) On sekiz eşit taksit için (1,086),
d) Yirmi dört eşit taksit için (1,109),
e) Otuz altı eşit taksit için (1,19),
f ) Kırk sekiz eşit taksit için (1,247),
g) Altmış eşit taksit için (1,304),
ğ) Yetmiş iki eşit taksit için (1,361),
h) Yüz kırk dört eşit taksit için (1,703),
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle
aylık dönemler hâlinde tahsil edilecek taksit tutarı hesaplanır.
2) 5779 sayılı Kanuna göre yapılacak kesintilerin Bakanlar Kurulunca
durdurulması hâlinde aylık taksitlerin ödeme süreleri kesinti yapılmayan aylar için de durdurulur ve taksit ödemeleri yönünden bu Kanun
hükümlerine göre ihlal nedeni sayılmaz. Bu taksitler, taksit ödeme süresinin sonundan itibaren ayrıca bir katsayı ve geç ödeme zammı uygulanmaksızın aylık dönemler itibarıyla paylardan kesinti suretiyle tahsil
edilir. Taksit tutarlarının, bu bent kapsamındaki borçluların genel bütçe
paylarından daha yüksek olması hâlinde ise eksik tutarlar borçlularca
taksit ödeme süresini takip eden ay sonuna kadar geç ödeme zammı
uygulanmaksızın ödenir.
(4) Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine bu Kanun kapsamında ödenecek olan alacakların 6183 sayılı
Kanunun 41 inci maddesine göre kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi uygun görüldüğü takdirde, ödemeye aracılık yapan bankalarca, kart
kullanıcılarına kredi kartı işlemine konu borç tutarının, taksitler hâlinde
yansıtılması ve taksit ödeme aylarında hesaplarına borç kaydedilmesi
koşuluyla, bu ödemeler için ödeme tarihi olarak kredi kartının kullanıldığı
gün esas alınır ve borçluya tahsilatın yapıldığını gösterir makbuz verilir.
Bu şekilde tahsil edilen tutarların bankalarca Hazine/Sosyal Güvenlik
Kurumu hesaplarına aktarılmasına ilişkin 6183 sayılı Kanunun 41 inci
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maddesinde belirlenen süre, taksit aylarının son gününü izleyen günden
itibaren hesaplanır. Taksitlerin kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi
bu madde hükmüne göre katsayı uygulanmasına engel teşkil etmez.
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(5) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme
alacaklarına uygulanmak üzere, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak
için başvuruda bulunan ve ödenecek tutarları ilgili vergi mevzuatı gereği
iade alacağından kendi borçlarına mahsuben ödemek isteyen mükelleflerin, bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit
süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz
olarak ibraz etmeleri şarttır. Bu takdirde, ilgili mevzuatın mükellefin
mahsup talebine esas aldığı tarih itibarıyla bu Kanuna göre ödenecek
tutara mahsup işlemleri yapılır; mahsup talebine konu tutardan daha az
tutarda mahsubun yapılması hâlinde, mahsuben ödeme suretiyle tahsil
edilemeyen tutar için borçluya bildirimde bulunularak eksik ödenen
bu tutarın bir ay içerisinde ödenmesi istenilir. Bu süre içerisinde eksik
ödenen tutarın, ödenmesi gerektiği tarihten ödendiği tarihe kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre
belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile
birlikte ödenmesi hâlinde eksik ödenen tutar için bu Kanun hükümleri
ihlal edilmiş sayılmaz.
(6) Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde
ödenmek koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az
taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen
veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar,
gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine
göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı
ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. İlk
iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya
eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir
takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik
ödenmesi hâlinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.
Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen
alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.
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(7) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ve 9 uncu
maddesinin üçüncü fıkrasında, vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların veya taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 5 Türk lirasına (bu
tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu Kanun hükümleri
ihlal edilmiş sayılmaz.
(8) Bu Kanun kapsamına giren alacakların altıncı fıkrada belirtilen
şekilde tamamen ödenmemiş olması hâlinde, bu Kanunun 3 üncü
maddesinin dokuzuncu fıkrası ve 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası
hükümleri saklı kalmak kaydıyla borçlular, ödedikleri tutarlar kadar bu
Kanun hükümlerinden yararlanırlar.
(9) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve
Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar hariç olmak
üzere, bu Kanun kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yayımlandığı
tarihten önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip
de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit
tutarları için borçlular, talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen
taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş
taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için
sadece ilgili kanunun öngördüğü faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları
vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu
Kanun hükümleri uygulanır.
(10) Bu Kanundan yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, bu
Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanunun yayımlandığı
tarihten sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, gecikme cezası gibi
fer’i amme alacağı hesaplanmaz.
(11) Bu Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden
teminatlar iade edilir. Bu Kanuna göre ödenecek alacaklar nedeniyle
tatbik edilen hacizlere konu mallar, borçlunun talebi hâlinde 6183 sayılı
Kanun hükümlerine göre alacaklı tahsil dairesince satılabilir. Bu talep,
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Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların Kanun hükümlerine
göre ödenmesine engel teşkil etmez.
(12) 5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi ile 10/7/2004 tarihli
ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi
kapsamında uzlaşılan alacaklar ile 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun
geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklar
hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.
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(13) a) Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili maddeler uyarınca dava açmamaları veya açılan davalardan
vazgeçmeleri gereken borçluların, bu Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilgili maddelerde belirlenen başvuru sürelerinde, yazılı olarak
bu iradelerini belirtmeleri şarttır. Borçlularca, Kanun hükümlerinden
yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaflar
sürdürülmez.
b) Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine verilir ve bu
dilekçelerin tahsil dairelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği
tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir. Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsili gerektiği hâlde tahakkuku diğer kamu
idarelerince yapılan alacaklara ilişkin ilgili kamu idaresi aleyhine açılmış
davalardan vazgeçme dilekçelerinin verileceği idari mercii belirlemeye
Maliye Bakanlığı yetkilidir.
c) Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan
ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak
karar tarihine bakılmaksızın bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra
tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz.
ç) Bu Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere vazgeçilen davalarda
verilen kararlar ile hükmedilen yargılama gideri, avukatlık ücreti ve
fer’ileri talep edilmez ve bu alacaklar için icra takibi yapılamaz. Vazgeçme
tarihinden önce ödenmiş olan yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri
geri alınmaz.
(14) İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli
ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar hakkında Kanunun 3 üncü
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maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası
hükümleri uygulanmaz.
(15) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında beyan edilen vergilere, ödeme
yönünden şartların ihlali hâlinde, kesilmesi gereken vergi cezaları için
213 sayılı Kanunun 374 üncü maddesinde yer alan zamanaşımı süreleri
taksit ödeme süresince işlemez.
(16) Bu Kanun kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar, bu Kanun kapsamında
tahsil edilen tutarlar ile bu maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında
yapılan tecile ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun veya diğer kanunlar
uyarınca ödenen faizlerin bu Kanun hükümlerine dayanılarak red ve
iadesi yapılmaz. Ancak, bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası
kapsamında olup dava konusu edilen tarhiyatlara karşılık bu Kanunun
yayımlandığı tarihten önce ödeme yapılmış olması hâlinde, ödenen bu
tutarlar, vergi mahkemesinde esasa ilişkin olarak hiç karar verilmemiş
veya verilen kararın bozulması nedeniyle yeniden karar verilmek üzere
mahkemesine iade edilmiş davalara konu alacaklar için bu maddeden
yararlanılmak üzere yapılan başvurular ile vergi mahkemesince verilmiş
terkin kararları üzerine red ve iade edilebilir.
(17) Bakanlar Kurulu, bu Kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit
ödeme sürelerini bir aya kadar, yabancı ülkelerde de faaliyette bulunan
vergi mükelleflerinden, Ekonomi Bakanlığı tarafından olağanüstü politik
riskin gerçekleştiği tespit edilen ülkede faaliyette bulunan ve bu ülkedeki
faaliyetleri nedeniyle durumları 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre mücbir sebep hâli kabul edilenlerin, bu Kanun kapsamında
alacakları yapılandırılan alacaklı idarelere mücbir sebep hâllerinin devam
ettiği süre içinde ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süreleri ile 213
sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre mücbir sebep hâli ilan edilen
yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) mücbir sebep hâlinin vukuu
tarihinden itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, mücbir
sebep hâlinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere topluca
veya ayrı ayrı bir yıla kadar uzatmaya yetkilidir.
(18) Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 213 sayılı Kanunun 15 inci
maddesine göre mücbir sebep hâli ilan edilmiş ve devam eden yerlerdeki
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vergi dairelerinde mükellefiyet kaydı bulunan mükellefler ile Sosyal
Güvenlik Kurumunca mücbir sebep hâli nedeniyle belge verme süresi
ve prim ödemelerinin ertelendiği yerlerdeki kayıtlı işveren, sigortalı
ve diğer prim ödeme yükümlülerinin, bu Kanunda öngörülen süre ve
şekilde beyan ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeleri şartıyla
Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden, mücbir sebep hâli
süresi içerisinde ödenmesi gereken taksitleri, mücbir sebep hâlinin bitim
tarihini takip eden aydan başlamak üzere 6 ay içinde ödenir.
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(19) Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 213 sayılı Kanunun 15 inci
maddesine göre mücbir sebep hâli ilan edilmiş ve mücbir sebep süresi
iki yılı aşmış yerlerdeki mükelleflerden, bu Kanunun yayımını izleyen
ikinci ayın sonuna kadar başvuruda bulunanlar açısından mücbir sebep
hâli başvuru süresinin son günü itibarıyla sona erer ve mücbir sebep ilanı
nedeniyle verilmeyen beyanname ve bildirimler aynı süre içerisinde verilir.
Bu Kanunda öngörülen başvuru süresinin son günü bu alacaklar için vade
tarihi kabul edilir. Bunun üzerine tahakkuk eden vergiler bu Kanunda
öngörülen süre ve şekilde 2 nci madde kapsamında yapılandırılarak azami
yirmi dört eşit taksitte ödenir. Bu şekilde ödenen vergilere herhangi bir
zam, faiz, katsayı uygulanmaz. Şu kadar ki, öngörülen sürede ödenmeyen
taksitler hakkında bu madde hükümleri uygulanır.
(20) Bu maddenin on yedinci fıkrası hükümlerine göre mücbir sebep
nedeniyle ödeme süresi uzatılan taksitler ile on sekizinci fıkra hükümlerine göre ödeme süresi uzatılan taksitler için altıncı fıkrada yer alan
taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmesi şartı aranmaz.
(21) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye
ilgisine göre Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya Sosyal
Güvenlik Kurumu yetkilidir. İl özel idarelerine ve belediyelere ait amme
alacaklarına ilişkin hükümlerin uygulamasına dair usul ve esaslar Maliye
Bakanlığınca, diğer kurumlara ait alacaklara ilişkin usul ve esaslar bu
kurumlar tarafından belirlenir.
Diğer Hükümler
MADDE 11 – (1) 6552 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre
yapılandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun
kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından, borçlular talep
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etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilir. Bu takdirde,
6552 sayılı Kanun kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılır, bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile
ödeme tarihi arasında geçen süre için anılan Kanuna göre tercih edilen
taksit süresine uygun katsayı uygulanır, kalan taksit tutarlarına konu
alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek bu Kanunun ilgili
hükümlerine göre yapılandırılır.
(2) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan
ve vadesi 31/12/2011 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan ve 6183 sayılı
Kanun kapsamına giren her bir alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı
dikkate alınmak suretiyle tutarı 50 Türk lirasını aşmayan asli alacakların ve
tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı fer’i alacakların, aslı ödenmiş fer’i
alacaklardan tutarı 100 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.
(3) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip
edilmekte olan ve vadesi 31/12/2011 tarihinden (bu tarih dâhil) önce
olduğu hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan ve
6183 sayılı Kanun kapsamında gümrük idarelerince takibi gereken her bir
alacağın; türü, yükümlülüğü, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle
tutarı 50 Türk lirasını aşmayan asli alacakların, idari para cezalarında 80
Türk lirasını aşmayanların ve tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı
fer’i alacakların, aslı ödenmiş fer’i alacaklarda toplamı 100 Türk lirasını
aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.
(4) 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılan işyerlerine ilişkin olup
işyerine ait borcun tamamının ödeme süresi 31/12/2014 veya önceki
bir tarihe ilişkin olduğu hâlde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası
primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 50
Türk lirasını aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara
bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’ilerinin ve aslı ödenmiş
olan fer’i alacaklardan tutarı 100 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden
vazgeçilir.
(5) 30/6/2016 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği
hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan; 18/5/2004
tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve
Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat,
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navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda
ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları
asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler
hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların
tahsilinden vazgeçilir.
Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması
şarttır. Fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen
süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş
alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi
fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.
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Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen
şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan
vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu kapsamda
tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları
ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.
Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla üyelerin oda ve borsalara, oda
ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.
(6) 30/6/2016 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği
hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan, 1/6/1989
tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli
Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi
oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan
birlik payı borçlarının asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna
kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam dokuz eşit taksitte
ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı
tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş

TBMM 26. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i
alacakların tahsilinden vazgeçilir.
Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyenlerin bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurmaları
şarttır. Fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen
süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş
alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi
fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.
(7) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile tüzel kişiliği
kaldırılan ve mahalle veya belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılan köyler ve tüzel kişiliği devam eden
orman köyleri ile belde belediyeleri sınırları içinde bulunan su aboneleri adına büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idareleri
tarafından tahakkuk ettirilen ve vadesi 30/6/2016 tarihinden (bu tarih
dâhil) önce olduğu hâlde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla
ödenmemiş bulunan su ve atık su bedellerinin tamamının 31/12/2016
tarihine kadar ilgili büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idaresine
ödenmesi şartıyla, bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı
gibi fer’ilerin (sözleşmede düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil)
tahsilinden vazgeçilir.
Bu fıkra kapsamında olan borçlular ilgili su ve kanalizasyon idaresine
bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuruda bulunmak suretiyle bu Kanunun 2 nci maddesinin dokuzuncu
fıkrası kapsamında borçlarını yapılandırarak bu Kanunda belirtilen süre
ve şekilde ödeyebilirler.
(8) 30/6/2016 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği
hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan; 7/6/2005
tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
hükümlerine göre esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara olan
aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik
ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna
olan katılma payı borç asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna
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kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte
ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.
Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması
şarttır. Fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen
süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş
alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi
fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.
Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen
şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan
vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu kapsamda
tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları
ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.
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Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla üyelerin odalara, odaların
birlik ve federasyonlara, birlik ve federasyonların da Konfederasyona
kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat ve katılma payı asıllarına
isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi
fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.
(9) 30/6/2016 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği
hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan; 19/3/1969
tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların ve
stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçlarının asıllarının
tamamının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip
eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami
toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu
Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş
olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Baro keseneğinin ve staj kredisi borcunun ödenmemesine bağlı olarak yürütülen
levhadan ve sicilden silme işlemleri ile yasal takip işlemleri bu Kanunun
yayımlandığı tarihi izleyen aydan itibaren taksitlerin ödeme süresinin
sonuna kadar durdurulur.
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Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı baroya başvurulması
şarttır. Fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen
süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş
alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi
fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.
Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen
şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan
vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu kapsamda
tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları
ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.
Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Türkiye
Barolar Birliği yetkilidir.
(10) Orman köylerinde oturan köylüler ile bu köylülerce kendi aralarında 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre
kurulmuş veya durumları bu Kanun hükümlerine intibak ettirilmiş çok
amaçlı tarımsal kalkınma kooperatiflerine Orman Genel Müdürlüğünce
kullandırılan kredilerden ödeme süresi geldiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan kredi alacaklarının asıllarının
tamamı ile bu alacaklara ilişkin fer’iler yerine, bu Kanunun yayımlandığı
tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarın; bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar
orman bölge müdürlüklerine yazılı başvuruda bulunulması ve ödenmesi
gereken tutarın, ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü
aydan başlamak üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam
beş eşit taksitte ödenmesi şartıyla bu alacakların ödenen kısmına isabet
eden fer’ilerin tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükümlerine uygun ödeme
yapıldığı takdirde Kanunun yayımı tarihinden sonraki sürelere herhangi
bir faiz, zam ve katsayı uygulanmaz.
Bu fıkra uyarınca taksitlendirilen alacaklara ilişkin olarak açılmış
davalar sonlandırılır. Yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet
ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.
Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Orman
Genel Müdürlüğü yetkilidir.
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(11) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına 30/6/2016 tarihinden önce
kullandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla muaccel hale
gelen krediler ile müteakiben yeniden yapılandırılan kredi alacaklarının
bakiye asılları ile ödenmeyen alacağın vadesinin başlangıç tarihi itibarıyla bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Bakanlıkça bu Kanunun
yayımlandığı tarihte kredilere uygulanan sözleşme faiz oranı olan yıllık
%3 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunun yayımlandığı
tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı il müdürlüklerine başvuruda bulunularak ilk taksit 2016 yılı
Kasım ayından başlamak üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda
toplam beş eşit taksitte ödenmesi şartıyla bu alacakların ödenen kısmına
isabet eden fer’ilerin tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükümlerine uygun
ödeme yapıldığı takdirde Kanunun yayımı tarihinden sonraki sürelere
herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmaz.
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Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce dava konusu edilmiş ve/veya
icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden
yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde davalar sonlandırılır
ve icra takipleri durdurulur. Bu takdirde borçluların mahkeme ve icra
masrafları ile vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır.
Bu fıkra kapsamına giren alacakların tamamının fıkrada öngörülen
süre ve şekilde ödenmemesi hâlinde alacak ilgili mevzuatın öngördüğü
şekilde hesaplanır ve ödenen tutarlar mahsup edilir.
Bu fıkra kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımlandığı
tarihten önce ödenen tutarlar bu fıkra hükümlerine dayanılarak red ve
iade edilmez.
Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilidir.
(12) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden Organize Sanayi
Bölgelerine ve Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerine kullandırılan
kredilerden, 30/6/2016 tarihinden önce ödeme süresi geldiği hâlde
ödenmeyen kredi borçları ile kanuni takipte olan kredi borçlarının; bu
Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ya da Bakanlığın uygun görmesi hâlinde
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kredi ödemelerine aracılık eden bankaya başvuruda bulunulması ve
alacak aslı ile buna bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i
alacaklar yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık
değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutarın, ilk taksiti bu Kanunun
yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere bu Kanunda
öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde bu alacaklara bağlı fer’i
alacakların tahsilinden vazgeçilir.
Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce dava konusu edilmiş ve/veya
icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun, bu fıkra hükümlerinden
yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde, davalar sonlandırılır
ve icra takipleri durdurulur. Bu takdirde borçluların mahkeme ve icra
masrafları ile vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır.
Bu fıkra kapsamına giren alacakların tamamının bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi hâlinde alacak, ilgili mevzuatın öngördüğü
şekilde hesaplanır ve ödenen tutarlar mahsup edilir.
Bu fıkra kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımlandığı
tarihten önce ödenen tutarlar bu fıkra hükümlerine dayanılarak red ve
iade edilmez.
Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilidir.
(13) 6360 sayılı Kanun kapsamında tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin kayıtlarında yer aldığı hâlde il özel idarelerine devredilen özel
veya kamu hukukundan kaynaklı alacaklardan aslı ile bunlar üzerinden
hesaplanan fer’ilerin (faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı ve sözleşmede düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) toplam tutarı 100 Türk
lirasını aşmayanlar ile aslı ödenmiş fer’i alacaklardan 100 Türk lirasını
aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.
MADDE 12 – 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 71 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan
“parti teşkilat kademelerinin yaptıkları” ibaresinden sonra “hizmet
sözleşmeleri de dâhil her türlü” ibaresi eklenmiştir.
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•

5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi,

•

10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar,

•

10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun
geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

Bu kanun ile 1 kanunda (2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununda)
1 madde değiştirilmiştir.
(k). 20.8.2016 tarihli 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi
ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun:
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Özeti
Bu kanun ile,
•

Sürdürülebilir büyüme ve finansal gelişmenin sağlanması amacıyla
Türkiye Varlık Fonu kurulmakta,

•

Aile hekimleri ve toplum sağlığı merkezi tabiplerinin defin ruhsatı
verme görev ve yetkilerinin bulunmadığı yönündeki Danıştay
kararı dikkate alınarak bunların defin ruhsatı verebilmelerine
ilişkin düzenleme yapılmakta,

•

Atatürk Orman Çiftliği arazisi içinde yapılmakta olan temapark ve
hayvanat bahçesine gelecek ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak
ticari ünitelerin kurulmasına olanak sağlanmakta,

•

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün muhasebe hizmetlerinin
Maliye Bakanlığı personeli tarafından geçici görevle yürütülmesine
beş yıl daha devam edilmesi hüküm altına alınmakta,

•

Gerçek ve tüzel kişiler adına tapuda tescilli olan ve üzerlerine eski
malikleri tarafından fabrika veya ticarethane niteliğinde bina ve
tesisler kurularak işletilen taşınmazlardan, hakkında açılan davalar sonucunda mahkemelerce orman sınırları içerisinde kaldığı
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gerekçesiyle kişiler adına olan tapuları iptal edilenlerin ekonomiye
yeniden kazandırılması için düzenleme yapılmakta,
•

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış izni ile faaliyet
gösteren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin beş vergilendirme
dönemi süresince elde ettikleri kazançların kurumlar vergisi ve
gelir vergisinden istisna tutulması sağlanmakta,

•

Gayrimenkul sahibi tarafından, taşınmazın iktisadi değerini artıracak nitelikte yapılan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya
yönelik harcamaların belli bir düzeyi aşması durumunda gider
olarak indirilebilmesi imkanı tanınmakta,

•

Vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi kesinti yaptırmaya ve belirli şartlar altında farklı kesinti oranları tespit etmeye
ilişkin olarak Bakanlar Kuruluna yetki verilmekte,

•

Kamu personelinin mali haklarına ilişkin kanun hükmünde
kararnamelerle yapılan bazı düzenlemelerin Anayasa Mahkemesince iptali sonucu doğan boşluğun telafisi amacıyla düzenlemeler
yapılmaktadır.

İçeriği
MADDE 1 – 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 216 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Defin ruhsatiyeleri belediye tabipleri, toplum sağlığı merkezi tabipleri
ile aile hekimleri tarafından mevtanın muayenesinden sonra verilir ve bu
ruhsatiyelerin yerleşim yeri bazında hangi tabipler tarafından verileceği
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından belirlenir.
MADDE 2 – 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici 9 uncu
maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “on” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 3 – 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununa
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
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GEÇİCİ MADDE 10 – Bu maddenin yürürlük tarihinden önce
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından erişme kontrolü uygulanan
karayollarında yapılan, işletilen, işlettirilen veya yap-işlet-devret modeli
esas alınarak yaptırılan ve işlettirilen binalar ile hizmet tesisleri ve bakım
işletme tesisleri, erişme kontrolü uygulanan karayolunun müştemilatı
sayılır. Bu bina ve tesislerin Devlet ormanlarında bulunması hâlinde
Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Karayolları Genel Müdürlüğüne devrine
bedelsiz olarak izin verilir.
MADDE 4 – 6831 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
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GEÇİCİ MADDE 11 – Bu Kanunun 93 üncü maddesinin üçüncü
fıkrasına göre müsadere olunan tesis, 6762 sayılı Kanun kapsamında
fabrika veya ticarethane ise ve Cumhuriyet başsavcılığı tarafından
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ya da yargılama sonucunda
mahkeme tarafından beraat kararı verilmişse, müsadere olunan bu
tesisler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl içinde
Orman Genel Müdürlüğünce kırk dokuz yıllığına kiraya da verilebilir.
MADDE 5 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 20 nci maddesinin başlığı “Kreş ve gündüz bakımevleri ile eğitim
ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası:” şeklinde ve aynı maddenin
birinci fıkrasının birinci cümlesinde geçen “Okul öncesi eğitim” ibaresi
“Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın ikinci cümlesine “İstisna,” ibaresinden sonra
gelmek üzere “kreş ve gündüz bakımevleri ile” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 6 – 193 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendine “emsal değeridir” ibaresinden sonra gelmek
üzere “ile kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi
değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya
yönelik harcamalar (Bu harcamalar bir takvim yılı içinde Vergi Usul
Kanununun 313 üncü maddesinde belirlenen tutarı aşıyor ise maliyet
olarak dikkate alınabilir.” ibaresi ilave edilmiştir.
MADDE 7 – 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasına
aşağıdaki bent eklenmiştir.
18. Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamına giren ödemelerden,
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MADDE 8 – 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin beşinci
fıkrasında yer alan “Şu kadar ki,” ibaresinden sonra gelmek üzere “5520
sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(l) bendi kapsamına giren kurumlar ile” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 9 – 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Bakanlar Kurulu, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına,
ödeme yapan veya ödemeye aracılık edenlerin vergi kanunlarına göre
vergi kesintisi yapmak zorunluluğu bulunup bulunmamasına, ödemenin
konusunun mal veya hizmet alım satımı olup olmamasına, elektronik
ortamda gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesine, ödeme yapılanın bu tutarı
vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapıp yapmamasına bakılmaksızın, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi kesintisi
yaptırmaya, iş grupları, iş nevileri, sektörler ve emtia grupları itibarıyla,
vergiye tabi işlemle ilgili, vergi kanunlarında belirtilen alt ve üst limitler
arasında olmak şartıyla, farklı kesinti oranları tespit etmeye yetkilidir.
MADDE 10 – 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “belgeler” ibaresinden
sonra gelmek üzere “ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik
ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan noter belgeleri” ibaresi
eklenmiştir.
MADDE 11 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8 inci sırasının
(b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
b) En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları
bitirmiş ve birinci dereceli kadroya atanmış olmak kaydıyla, 152 nci
maddenin “II – Tazminatlar” kısmının “A – Özel Hizmet Tazminatı”
bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman
unvanlı kadrolarda bulunanlar 2.000
MADDE 12 – 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa
aşağıdaki geçici madde ilave edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 10 – Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi sınırları içerisinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanuna göre ilgili
idarelerce yapılan arsa veya konut tahsis işleminin gerçekleştirilememesi
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hâlinde; arsa veya konut tahsisi için ödenen bedeller, ilgili idarece
yapılacak tebligatı müteakip en geç üç ay içerisinde, ödeme gününden
itibaren hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte hak sahiplerine veya
kanuni mirasçılarına ödenir. Hak sahipleri bunun dışında ilgili idareden
herhangi bir hak, bedel ve tazminat talebinde bulunamazlar.
Bu maddenin birinci fıkrası hükmü; bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten önce hak sahipleri tarafından, ilgili idarelerce yapılan arsa
veya konut tahsis işleminin gerçekleştirilememesi nedenleriyle arsa veya
konutların adlarına tescili, bedel veya tazminat ve benzeri taleplerle açılan ve henüz kesinleşmeyen her türlü davada da uygulanır. Bu hükmün
mahkemelerce uygulanması nedeniyle reddedilen davaların yargılama
giderleri davalı idare tarafından ödenir. Bu madde kapsamında kalan
davalarda mahkeme harçları ile her türlü vekâlet ücreti maktu olarak
belirlenir.
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MADDE 13 – 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası Kanununun 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Banka, muteber saydığı asgari iki imzayı taşımak şartıyla kendi belirleyeceği esaslar dâhilinde bankalar tarafından verilecek ticari senet ve
vesikaları reeskonta kabul edebilir. Reeskonta kabul edilecek ticari senet
türleri ve diğer tüm hususlar Bankaca tespit edilir. Bu madde gereğince
verilecek kredilerin en yüksek sınırı ve kredi türlerine göre limitleri, para
politikası ilkeleri göz önünde tutulmak suretiyle Bankaca belirlenir.
MADDE 14 – 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesinin (a) fıkrasının üçüncü paragrafının birinci
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü paragrafında yer alan
“beş yıl için” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin
aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi kendi rektörlük görev
süresiyle sınırlı olmak kaydıyla rektör yardımcısı olarak seçer.
MADDE 15 – 2547 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesine ikinci
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, ek 15 inci
maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
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Yapılan denetimler sonucu faaliyet izninin kaldırılmasını gerektiren durumlar tespit edilen vakıf yükseköğretim kurumları ile kurucu
vakıflarına kayyım atanan vakıf yükseköğretim kurumlarının faaliyet
izni, Yükseköğretim Kurulunun teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı
ile kaldırılır. Bu durum, ilgili vakıf yükseköğretim kurumunun kuruluş
kanununun yürürlükten kaldırılmasının sağlanması için Yükseköğretim
Kurulu tarafından Millî Eğitim Bakanlığına bildirilir. Bu şekilde faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler
Yükseköğretim Kurulu tarafından garantör üniversiteye veya belirlenecek
bir Devlet üniversitesine intikal ettirilir.
Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumlarının malvarlığı,
22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun resmî tasfiye
hükümlerine göre tasfiye edilir. Resmî tasfiye süreci Yükseköğretim Kurulu
tarafından başlatılır. Yetkili ve görevli mahkemece Maliye Bakanlığı
ve Yükseköğretim Kurulunun birer temsilcisi tasfiye memuru olarak
atanır. Tasfiye giderleri, tasfiye olunan vakıf yükseköğretim kurumunun
malvarlığından karşılanır. Tasfiye işlemleri her türlü vergi, resim ve
harçtan muaftır.
Tasfiye memurları yaptıkları işlemler nedeniyle görevinin gereklerine
açıkça aykırı davrandıklarının ceza mahkemesi kararıyla tespit edilmesi
dışında malî ve idarî yönden sorumlu tutulamazlar.
Tasfiye süresince vakıf yükseköğretim kurumu aleyhine ihtiyati tedbir
ve ihtiyati haciz kararı verilemez, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz dâhil
her türlü icra takibatı durur ve yeni icra takibi yapılamaz. Varsa vakıf
yükseköğretim kurumu hesaplarına konulan ihtiyati tedbir, ihtiyati
haciz, hacizler ile blokeler kalkar. Tasfiye süresi boyunca zamanaşımı
süresi işlemez.
Tasfiye sonucunda kalan malvarlığı kurucu vakfa geçer.
Öğrencilerin nakledildiği yükseköğretim kurumları faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunun borçlarından dolayı sorumlu
tutulamaz.
Kurucu vakıflarına kayyım tayin edilen veya faaliyet izni kaldırılan
vakıf yükseköğretim kurumu mütevelli heyet başkanı ve üyeleri ile tüm
yöneticilerinin görevleri kendiliğinden sona erer. Bu vakıf yükseköğretim
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kurumunda çalışmakta olan akademik ve diğer personelin hizmet sözleşmeleri hakkında 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri
uygulanır.
Vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet izninin geçici olarak durdurulması hâlinde durdurulma süresince, kurumun idaresi, eğitim ve
öğretimi sürdürmek veya tamamlamak üzere Yükseköğretim Kurulunca
garantör üniversiteye veya belirlenecek bir Devlet yükseköğretim kurumuna verilir. Bu vakıf yükseköğretim kurumunun kurucu vakfının yönetim organı başkan ve üyeleri ile vakıf yükseköğretim kurumu mütevelli
heyet başkanı, üyeleri ve tüm yöneticilerinin görevleri, faaliyet izninin
geçici olarak durdurulması kararı ile birlikte sona erer. Bu kurucu vakfa,
Yükseköğretim Kurulu ile birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğünün talebi
üzerine yetkili mahkeme tarafından kayyım atanır.
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Faaliyet izninin geçici olarak durdurulması süresi boyunca vakıf
yükseköğretim kurumu aleyhine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararı
verilemez, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz dâhil her türlü icra takibatı
durur ve yeni icra takibi yapılamaz. Varsa vakıf yükseköğretim kurumu
hesaplarına konulan ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, hacizler ile blokeler
kalkar. Faaliyet izninin geçici olarak durdurulması süresi boyunca
zamanaşımı süresi işlemez.
Bu madde kapsamına giren vakıf yükseköğretim kurumlarında eğitim
öğretim ücretlerinin belirlenmesine, öğrencilerin nakline, eğitim öğretimin
ve diğer işlemlerin aksamadan yürütülmesine ilişkin her türlü tedbirleri
almaya ve düzenleme yapmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye, gerektiğinde Maliye ve Millî Eğitim bakanlıklarının görüşünü alarak Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.
MADDE 16 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
İstanbul Kent Üniversitesi
EK MADDE 167 – İstanbul’da Engelsiz Eğitim Vakfı tarafından
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına
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ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul
Kent Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden,
b) Sanat ve Tasarım Fakültesinden,
c) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
ç) Sağlık Yüksekokulundan,
d) Sivil Havacılık Yüksekokulundan,
e) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
f ) Meslek Yüksekokulundan,
g) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
ğ) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden, oluşur.
MADDE 17 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
Beykoz Üniversitesi
EK MADDE 168 – İstanbul’da Türkiye Lojistik Araştırmaları ve
Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf
yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu
tüzel kişiliğine sahip Beykoz Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi
kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinden,
b) Sanat ve Tasarım Fakültesinden,
c) Sosyal Bilimler Fakültesinden,
ç) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,
d) Yabancı Diller Yüksekokulundan,
e) Sivil Havacılık Yüksekokulundan,
f ) Meslek Yüksekokulundan,
g) Lisansüstü Programlar Enstitüsünden,
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ğ) 17/7/2008 tarihli ve 2008/13959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile kurulmuş bulunan ve bu maddeyi ihdas eden Kanun ile tüzel kişiliği
sona erdirilerek Rektörlüğe bağlanan Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan, oluşur.
MADDE 18 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
İzmir Bakırçay Üniversitesi
EK MADDE 169 – İzmir’de İzmir Bakırçay Üniversitesi adıyla yeni
bir üniversite kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
c) Hukuk Fakültesinden,
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ç) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,
d) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
e) Yabancı Diller Yüksekokulundan,
f ) Adalet Meslek Yüksekokulundan,
g) Meslek Yüksekokulundan,
ğ) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
h) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
ı) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden, oluşur.
MADDE 19 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
İzmir Demokrasi Üniversitesi
EK MADDE 170 – İzmir’de İzmir Demokrasi Üniversitesi adıyla
yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu üniversite Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Eğitim Fakültesinden,
b) Hukuk Fakültesinden,
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c) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
ç) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
d) Güzel Sanatlar Fakültesinden,
e) Mühendislik Fakültesinden,
f ) Mimarlık Fakültesinden,
g) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
ğ) Tıp Fakültesinden,
h) Diş Hekimliği Fakültesinden,
ı) Yabancı Diller Yüksekokulundan,
i) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
j) Meslek Yüksekokulundan,
k) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
l) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
m) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden, oluşur.
MADDE 20 – 2809 sayılı Kanunun ek 15 inci maddesinin başlığında
ve birinci fıkrasında yer alan “Celal Bayar Üniversitesi” ibareleri “Manisa
Celal Bayar Üniversitesi”, ek 22 nci maddesinin başlığında ve birinci
fıkrasında yer alan “Niğde Üniversitesi” ibareleri “Ömer Halisdemir
Üniversitesi”, ek 102 nci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında
yer alan “Tunceli Üniversitesi” ibareleri “Munzur Üniversitesi”, ek 110
uncu maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Yeni Yüzyıl
Üniversitesi” ibareleri “İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi”, ek 125 inci
maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi” ibareleri “Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi”, ek 142 nci
maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Gedik Üniversitesi”
ibareleri “İstanbul Gedik Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 21 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 47 – Bu maddeyi ihdas eden Kanun ile tüzel
kişiliği sona erdirilerek Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanan
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulunda halen öğrenimlerini sürdüren
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öğrenciler ve öğretim elemanları ile Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulunun malvarlığı adı geçen Üniversiteye devredilir.
Mevzuatta Celal Bayar Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Tunceli
Üniversitesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
ile Gedik Üniversitesine yapılmış olan atıflar sırasıyla Manisa Celal
Bayar Üniversitesi, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Munzur Üniversitesi,
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
ile İstanbul Gedik Üniversitesine yapılmış sayılır.
MADDE 22 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi
ve Kontrol Kanununun eki (II) sayılı Cetvelin “Yükseköğretim Kurulu,
Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri” bölümünün 35 inci, 49
uncu, 95 inci ve 98 inci sıraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı
bölüme aşağıdaki üniversiteler eklenmiştir.
35) Manisa Celal Bayar Üniversitesi
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49) Ömer Halisdemir Üniversitesi
95) Munzur Üniversitesi
98) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
112) İzmir Bakırçay Üniversitesi
113) İzmir Demokrasi Üniversitesi
MADDE 23 – 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde
eklenmiştir.
EK MADDE 20 – İzmir Bakırçay Üniversitesi ile İzmir Demokrasi
Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (3) ve (4) sayılı listelerde yer
alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı
cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir.
MADDE 24 – 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları
Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 22 – İzmir Bakırçay Üniversitesi ile İzmir Demokrasi Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) ve (2) sayılı listelerde
yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun
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Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri
olarak eklenmiştir.
MADDE 25 – 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasında yer
alan “koruma bölge kurullarından” ibaresi madde metninden çıkarılmış
ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların koruma alanları
ve sit alanlarında, 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesi
kapsamına giren ruhsata tabi olmayan tadilat ve tamiratları, kültür
varlıkları yönünden bünyesinde koruma, uygulama ve denetim büroları
kurulmuş yerlerde yetkili idarelerden, koruma, uygulama ve denetim
büroları kurulmamış yerlerde koruma bölge kurulu müdürlüklerinden;
tabiat varlıkları ve doğal sit alanları yönünden ise çevre ve şehircilik il
müdürlüklerinden izin almaksızın ya da izne aykırı olarak yapanlar
veya yaptıranlar, altı aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası
ile cezalandırılır.
MADDE 26 – 2863 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinin birinci ve ikinci paragrafları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, üçüncü paragrafının birinci cümlesinde yer alan “kentsel
sitlerde ilgili belediye diğer yerlerde” ibaresi madde metninden çıkarılmış, üçüncü paragrafına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Alan
başkanının görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren alan başkanı
Bakanlıkça tekrar atanabilir.” cümleleri eklenmiş, üçüncü paragrafının
ikinci cümlesinde yer alan “Bakanlıkça belirlenen alan” ibaresi “Alan”
şeklinde, “Kültür Bakanlığı” ibaresi “Kültür ve Turizm Bakanlığı”
şeklinde ve dördüncü paragrafının birinci cümlesinde yer alan “Yönetim plân taslağı kapsamında” ifadesi “Bakanlık tarafından” şeklinde
değiştirilmiştir.
Yönetim alanları ile bunların bağlantı noktalarının korunması,
değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça yönetim planı
taslağı hazırlanır veya hazırlattırılır. Bakanlık, yönetim planlarının
hazırlanmasına ilişkin olarak alanla ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile her türlü işbirliği yapabilir.
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Hazırlanan taslağın karara bağlanması ve uygulanması konusunda
önerilerde bulunmak amacıyla alanda mülkiyet hakkı bulunanlardan, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri üyeleri ile üniversitelerin
ilgili bölümlerinin öğretim üyelerinden Bakanlıkça bir danışma kurulu
oluşturulur.
MADDE 27 – 2863 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 5 – Bakanlıkça yapılan veya yaptırılan her türlü proje
ve uygulamalarda bu Kanun ile koruma, uygulama ve denetim bürolarına verilmiş olan görev ve yetkiler, koruma bölge kurulu müdürlükleri
tarafından kullanılır.
MADDE 28 – 2863 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
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EK MADDE 6 – Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı
durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da doğal afet
yaşanan yerlerde özel mülkiyette bulunan korunması gerekli taşınmaz
kültür varlıklarının onarımı ile restorasyonuna yönelik proje ve uygulama işleri maliklerinin ve diğer ilgililerin muvafakatı aranmaksızın
ve bedelsiz olarak Bakanlık tarafından gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda
yürütülen proje ve uygulama işlerinden bir mali yıl içinde tamamlanması
mümkün olmayanlar için dört yılı geçmemek üzere gelecek yıllara yaygın
yüklenmeye girişilebilir.
MADDE 29 – 2863 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 11 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görev
yapmakta olan alan başkanları, danışma kurulu üyeleri ile eşgüdüm ve
denetleme kurulu üyelerinin görevleri sona erer. Görevi sona erenlerin
yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay
içinde Bakanlıkça görevlendirme yapılır.
MADDE 30 – 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanununun ek 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde
yer alan “Belediyelerce” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya sermayesinin tamamı belediyelere ait şirketler tarafından” ibaresi ve fıkraya
“Elektronik sistemlerin belediyeler tarafından hasılat paylaşımı yoluyla
kurdurulması ve işlettirilmesi hâlinde belediyelere ödenecek tutar, elektronik sistemlerin yatırım maliyetine ulaşıncaya kadar %30, sonrasında
%15 olarak uygulanır.” cümlesi eklenmiştir.
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MADDE 31 – 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Malik veya yetkili temsilcisi tarafından, bu yazının tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde, kamulaştırmaya konu taşınmaz malı
pazarlıkla ve anlaşarak satmak veya trampa isteği ile birlikte idareye
başvurulması hâlinde; komisyonca tayin edilen tarihte pazarlık görüşmeleri yapılır, tespit edilen tahminî değeri geçmemek üzere bedelde veya
trampada anlaşmaya varılması hâlinde, yapılan bu anlaşmaya ilişkin
bir tutanak düzenlenir ve anlaşma konusu taşınmaz malın tüm hukuki
ve fiili vasıfları ile kamulaştırma bedelini, malikin kimlik bilgilerini
ve taşınmazların tapuda tesciline veya terkinine dair kabul beyanlarını
da ihtiva eden tutanak, malik veya yetkili temsilcisi ve komisyon üyeleri
tarafından imzalanır. Bu tutanak malikin ferağ beyanı ve tapuda idare
adına yapılacak tescilin hukuki sebebi sayılır.
İdarece, anlaşma tutanağının tanzim tarihinden itibaren en geç kırk
beş gün içinde, tutanakta belirtilen bedel hazır edilerek, idarenin anlaşma
tutanağı ve kamulaştırma öncesi taşınmaz üzerindeki tüm takyidat ve
haklardan arındırıldığını bildiren yazıya istinaden idare adına tapuya
resen tescil veya terkin edilir. Tapuya resen tescil veya terkinden sonra
kamulaştırma bedeli kendilerine ödenir.
MADDE 32 – 2942 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
İçişleri Bakanlığının güvenlik gerekçesiyle ihtiyaç duyduğu, kamu
kurum ve kuruluşları, belediyeler ve il özel idareleri dâhil mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerine ait taşınmazlar, kaynak veya irtifak
hakları, Bakanlar Kurulu kararıyla resen Hazine adına tescil ve İçişleri
Bakanlığına tahsis edilir. Taşınmazın bedeli, tescil işleminden itibaren
altmış gün içinde bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen kriterler
de dikkate alınmak suretiyle valiliklerce resen tespit edilir. Bedele ilişkin
itirazlar Danıştaya yapılır. İtirazlar tescil işlemini durdurmaz. Mahkemelerce ihtiyati tedbir ve yürütmenin durdurulması kararları verilemez,
3533 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu taşınmazlara ilişkin
olarak ihtiyaç duyulan imar planı değişiklikleri Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca resen yapılır veya yaptırılır.
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MADDE 33 – 2942 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 1 – Uygulama imar planlarında umumi hizmetlere ve
resmî kurumlara ayrılmak suretiyle mülkiyet hakkının özüne dokunacak
şekilde tasarrufu hukuken kısıtlanan taşınmazlar hakkında, uygulama
imar planlarının yürürlüğe girmesinden itibaren beş yıllık süre içerisinde
imar programları veya imar uygulamaları yapılır ve bütçe imkânları
dâhilinde bu taşınmazlar ilgili idarelerce kamulaştırılır veya her hâlde
mülkiyet hakkını kullanmasına engel teşkil edecek kısıtlılığı kaldıracak
şekilde imar planı değişikliği yapılır/yaptırılır. Bu süre içerisinde belirtilen işlemlerin yapılmaması hâlinde taşınmazların malikleri tarafından,
bu Kanunun geçici 6 ncı maddesindeki uzlaşma sürecini ve 3194 sayılı
İmar Kanununda öngörülen idari başvuru ve işlemleri tamamlandıktan
sonra taşınmazın kamulaştırmasından sorumlu idare aleyhine idari
yargıda dava açılabilir.
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Birinci fıkra uyarınca dava açılması hâlinde taşınmazın ya da üzerinde tesis edilen irtifak hakkının dava tarihindeki değeri, mahkemece;
bu Kanunun 15 inci maddesine göre bilirkişi incelemesi yapılarak,
taşınmazın hukuken tasarrufunun kısıtlandığı veya fiilen el konulduğu
tarihteki nitelikleri esas alınmak suretiyle tespit edilir ve taşınmazın veya
hakkın idare adına tesciline veya terkinine hükmedilir.
Bu madde kapsamında kalan taşınmazlar hakkında açılacak dava
ve takiplerde, bu Kanunun geçici 6 ncı maddesinin üçüncü, yedinci,
sekizinci ve on birinci fıkra hükümleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten önce açılan ancak henüz karara bağlanmayan veya kararı
kesinleşmeyen davalara bu madde hükümleri, kesinleşen ancak henüz
ödemesi yapılmayan kararlar hakkında ise geçici 6 ncı maddenin üçüncü,
sekizinci ve on birinci fıkra hükümleri uygulanır.
Bu Kanunun geçici 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca ayrılması gereken yüzde iki oranındaki ödenekler, yüzde dört olarak ayrılır.
İlave olarak ayrılan yüzde iki oranındaki ödenekler, münhasıran bu ek
madde ile geçici 11 inci ve geçici 12 nci maddeler kapsamında yapılacak ödemelerde kullanılır. Yapılacak ödemelerin toplam tutarının ilave
olarak ayrılan ödeneğin toplamını aşması hâlinde, ödemeler, en fazla on
yılda ve geçici 6 ncı maddenin sekizinci fıkrası hükmüne göre yapılır.”
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MADDE 34 – 2942 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin onuncu
fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 11 – Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci
fıkrası kapsamında kalan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önce tasarrufu hukuken kısıtlanan taşınmazlar hakkında aynı fıkrada
belirtilen süre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar.
Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü, bu madde
kapsamında kalan taşınmazlara ilişkin dava ve takipler hakkında da
uygulanır.
MADDE 35 – 2942 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 12 – 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve
Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler
ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan imar uygulamalarından doğan
idarelerin taraf olduğu her türlü alacak ve bedel artırım davalarında
taşınmazın değeri; uygulamanın tapuda tescil edildiği tarih değerlendirme tarihi olarak esas alınmak ve o tarihteki nitelikleri gözetilmek
suretiyle tespit edilir. Tespit edilen bu bedel, Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi tablosu esas alınmak
suretiyle dava tarihi itibarıyla güncellenir ve ortaya çıkan gerçek bedel
hak sahibine ödenir.
Bu Kanunun geçici 6 ncı maddesinin üçüncü, yedinci, sekizinci ve
on birinci fıkra hükümleri, bu madde kapsamındaki davalar ve icra
takipleri için de uygulanır. Devam eden dava ve icra takipleri ise, bu
madde hükümlerine göre sonuçlandırılır.
MADDE 36 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 30 uncu maddesinin madde başlığında yer alan
“ve stratejik” ibaresi ile birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan
“stratejik” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı maddenin birinci
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Bu madde kapsamında yer alan asgari sabit yatırım tutarını sektörler
itibarıyla veya topluca 50 milyon Türk lirasına kadar indirmeye veya
iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
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MADDE 37 – 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
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EK MADDE 13 – Maden arama, araştırma ve üretimi sırasında
kamu ve özel sektör tarafından üretilen yerbilimleri verileri, sondajlara
ait karot, kırıntı, el örneği ve benzeri numuneler ile harita, kesit, stratigrafi ve benzeri dokümanları arşivlemek, yayımlamak, kullanıcıların
hizmetine sunmak ve numunelerin yurt dışına çıkarılması ile ilgili
işlemleri yapmak amacıyla Maden İşleri Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bünyesinde
Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası kurulmuştur. Türkiye
Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasına veri, numune ve doküman
kabulü, arşiv sisteminin oluşturulması, bu sistemden yararlanılması,
numunelerin yurt dışına çıkarılması ve diğer uygulamalar ile ilgili usul
ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. Kamu
ve özel sektöre ait veri, numune ve dokümanlar bu usul ve esaslara göre
Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasına gönderilir.
MADDE 38 – 3213 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 14 – Uluslararası standartlar ile bilimsel ve teknik
esaslara göre yetkin kişi ve/veya yetkilendirilmiş tüzel kişiler tarafından,
madenlerin aranması, araştırılması ve üretilmesi ile ilgili açık, güvenilir,
uygulanabilir kaynak ve rezerv bilgilerini oluşturmak, bunlarla ilgili
raporlama standartları ve kriterler belirlemek, sistem kurmak, uygulamak, geliştirmek ve yayımlamak, bu faaliyetler ile ilgili strateji ve hedefler
oluşturmak, yetkin kişi ve/veya yetkilendirilmiş tüzel kişilerde aranan
nitelikleri belirlemek, bunlara eğitim vermek, sertifikalandırmak, sicil
ve sicil kayıtlarını tutmak, denetlemek, ihtar vermek, belgeleri askıya
almak veya iptal etmek, uluslararası benzeri kuruluşlara üye olmak
veya bunlarla işbirliği yapmak, görev alanına giren konularda eğitim,
araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetler ile ilgili
düzenlemeleri yapmak ve yayımlamak amacıyla, kısa adı UMREK olan
Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu kurulmuştur.
UMREK’in mali işleri dâhil her türlü sekretarya hizmetleri Maden
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. UMREK eğitim, sertifika,
aidat, yayın ve diğer faaliyetlerinden gelir elde edebilir.
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UMREK, görevini yerine getirirken bağımsızdır. UMREK, görevlerini
yerine getirirken resmî ve özel kurum, kuruluş ve kişilerden belge, bilgi
ve görüş isteyebilir.
UMREK üyelerine verilecek huzur hakkı Bakanlığın teklifi üzerine
Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
UMREK’in teşkili, yönetimi ve çalışması ile üyelerin atanmasında
aranacak nitelikler, görev süresi ve üyeliğin sona ermesi ile ilgili usul ve
esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 39 – 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel
Kanununun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde, aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “adrese dayalı
nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre toplam il nüfusu 750.000’e kadar
olan” ibaresi “büyükşehir olan iller dışındaki” şeklinde, ikinci fıkrasında
yer alan “il valisi” ibaresi “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı”
şeklinde, üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “tıp fakültesi”
ibaresi “ilgili fakülte” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler ve bu fıkradan sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve mevcut yedinci ve sekizinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık tesisleri ile üniversitelerin tıp ve diş hekimliği alanında lisans ve uzmanlık eğitimi veren
kurumları; eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunumu için insan gücü,
mali kaynak, fiziki donanım, bina, tıbbi cihaz ve diğer kaynakları
karşılıklı olarak aşağıdaki usul ve esaslara göre birlikte kullanabilir.
Dekan, hastane yöneticisinin görüşünü alarak varsa profesör, yoksa
doçent unvanını haiz öğretim üyelerinden birini, doçent de yoksa yardımcı
doçent veya eğitim görevlilerinden birini eğitim sorumlusu olarak görevlendirir. Başhekim aynı zamanda üniversite yönünden sağlık uygulama
ve araştırma merkezi müdürü sayılır.
Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesislerinin döner sermaye hesapları,
sadece birlikte kullanılan birimlerle sınırlı olmak ve birlikte kullanıma
geçildikten sonraki tasarruflara etkili olmak kaydıyla birleştirilir. Ancak
borcun mevcut bir taşınıra ilişkin olması durumunda protokolün imza
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tarihinden önceki borçlar, sağlık tesisinin döner sermaye bütçesinden
karşılanır.
Birlikte kullanımdaki sağlık tesisleri ve ilgili birimlerde görevli öğretim elemanları dâhil tüm personel; ihtiyaç duyulan tıbbi ve bilimsel
danışmanlık, nöbet, konsültasyon ve diğer sağlık hizmetlerini yerine
getirmekle ve bu kapsamda kendilerine yapılan davete icabet etmekle
yükümlüdür. Bu şekilde nöbet tutan öğretim üyelerine de 14/7/1965
tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 33 üncü maddesi
çerçevesinde ve eğitim görevlisi için belirlenmiş olan gösterge rakamı
üzerinden nöbet ücreti ödenir.
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Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının sağlık tesisleri ile üniversitelerin sağlık bilimleri eğitimi veren birimleri arasında, döner sermayeleri
ayrı olmak suretiyle sağlık hizmeti sunumu, eğitim, araştırma, halk
sağlığını geliştirme ve kurumların diğer faaliyet alanlarında işbirliği
yapılabilir. İşbirliği protokolleri, üniversitenin ve ilgisine göre Bakanlık
birimleri veya bağlı kuruluşlarının teklifi üzerine, Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının uygun görüşü alınarak vali ile rektör
arasında imzalanır. Üniversitenin sağlık bilimleri alanında faaliyet
gösteren birimlerinde görev yapan öğretim elemanlarından işbirliği kapsamında Bakanlık ve bağlı kuruluşları sağlık tesislerinde ya da Bakanlık
ve bağlı kuruluşları personelinden üniversitede çalıştırılacaklar, karşılıklı
mutabakat ile protokol eki liste ile belirlenir.
Birlikte kullanım ve işbirliğine ilişkin usul ve esaslar ile ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak
ek ödemelere ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığının ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından
çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
MADDE 40 – 3359 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 15 – Tıp ve/veya diş hekimliği fakültesi bulunan ancak
sağlık uygulama ve araştırma merkezi bulunmayan veya sağlık uygulama
ve araştırma merkezinde yeterli kapasite ve eğitim altyapısı bulunmayan vakıf üniversiteleri; tıp ve diş hekimliğinde lisans eğitimi, tıp, diş
hekimliği ve eczacılıkta uzmanlık eğitimi ile araştırma faaliyetleri için
yeterli kapasite ve eğitim altyapısı bulunan özel hastaneler ile bütçeleri
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ayrı olmak şartıyla işbirliği yapabilir. İlgili üniversite ve özel hastanenin yetkili makamları arasında işbirliği protokolü imzalanır ve Sağlık
Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla uygulamaya konulur.
İşbirliği yapılan özel hastane, üniversite için sağlık uygulama ve araştırma merkezi kabul edilir. Burada fiilen görev yapacak olan üniversite
öğretim elemanları, ilgili dekan ve hastane yöneticisinin talebi üzerine
rektör tarafından görevlendirilir. Görevlendirilen üniversite personeline
kendi mevzuatı uygulanır. İşbirliği yapılan özel hastane, öğretim üyelerinin faaliyetleri ve üniversitenin eğitim ve araştırma işlevleri dışında
kendi mevzuatına tabi olmaya devam eder.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim
Kurulunun görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenir.
MADDE 41 – 3359 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 16 – Yurt dışında görev yapmakta olan doçent ve profesör unvanına sahip tıp doktoru akademisyenler Türkiye’de en az 3 yıl
süreyle fiilen akademik kadroda meslek icrasında bulunmak kaydıyla
Devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf tutulur.
MADDE 42 – 3359 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 10 – Bu Kanunun ek 15 inci maddesi kapsamındaki usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca üç ay içinde belirlenir.
Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce vakıf yükseköğretim kurumlarıyla özel hastaneler arasında yapılmış olup uygulanmakta olan protokoller, protokollerde belirlenen sürelerin sonuna kadar mevcut hak ve
yükümlülükleri ile geçerlidir.
MADDE 43 – 3359 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 11 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önce yurt dışında tabiplik veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlayan
tıp doktorları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay
içinde Türkiye’ye dönmek ve en az üç yıl süreyle Türkiye’de fiilen meslek
icrasında bulunmak şartıyla Devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf
tutulur.
MADDE 44 – 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve
Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 9 uncu
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maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesine “Cumhuriyet Başsavcılığı
veya şikayetçi” ibaresinden sonra gelmek üzere “izin vermeye yetkili
merciler tarafından verilen işleme koymama kararına karşı da şikâyetçi”
ibaresi eklenmiştir.
MADDE 45 – 4483 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
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EK MADDE 1 – Bu Kanuna ya da başka kanunlara göre ön inceleme,
disiplin soruşturması veya diğer idari soruşturmaları yapmakla görevlendirilenler ile teftiş ya da denetim elemanlarının bu görevleriyle ilgili
olarak yaptıkları işlemlerden, yürüttükleri faaliyetlerden, düzenledikleri
raporlar ile görüş yazılarında belirttikleri kanaatlerinden veya kanunla
verilen yetkilere dayanarak aldıkları tedbirlerden dolayı kişisel kusur,
haksız fiil veya diğer sorumluluk hâlleri de dâhil olmak üzere ancak idare
aleyhine tazminat davası açılabilir. Ancak bu görevlilerin suç sayılan
eylemleri ile kin, garez ve hatıra dayalı olarak veya baskı veya telkinle
kanaat oluşturduğu ya da değiştirdiği kesinleşmiş yargı ya da disiplin
kurulu kararıyla tespit edilirse, idarenin görevliye rücu hakkı saklıdır.
Ön inceleme, disiplin soruşturması veya diğer idari soruşturmalar ile
teftiş ya da denetim sonucunda düzenlenen raporlara dayanarak karar
verenler veya işlem tesis edenlerle, bu kararları ya da işlemleri hazırlayan
ve inha ya da teklif edenler hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır.
MADDE 46 – 4483 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 3 – Ek 1 inci madde hükmü, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; görülmekte olan davalar, kesinleşmemiş hükümler
ile miktar veya değeri itibarıyla temyiz veya karar düzeltme yoluna
gidilemediği için kesinleşen hükümler bakımından da uygulanır ve
davaya idare aleyhine devam olunur.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen ve miktar veya
değeri itibarıyla temyiz veya karar düzeltme yoluna başvurulamayan
hükümler için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki
hafta içinde kanun yollarına başvurulabilir. Bu fıkra uyarınca yapılan
kanun yolu başvuruları üzerine verilen kararlar, tahsil edilmiş tazminat
bedelinin geri istenmesi hakkını doğurmaz.
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Görevli mahkemede idare aleyhine devam olunacak davada, kanun
yolları incelemesinde ilk olarak ek 1 inci maddede öngörülen dava şartlarının mevcut olup olmadığına bakılır.
MADDE 47 – 16/12/1999 tarihli ve 4490 sayılı Türk Uluslararası
Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun;
a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
a) Gemi: Kabotaj ve/veya kabotaj harici sularda ticari amaçla kullanılan her türlü yük, yolcu ve açık deniz balıkçı gemileri ile özel maksatlı
ve özel yapılı gemileri,
ı) Özel maksatlı ve özel yapılı gemi: Tipleri ve evsafları Bakanlık
tarafından belirlenen, özel bir amaçla işletilen ve bu amaçla donatılan,
yüzme özelliği bulunan deniz araçlarını,
b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde bulunan “edilecek” ibaresi “edilen” şeklinde değiştirilmiştir.
c) 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Bu hüküm gemi ve yatların, devir nedeniyle Türk Uluslararası Gemi
Sicilinden terkin edilerek bir başka sicile geçişi aşamasında da uygulanır.
MADDE 48 – 4490 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 2 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla,
bu Kanun kapsamında tescil edilmesi gereken deniz araçları arasında
bulunmamasına rağmen Türk Uluslararası Gemi Siciline tescil edilmiş
olan (sicilden terkin edilmiş olanlar dâhil) gemi, yat, özel maksatlı ve
özel yapılı gemi ile bunlar dışında bulunan her türlü deniz araçlarının malikleri adına, bu deniz araçları dolayısıyla bu Kanunun 12 nci
maddesi kapsamında yararlandıkları vergi, harç veya fon istisnası ile
indirim, muafiyet ve diğer mali hükümlerle ilgili olarak tarhiyat yapılmaz, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan
feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir,
tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez.
Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye
Bakanlığı yetkilidir.
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MADDE 49 – 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 19 uncu maddesinin
birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci
fıkrasında yer alan “iade veya” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
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Kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm
tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve
Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak
hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine
bakılmaksızın 1/1/2016 tarihi ile 31/12/2016 tarihi arasındaki dönemde
tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu
faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından
dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri,
başvuru şartı aranmaksızın bir yıl ertelenir.
MADDE 50 – 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı
ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici
madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 27 – Türk Standartları Enstitüsünün 7/8/1991
tarihli ikraz anlaşmasından doğan Hazine alacaklarının bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmeyen bakiye tutarını terkine
Bakanın teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir.
MADDE 51 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi
Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
8. (II) sayılı Listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03
(motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir
hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer
alanların, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan
kişilerden hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş
ve çocuğu yoksa ana veya babasından birisi tarafından bir defaya mahsus
olmak üzere ilk iktisabı,
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MADDE 52 – 4760 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “(2) numaralı bendi” ibaresi “(2) ve (8)
numaralı bentleri” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 53 – 4760 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinde yer alan
“40” ibareleri “160” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 54 – 4760 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 7 – Bu Kanuna ekli (II) sayılı Listenin 87.02 ve
87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi
taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti
(araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri
hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki
taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi
mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen
yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki
olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından,
söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi
amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03
tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV
olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar
ile motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen binek otomobilleri hariç)
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu
tarih dâhil) ilk iktisabı vergiden müstesnadır.
Bu düzenlemeden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla
maliki olunan, trafik tescil kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş her bir taşıt bakımından,
aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında yararlanılır.
Yenilemeye konu edilen taşıtın, istisnadan yararlanılan tarihten
itibaren iki tam yıl içerisinde satılması, devredilmesi veya sair suretle
işletme kayıtlarından çıkarılması şarttır. Şu kadar ki, bu şartın ihlali
hâlinde, yeni alınan taşıta ilişkin zamanında tahakkuk ettirilmeyen
vergiler, alıcıdan vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte
tahsil edilir.
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Bu madde hükmüne göre iktisap edilen taşıtın, ilk iktisap tarihinden
itibaren üç tam yıl geçmeden, veraset yoluyla intikaller hariç, devri
hâlinde adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, ticari yolcu veya yük
taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi (hurdaya çıkarılması hariç) hâlinde
ise bu madde hükmünden yararlanandan, taşıtın ilk iktisabındaki
matrah esas alınarak, devir veya ticari taşımacılık faaliyetinden çekilme
tarihindeki oran üzerinden hesaplanan özel tüketim vergisi alınır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.
MADDE 55 – 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı Listenin 87.03
sırasında yer alan “-Diğerleri” satırındaki “Motor silindir hacmi 1600
cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler” ve “Motor silindir hacmi
2000 cm3’ü geçenler” alt satırları oranlarıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor
silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenler

90

Diğerleri

90

Motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip motor
silindir hacmi 2500 cm3’ü geçmeyenler

145

Diğerleri

145

MADDE 56 – 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde
Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 1 – Bu Kanun kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarından, 657 sayılı Kanunun geçici 37 nci ve geçici 41 inci maddeleri
kapsamında memur kadrolarına yapılan atamalar nedeniyle boşalmış
olan ve anılan geçici maddeler uyarınca iptal edilmiş sayılanlar, 1 inci
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maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde belirtilen sayı dâhilinde
kullanılabilir.
MADDE 57 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında
yer alan “ve okullara sağlanan internet erişim hizmetleri, harita, plan,
proje, etüt ve müşavirlik hizmetleri,” ibaresi “internet erişim hizmetleri,
deniz haberleşmesi ve seyir güvenliği haberleşme hizmetleri, 5/11/2008
tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki
elektronik haberleşme hizmetleri, elektrik ve doğalgaz alımları, harita,
plan, proje, etüt ve müşavirlik hizmetleri, 17/2/2011 tarihli ve 6114
sayılı Kanuna göre yapılan sınav işlemleri ile sınırlı olmak üzere basım,
dağıtım, nakil, kamera kaydı ve izlenmesi ile sınav güvenliği ve gizliliği
kapsamındaki alımlar,” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
Bu fıkrada sayılanlar dışında, birden fazla yıla yaygın olması zorunluluğu bulunan veya ekonomik olan diğer mal ve hizmet alımlarını,
yüklenme süresi 3 yılı geçmemek üzere belirlemeye ve bu fıkrada belirlenen
süreleri beş katına kadar artırmaya Maliye Bakanlığının teklifi üzerine
Bakanlar Kurulu yetkilidir.
MADDE 58 – 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 6 – 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca ilan edilen riskli alanlar
ile Bakanlar Kurulunun 22/10/2012 tarihli ve 2012/3900 sayılı ve
16/2/2016 tarihli ve 2016/8538 sayılı kararları ile ilan edilen riskli
alanlarda ve bu alanların dönüştürülmesi için kullanılacak rezerv yapı
alanlarında 6306 sayılı Kanun ile birlikte bu Kanunun 6306 sayılı
Kanuna aykırı olmayan hükümlerine ve aşağıdaki hükümlere göre
uygulama yapılabilir.
Bu alanlarda; imar planı, imar uygulaması, alt ve üst yapı projeleri,
ruhsat ve yapım da dâhil olmak üzere bütün iş ve işlemler Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından resen yapılır, yaptırılır ve onaylanır.
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Bu alanlarda her tür ve ölçekteki meri imar planı, plan notları ve plan
açıklama raporunda ilgili idarelere verilmiş görüş bildirme de dâhil her
türlü görev ve yetkiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geçer.
7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca taşınmazlara
verilen zararların ayni olarak karşılanması esastır. Bu alanlarda yapılacak yapılardaki kat irtifakı veya kat mülkiyeti; hak sahiplerine, mülkiyet
haklarına ve/veya oluşan zararlara karşılık, bağımsız bölümlerin devri
yapılıncaya kadar Hazine adına kurulur. Ayrıca inşaat ruhsatı Hazine
adına düzenlenir. Bu alanlarda yapılacak uygulamalarda tüm tapu ve
kadastro işlemleri ile yıkım ve yapıma ilişkin her türlü izin ve ruhsat
gibi iş ve işlemler ilgililerin muvafakatı aranmaksızın Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından resen yapılır veya yaptırılır.
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Parselasyon planlarında, gerekli görülmesi hâlinde ilk uygulamadaki
düzenleme ortaklık payı oranını tamamlamak üzere düzenleme ortaklık
payı kesintisi yapılabilir.
Riskli alan ve bu alanların dönüştürülmesi için kullanılacak rezerv
yapı alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan imar
planları ve parselasyon planları ilgili çevre ve şehircilik il müdürlüğünde
on beş gün süreyle ilan edilir. Bu planlara itiraz, ilan süresi içinde ilgili
çevre ve şehircilik il müdürlüğüne yapılır ve itirazlar Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca beş gün içerisinde değerlendirilir. İtirazların reddedilmesi
hâlinde, planlar başkaca bir onay işlemine gerek kalmaksızın red kararı
tarihinde kesinleşir. İtiraz olmaması hâlinde planlar askı süresinin
sonunda kesinleşir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan uygulamaya karşı, işlemin
ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren; imar ve parselasyon planlarına karşı
ilan tarihinin bitiminden itibaren on beş gün içerisinde dava açılabilir.
Mahkemece, idarenin savunmasının alınmasından sonra otuz gün içinde
karar verilir, bu karara karşı on beş gün içinde temyiz yoluna gidilebilir.
Bu madde uyarınca uygulama yapılan rezerv yapı alanlarında gerçekleştirilen her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve
yasaklama hükümleri hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu hükümlerinden istisnadır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin
usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenir.
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MADDE 59 – 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği
Kanununun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ihtiyaç hâlinde, 657 sayılı
Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde haftalık çalışma
süresi ve mesai saatleri dışında nöbet görevi verilir.
MADDE 60 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
4857 sayılı Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmi
süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde
çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ve bu Kanunun ek 9 uncu
maddesinin birinci fıkrasına tabi olarak çalışanlardan ay içerisinde otuz
günden eksik prim ödeme gün sayısı bulunanlar, sigortalı çalışmama
şartı hariç birinci fıkranın (10) numaralı bendinde yer verilen diğer
şartları haiz olmaları kaydıyla otuz günden eksik günleri için genel sağlık
sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılır.
MADDE 61 – 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin onuncu
fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi atış, tatbikat veya diğer
ateşli silah yaralanmaları nedeniyle malul olan vazife ve harp malullerinin de sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez, protez
ve diğer iyileştirici araç ve gereçler herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin
Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır.
MADDE 62 – 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
j) İsteğe bağlı sigortalılar hariç bu Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların malullük,
yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, beş puanlık kısmına isabet
eden tutar Hazinece karşılanır. Sigortalıların bu prim indiriminden
yararlanabilmeleri için primlerin Hazinece karşılanmayan kısmının yasal
süresi içinde ödenmesi, Kuruma kendi sigortalılıklarından kaynaklanan
prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme

885

TBMM 26. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

zammı borcunun bulunmaması şarttır. Ancak Kuruma olan prim,
idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı
borçlarını taksitlendiren veya yapılandıran sigortalılar bu taksitlendirme
veya yapılandırma işlemleri devam ettiği sürece bu bent hükmünden
yararlandırılır. Borçlanma ve ihya kapsamındaki primlerden dolayı bu
indirimden yararlanılmaz. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir
ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak
dikkate alınmaz.
MADDE 63 – 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü
fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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3 üncü maddenin üçüncü fıkrası kapsamına girenler hariç olmak
üzere; 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı
olmakla birlikte, 4857 sayılı Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün
bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ile bu
Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına tabi olanlardan ay
içerisinde yirmi gün ve daha az çalışanlar için eksik günlerine ait genel
sağlık sigortası primlerinin otuz güne tamamlanması zorunludur.
MADDE 64 – 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine “özel okulları” ibaresinden sonra gelmek üzere “özel kreş ve gündüz bakımevleri”
ibaresi ve aynı bendin parantez içi hükmüne “okulların” ibaresinden
sonra gelmek üzere “kreş ve gündüz bakımevlerinin” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 65 – 5520 sayılı Kanunun;
a) 15 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
ğ) Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki ödemelerden.
b) 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
d) Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki ödemelerden.
MADDE 66 – 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasına,
birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı
fıkranın (c) bendine “her bir il grubu” ibaresinden sonra gelmek üzere
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“bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli yatırımlar ile konusu,
sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlar” ibaresi eklenmiş ve aynı bentte yer alan “%80’e” ibaresi
“%100’e” şeklinde değiştirilmiştir.
Yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırıma
katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden
değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.
MADDE 67 – 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 19 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “vakıflar,” ibaresi
madde metninden çıkarılmış ve aynı fıkranın (d) bendine dördüncü
cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Vakıf kurucuları bu Kanunun uygulanması açısından medya hizmet
sağlayıcı kuruluş ortağı kabul edilir.
MADDE 68 – 6112 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci
fıkrasının (ç) bendinde yer alan “yüzde üç” ibaresi “yüzde birbuçuk”
olarak değiştirilmiştir.
MADDE 69 – 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin
Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına
Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin
Satışı Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasına “Ayrıca,
26/4/2012 tarihinden sonra belediye ve mücavir alan sınırları dışına
çıkarılan yerler de bu maddeye göre değerlendirilir.” cümlesi ve aynı
Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatımı
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 2/B alanlarında bulunan taşınmazların
bu Kanun kapsamında satışına ilişkin olarak bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarih itibarıyla;
a) Süresi içinde başvurmayanlara altı ay başvuru süresi,
b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde
ödemeyenlere altı ay ödeme süresi,
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c) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden
fazlasını vadesinde ödemeyenlere altı ay ödeme süresi verilir.
(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında kalanlar için satış bedeli;
Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sürenin son
gününü izleyen üç aylık sürenin bittiği günden, bu Kanun kapsamında
ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre
için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları
endeksi aylık değişim oranları (TÜFE) toplamında artırılarak hesaplanır.
(3) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında kalanlar için satış bedeli;
kendilerine yapılan tebligatta belirtilen ödeme süresinin son gününü
izleyen günden, bu Kanun kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareye
başvurulduğu güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun
her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi aylık değişim oranları
(TÜFE) toplamında artırılarak hesaplanır.
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(4) İkinci ve üçüncü fıkralar uyarınca yapılacak hesaplamalarda ay
kesirleri dikkate alınmaz.
(5) Bu Kanunun 12 nci maddesi gereğince Hazineye ait tarım arazilerini satın almak isteyenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren bir yıl başvuru süresi verilir ve daha önce yapılan başvurular
da geçerli kabul edilir.
(6) Bu maddede belirtilen süreleri iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
MADDE 70 – 6292 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 6831 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin
ikinci fıkrasının (J) bendi kapsamında orman sayılmayan ve tapuda
Hazine adına tescil edilen Antalya ili Aksu ilçesi Atatürk Mahallesinde
bulunan 13322 ada 1 parsel numaralı taşınmazın ifraz ve imar uygulamasından oluşan 13322 ada 2 parsel numaralı taşınmaz ve diğer
taşınmazlar ile Döşemealtı ilçesi Kömürcüler Mahallesinde bulunan
taşınmazların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihteki zilyetleri veya
fiili kullanıcıları tespit edilmek ve varsa üzerindeki muhdesatın kime
veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından kullanıldığı
kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle 3402
sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi hükümlerine göre kadastrosu yapılır.
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Kadastro tutanağının beyanlar hanesindeki bilgiler tapu kütüğünün
beyanlar hanesine de aynen aktarılır. Bu taşınmazlar, tapu kütüğünün
beyanlar hanesine göre kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi
olarak gösterilen kişilere ya da bunların kanuni veya akdi haleflerine bu
Kanunun 2/B alanlarında kalan taşınmazların hak sahiplerine satışına
ilişkin hükümleri kıyasen uygulanmak suretiyle doğrudan satılır.
MADDE 71 – 20/6/2012 tarihli ve 633l sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1)
numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2016” ibaresi “1/7/2017 ” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 72 – 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu
İş Sözleşmesi Kanununun geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
(2) Mülga 2822 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre Bakanlıkça
yayımlanan 2009 Temmuz istatistiğinde kurulu bulunduğu işkolunda
çalışan işçilerin en az yüzde onunu üyesi bulunduran işçi sendikaları ile
2009 Temmuz istatistiği sonrasında 15/9/2012 tarihine kadar kurulmuş işçi sendikalarının bu fıkrayı değiştiren Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren iki yıl içinde yapacakları yetki tespit başvuruları 41
inci maddede yer alan işyeri veya işletme çoğunluğu şartlarına göre
sonuçlandırılır.
MADDE 73 – 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici
1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüştürülen
beldelerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret beş yıl süreyle en
düşük tarifenin %50’sini geçmeyecek şekilde belirlenir.
MADDE 74 – 21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca
Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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(4) İdare, yüklenicinin sözleşme kapsamına giren faaliyetlerini bütün
aşamalarda denetler veya denetletir. Bakanlık, yüklenicinin performans
denetimi ve işin yönetimine ilişkin olarak bir denetim ve yönetim sistemi
kurabilir. Denetimle yetkilendirilecek isteklilerden, ekonomik ve mali
yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak gerekli bilgi ve belgeler istenir. Bu amaçla isteklinin; bankalardan
temin edilecek mali durumu ile ilgili belgeler, ilgili mevzuatı uyarınca
yayımlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen
bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri, iş hacmini gösteren toplam
cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş
miktarını gösteren belgeler ile ihale konusu işin niteliğine göre yeterlik
değerlendirmesinde kullanılmak üzere, ihale dokümanında ve ihale
veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilen diğer belgeler istenir. Denetimle yetkilendirilen yüklenicinin taahhüdünü ihale
dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi
veya işi süresinde bitirmemesi hâlinde, ihale dokümanında belirlenen
oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli
ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam
etmesi hâlinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve
varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı
genel hükümlere göre tasfiye edilir. Denetimle yetkilendirilen yüklenici,
hazırladıkları raporlardaki yanlış ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler sebebiyle
doğabilecek zararlar ile sözleşme kapsamındaki faaliyetleri dolayısıyla
idare ve üçüncü kişilere verecekleri zararlardan ve denetime ilişkin olarak
idareye sunacakları bilgi ve belgelerin, mali ve teknik tablo ve raporların
sözleşmesine ve ilgili mevzuatına uygunluğu ve doğruluğundan, genel
kabul görmüş denetim ilke ve esaslarına göre denetiminden on beş yıl
süreyle sorumludur.
MADDE 75 – 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Arz güvenliğinin temini için gerekli yedek kapasite de dâhil olmak
üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması ve/veya sistem
güvenliğinin temini için güvenilir kurulu güç kapasitesinin korunması
amacıyla yerli kaynaklara öncelik veren kapasite mekanizmaları oluşturulur. Bu mekanizmalar kapsamında TEİAŞ tarafından yapılması
gerekecek ödemeler iletim tarifesi hesaplamalarında dikkate alınır.
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Kapasite mekanizmalarının oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar
Bakanlık görüşü alınarak Kurum tarafından düzenlenir.
MADDE 76 – 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi
“Bu fıkra kapsamındaki idarelerin döner sermaye saymanlık hizmetlerini
yürüten personele bu fıkrada yer alan mevzuat uyarınca döner sermaye
gelirlerinden herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz.” şeklinde değiştirilmiş ve aynı ek madde ile söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameye
eklenen (I) sayılı Cetvelin “A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa Göre Alanlar” kısmının “1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri
Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı
Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro
unvanları bu bölümde yer alan personel ” bölümünün (g) sırasına “fakülte
ve yüksekokul sekreteri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “müşavir,”
ibaresi eklenmiştir.
MADDE 77 – 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve aynı ek madde ile söz konusu
Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen (III) sayılı Cetvelin (1) numaralı
sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
c) Merkez teşkilatlarında; Dışişleri Meslek Memuru ve Konsolosluk
ve İhtisas Memurları, özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe yardımcı
veya stajyer olarak alınıp belirli süreli yetiştirme döneminden sonra özel
bir yeterlik sınavı sonunda müfettiş, uzman, denetçi, kontrolör, aktüer
ve stenograf unvanlı kadrolara (mevzuatı uyarınca söz konusu kadrolara atananlar dâhil) atananlar ve bunların yardımcı ve stajyerleri ile
iç denetçilerden ekli (III) sayılı Cetvelde yer alan unvanlı kadrolarda
bulunanlardan,
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Sıra
No

1

892

Kadro Unvanı

Ücret
Göstergesi

Tazminat
Göstergesi

Kapsama dâhil idarelerin merkez teşkilatına ait genel
idare hizmetleri sınıfında yer alan başmüfettiş, müfettiş,
başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve iç denetçi
kadrolarında bulunanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi
yasama uzmanları ve stenografları, Hazine Müsteşarlığı
sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri, Dışişleri
Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları,
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 152 nci maddesinin “II – Tazminatlar”
kısmının “A – Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ)
bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman
unvanlı kadrolarda bulunanlardan;
Kadro Derecesi 1 olanlar

46.450

25.560

Kadro Derecesi 2 olanlar

43.400

23.870

Kadro Derecesi 3 olanlar

40.850

22.475

Kadro Derecesi 4 olanlar

39.300

21.625

Kadro Derecesi 5 olanlar

37.950

21.000

Kadro Derecesi 6 olanlar

36.800

20.250

Kadro Derecesi 7 olanlar

35.550

19.550

MADDE 78 – 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 4 – (1) Bakanlık bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarında çalışan tüm personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72
nci maddesi hükümleri çerçevesinde Bakanlıkça belirlenecek tüm bölgelerde rotasyona tabi olarak görev yapar. Bölgelerin tespiti ve buralardaki
çalışma süresi ve diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.
MADDE 79 – 10/10/2011 tarihli ve 658 sayılı Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
10 uncu maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen dördüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
(4) Uzman olarak atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aranacak diğer şartlar Enstitü tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
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MADDE 80 – (1) Bakanlar Kurulu; kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama,
dışa bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümü sağlama, yenilikçi,
Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerine ayrı ayrı ya
da birlikte sahip olan ve proje bazında Ekonomi Bakanlığı tarafından
desteklenmesine karar verilen yatırımlar için;
a) 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun
32/A maddesine göre kurumlar vergisi oranını %100’e kadar indirimli
uygulatmaya ve yatırıma katkı oranını %200’ü geçmemek üzere belirlemeye veya yatırımın işletmeye geçmesinden itibaren 10 hesap dönemine
kadar, yatırımdan elde edilen kazançla sınırlı olmak üzere kurumlar
vergisi istisnası tanımaya,
b) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 80
inci maddesinde yer alan gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlandırmaya,
c) Gümrük vergisi muafiyeti tanımaya,
ç) Yatırımın Hazine taşınmazı üzerinde yapılması hâlinde, belirlenecek yatırımcı lehine doğrudan, hasılat payı alınmaksızın, 49 yıl süreyle
bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ve yatırımın
tamamlanması ve öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla Hazine
taşınmazının talep edilmesi hâlinde bedelsiz devredilmesine,
d) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde
yer alan prime esas kazanç alt sınırına bağlı kalınmaksızın 10 yıla kadar
sigorta primi işveren hissesinin karşılanmasına,
e) İşletme döneminde yatırıma ilişkin enerji tüketim harcamalarının
%50’sine kadarının en fazla 10 yıla kadar karşılanmasına,
f ) Sabit yatırım tutarının finansmanında kullanılan yatırım kredisi için
10 yıla kadar faiz veya kâr payı desteği ya da hibe desteği sağlanmasına,
g) Yatırım için özel önem taşıyan belirlenen sayıda her bir nitelikli
personel için 5 yılı geçmemek üzere, asgari ücretin aylık brüt tutarının
20 katına kadar ücret desteği verilmesine,
ğ) Yatırım tutarının %49’unu geçmemek üzere ve edinilen payların
10 yıl içerisinde halka arz veya yatırımcıya satış şartıyla yatırıma ortak
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olunmasına karar vermeye ve yukarıdaki desteklerden bir veya birden
fazlasını uygulatmaya yetkilidir.
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(2) Birinci fıkra kapsamındaki destekler Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanır.
(3) Proje bazlı yatırım konusu ürüne, süresi ve miktarı Bakanlar
Kurulunca belirlenecek alım garantisi verilebilir.
(4) Proje bazlı yatırımlara diğer kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat,
lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için Bakanlar Kurulu kararı
ile istisna getirilebilir veya yatırımları hızlandırmak ve kolaylaştırmak
amacıyla yasal ve idari süreçlerde düzenleme yapılabilir.
(5) Projenin gerekli kıldığı hâllerde Bakanlar Kurulu kararı ile her
türlü altyapı yatırımının yapılması kararlaştırılabilir.
(6) Uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu
yetkilidir. Yatırımların belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmemesi hâlinde, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan indirimli
kurumlar vergisi veya istisna uygulaması ile gelir vergisi stopajı teşviki
nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler vergi ziyaı cezası
uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte, diğer destekler ise 21/7/1953
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümleri çerçevesinde geri alınır.
(7) Yatırımın devri hâlinde, devralan kurum, aynı koşulları yerine
getirmek kaydıyla belirtilen istisna, muafiyet ve desteklerden yararlanır.
Bu kanun ile 36 kanun ve 5 kanun hükmünde
kararnamede toplam 129 madde değiştirilmiş,
2 madde yürürlükten kaldırılmıştır.
(7). Bütçe Kanunları:
(a). 18.12.2015 tarihli 6654 sayılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu:
Özeti
Bu kanun ile,
•

Merkezi yönetim bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması nedeniyle genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,
özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumlara,
1/1/2016 tarihinden 31/3/2016 tarihine kadar geçecek üç aylık

TBMM 26. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

dönemde, 22/12/2014 tarihli ve 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanunu başlangıç ödeneklerinin belli bir oranı
esas alınarak üç aylık bir süre için geçici bütçe hazırlanmakta,
•

Merkezi yönetim bütçe gelirlerinin yıllık olarak tarh, tahakkuk
ve tahsiline devam olunmakta,

•

Yapılan harcamalar, girişilen yüklenmeler ile tahsil olunan gelirler
2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesine dâhil edilmektedir.

İçeriği
MADDE 1 – (1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel
bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel
bütçeli idareler ve (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici
kurumlara, 1/1/2016 tarihinden 31/3/2016 tarihine kadar geçecek üç
aylık dönemde, 22/12/2014 tarihli ve 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvellerine dâhil başlangıç
ödeneklerinin;
a) “01 – Personel Giderleri” ve “02 – Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderleri” ekonomik kodlarını içeren tertiplerinden;
1) (2) numaralı alt bentte sayılan tertip dışındaki, “01 – Personel
Giderleri” ve “02 – Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” ekonomik kodlarını içeren tertiplerde yüzde 34’ü,
2) Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 01.00.00.02-01.1.1.00-1-01.8 tertibinde yüzde 28,14’ü,
b) “03 – Mal ve Hizmet Alım Giderleri” ekonomik kodunu içeren
tertiplerinden;
1) (2) ve (3) numaralı alt bentlerde sayılan tertipler dışındaki; “03.5
– Hizmet Alımları”na ilişkin tertiplerde yüzde 35’i, diğer tertiplerde
yüzde 25’i,
2) Başbakanlık bütçesinin 07.01.00.35-01.1.3.02-1-03.4 tertibinde
yüzde 85’i,
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3) Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin 13.01.42.00-09.9.9.08-1-03.5
tertibinde yüzde 75’i, 13.01.42.00-09.9.9.11-1-03.5 tertibinde yüzde
70’i,
c) “04 – Faiz Giderleri” ekonomik kodunu içeren tertiplerinde yüzde
36’sı,
ç) “05 – Cari Transferler” ekonomik kodunu içeren tertiplerinden;
1) (2), (3), (4), (5) ve (6) numaralı alt bentlerde sayılan tertipler
dışındaki tertiplerde yüzde 30’u,
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2) Maliye Bakanlığı bütçesinin; 12.01.31.00-10.9.9.03-1-05.1 tertibinde yüzde 56’sı, 12.01.31.00-10.9.9.24-1-05.1 tertibinde yüzde
38’i, 12.01.31.00-01.6.0.09-1-05.2 tertibinde yüzde 55’i, 12.01.31.0001.1.2.00-1-05.3 tertibinde yüzde 100’ü, 12.01.31.00-01.1.2.75-1-05.3
tertibinde yüzde 38,8’i, 12.01.31.00-01.1.2.00-1-05.4 tertibinde yüzde
53’ü,
3) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin 18.01.00.2310.9.9.26-1-05.2 tertibinde yüzde 60’ı,
4) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinin 30.01.31.0004.2.1.01-1-05.4 tertibinde yüzde 66’sı,
5) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinde, özel bütçeli
idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlara aktarılmak üzere öngörülen cari hazine yardımlarına ilişkin tertiplerde yüzde 35’i,
6) “05.6-Yurtdışına Yapılan Transferler” tertiplerinde yüzde 50’si,
d) “06 – Sermaye Giderleri” ekonomik kodunu içeren tertiplerinden;
1) (2) ve (3) numaralı alt bentlerde sayılan tertipler dışındaki tertiplerde yüzde 20’si,
2) Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinde yer alan tertiplerde yüzde
75’i,
3) Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu bütçesinde yer alan tertiplerde yüzde 40’ı,
e) “07 – Sermaye Transferleri” ekonomik kodunu içeren tertiplerinden;
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1) (2) ve (3) numaralı alt bentlerde sayılan tertipler dışındaki tertiplerde yüzde 20’si,
2) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bütçesinin
34.01.30.00-01.6.2.52-1-07.1 tertibinde yüzde 75’i,
3) Adalet Bakanlığı bütçesinin 08.01.32.62-01.6.2.41-1-07.1 tertibinde yüzde 40’ı,
f ) “08 – Borç Verme” ekonomik kodunu içeren tertiplerinden;
1) (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerde sayılan tertipler dışındaki
tertiplerde yüzde 20’si,
2) Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alan tertiplerde yüzde 30’u,
3) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
bütçesinin 40.13.30.00-09.4.1.00-2-08.1 tertibinde yüzde 45’i,
4) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin 20.01.31.0004.3.9.00-1-08.1 tertibinde yüzde 100’ü,
g) “09 – Yedek Ödenekler” ekonomik kodunu içeren tertiplerinden;
1) (2) ve (3) numaralı alt bentlerde sayılan tertipler dışındaki tertiplerde yüzde 25’i,
2) “09.1 – Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği” ve “09.3 – Yatırımları Hızlandırma Ödeneği” tertiplerinde yüzde 50’si,
3) “09.6 – Yedek Ödenek” ve “09.7 – Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği” tertiplerinde yüzde 100’ü karşılığı
bulunacak tutar kadar ödenek kullanım yetkisi verilmiştir.
(2) 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun ek
1 inci maddesine göre, siyasî partilere 2016 yılının tamamı için olmak
üzere yapılacak yardımın hesaplanmasında, 6583 sayılı Kanundaki genel
bütçe gelir tahmininin yüzde 16,44 fazlası esas alınır.
(3) İlgili kanun hükümleri uyarınca merkezi yönetim bütçe gelirlerinin
yıllık olarak tarh, tahakkuk ve tahsiline devam olunur.
(4) Bu Kanuna göre yapılan harcamalar, girişilen yüklenmeler ile
tahsil olunan gelirler 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesine dâhil edilir.
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MADDE 2 – (1) 2015 ve daha önceki yıllarda taahhüde bağlanmış iş
ve hizmetlere ait ödemelere 1 inci maddede belirlenen ödenek sınırları
çerçevesinde devam olunur. Kamu idareleri, ödemelerini 1 inci maddede
öngörülen ödenekler çerçevesinde gerçekleştirmek kaydıyla, 6583 sayılı
Kanunda söz konusu iş ve hizmetler için öngörülen ödenekleri esas alarak
yüklenmeye girişebilir.
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(2) Proje ve karakteristiği makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanımı, idame-yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, etüd
proje ile yayın alım ve basımı olan veya bunların bileşiminden oluşan
yıllık toplu projeler hariç olmak üzere, 2015 Yılı Yatırım Programı ek
yatırım cetvellerinde yer alan ve 2015 yıl sonu itibarıyla tamamlanmış
projeler için 2016 yılında harcama yapılamaz. 2015 Yılı Yatırım Programı
ek yatırım cetvellerinde yer alan; 2015 yılında tamamlanması öngörülen
projelerden tamamlanamayanlar ile 2016 yılı ve sonraki yıllarda tamamlanması öngörülen projelere ilişkin ödemeler bu Kanunda sermaye giderleri ve sermaye transferlerine ilişkin verilen harcama yetkisi çerçevesinde
yapılır. Yatırım projelerinin uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler, 2016 Yılı
Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar
hükümleri çerçevesinde yürütülür.
MADDE 3 – (1) 6583 sayılı Kanunun hükümleri, 1 inci ve 2 nci
maddeler ile bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları saklı kalmak kaydıyla ve içeriklerine göre tarihler güncelleştirilmek suretiyle uygulanmaya
devam olunur.
(2) 6583 sayılı Kanunun;
a) 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve bağlı (E) işaretli cetvelinin
(9), (23), (25), (30) ve (73) sıra numaralı hükümleri ile (İ) işaretli cetvelinin “II-Kamu Görevlilerine İlişkin Toplam Atama Sayısı Sınırları”
bölümünün “Kamu Görevlilerine İlişkin Atama Sayısı Sınırı” sütununda
yer alan son iki cümlesi, (K) işaretli cetvelinin “III. Fazla Çalışma Ücreti”
bölümünün “(A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti” kısmının ikinci fıkrasının (ğ) bendi ve (T) işaretli cetvelinin “5018 Sayılı Kanuna Ekli (I),
(II) ve (III) Sayılı Cetvellerde Yer Alan Kamu İdarelerinin Yıl İçinde
Edinebilecekleri Taşıtlar”a ilişkin bölümü uygulanmaz.
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b) 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrası “Özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar, devreden kullanılabilir finansman karşılıklarını mevcut veya yeni açılacak tertiplere ödenek olarak eklemeye
Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yetkilidir.”
şeklinde uygulanır.
(3) 1/1/2016-31/3/2016 dönemi için, 6583 sayılı Kanuna bağlı;
a) (H), (İ), (M), (O), (P) ve (T) işaretli cetvellerde yer alan tutar
ve parasal sınırlar, (K) işaretli cetvelin “II. Konferans Ücreti” ile “III.
Fazla Çalışma Ücreti” bölümleri ile aynı cetvelin “IV. Diğer Ödemeler”
bölümünün dördüncü, onaltıncı, onyedinci, onsekizinci ve yirminci
fıkralarında yer alan tutarlar yüzde 6,8 oranında artırılarak uygulanır.
b) (İ) işaretli cetvelin “II-Kamu Görevlilerine İlişkin Toplam Atama
Sayısı Sınırları” bölümünde yer alan “36.000” ve “40.000” rakamları
sırasıyla “51.000” ve “55.000” olarak uygulanır.
(4) Bu Kanunun uygulanmasında ortaya çıkabilecek aksaklıkları ve
tereddütleri gidermeye, gerekli tedbirleri almaya, bütçe ve muhasebe
işlemlerini yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
MADDE 4 – (1) Bu Kanun 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – (1) Bu Kanunun;
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanı,
b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhurbaşkanlığı Genel
Sekreteri,
c) Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Sayıştay Başkanı,
ç) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile ilgili hükümlerini
ilgili bakanlar ve Maliye Bakanı,
d) Özel bütçeli idarelere ilişkin hükümlerini idarelerin bağlı veya ilgili
olduğu bakanlar ve Maliye Bakanı,
e) Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ilişkin hükümlerini kendi
kurulları ve/veya kurum başkanları,
f ) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı, yürütür.
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(b). 09.3.2016 tarihli 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu:
Özeti
Bu kanun ile;
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•

Gider olarak kamu idareleri, özel bütçeli idareler ile düzenleyici
ve denetleyici kurumlara toplam 633.511.585.000 Türk lirası
ödenek verilmekte,

•

Gelir ve finansman olarak, genel bütçenin gelirleri
530.402.940.000 Türk lirası, özel bütçeli idarelerin gelirleri (öz
gelir + Hazine yardımı) 69.629.898.000 Türk lirası, düzenleyici
ve denetleyici kurumların gelirleri (öz gelir+ Hazine yardımı)
3.790.619.000 Türk lirası, özel bütçeli idarelerin finansmanı
14.000.000 Türk lirası olarak toplam 617.823.457.000 Türk
lirası tahmin edilmekte,

•

Ödenekler ile gelir ve finansman arasındaki fark olan
15.688.128.000 Türk lirasının net borçlanma ile karşılanacağı
belirtilmektedir.

•

Büyümeyi potansiyel seviyesine çıkarmak, istihdamı artırmak,
mali disiplini güçlendirerek sürdürmek, kamu dengelerini iyileştirmek, maliye politikasının sürdürülebilirliğini gözetmek
ve kamu maliyesi alanındaki kazanımları gelecek dönemde de
korumak amacıyla 2016 yılı için Hükümete gelir toplama ve
harcama yapma yetkisi verilmektedir.

İçeriği
BİRİNCİ BÖLÜM – Gider, Gelir, Finansman ve Denge
Gider
MADDE 1 – (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği
üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununa ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 560.782.309.000 Türk lirası,
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b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 68.938.657.000
Türk lirası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara
3.790.619.000 Türk lirası ödenek verilmiştir.
Gelir ve Finansman
MADDE 2 – (1) Gelirler: Bu Kanuna bağlı (B) işaretli cetvellerde
gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçenin gelirleri 530.402.940.000
Türk lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri
8.733.356.000 Türk lirası öz gelir, 60.896.542.000 Türk lirası Hazine
yardımı olmak üzere toplam 69.629.898.000 Türk lirası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların
gelirleri 3.768.054.000 Türk lirası öz gelir, 22.565.000 Türk lirası
Hazine yardımı olmak üzere toplam 3.790.619.000 Türk lirası olarak
tahmin edilmiştir.
(2) Finansman: Bu Kanuna bağlı (F) işaretli cetvellerde gösterildiği
üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli
idarelerin net finansmanı 14.000.000 Türk lirası olarak tahmin edilmiştir.
Denge
MADDE 3 – (1) 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde
belirtilen ödenekler toplamı ile 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a)
bendinde yer alan tahmini gelirler toplamı arasındaki fark, net borçlanma
ile karşılanır.
İKİNCİ BÖLÜM – Bütçe Düzenine ve Uygulamasına İlişkin Hükümler
Bağlı Cetveller
MADDE 4 – (1) Bu Kanuna bağlı cetveller aşağıda gösterilmiştir:
a) 1 inci madde ile verilen ödeneklerin dağılımı (A)
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b) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından ilgili
mevzuata göre tahsiline devam olunacak gelirler (B)
c) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelirlerine dayanak teşkil eden temel hükümler (C)
ç) Bazı ödeneklerin kullanımına ve harcamalara ilişkin esaslar (E)
d) 5018 sayılı Kanuna ekli (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idare
ve kurumların nakit imkânları ile bu imkânlardan harcanması öngörülen
tutarlar (F)
e) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri
uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarları (H)
f ) Çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelere göre bütçe kanununda gösterilmesi gereken parasal ve diğer sınırlar (İ)
902

g) Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarları (K)
ğ) 11/8/1982 tarihli ve 2698 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununun 3 üncü maddesi gereğince Millî Eğitim Bakanlığı
tarafından yönetilen okul pansiyonlarının öğrencilerinden alınacak
pansiyon ücretleri (M)
h) 7/6/1939 tarihli ve 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu
uyarınca millî müdafaa mükellefiyeti yoluyla alınacak hayvanların alım
değerleri (O)
ı) 3634 sayılı Kanun uyarınca millî müdafaa mükellefiyeti yoluyla
alınacak motorlu taşıtların ortalama alım değerleri ile günlük kira bedelleri (P)
i) 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan
kamu idarelerinin yıl içinde edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi
hizmette kullanılacağı ve kaynağı ile 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt
Kanununa tabi kurumların yıl içinde satın alacakları taşıtların azami
satın alma bedelleri (T)
j) Kanunlar ve kararnamelerle bağlanmış vatani hizmet aylıkları (V)
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Gerektiğinde Kullanılabilecek Ödenekler
MADDE 5 – (1) Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği:
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin
bütçelerine konulan ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığı takdirde, ilgili
mevzuatının gerektirdiği giderler için “Personel Giderleri” ve “Sosyal
Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” ile ilgili mevcut veya yeni
açılacak tertiplere, Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.001-09.1 tertibinde yer alan ödenekten aktarma yapmaya,
(2) Yedek Ödenek:
Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.6 tertibinde yer alan ödenekten, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri
ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinde mevcut veya yeni açılacak (01),
(02), (03), (05) ve (08) ekonomik kodlarını içeren tertipler ile çok acil
ve zorunlu hâllerde (06) ve (07) ekonomik kodlarını içeren tertiplere
aktarma yapmaya,
(3) Yatırımları Hızlandırma Ödeneği:
Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.3 tertibinde
yer alan ödenekten, 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu
ve İzlenmesine Dair Karar esaslarına uyularak 2016 Yılı Yatırım Programının uygulama durumuna göre gerektiğinde öncelikli sektörlerde yer alan
yatırımların hızlandırılması veya yılı içinde gelişen şartlara göre öncelikli
sektör ve alt sektörlerde yer alan ve programa yeni alınması gereken
projelere ödenek tahsisi veya ödeneklerinin artırılmasında kullanılmak
üzere genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin
projelerine ilişkin mevcut veya yeni açılacak tertiplere aktarma yapmaya,
(4) Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği:
Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.5 tertibinde
yer alan ödeneği, yatırım nitelikli giderler açısından yılı yatırım programı
ile ilişkilendirilmek kaydıyla genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile
özel bütçeli idarelerin her türlü doğal afet giderlerini karşılamak amacıyla
mevcut veya yeni açılacak tertiplerine aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
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Aktarma, Ekleme, Devir ve İptal İşlemleri
MADDE 6 – (1) a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel
bütçeli idarelerin bütçelerinin “Personel Giderleri” ile “Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” tertiplerinde yer alan ödenekleri,
Maliye Bakanlığı bütçesinin “Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği”
ile gerektiğinde “Yedek Ödenek” tertibine; diğer ekonomik kodlara
ilişkin tertiplerde yer alan ödenekleri ise 5018 sayılı Kanunun 21 inci
maddesinde yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın kurum bütçeleri
arasında aktarmaya veya Maliye Bakanlığı bütçesinin “Yedek Ödenek”
tertibine aktarmaya,
b) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara uygun
olarak yılı yatırım programında değişiklik yapılması hâlinde, değişiklik
konusu projelere ait ödeneklerle ilgili kurumlar arası aktarmaya,
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c) Kamu idarelerinin yeniden teşkilatlanması sonucu, bütçe kanunlarının uygulanması ve kesin hesapların hazırlanması ile ilgili olarak gerekli
görülen her türlü bütçe ve muhasebe işlemleri için gerekli düzenlemeleri
yapmaya,
ç) 18/12/2015 tarihli ve 6654 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici
Bütçe Kanunu ile bu Kanun uygulamaları dikkate alınarak her türlü bütçe
ve muhasebe işlemlerini yapmaya ve yaptırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler,
aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yüzde 20’sine kadar kendi bütçeleri
içinde ödenek aktarması yapabilirler. Bu idarelerin yüzde 20’yi geçen
diğer her türlü kurum içi aktarmalarını yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine
Dair Karara uygun olarak 2016 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerde değişiklik yapılması hâlinde bu değişikliğin
gerektirdiği tertipler arası ödenek aktarması işlemlerinin tamamı 5018
sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın idarelerce yapılır.
(3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden hizmeti yaptıracak
olan kamu idaresi, yıl içinde hizmeti yürütecek olan idarenin bütçesine,
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fonksiyonel sınıflandırma ayrımına bakılmaksızın ödenek aktarmaya
yetkilidir.
(4) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 29/6/2011 tarihli ve
644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Çevre ve Şehircilik
Bakanlığına yaptıracağı işlere ilişkin ödeneklerini Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı bütçesine aktarmaya yetkilidir.
(5) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 14/2/1985 tarihli ve
3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun
28/A maddesi kapsamında yaptıracakları her türlü yatırım, yapım, bakım,
onarım ve yardım işlerine ilişkin ödeneklerini İçişleri Bakanlığı bütçesine
aktarmaya yetkilidir. Merkezi yönetim kapsamındaki diğer kamu idareleri
ise bu kapsamdaki kaynak transferlerini tahakkuk işlemi ile gerçekleştirir. Bu kapsamda idarelerce kaynak transferi yapılmış iş ve projeler ile
12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve
Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin
yirmi beşinci fıkrası gereği ödenek kaydedilen tutarların ilişkili olduğu
iş ve projelerde 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu
ve İzlenmesine Dair Karar ve Eki 2016 Yılı Yatırım Programına uygun
olarak değişiklik yapılması hâlinde bu değişikliğin gerektirdiği tertipler
arası ödenek aktarması işlemlerinin tamamı ilgili kurumun talebi üzerine
5018 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan
sınırlamalara tabi olmaksızın İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir.
Bu fıkra kapsamında belirli bir iş veya projenin gerçekleştirilmesi amacıyla
İçişleri Bakanlığı bütçesine kaynak transfer edildiği veya ödenek kaydedildiği halde, transfer edildiği veya ödenek kaydedildiği mali yılı takip
eden yıl sonuna kadar kullanılamayacağı anlaşılan ödenekler, 2016 Yılı
Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar
ve Eki 2016 Yılı Yatırım Programı ilişkisi kurulmak kaydı ile aynı veya
başka bir iş veya proje kapsamında ve mevzuatı çerçevesinde kullanılmak
üzere, ilgili Bakanın onayı ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığına aktarılabilir.
(6) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı; cari yıl içinde aralarında yapılan hizmetlerin
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bedellerini karşılamak amacıyla varılacak mutabakat üzerine, bütçeleri
arasında karşılıklı aktarma yapmaya yetkilidir.
(7) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı; bütçelerinde yer alan silahlı kuvvetlerin tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve tedarik hizmetleri ile bir fonksiyona
ait bir hizmetin diğer bir fonksiyon tarafından yürütülmesi hâlinde ilgili
ödeneği, fonksiyonlar arasında karşılıklı olarak aktarmaya yetkilidir.
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(8) Özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların (B)
işaretli cetvellerinde belirtilen tahmini tutarlar üzerinde gerçekleşen gelirler ile (F) işaretli cetvellerinde belirtilen net finansman tutarlarını aşan
finansman gerçekleşme karşılıklarını, idare ve kurumların bütçelerinin
mevcut veya yeni açılacak tertiplerine ödenek olarak eklemeye Maliye
Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kamu idareleri
yetkilidir. Hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerin 2015 yılında “06 –
Sermaye Giderleri” ve “07 – Sermaye Transferleri” giderlerine finansman
sağlamak üzere genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinden
tahakkuka bağlanan Hazine yardımlarının bu idarelerce kullanılmayan
kısımları, 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara uygun olarak mevcut veya yeni projelerin ödenek
ihtiyacının karşılanmasında kullanılır.
(9) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasındaki kaynak
transferleri ödenek aktarma suretiyle yapılır. Merkezi yönetim bütçesi
kapsamındaki idareler ve kurumlar arasındaki diğer kaynak transferleri
tahakkuk işlemleriyle gerçekleştirilir. Bu işlemler karşılığı tahsil edilen
tutarlar, ilgili kamu idaresince bir yandan (B) işaretli cetvellere gelir,
diğer yandan (A) işaretli cetvellere ödenek kaydedilir.
(10) a) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bütçelerinin (özel
ödenekler ve “03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri” ekonomik kodunu içeren
tertipler hariç) mal ve hizmet alım giderleri ile ilgili tertiplerinde yer alan
ödeneklerden yılı içinde harcanmayan kısımları, hizmetin devamlılığını
sağlamak amacıyla bu tertiplere bütçe ile tahsis edilen ödeneklerin toplamının yüzde 30’unu aşmamak üzere ertesi yıl bütçesine devren ödenek
kaydetmeye,
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b) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 21
inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı
bütçesinin 21.01.36.00 ve 21.01.36.63 kurumsal kodu altında bulunan
(03) ekonomik kodunu içeren tertiplerinde yer alan tanıtma amaçlı ödeneklerden harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin aynı tertiplerine
devren ödenek kaydetmeye,
c) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bütçesinin
40.08.33.00-01.4.1.00-2-07.1 tertibinde yer alan ödenekten harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin aynı tertibine devren ödenek
kaydetmeye,
ç) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin 26.01.31.0004.8.1.02-1-07.1, 26.01.31.00-04.8.1.04-1-05.4 ve 26.01.31.0004.8.1.06-1-05.4 tertiplerinde yer alan ödeneklerden harcanmayan
kısımları ertesi yıl bütçesinin aynı tertiplerine devren ödenek kaydetmeye,
d) Hazine Müsteşarlığı bütçesinin 07.82.32.00-04.1.1.00-1-07.2,
07.82.32.00-04.1.1.00-1-05.6 ve 07.82.32.00-01.2.1.00-1-08.2 tertiplerinde yer alan ödeneklerden harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin
aynı tertiplerine devren ödenek kaydetmeye,
e) Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin “03.1.1.01 Emniyet Genel
Müdürlüğü Güvenlik Hizmetleri Yatırımları” fonksiyonu altında yer
alan yatırım ödeneklerinden harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin
aynı tertibine devren ödenek kaydetmeye,
f ) İlgili mevzuatı gereğince özel gelir kaydedilmek üzere tahsil edilen
tutarları, idare bütçelerinde söz konusu mevzuatta belirtilen amaçlar için
tertiplenen ödenekten kullandırmak üzere genel bütçenin (B) işaretli
cetveline gelir kaydetmeye ve bütçelenen ödenekten gelir gerçekleşmesine
göre ilgili tertiplere aktarma yapmaya, yılı içinde harcanmayan ödenekleri
(2015 yılından devredenler de dâhil) ertesi yıl bütçesine devren gelir
ve ödenek kaydetmeye, bu hükümler çerçevesinde yapılacak işlemlere
ilişkin usul ve esaslar belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir.
Diğer Bütçe İşlemleri
MADDE 7 – (1) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bütçesinin
38.01.02.00-09.4.2.20-2-05.2 (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı)
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tertibinde yer alan ödenek, bu Program kapsamında lisansüstü eğitim
veren yükseköğretim kurumlarına, mal ve hizmet alımlarında kullanılmak
üzere görevlendirilen öğrencilerin sayıları ve öğrenim alanları dikkate
alınarak tahakkuk ettirilmek suretiyle ödenir. Ödenen bu tutar karşılığını bir yandan ilgili yükseköğretim kurumunun (B) işaretli cetveline
öz gelir, diğer yandan (A) işaretli cetveline ödenek kaydetmeye ilgili
yükseköğretim kurumu yetkilidir.
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(2) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43
üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 44 üncü, 46 ncı, 58 inci,
ek 25 inci, ek 26 ncı ve ek 27 nci maddeleri ile 19/11/1992 tarihli ve
3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca tahsil edilen tutarlar ve
diğer gelirler, yükseköğretim kurumları bütçelerine özel gelir ve özel
ödenek olarak kaydedilmez. Tahsil edilen bu tutar ve gelirler, ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine öz gelir olarak kaydedilir. Kaydedilen bu
tutarlar karşılığı olarak ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine konulan
ödenekler, gelir gerçekleşmelerine göre kullandırılır.
(3) Öz gelir karşılığı olarak ilgili yükseköğretim kurumu bütçesinin
(A) işaretli cetvelinde fonksiyonel sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde
tertiplenen ödenekler arasında (09.6.0-Eğitime Yardımcı Hizmetler
fonksiyonu altında öz gelir karşılığı tefrik edilen ödenekler arasında
yapılacak aktarmalar hariç) aktarma yapılamaz.
(4) Maliye Bakanı;
a) Emniyet Genel Müdürlüğünün öğrenim ve eğitim müesseselerinde
okutulan ve eğitim gören yabancı uyruklu öğrenci ve personele yapılan
giderler karşılığında ilgili devletler veya uluslararası kuruluşlar tarafından
ödenen tutarları,
b) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek havaalanlarının bakım ve onarımları için ödenecek tutarları,
c) Gümrük idarelerince tahsil edilerek Türkiye Radyo-Televizyon
Kurumuna intikal ettirilen bandrol ücretlerinin yüzde 2’si oranında
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı hizmetleri için söz konusu Kurumca ödenecek tutarları aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan genel bütçeye
gelir, diğer yandan ilgili idare bütçelerinde açılacak özel tertiplere ödenek
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kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydedilen tutarlardan yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi yıla devretmeye yetkilidir.
Mali Kontrole İlişkin Hükümler
MADDE 8 – (1) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde
yer alan kamu idareleri;
a) Arızi nitelikteki işleriyle sınırlı kalmak koşuluyla yıl içinde bir
ayı aşmayan sürelerle hizmet satın alınacak veya çalıştırılacak kişilere
yapılacak ödemeleri,
b) İlgili mevzuatı uyarınca kısmi zamanlı hizmet satın alınan kişilere
yapılacak ödemeleri,
c) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 25
inci maddesi gereğince aday, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören
öğrencilere yapılacak ödemeleri,
ç) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
4 üncü maddesinin (C) fıkrası gereğince çalıştırılan geçici personele
yapılacak ödemeleri bütçelerinin (01.4) ekonomik kodunda yer alan
ödenekleri aşmayacak şekilde yaparlar ve söz konusu ekonomik kodu
içeren tertiplere ödenek eklenemez, bütçelerin başka tertiplerinden (bu
ekonomik kodu içeren tertiplerin kendi arasındaki aktarmalar ile 6
ncı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında yapılan aktarmalar hariç)
ödenek aktarılamaz ve ödenek üstü harcama yapılamaz. Ancak, özelleştirme uygulamaları nedeniyle iş akitleri feshedilenlerden 657 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası hükmü çerçevesinde anılan
kamu idarelerinde istihdam edilecek personel ile bu ekonomik kodu
içeren tertiplerden yapılması gereken akademik jüri ücreti ödemeleri için
gerekli olan tutarları ilgili tertiplere aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
(2) Bu Kanuna bağlı (T) işaretli cetvelde yer alan taşıtlar, ancak çok
acil ve zorunlu hâllere münhasır olmak kaydıyla ilgili bakanlığın teklifi
üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile edinilebilir.
(3) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu
idareleri, sürekli işçileri ile 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanuna göre
çalıştıracakları geçici işçileri, bütçelerinin (01.3) ile (02.3) ekonomik
kodlarını içeren tertiplerde yer alan ödenekleri aşmayacak sayı ve/veya
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süreyle istihdam edebilirler. Bu işçilerle ilgili toplu iş sözleşmelerinden
doğacak yükümlülükler, ihbar ve kıdem tazminatı ödemeleri, asgari ücret
ve sigorta prim artışı nedeniyle meydana gelecek ödenek noksanlıkları
Maliye Bakanlığı bütçesinin “Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği”
ile “Yedek Ödenek” tertiplerinde yer alan ödeneklerden aktarma yapılmak suretiyle karşılanabilir. Bu fıkrada belirtilen ekonomik kodlara bu
durumlar dışında (söz konusu ekonomik kodlar arasındaki aktarmalar
ile bu kodlar için birimler arası aktarmalar hariç) hiçbir şekilde ödenek
aktarması yapılamayacağı gibi bütçenin başka tertiplerinden işçi ücreti
ve fazla süreli çalışma ve/veya fazla çalışma ücreti de ödenemez. Bu fıkradaki ödenek aktarmasına ilişkin kısıtlamalar, kendi bütçe tertiplerinden
aktarma yapılması koşuluyla TÜBİTAK için uygulanmaz.
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(4) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu
idarelerinin harcama yetkilileri, sürekli işçiler ile 5620 sayılı Kanuna
göre çalıştıracakları geçici işçilerin fazla çalışmaları karşılığı öngörülen
ödeneğe göre iş programlarını yapmak, bu ödeneği aşacak şekilde fazla
süreli çalışma ve/veya fazla çalışma yaptırmamak ve ertesi yıla fazla süreli
çalışma ve/veya fazla çalışmadan dolayı borç bıraktırmamakla yükümlüdürler. Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve
benzeri afetler nedeniyle yürürlüğe konulacak Bakanlar Kurulu kararları
uyarınca yaptırılacak fazla çalışmalar ile fazla çalışma ücret ödemelerine
ilişkin ilama bağlı borçlar için yapılacak aktarmalar hariç fazla süreli
çalışma ve/veya fazla çalışma ücret ödemeleri için hiçbir şekilde ödenek
aktarması yapılamaz.
(5) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler
tarafından uluslararası anlaşma, kanun ve kararnameler gereği üye olunan
uluslararası kuruluşlar dışındaki uluslararası kuruluşlara, gerekli ödeneğin temini hususunda Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmadan
üye olunamaz ve katılma payı ile üyelik aidatı adı altında herhangi bir
ödeme yapılamaz.
(6) Ekonomi Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının uluslararası anlaşma,
kanun ve kararnamelerle Türkiye Cumhuriyeti adına üye olduğu uluslararası kuruluşlara ilişkin işlemlerine (katılma payı ödemeleri dâhil)
beşinci fıkra hükmü uygulanmaz.
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(7) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince işletilen eğitim
ve dinlenme tesisi, misafirhane, çocuk bakımevi, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderleri, münhasıran bu tesislerin işletilmesinden
elde edilen gelirlerden karşılanır. Bu yerlerde, merkezi yönetim bütçesi
ile döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek üzere 2016 yılında ilk
defa istihdam edilecek yeni personel görevlendirilmez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – Yatırım Harcamaları, Mahalli İdareler ve Fonlara İlişkin
Hükümler
Yatırım Harcamaları
MADDE 9 – (1) 2016 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışında herhangi bir projeye harcama yapılamaz.
Bu cetvellerde yer alan projeler ile ödeneği toplu olarak verilmiş projeler
kapsamındaki yıllara sari işlere (kurulu gücü 500 MW üzerinde olan baraj
ve HES projeleri, Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hattının
İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaatı Projesi, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca gerçekleştirilecek şehir içi raylı
ulaşım sistemleri ve metro yapım projeleri ile diğer demiryolu yapımı ve
çeken araç projeleri hariç) 2016 yılında başlanabilmesi için proje veya işin
2016 yılı yatırım ödeneği, proje maliyetinin yüzde 10’undan az olamaz.
Bu oranın altında kalan proje ve işler için gerektiğinde projeler 2016 Yılı
Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar
esaslarına uyulmak ve öncelikle kurumların yatırım ödenekleri içinde
kalmak suretiyle revize edilebilir.
(2) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, yatırım programında ödenekleri toplu olarak verilmiş yıllık projelerinden makine-teçhizat, büyük onarım, idame-yenileme, tamamlama ile bilgisayar yazılımı
ve donanımı projelerinin detay programları ile alt projeleri itibarıyla
tadat edilen ve edilmeyen toplulaştırılmış projeler ile ilgili işlemlerde
2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine
Dair Karar esasları uygulanır.
(3) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerine
yatırım projeleri ile ilgili olarak yapılacak ödenek ekleme, devir ve
aktarma işlemleri 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu
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ve İzlenmesine Dair Kararda yer alan usul ve esaslara göre yatırım programı ile ilişkilendirilir.
(4) 2016 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yıl içinde
yapılması zorunlu değişiklikler için 2016 Yılı Programının Uygulanması,
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda yer alan usullere uyulur.
(5) 3152 sayılı Kanunun 28/A maddesi ve 6360 sayılı Kanunun
geçici 1 inci maddesinin yirmi beşinci fıkrası gereği 2016 yılı bütçesine
devren kaydedilecek ödenekler, Kalkınma Bakanlığına bilgi vermek
kaydıyla proje sahibi ilgili kurum tarafından Yatırım Programında yer
alan projelerle ilişkilendirilir.
Mahalli İdarelere İlişkin İşlemler
MADDE 10 – (1) Maliye Bakanlığı bütçesinin;
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a) 12.01.31.00-06.1.0.07-1-05.2 tertibinde yer alan ödenek, 13/1/2005
tarihli ve 5286 sayılı Kanun uyarınca il özel idarelerine devredilen personelin aylık ve diğer her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemelerini
karşılamak üzere il özel idarelerine,
b) 12.01.31.00-06.1.0.08-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek, Köylerin
Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin
altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme
birliklerine,
c) 12.01.31.00-06.1.0.09-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek, Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında belediyelerin içme
suyu ve atıksu projelerini gerçekleştirmek üzere İller Bankası Anonim
Şirketine tahakkuk ettirilmek suretiyle kullandırılır. SUKAP kapsamında
ihtiyaç olması hâlinde genel bütçe kapsamındaki ilgili kamu idaresi
bütçesine veya özel bütçeli idare bütçesine ödenek aktarılabilir. Bu fıkra
kapsamında ilgili idarelere yapılan Hazine yardımları haczedilemez ve
üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
(2) Birinci fıkranın (a) bendine göre yapılacak ödemelere ilişkin usul ve
esaslar İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından birlikte belirlenir.
(3) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan ödeneklerin, 2016
Yılı Yatırım Programında belirlenmesini müteakip, KÖYDES Projesi için iller bazında; SUKAP için ise belediyeler bazında dağılımı,
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kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Yüksek
Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır.
Fonlara İlişkin İşlemler
MADDE 11 – (1) Türk Silahlı Kuvvetlerine stratejik hedef planı uyarınca temini gerekli modern silah, araç ve gereçler ile gerçekleştirilecek
savunma ve NATO altyapı yatırımları için yıl içinde yapılacak harcamalar;
7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunla kurulan Savunma Sanayii Destekleme Fonunun kaynakları, bu amaçla bütçeye konulan ödenekler ve
diğer ayni ve nakdî imkânlar birlikte değerlendirilmek suretiyle Savunma
Sanayii İcra Komitesince tespit edilecek esaslar çerçevesinde karşılanır.
(2) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığına bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden
birinci fıkra hükümleri gereğince tespit edilecek tutarları; Emniyet Genel
Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden zırhlı araç,
uçak ve helikopter, insansız hava araçları (İHA), uçuş simülatörü ve
Elektronik Harp (HEWS) projesine ilişkin tutarları; Türkiye Hudut
ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen mevcut
ödenekler ile bu Genel Müdürlük bütçesine kaydedilen ödeneklerden
motorbot alımına yönelik tutarları; Orman Genel Müdürlüğüne bütçe
ile tahsis edilen mevcut ödenekler ile bu Genel Müdürlük bütçesine
kaydedilen ödeneklerden Helikopter Alım Projesine ilişkin tutarları;
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen
mevcut ödenekler ile bu Genel Müdürlük bütçesine kaydedilen ödeneklerden araştırma gemisi alımına yönelik tutarları; Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı bütçesi ödeneklerinden petrol ve doğalgaz boru
hatları entegre güvenlik sistemi tedarikine ilişkin tutarları; Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığına bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden Afet Sonrası Görüntü İşleme İstasyonu Kurulması Projesine ilişkin
tutarları; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna bütçe
ile tahsis edilen mevcut ödenekler ile bu Kurum bütçesine kaydedilen
ödeneklerden yüksek hızlı rüzgar tüneli yapımına yönelik tutarları; Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen ödenekler ile bu
Genel Müdürlük bütçesine kaydedilen ödeneklerden Özgün Helikopter
Projesi Sertifikasyonu, Bölgesel Uçak Projesi Sertifikasyonu ve diğer uçuşa
elverişlilik sertifikasyonu faaliyetlerine dair projelere ilişkin tutarları; ilgili
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hizmetleri gerçekleştirmek üzere Savunma Sanayii Destekleme Fonuna
ödemeye ilgisine göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından
sorumlu Başbakan Yardımcısı, Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı,
Sağlık Bakanı, Orman ve Su İşleri Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı veya Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı yetkilidir.
(3) Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Hazineye yatırılacak
tutarları bir yandan genel bütçeye gelir, diğer yandan Millî Savunma
Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve geçen yıllar
ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
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(4) İlgili yıllar bütçe kanunları uyarınca, yürütülmesi öngörülen
projeler için Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılan tutarlardan
kullanılmayan kısımlar, Savunma Sanayii Destekleme Fonundan ilgili
genel bütçeli idarenin merkez muhasebe birimi hesabına; özel bütçeli
idarelerde ise muhasebe birimi hesabına yatırılır ve ilgili idarenin (B)
işaretli cetveline gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar karşılığını
ilgili idare bütçesine ödenek kaydetmeye genel bütçeli idarelerde Maliye
Bakanı, özel bütçeli idarelerde ise ilgili özel bütçeli idare yetkilidir. Millî
Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı dışındaki idarelerde ödenek kaydı yılı yatırım programı
ile ilişkilendirilerek yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – Çeşitli Hükümler
Hazine Garantili İmkân ve Dış Borcun İkraz Limiti ile Borç Üstlenim Taahhüt
Limiti ve Borçlanmaya İlişkin İşlemler
MADDE 12 – (1) 2016 yılında, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna
göre sağlanacak; garantili imkân ve dış borcun ikraz limiti 4 milyar ABD
dolarını aşamaz.
(2) 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile belirlenen başlangıç
ödeneklerinin yüzde 1’ine kadar ikrazen özel tertip Devlet iç borçlanma
senedi ihraç edilebilir.
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(3) 2016 yılında 4749 sayılı Kanunun 8/A maddesi çerçevesinde
Hazine Müsteşarlığınca sağlanacak borç üstlenim taahhüdü 3 milyar
ABD dolarını aşamaz.
Gelir ve Giderlere İlişkin Diğer Hükümler
MADDE 13 – (1) 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (f ) bendi ile 3/7/2005
tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 68 inci maddesinin birinci
fıkrasının (f ) bendi uyarınca il özel idareleri ve belediyelerin ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kaynak gerektiren altyapı yatırımlarında
Kalkınma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilen projeleri için yapılacak borçlanmalar, 5302 sayılı Kanunun 51 inci
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 5393 sayılı Kanunun 68
inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında hesaplanan
faiz dâhil borç limitinin hesaplanmasına dâhil edilir. Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde
50’sinden fazlasına sahip oldukları şirketler tarafından Avrupa Birliği
ile katılım öncesi mali iş birliği çerçevesinde desteklenen projelerin
finansmanı için yapılan borçlanmalar, çok taraflı yatırım ve kalkınma
bankalarından doğrudan veya İller Bankası Anonim Şirketi aracılığıyla
yapılan borçlanmalar ile SUKAP kapsamında yürütülecek işler için İller
Bankası Anonim Şirketinden yapılan borçlanmalarda söz konusu borç
stoku limitine uyma şartı aranmaz.
(2) Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin politik risk kapsamında yapacağı tahsilatın ve Bankanın faaliyet kârlarından Hazineye
tekabül eden temettü tutarlarının ve olağanüstü yedek akçelerinin tamamı
veya bir kısmı, Bankanın politik risk alacağına mahsup edilebilir. Söz
konusu mahsup işlemlerine Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan;
mahsup işlemlerini Hazine Müsteşarlığının teklifi üzerine mahiyetlerine
göre ilgili Devlet hesaplarına kaydettirmeye ve bu işlemlere karşılık gelen
tutarları bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan da Hazine Müsteşarlığı
bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
(3) 2006 yılından önce katma bütçeli olan idarelerden 5018 sayılı
Kanunla genel bütçe kapsamına alınanların ilgili mevzuatında belirtilen
kurum gelirleri, genel bütçe geliri olarak tahsil edilir.
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(4) 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile
Görevlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki tabii kaynakların
ve tesislerin işletme haklarının devrinden elde edilen gelirlerin tamamı
genel bütçeye gelir kaydedilir.
(c). 09.3.2016 tarihli 6683 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap
Kanunu:
Özeti
•

2014 Yılı genel bütçe kapsamında (kamu idareleri + özel bütçe idareleri + düzenleyici ve denetleyici kurumlar) için 480.047.818.000
Türk lirası ödenek tahsis verilmiştir.

•

2014 Yılı bütçe giderleri (kamu idareleri + özel bütçe idareleri +
düzenleyici ve denetleyici kurumlar) 502.583.735.363,72 Türk
lirası, 2014 Yılı Merkezi Yönetim konsolide bütçe gideri toplamı
448.752.336.790,94 Türk lirası olarak gerçekleşmiştir.

•

2014 Yılı genel bütçe kapsamında (kamu idareleri + özel bütçe idareleri + düzenleyici ve denetleyici kurumlar) için 346.789.730.000
Türk lirası gelir tahmin edilmiştir.

•

2014 Yılı net bütçe geliri (kamu idareleri + özel bütçe idareleri +
düzenleyici ve denetleyici kurumlar) 479.484.091.388,91 Türk
lirası, 2014 Yılı Merkezi Yönetim konsolide bütçe geliri toplamı
425.382.786.362,31 Türk lirası olarak gerçekleşmiştir.

•

2014 Yılı bütçe giderleri ile bütçe gelirleri toplamları arasında,
kamu idarelerinin 23.305.763.332,26 Türk lirası bütçe gider fazlası, özel bütçeli idarelerin 24.075.404,01 Türk lirası bütçe gider
fazlası, düzenleyici ve denetleyici kurumların 230.194.761,46
Türk lirası bütçe gelir fazlası gerçekleşmiştir. 2014 yılı merkezi
yönetim konsolide bütçe gider fazlası 23.369.550.428,63 Türk
lirasıdır.

•

2014 yılı sonu itibarıyla; 414.648.521.928,21 Türk lirası orta
ve uzun vadeli Devlet iç borcu, 198.723.848.365,21 Türk lirası
Devlet dış borcu, 35.082.154.053,08 Türk lirası Hazine garantili
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borç olmak üzere toplam 648.454.524.346,50 Türk lirası devlet
borcu mevcuttur.
İçeriği
Gider Bütçesi
MADDE 1 – (1) 20/12/2013 tarihli ve 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği
üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununa ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 428.396.493.000 Türk lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 48.647.481.000
Türk lirası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara
3.003.844.000 Türk lirası ödenek verilmiştir.
(2) Kanunların verdiği yetkiye dayanarak yıl içerisinde eklenen ve
düşülen ödenekler sonrası merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2014 yılı bütçe giderleri toplamı 434.265.539.080,16 Türk lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2014 yılı bütçe
giderleri toplamı 65.356.039.101,10 Türk lirası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların
2014 yılı bütçe giderleri toplamı 2.962.157.182,46 Türk lirası olarak
gerçekleşmiştir.
(3) 2014 yılı merkezi yönetim konsolide bütçe gideri toplamı
448.752.336.790,94 Türk lirasıdır.
Gelir Bütçesi
MADDE 2 – (1) 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı
(B) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;
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a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçenin gelirleri 394.634.401.000
Türk lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri
7.222.934.000 Türk lirası öz gelir, 41.928.551.000 Türk lirası Hazine
yardımı olmak üzere toplam 49.151.485.000 Türk lirası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların
gelirleri 2.984.186.000 Türk lirası öz gelir, 19.658.000 Türk lirası
Hazine yardımı olmak üzere toplam 3.003.844.000 Türk lirası olarak
tahmin edilmiştir.
(2) Merkezi yönetim kesin hesap gelir cetvellerinde gösterildiği üzere,
5018 sayılı Kanuna ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçenin 2014 yılı bütçe gelirleri
toplamı 410.959.775.747,90 Türk lirası,
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b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2014 yılı bütçe
gelirleri 13.584.568.075,53 Türk lirası öz gelir, 51.747.395.621,56
Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 65.331.963.697,09
Türk lirası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların
2014 yılı bütçe gelirleri 3.182.790.603,92 Türk lirası öz gelir, 9.561.340
Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 3.192.351.943,92 Türk
lirası olarak gerçekleşmiştir.
(3) 2014 yılı merkezi yönetim konsolide bütçe geliri toplamı
425.382.786.362,31 Türk lirasıdır.
Denge
MADDE 3 – (1) 2014 yılı bütçe giderleri ile bütçe gelirleri toplamları
arasında, 5018 sayılı Kanuna ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 23.305.763.332,26 Türk lirası bütçe gider fazlası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 24.075.404,01
Türk lirası bütçe gider fazlası,
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c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların
230.194.761,46 Türk lirası bütçe gelir fazlası gerçekleşmiştir.
(2) 2014 yılı merkezi yönetim konsolide bütçe gider fazlası
23.369.550.428,63 Türk lirasıdır.
Devredilen, İptal Edilen ve Tamamlayıcı Ödenek
MADDE 4 – (1) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde
gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2014 yılı içinde harcanmayan toplam 645.476.058,16 Türk lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2014 yılı içinde
harcanmayan toplam 54.238.708,94 Türk lirası ödeneği ertesi yıla
devredilmiştir.
(2) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere,
2014 yılı içinde kullanılan ve ertesi yıla devredilen özel ödenekler dışında
kalan ödeneklerden, 5018 sayılı Kanuna ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin toplam 26.161.910.978,42 Türk lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin toplam
3.949.714.726,99 Türk lirası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların
toplam 636.014.601,80 Türk lirası ödeneği iptal edilmiştir.
(3) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere,
kamu idarelerinin 2014 yılı ödenek üstü giderlerini karşılamak üzere,
5018 sayılı Kanuna ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri
için toplam 14.179.652.525,19 Türk lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler için toplam
370.742,20 Türk lirası tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.
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Devlet Borçları
MADDE 5 – (1) Devlet borçlarına ilişkin cetvellerde gösterildiği
üzere 2014 yılı sonu itibarıyla;
a) 414.648.521.928,42 Türk lirası orta ve uzun vadeli Devlet iç borcu,
b) 198.723.848.365,21 Türk lirası Devlet dış borcu,
c) 35.082.154.053,08 Türk lirası Hazine garantili borç mevcuttur.
(8). TBMM 26 ncı Dönem 1 inci Yasama Yılı Yasama Faaliyetinin
Değerlendirilmesi:
26 ncı Dönem 1 inci Yasama Yılına ilişkin yasama faaliyeti
incelendiğinde;
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•

Dönem içinde yayımlanan 2 çerçeve kanun kapsamında, 4
kanunun 12 maddesinin değiştirildiği,

•

Yasalaşan 7 kod kanun çerçevesinde, 12 kanun ve 4 kanun
hükmünde kararnamenin 25 maddesinin değiştirildiği, 2
maddesinin ve 2 kanunun (6332, 3002 s.K) yürürlükten
kaldırıldı,

•

Kanunlaşan 13 torba kanunla, 150 kanun ve 10 kanun hükmünde kararnamenin 677 maddesinin değiştirildiği, 36 maddesinin ve 1 kanunun (4817 s.K) yürürlükten kaldırıldığı,
Batman ili Hasankeyf ilçe merkezinin yeni yerleşim yerine
taşındığı,

•

66 uluslararası metnin kanunlaştırıldığı ve 27 TBMM kararının alındığı görülmektedir.

•

Kanun tipleri içinde aynı kanunda yapılan değişiklikler dikkate
alınarak ayıklama yapıldığında inceleme yapılan dönem içinde
yukarıda belirtilen 2 çerçeve kanun, 7 kod kanun ve 13 torba
kanun çerçevesinde;
-- Değiştirilen kanun sayısı: 116
-- Değiştirilen kanun hükmünde kararname sayısı: 8
-- Değiştirilen madde sayısı: 714
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-- Yürürlükten kaldırılan kanun sayısı: 3
-- Yürürlükten kaldırılan madde sayısı: 38
En fazla değişiklik yapılan kanun tipleri ele alındığında;
•

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda
40 maddede değişiklik, 3 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda 40 maddede değişiklik,

•

488 sayılı Damga Vergisi Kanununda 36 maddede değişiklik,

•

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda 28 maddede değişiklik,

•

492 sayılı Harçlar Kanununda 28 maddede değişiklik,

•

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda 28
maddede değişiklik,

•

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda 23 maddede değişiklik,
3 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda 24 maddede değişiklik,
1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda 21 maddede değişiklik,
3 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda 19
maddede değişiklik,

•

2575 sayılı Danıştay Kanununda 18 maddede değişiklik,

•

5941 sayılı Çek Kanununda 18 maddede değişiklik,

•

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda 14 maddede değişiklik, 3 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda 17
maddede değişiklik,

•

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda 13
maddede değişiklik, 3 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 16 maddede değişiklik,

921

TBMM 26. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

•

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda 14 maddede
değişiklik,

•

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda 13 maddede
değişiklik,

•

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda 12
maddede değişiklik,

•

2797 sayılı Yargıtay Kanununda 11 maddede değişiklik,

•

213 sayılı Vergi Usül Kanununda 9 maddede değişiklik, 1 madde
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yukarıda belirtilen sayısal verileri anlamlandırmak bağlamında siyasi,
sosyal ve çalışma hayatını etkileyen önemli olayları hatırlamakta fayda
mütalaa edilmektedir. 26 ncı Dönem 1 inci Yasama Yılı yasama çalışmalarını etkileyen önemli gelişmeler;
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•

15 Temmuz 2016 tarihli Fethullahçı Terör Örgütünün Darbe
Girişimi,

•

21 Temmuz 2016 tarihli Olağanüstü Hal İlan Kararı,

•

26 Temmuz 2016 tarihli Fethullahçı Terör Örgütünün 15
Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün
Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması
Komisyonu Kurulması,

•

19 Ağustos 2016 tarihli Fethullahçı Terör Örgütünün 15
Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün
Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması
Komisyonuna Üye Seçilmesi ve çalışmaya başlaması,

•

15 Temmuz darbe teşebbüsünün ülke ekonomisinde yarattığı olumsuzlukları önlemek amacıyla yasal düzenlemelerin
kanunlaştırılmasıdır. Bu meyanda; 03 Ağustos 2016 tarihli
6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin
Kanunun yayımlanmıştır.
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•

26 ncı Dönem 1 inci Yasama Yılının yasama faaliyetleri bakımından dikkat çeken özelliği; toplamda 119 yasa üretme
işleminin % 55’sinin (66 metin) uluslararası metinlerin onaylanması türünde olmasıdır.

Diğer dikkat çeken husus; 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişimi
öncesi çıkarılan bazı kanunların kamuoyunda tartışma konusu olmasıdır.
Bu meyanda;
•

20.05.2016 tarihli ve 6718 sayılı kanun çerçevesinde;
T.C.Anayasa’sına eklenen geçici 20 nci maddeyle haklarında yasama
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosya bulunan milletvekillerinin tutuklanma yolunun açılması;

•

14.01.2016 tarihli ve 6661 sayılı kanunla; 926 sayılı TSK Personel
Kanununda değişiklik yapılarak 30 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla
subaylıkta 28,29 ve 30 fiili hizmet yılını tamamlayanlara emekliliğe
esas aylıklarının 5,5 katından 16 katına kadar değişen ikramiye
tutarı SGK tarafından ayrıca ödenerek emekliye sevk edilmeleri;

•

01.07.2016 tarihli ve 6723 sayılı kanunla Yargıtay ve Danıştay’ın
daire ve üye sayılarında düzenleme yapılmasıdır.

•

26 ncı Dönem 1 inci Yasama Yılı, 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünün yaşandığı bir yasama sürecidir. Demokrasiye darbe teşebbüsüne maruz kalınan bu dönemde, TBMM’nin rutin bir yasama
faaliyeti olan uluslararası metinlerin onaylanmasıyla iştigal etmesi
ve bunun yanısıra milletvekillerine tutuklanma yolunun açılması
gibi iç ve dış kamuoyunun sinir uçlarına dokunan yasa ile TSK’dan
albay rütbesinden çok sayıda subayın emekliliğine yol açan yasanın
Meclis’te tartışmalı oturumlarda görüşülerek kabul edilmesi zamanlama açısından dikkate değer hususlar olarak kabul edilmektedir.

•

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin
Kanun ile özel sektörün kamuya olan borç yükünün azaltılarak
borçlara taksitle ödeme imkânı getirilmekte ve borçlu esnafa yeniden
bir hak verilerek kamu alacaklarının tasfiyesine yönelik hükümler
getirilmek suretiyle ülke ekonomisini canlandırmaya yönelik tedbirler alınmaktadır.
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26. Dönem 1. Yasama Yılı Yasama Faaliyeti Çizelgesi
Kanun Tipi

Sayısı

Değiştirilen
Kanun
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YK Kanun

Değiştirilen YK
Md. S.
Madde

KHK

Çerçeve Kanun

2

3

-

-

12

-

Kod Kanun

7

12

4 2 (6332 s.K)
(3002 s.K)

25

2

TBMM Kararı

27

-

-

-

-

-

Uluslararası Metin

66

-

-

-

-

-

Torba Kanun

13

150

10 1 (4817 s.K)

677

36

25.12.2015 tarih / 6655 s. Kanun

7

-

-

10

-

30.12.2015 tarih / 6656 s. Kanun

7

1

-

16

-

14.01.2016 tarih / 6661 s. Kanun

9

-

-

29

4

29.01.2016 tarih / 6663 s. Kanun

12

-

-

45

3

16.02.2016 tarih / 6676 s. Kanun

10

1

-

87

-

14.4.2016 tarih / 6704 s. Kanun

16

2

-

40

10

04.6.2016 tarih / 6719 s. Kanun

12

-

-

45

-

23.6.2016 tarih / 6722 s. Kanun

5

-

-

21

-

01.7.2016 tarih / 6723 s. Kanun

9

-

-

48

-

15.7.2016 tarih / 6728 s. Kanun

18

-

-

162

10

28.7.2016 tarih / 6735 s. Kanun

8

1

1

44

7

03.8.2016 tarih / 6736 s. Kanun

1

-

-

1

-

20.8.2016 tarih / 6745 s. Kanun

36

5

-

129

2

TOPLAM

165

14

3

714

38

TOPLAM*

116

8

3

714

38

* Kanun tipleri içinde aynı kanunda yapılan değişiklikler ayıklanarak yapılan toplamdır.
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b. TBMM 26 ncı Dönem 2 nci Yasama Yılı Yasama Faaliyeti (01 Ekim 2016 –
30 Eylül 2017):
(1). 26 ncı Dönem 2 nci Yasama Yılı Sayısal Bilgiler:
Uluslararası Metin
Bütçe
Çerçeve Kanun
TBMM Kararı
Torba Kanun
Kod Kanun
Olağanüstü Hal Kararı
Olağanüstü Hal KHK
Olağanüstü Hal Kanunu
Anayasa Değişikliği Kanunu
TOPLAM

266
2
3
31
9
3
4
20
5
1
344

(2). 26 ncı Dönem 2 nci Yasama Yılı Çerçeve Kanunlar:
(a). Çerçeve Kanunlarla Değiştirilen Kanun Maddeleri:
•

21.07.1971 tarihli 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanununun yürürlükten kaldırıldığı,

•

17.03.1981 tarihli 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller
Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•

31.12.1960 tarihli 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 1 geçici
madde eklendiği görülmektedir.

(b) 20.10.2016 tarihli 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu:
Özeti
Bu kanun ile,
•

Teslimsiz taşınır rehin hakkının güvence olarak kullanımı yaygınlaştırılmakta, rehne konu taşınırların kapsamı genişletilmekte,
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rehnin paraya çevrilmesinde alternatif yolların sunulması suretiyle
finansmana erişim kolaylaştırmakta,
•

Üzerinde rehin hakkı kurulabilecek taşınır varlıklar sıralanmakta,

•

Rehin hakkının tesisi ve üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmesi,
rehinli alacaklılar arasında öncelik hakkının belirlenmesi, rehinli
taşınır varlık ile alacağın devrinin tescili amacıyla Rehinli Taşınır
Sicili kurulmaktadır.

İçeriği
Amaç ve Kapsam
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MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; teslimsiz taşınır rehin hakkının
güvence olarak kullanımının yaygınlaştırılması, bu rehne konu taşınırların kapsamının genişletilmesi, taşınır rehninde aleniyetin sağlanması
ile rehnin paraya çevrilmesinde alternatif yolların sunulması suretiyle
finansmana erişimi kolaylaştırmaktır.
(2) Bu Kanun; taşınır varlıkları konu edinen işlemlerde rehin hakkının
tesisine, rehin hakkının üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmesine,
Rehinli Taşınır Siciline, rehinli alacaklılar arasında öncelik hakkının
belirlenmesine, tarafların ve üçüncü kişilerin hak ve yükümlülüklerine,
rehin hakkının kullanımı ile rehinli işlemlere ilişkin diğer usul ve esasları
kapsar.
(3) Bu Kanun, bir borca güvence teşkil etmek üzere kurulan ve konusu
bu Kanunda sayılan taşınır varlıklar olan rehinli işlemlere uygulanır.
(4) Bu Kanun, sermaye piyasası araçları ile türev araçlara ilişkin
finansal sözleşmeleri konu edinen rehin sözleşmeleri ile mevduat rehnine
uygulanmaz.
(5) Tapu kütüğüne herhangi bir nedenle tescil edilen taşınırlar bu
Kanun kapsamında değildir.
Rehinde Taraflar
MADDE 3 – (1) Rehin sözleşmesi;
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a) Kredi kuruluşları ile tacir, esnaf, çiftçi, üretici örgütü, serbest meslek
erbabı gerçek ve tüzel kişiler arasında,
b) Tacir ve/veya esnaflar arasında yapılır.
Rehin Hakkının Kurulması
MADDE 4 – (1) Rehin hakkı, rehin sözleşmesinin Sicile tescil edilmesiyle kurulur.
(2) Rehin sözleşmesi elektronik ortamda ya da yazılı olarak düzenlenir.
(3) Elektronik ortamda düzenlenen rehin sözleşmesinin Sicile tescil
edilebilmesi için sözleşmenin güvenli elektronik imza ile onaylanması
şarttır.
(4) Yazılı olarak düzenlenen rehin sözleşmesinin Sicile tescil edilebilmesi için tarafların imzalarının noterce onaylanması veya sözleşmenin
Sicil yetkilisinin huzurunda imzalanması şarttır.
(5) Rehin hakkının kurulmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlıkça
çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
(6) Rehin sözleşmesinde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:
a) Rehin sözleşmesinin tarafı;
1) Ticari işletme ise ticaret unvanı, MERSİS numarası, temsil ve ilzama
yetkili temsilcinin adı, soyadı ve imzası,
2) Gerçek kişi veya esnaf ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
adı, soyadı ve imzası,
3) Çiftçi ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adı, soyadı ve
imzası ile Çiftçi Kayıt Sistemi numarası,
4) Üretici örgütü ise üretici örgütü belge numarası ile temsil ve ilzama
yetkili temsilcinin adı, soyadı ve imzası.
b) Borcun konusu, borcun miktarı, borcun miktarı belirli değilse
rehnin ne miktar için güvence teşkil ettiği, ödenecek para cinsi ve rehnin
azami miktarı.
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c) Rehne konu varlık ile bu varlığın ayırt edici özelliklerini belirten
seri numarası, markası, üretim yılı, şasi numarası, belge seri numarası,
varsa GTİP ya da PRODTR sanayi ürünü kodu gibi hususlar.
(7) Rehne konu taşınır varlığın alt veya art rehne konu edilmesi ile
rehin verenin rehne konu taşınır varlık üzerindeki tasarruf yetkisini
kısıtlayan kayıtlar geçersizdir.
(8) Rehin hakkının Sicile tescilinden doğan masrafların kime ait
olacağı rehin sözleşmesinde belirtilir.
Üzerinde Rehin Hakkı Kurulabilecek Taşınır Varlıklar
MADDE 5 – (1) Rehin hakkı aşağıda belirtilen taşınır varlıklar üzerinde kurulabilir:
a) Alacaklar
928

b) Çok yıllık ürün veren ağaçlar
c) Fikri ve sınai mülkiyete konu haklar
ç) Hammadde
d) Hayvan
e) Her türlü kazanç ve iratlar
f ) Başka bir sicile kaydı öngörülmeyen ve idari izin belgesi niteliğinde
olmayan her türlü lisans ve ruhsatlar
g) Kira gelirleri
ğ) Kiracılık hakkı
h) Makine ve teçhizat, araç, ekipman, alet, iş makinaları, elektronik
haberleşme cihazları dâhil her türlü elektronik cihaz gibi menkul işletme
tesisatı
ı) Sarf malzemesi
i) Stoklar
j) Tarımsal ürün
k) Ticaret unvanı ve/veya işletme adı
l) Ticari işletme veya esnaf işletmesi
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m) Ticari plaka ve ticari hat
n) Ticari proje
o) Vagon
ö) Bu fıkrada sayılanlardan üçüncü kişiler zilyetliğindeki taşınır varlık,
hak ve paylı mülkiyet hakları
(2) Ticari işletme ve esnaf işletmesinin tamamı üzerinde rehin kurulması hâlinde, rehnin kuruluşu anında işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş
olan her türlü varlık rehnedilmiş sayılır. Bu varlıkların rehni diğer kanunlarca bir sicile tescilini gerektiriyorsa bu rehin ilgili sicillere bildirilir. Bu
varlıklar üzerinde diğer kanunlar uyarınca önceden bir rehin hakkı tesis
edilmiş olması hâlinde bu Kanun çerçevesinde tesis edilerek bildirilen
rehin sonraki sırada yer alır. Ticari işletme ve esnaf işletmesi rehinleri
ticaret veya esnaf siciline bildirilir. Birinci fıkrada yer alan diğer taşınır
varlıkların borcu karşılaması hâlinde işletmenin tümü üzerinde rehin
kurulamaz.
(3) İşletmelerin müstakbel taşınır varlıkları üzerinde rehin hakkı
kurulabilir. Rehinli müstakbel taşınır varlık üzerindeki tasarruf yetkisi,
bu varlıkların mülkiyete konu edilmesini müteakip kullanılabilir.
(4) Rehin, işletmelerin mevcut veya müstakbel taşınır varlıklarının
getirileri üzerinde kurulabilir.
(5) Her tür sözleşmeden doğan mevcut veya müstakbel alacaklar rehne
konu edilebilir. 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri saklıdır.
(6) Rehin hakkı bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen varlıklardan
biri veya birden fazlası üzerinde kurulabilir.
(7) Kendi mevzuatı gereğince bir onaya tabi olan lisans ve ruhsatların
rehni bu onayın alınması hâlinde mümkündür.
(8) Mevzuatı gereği özel sicillerine kaydı gereken rehinler Sicile bildirilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
(9) Üçüncü kişiler, bu Kanun kapsamında borçlu lehine teslimsiz
taşınır rehni kurabilir.

929

TBMM 26. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

Bütünleyici Parça ve Eklenti
MADDE 6 – (1) Taşınır varlık üzerindeki rehin hakkı, o varlığın
bütünleyici parçasını da kapsar.
(2) Taraflar, taşınır varlığın mevcut veya sonradan ilave edilen eklentilerinin rehin kapsamına alınmasını ayrıca kararlaştırabilir.
Birleşme ve Karışma
MADDE 7 – (1) Birleşen veya karışan taşınır varlıklar üzerinde rehin
hakkı kurulabilir.
(2) Bir taşınırın diğer bir taşınırla bütünleyici parçası olacak şekilde
karışması veya birleşmesi hâlinde; rehin hakkı o taşınır varlığın tamamı
üzerinde tesis edilmiş sayılır.
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(3) Birleşen veya karışan taşınır varlıkta devam eden rehin hakkı, her
bir birleşen taşınır varlığın; birleşme anındaki değerinin, birleşmiş ürün
değerine oranı üzerinden devam eder.
(4) Taşınır varlıkların birbiriyle birleşmesi veya karışması hâlinde,
alacaklılar yeni varlık üzerinde kendi taşınırlarının birleşme veya karışma
zamanındaki değerleri oranında paylı rehne sahip olur.
Rehinli Taşınır Sicili
MADDE 8 – (1) Rehin hakkının tesisi ve üçüncü kişilere karşı hüküm
ifade etmesi, rehinli alacaklılar arasında öncelik hakkının belirlenmesi,
rehinli taşınır varlık ile alacağın devrinin tescili amacıyla Rehinli Taşınır
Sicili kurulur.
(2) Rehinli Taşınır Sicili alenidir. Bakanlık, Sicilin faaliyetlerini her
zaman denetlemeye ve gerekli önlemleri almaya yetkilidir. Sicil, Bakanlıkça alınan önlemlere ve verilen talimatlara uymakla yükümlüdür.
(3) Diğer kanunlar uyarınca bir sicile tescili zorunlu olan taşınır
rehinlerine ilişkin hükümler saklıdır. Bu taşınır varlıklar üzerinde bu
Kanun kapsamında Sicile tescil edilmek suretiyle rehin tesis edilmez.
(4) Sicilin kuruluş ve işleyişi ile bu Sicille diğer kanunlar uyarınca
tutulan taşınır sicillerinin verilerinin paylaşımına yönelik usul ve esaslar
Bakanlıkça çıkarılan yönetmelik ile belirlenir.
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Rehin Hakkının Üçüncü Kişilere Karşı Hüküm İfade Etmesi
MADDE 9 – (1) Rehin hakkı, rehin sözleşmesinin Sicile tescil edilmesiyle üçüncü kişilere karşı hüküm ifade eder.
(2) Diğer kanunlar uyarınca bir sicile tescili zorunlu olan taşınır
rehinleri üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmeye devam eder.
Derece Sistemi
MADDE 10 – (1) Rehnin sağladığı güvence, tescilde belirtilen rehin
tutarı ve derecesi ile sınırlıdır. Rehin, sırada kendisinden önce gelecek
olanın miktarının tescilde belirtilmesi kaydıyla ikinci veya daha sonraki
derecede de kurulabilir. Bu halde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk
Medenî Kanununun 871 ila 876 ncı maddelerinin bu Kanuna aykırı
olmayan hükümleri kıyasen uygulanır.
(2) Rehin sözleşmesinde sonraki sırada yer alan rehinli alacaklılara
boşalan dereceye geçme hakkı verilebilir. Rehin sözleşmesi dışında bir
sözleşme ile bu hakkın tanınması hâlinde sözleşmenin geçerliliği, Sicile
tescil edilmesine bağlıdır.
Öncelik Hakkı
MADDE 11 – (1) Aynı taşınır varlık üzerinde derece sırası belirtilmeksizin birden fazla rehin hakkı tesis edilmesi hâlinde alacaklıların
öncelik hakkı, rehnin kurulma anına göre belirlenir. Derece belirtilmesi
hâlinde ise derece sırası esas alınır.
(2) Sonraki sırada yer alan rehinli alacaklılara boşalan dereceye geçme
hakkı verilmesi hâlinde ilk sırada yer alan rehin alacaklısı alacağını tamamen almadan bir sonraki rehin alacaklısına ödeme yapılmaz.
(3) Birleşen veya karışan varlıklar üzerindeki rehin hakları, varlığın
birleşme ve karışmadan önceki durumuyla aynı önceliğe sahiptir. Birleşen
veya karışan varlıklar aynı dereceye sahip olmaları durumunda tescil anı
dikkate alınır.
(4) Getirisi üzerinde ayrıca bir rehin tesis edilmemiş ise varlığın getirisi
üzerindeki öncelik hakkı, asıl rehinli varlığın öncelik sırasıyla aynıdır.
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Rehin Sözleşmesi Taraflarının Hak ve Yükümlülükleri
MADDE 12 – (1) Tarafların hak ve yükümlülükleri bu Kanuna aykırı
olmamak şartıyla sözleşmede belirlenir.
(2) Zilyed, rehinli taşınırın değerini koruyacak gerekli tedbirleri
almakla yükümlüdür. Zilyed, rehinli taşınırın değerini düşüren davranışlarda bulunursa; alacaklı, hâkimden bu gibi davranışları yasaklamasını
isteyebilir. Alacaklıya, gerekli önlemleri almak üzere hâkim tarafından
yetki verilebileceği gibi; gecikmesinde tehlike bulunan hâllerde alacaklı,
böyle bir yetki verilmeden de gerekli önlemleri kendiliğinden alabilir.
(3) Hakları zarar görenler önlem için yapmış olduğu giderlerin tazminini zarara sebep olanlardan isteyebilir.
(4) Rehin alacaklısı, rehin veren ya da üçüncü bir kişinin zilyetliğinde
bulunan rehne konu taşınır varlığı denetleme hakkına sahiptir.
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(5) Rehin veren, rehin konusu taşınır varlıkların değerini rehin alacaklısı aleyhine azaltan tasarruflarından doğan zararları tazmin etmekle
yükümlüdür.
(6) Rehin veren, rehinli taşınır varlığın devri ile alacağın devrini Sicile
tescil ettirmekle yükümlüdür.
Değer Tespiti
MADDE 13 – (1) Taraflar, rehin hakkının kurulması öncesinde rehne
konu taşınırın değerinin tespiti amacıyla ikinci fıkrada belirtilen usulle
değer tespiti yaptırabilir.
(2) Rehinli taşınır varlığın birleşmesi veya karışması durumunda ya da
temerrüt sonrası hakların kullanımında, alacaklının başvurusu üzerine
rehin verenin yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesince taşınırın
değeri ekspertiz hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişilere üç gün içerisinde
tespit ettirilir. Bu değer tespitine itiraz edilmesi hâlinde, mahkemece üç
gün içerisinde yeni bir değer tespiti yaptırılır. İtiraz üzerine ekspertiz
hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler üç gün içerisinde değer tespiti
yapar. İtiraz üzerine yapılan değer tespiti kesindir. Bu tespitin yapıldığı
tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden değer tespiti istenemez. Değer
tespitine ilişkin rapor rehin verene ve rehin alacaklılarına tebliğ edilir.
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(3) Bu Kanun kapsamındaki rehinli işlemlerde uygulanacak ekspertiz
hizmetlerine ilişkin tavan ücret ilgili kurumların görüşü alınarak Bakanlık
tarafından belirlenir.
(4) Ekspertiz hizmeti sunan gerçek ve tüzel kişilerde aranacak nitelikler
ile yetkilendirilecek bu kişilere ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılan
yönetmelikle belirlenir.
Temerrüt Sonrası Haklar
MADDE 14 – (1) Bu Kanun kapsamındaki borçların süresinde ifa
edilmemesi hâlinde alacaklı, aşağıdaki yollara başvurabilir:
a) Birinci derece alacaklı ise icra dairesinden 9/6/1932 tarihli ve 2004
sayılı İcra ve İflas Kanununun 24 üncü maddesi uyarınca rehinli taşınırın mülkiyetinin devrini talep edebilir. Bu halde icra dairesi, bu devri
Sicile bildirir. Rehinli taşınırın, Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci
fıkrası uyarınca belirlenen değerinin, birinci derece alacaklının toplam
alacağından fazla olması durumunda, aradaki fark miktarından, diğer
derecelerdeki alacaklılara karşı, birinci derece alacaklı ile rehin veren
müteselsilen sorumludur.
b) Alacağını, 5411 sayılı Kanun uyarınca faaliyet gösteren varlık
yönetim şirketlerine devredebilir. Bu halde, varlık yönetim şirketleri,
alacaklının rehin sırasına sahip olur. Öncelik hakkı bu Kanunun 11 inci
maddesine göre belirlenir.
c) Zilyetliğin devrine konu olmayan varlıklarda kiralama ve lisans
hakkını kullanabilir.
(2) Alacağın yukarıda belirtilen yollarla tahsil edilememesi hâlinde
takip, genel hükümler çerçevesinde yapılır.
(3) Bu maddeye ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan
yönetmelikle düzenlenir.
Alacağın Son Bulması
MADDE 15 – (1) Rehin alacaklısı, alacağın son bulduğu tarihten
itibaren üç işgünü içinde, rehin kaydının Sicilden terkini için başvuruda
bulunur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen rehin alacaklısı hakkında
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güvence altına alınan borç tutarının onda biri oranında idari para cezası
Bakanlıkça uygulanır.
(2) Şarta bağlı yükümlülükler de dâhil olmak üzere, mevcut ve müstakbel güvenceli yükümlülüklerin ödeme ve diğer yöntemlerle ifa edilmesi
hâlinde rehin hakkı rehin alacaklısının talebi üzerine Sicilden terkin edilir.
(3) Rehin alacaklısının, alacağın son bulmasını müteakip rehnin terkini
için süresi içinde Sicile başvurmaması hâlinde, borcunu ödeyen ve bunu
belgeleyen borçlu, rehnin terkinini Sicilden isteyebilir.
Müeyyideler
MADDE 16 – (1) Rehin veren veya taşınırı rehin yüklü olarak
devralan;
a) Rehinli varlığı bu Kanunun hilafına kullanması,
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b) Borcu ödememesi hâlinde rehinli varlığın mülkiyetini devretmemesi,
c) Rehinli varlığı alacaklıya zarar vermek kastıyla tahrip veya imha
etmesi,
ç) Rehinli taşınır varlığın devri ile alacağın devrini Sicile tescil
ettirmemesi,
d) Sicili yanıltmaya yönelik fiillerde bulunması, hâllerinde alacağını
tamamen veya kısmen tahsil edemeyen rehin alacaklılarının şikayeti
üzerine güvence altına alınan borç tutarının yarısını geçmemek üzere
adli para cezası uygulanır.
(2) İlgili kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir taşınırı rehin
almak suretiyle ödünç para verme işini devamlı yapan kişi, 26/9/2004
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 241 inci maddesine göre
cezalandırılır.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
MADDE 17 – (1) 21/7/1971 tarihli ve 1447 sayılı Ticari İşletme
Rehni Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
Hüküm Bulunmayan Hâller
MADDE 18 – (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde, 4721
sayılı Kanununun taşınır rehnine ilişkin hükümleri uygulanır.
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Muafiyetler
MADDE 19 – (1) Rehin sözleşmesinin düzenlenmesi ile Sicilde tesis
edilen işlemler vergi, resim, harç ve değerli kağıt bedelinden muaftır.
Geçiş Hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanun, yürürlüğe girdiği tarihte görülmekte olan dava ve takiplere uygulanmaz.
(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ticari işletme veya
esnaf işletmeleri üzerinde tesis edilen rehin haklarına ilişkin ilgili mevzuat
hükümleri uygulanmaya devam eder.
Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle 1 kanun (21.07.1971
tarihli 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu) yürürlükten
kaldırılmıştır.
(c). 25.10.2016 tarihli 6752 sayılı Ankara İli Kazan İlçesinin Adının
Kahramankazan Olarak Değiştirilmesine ve Ulusal Bayram ve Genel Tatiller
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun:
Özeti
Bu kanun ile,
•

Ankara iline bağlı Kazan ilçesinin adı ‘Kahramankazan’ şeklinde
değiştirilmekte,

•

15 Temmuz günü Demokrasi ve Özgürlükler Günü olarak genel
tatil ilan edilmektedir.

İçeriği
MADDE 1 – (1) Ankara iline bağlı Kazan ilçesinin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel
Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“ve 1 Mayıs günü” ibareleri “1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak
ve birinci fıkranın (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma
Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.
Bu kanun ile 1 kanunda (2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel
Tatiller Hakkında Kanun) 2 madde değiştirilmiştir.
(ç). 26.10.2016 tarihli 6753 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun:
Özeti
Bu kanun ile;
•
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2016 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki asgari ücretlerde
Gelir Vergisi Kanununun 103’üncü maddesinde yazılı tarife
nedeniyle oluşacak kayıplar, ilave asgari geçim indirimi yoluyla
telafi edilmektedir.

İçeriği
MADDE 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 86 – 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına
ilişkin net ücretleri bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife
nedeniyle 32 nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim
indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2016 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2016 yılı Ekim, Kasım
ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki
fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu
fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari
geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.
Bu Kanunun bu maddeye aykırı olan hükümleri 2016 yılı Ekim,
Kasım ve Aralık ayları için uygulanmaz.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini
ve dönemini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Bu kanun ile 1 kanunda (193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu)
1 madde değiştirilmiştir.
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(3). 26 ncı Dönem 2 nci Yasama Yılı Kod Kanunlar:
(a). Kod Kanunlarla Değiştirilen Kanun Maddeleri:
(I). 03.11.2016 tarihli 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu (Bu kod kanun ile
10 kanun ve 1 kanun hükmünde kararnamenin toplam 56 maddesi
değiştirilmiş, 3 maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.):
•

13.12.1983 tarihli 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 3 maddede değişiklik,

•

09.6.1932 tarihli 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

25.10.1963 tarihli 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve
Yargılama Usulü Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

04.7.1972 tarihli 1602 sayılı Askeri Yüksek İdaresi Mahkemesi
Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

06.01.1982 tarihli 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa
ilişkin 2 maddede değişiklik,

•

14.4.1982 tarihli 2659 sayılı Adli Tıp Kanununa ilişkin
25 maddede değişiklik, 3 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

24.02.1983 tarihli 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa
ilişkin 2 maddede değişiklik,

•

04.11.1983 tarihli 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa ilişkin
3 maddede değişiklik,

•

04.12.2004 tarihli 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa
ilişkin 10 maddede değişiklik,

•

16.6.2005 tarihli 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz
Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması
Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

12.01.2011 tarihli 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa
ilişkin 7 maddede değişiklik,
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(II). 22.12.2016 tarihli 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (Bu kod
kanun ile 8 kanun ve 1 kanun hükmünde kararnamenin 159 maddesi
değiştirilmiş, 6 maddesi ve 5 kanun hükmünde kararname yürürlükten
kaldırılmıştır.):
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•

06.11.2003 tarihli 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin 100 maddede değişiklik,
4 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

13.12.1983 tarihli 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 7 maddede değişiklik,

•

17.7.1963 tarihli 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede
değişiklik,

•

02.7.1964 tarihli 492 sayılı Harçlar Kanununa ilişkin 12 maddede
değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

14.7.1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ilişkin
8 maddede değişiklik,

•

10.12.2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

22.4.2004 tarihli 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının
Korunması Hakkında Kanuna ilişkin 29 maddede değişiklik,
1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

05.12.1951 tarihli 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

24.6.1995 tarihli 551 sayılı Patent Haklarının Korunması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten
kaldırıldı,

•

24.6.1995 tarihli 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten
kaldırıldı,

•

24.6.1995 tarihli 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten
kaldırıldı,
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•

24.6.1995 tarihli 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırıldı,

•

22.9.1995 tarihli 566 sayılı Patent Haklarının Korunması
Hakkında 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
yürürlükten kaldırıldığı tespit edilmiştir.

(b). 03.11.2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu:
Özeti
Bu kanun ile,
•

Bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve denetimine ilişkin usul
ve esasların belirlenmekte,

•

Bilirkişilikle ilgili temel ilke ve yükümlülükler ortaya konulmakta,

•

Bilirkişilik Danışma Kurulunun oluşumu, görevleri, üyelerinin
seçimi ve görev süreleri ile çalışma usul ve esasları belirlenmekte,

•

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde
Bilirkişilik Daire Başkanlığı kurulmakta,

•

Bölge adliye mahkemelerinin bulunduğu yerlerde bilirkişilik bölge
kurulları oluşturulmakta ve görevleri belirlenmekte,

•

Bilirkişilik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerin bilirkişiliğe
kabul edilebilmeleri için gereken koşullar belirlenmekte,

•

Bilirkişiliğe başvuru ve seçilme ile sicile kayıt usulünün
düzenlenmekte,

•

Bilirkişilik sicilinden ve listesinden çıkarılma şartları
düzenlenmekte,

•

Bilirkişilik bölge kurulu kararlarına karşı itiraz ve dava hakkı
tanınmakta,

•

Adli Tıp Genel Kurulu yerine Adli Tıp Üst Kurulları kurulmakta,

•

Adli tıp uzmanı olan Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı sayısı
artırılmakta,
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•

Adli Tıp Kurumundaki ihtisas kurullarının sayısı ile bu Kurumun
döner sermayesine tahsis edilen miktar artırılmakta,

•

İlgili kanunlardaki bilirkişilikle ilgili esaslara uyulmaması
durumu ile gerçeğe aykırı bilirkişilik yapanlara verilen cezalar
sıralanmaktadır.

•

Kanun aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır, ayrıntısı içerik bölümünde arz edilmiştir.
-- Birinci Bölüm: Genel Hükümler
-- İkinci Bölüm: Bilirkişilik Danışma Kurulu, Bilirkişilik Daire
Başkanlığı ve Bilirkişilik Bölge Kurulları
-- Üçüncü Bölüm: Bilirkişiliğe Kabul, Bilirkişilik Sicili ve
Bilirkişilik Listesi
-- Dördüncü Bölüm: Çeşitli ve Son Hükümler
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-- Beşinci Bölüm: Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan
Hükümlerdir.
İçeriği
BİRİNCİ BÖLÜM – Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi,
seçimi ve denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile bilirkişilik
için etkin ve verimli bir kurumsal yapı oluşturulmasıdır.
(2) Bu Kanun adli, idari ve askerî yargı alanında yürütülen her türlü
bilirkişilik faaliyetini kapsar.
(3) Kanunlarda bilirkişilik hizmeti verebileceği öngörülen kurumlar
ile yargı mercilerinin talebi üzerine bilimsel ve teknik görüş bildiren
kamu kurum ve
Temel İlkeler
MADDE 3 – (1) Bilirkişi, görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde
bağımsız, tarafsız ve objektif olarak yerine getirir.
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(2) Bilirkişi, raporunda çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi
gerektiren hususlar dışında açıklama yapamaz; hukuki nitelendirme ve
değerlendirmelerde bulunamaz.
(3) Genel bilgi veya tecrübeyle ya da hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye
başvurulamaz.
(4) Bilirkişi, kendisine tevdi olunan görevi bizzat yerine getirmekle
yükümlü olup, görevinin icrasını kısmen yahut tamamen başka bir
kimseye devredemez.
(5) Bilirkişi, görevi sebebiyle kendisine tevdi edilen bilgi ve belgelerin
veya öğrendiği sırların gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük,
bilirkişilik görevi sona erdikten sonra da devam eder.
(6) Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren sorun açıkça
belirtilmeden ve inceleme yaptırılacak konunun kapsamı ile sınırları
açıkça gösterilmeden bilirkişi görevlendirilemez.
(7) Aynı konuda bir kez rapor alınması esastır; ancak rapordaki eksiklik
veya belirsizliğin giderilmesi için ek rapor istenebilir.
(8) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi ile bu Sisteme entegre bilişim
sistemleri veya yazılımlar vasıtasıyla ulaşılabilen bilgiler veya çözülebilen
sorunlar için bilirkişiye başvurulamaz.
İKİNCİ BÖLÜM – Bilirkişilik Danışma Kurulu, Bilirkişilik Daire Başkanlığı ve
Bilirkişilik Bölge Kurulları
Bilirkişilik Danışma Kurulu
MADDE 4 – (1) Bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere
Bilirkişilik Danışma Kurulu kurulmuştur.
(2) Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Adalet Bakanlığı Müsteşarı
b) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreteri
c) Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü
ç) Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü
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d) Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu tarafından Yargıtay ceza ve hukuk
dairelerinden seçilen birer üye olmak üzere toplam iki kişi
e) Danıştay Başkanlık Kurulu tarafından Danıştay idari dava daireleri
ve vergi dava dairelerinden seçilen birer üye olmak üzere toplam iki kişi
f ) Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelerin öğretim üyeleri
arasından seçilen toplam üç kişi
g) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi tarafından,
istekleri bulunan, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görev
yapan birer hâkim olmak üzere seçilen toplam iki kişi
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ğ) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi tarafından,
istekleri bulunan ve birinci sınıf olan; adli yargı ilk derece hukuk ve
ceza mahkemelerinde görev yapan birer hâkim, bir Cumhuriyet savcısı
ve idari yargı ilk derece idare ve vergi mahkemelerinde görev yapan birer
hâkim olmak üzere seçilen toplam beş kişi
h) Adalet Bakanlığı tarafından Adlî Tıp Kurumunda görev yapanlar
arasından seçilen bir kişi
ı) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumunda görev yapanlar arasından seçilen bir kişi
i) İçişleri Bakanlığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma
Kriminal Daire Başkanlığında ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal
Daire Başkanlığında görev yapanlar arasından birer olmak üzere seçilen
toplam iki kişi
j) Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından avukatlar arasından seçilen bir kişi
k) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu tarafından
mühendis veya mimarlar arasından seçilen bir kişi
l) Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetim Kurulu tarafından serbest muhasebeci mali
müşavir veya yeminli mali müşavirler arasından seçilen bir kişi
m) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından
seçilen bir kişi
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n) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Yönetim Kurulu
tarafından seçilen bir kişi
o) Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu tarafından seçilen bir kişi
(3) Danışma Kurulunun Başkanı Adalet Bakanlığı Müsteşarıdır.
Müsteşar gerekli gördüğünde yardımcılarından birini Kurula başkanlık
etmek üzere görevlendirebilir. Başkan, Danışma Kurulunu temsil eder
ve Kurul toplantılarının gündemini belirler.
(4) İkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan üyeler dışındaki üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden
seçilebilir.
(5) Danışma Kurulu üyeliğinin ölüm, emeklilik, istifa, atama ve
benzeri nedenlerle boşalması hâlinde, boşalmayı takip eden on beş gün
içinde yeni üyenin seçimi yapılır.
(6) Danışma Kurulu toplantılarına, uzman kişiler ile kamu ya da özel
kurum veya kuruluşların temsilcileri davet edilerek görüşleri alınabilir.
(7) Danışma Kurulu, her takvim yılında iki defa toplanır. Başkan
gerekli gördüğü hâllerde Danışma Kurulunu her zaman toplantıya
çağırabilir.
(8) Danışma Kurulunun sekretarya hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilir.
Bilirkişilik Danışma Kurulunun Görevleri
MADDE 5 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bilirkişilik hizmetlerinin yürütülmesinde yaşanan sorunlar hakkında
çözüm önerilerinde bulunmak.
b) Daire Başkanlığının görev alanına giren konular hakkında önerilerde bulunmak.
c) Daire Başkanlığının ve bölge kurullarının yıllık faaliyetleri hakkında
önerilerde bulunmak.
ç) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
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Bilirkişilik Daire Başkanlığı ve Görevleri
MADDE 6 – (1) Bilirkişilik hizmetlerinin etkin, düzenli ve verimli
bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bu Kanunla verilen görevleri
yerine getirmek üzere Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
bünyesinde Bilirkişilik Daire Başkanlığı kurulur. Daire Başkanlığı, bir
daire başkanı ile yeteri kadar tetkik hâkimi ve diğer personelden oluşur.
(2) Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bilirkişilik hizmetlerine ilişkin temel ve alt uzmanlık alanlarını
tespit etmek.
b) Temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerin sahip olması
gereken nitelikleri belirlemek.
c) Bilirkişilerin, görevlerini yürütürken uymaları gereken etik ilkeleri
belirlemek.
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ç) Temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerin uyacağı rehber
ilkeleri ve hazırlayacağı raporların standardını belirlemek.
d) Bilirkişilik temel eğitimine ilişkin usul ve esasları belirlemek, eğitim
verecek eğitim ve öğretim kurumları ile diğer kurumların niteliklerini
belirlemek ve bunlara izin vermek, bu kurum ve kuruluşları listelemek
ve elektronik ortamda yayımlamak.
e) Alanlarındaki uzmanlıkları ve bilimsel yeterliliklerini dikkate alarak
bilirkişilik temel eğitiminden veya listeye kaydolmaktan muaf tutulacaklara ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu kişilerin listesini oluşturmak
ve yayımlamak.
f ) Bilirkişilerin denetimine ve performansına ilişkin usul ve esasları
belirlemek.
g) Bilirkişiliğe kabule ilişkin usul ve esasları belirlemek.
ğ) Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesini belirlemek ve her yıl güncellemek.
h) Temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerin aylık olarak
bakacağı iş sayısını belirlemek.
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ı) Bilirkişi olarak hizmet verecek özel hukuk tüzel kişilerinin ve bu
tüzel kişilik bünyesinde bilirkişi olarak çalışacak kişilerin taşıması gereken
nitelikleri belirlemek.
i) Bilirkişi olarak hizmet verecek özel hukuk tüzel kişilerinin temel ve
alt uzmanlık alanları ile yetki çevrelerini belirlemek.
j) Bilirkişiliğe kabul şartları bakımından 10 uncu maddenin birinci
fıkrasının (e) bendinde aranan asgari çalışma süresini, temel ve alt uzmanlık alanlarına göre artırmak.
k) Yıllık faaliyet raporunu ve izleyen yıl faaliyet planını hazırlamak.
l) Görev alanına giren konularda bilim komisyonları veya çalışma
grupları oluşturmak.
m) Danışma Kurulunun sekretarya hizmetini yürütmek.
n) Bilirkişilikle ilgili uygulamaları izlemek, sorunları tespit etmek ve
bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmek.
o) Bilirkişilik alanında her türlü istatistiki veriyi toplamak ve bu alana
ilişkin planlamaları yapmak.
ö) Bilirkişilik sicilini ve listesini tutmak.
p) Bilirkişilikle ilgili yayınlar ile bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve
desteklemek.
r) Bilirkişiliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve panel
gibi bilimsel organizasyonları düzenlemek veya desteklemek.
s) Görev alanıyla ilgili kamu ya da özel kurum veya kuruluşlarla iş
birliği yapmak.
ş) Bilirkişilik listelerinden çıkarılanlar ile bilirkişilik yapmaktan yasaklananların listesini tutmak ve yayımlamak.
t) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
Bilirkişilik Bölge Kurulları
MADDE 7 – (1) Her bölge adliye mahkemesinin kurulu bulunduğu
yerde bir bilirkişilik bölge kurulu kurulur.
(2) Bölge kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:
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a) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi tarafından
istekleri bulunan ve bölge kurulunun bulunduğu yer bölge adliye mahkemesi üyeleri arasından seçilen bir kişi
b) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi tarafından
bölge kurulunun bulunduğu il merkezi adli yargı ilk derece hukuk ve
ceza mahkemelerinde görev yapan birer hâkim ve bir Cumhuriyet savcısı
ile idari yargı ilk derece idare ve vergi mahkemelerinde görev yapan birer
hâkim olmak üzere seçilen toplam beş kişi
(3) Bölge adliye mahkemesi üyeleri arasından Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu tarafından seçilen üye, bölge kurulunun başkanıdır.
Başkanın yokluğunda en kıdemli üye başkana vekalet eder.
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(4) Bölge kurulunun sekretarya hizmetlerini yerine getirmek üzere
bölge adliye mahkemesinde bir yazı işleri müdürlüğü kurulur. Bu müdürlükte bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu tarafından görevlendirilen
bir müdür ile yeteri kadar memur bulunur.
(5) Bölge kurulu, ayda bir toplanır. Bölge kurulunun başkanı, bölge
kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Bölge kurulu üye tamsayısının
salt çoğunluğu ile toplanır ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar alır.
(6) Bölge kurullarının denetimi, adalet müfettişlerince yapılır.
Bilirkişilik Bölge Kurullarının Görevleri
MADDE 8 – (1) Bölge kurullarının görevleri şunlardır:
a) Bilirkişilik hizmetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak.
b) Bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine
karar vermek.
c) Sicile kayıtlı bilirkişilerin temel ve alt uzmanlık alanlarına göre
bilirkişilik listelerini oluşturmak.
ç) Bilirkişilerin sicil ve listeden çıkarılmasına karar vermek.
d) İlgili mevzuat çerçevesinde bilirkişilerin denetimini yapmak ve
performansını ölçmek.
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e) Özel hukuk tüzel kişilerinin bilirkişilik faaliyetinde bulunmalarına
izin vermek, izinlerini iptal etmek, bilirkişiliğe ilişkin faaliyet ve raporlarını denetlemek.
f ) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanının Görevleri
MADDE 9 – (1) Bölge kurulu başkanının görevleri şunlardır:
a) Bölge kurulunun uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak.
b) Bölge kurulu kararlarını uygulamak.
c) Bölge kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve toplantılara
başkanlık etmek; Kurul üyelerinden en az ikisinin imzası ile verilecek
önerileri gündeme almak.
ç) Bilirkişiliğe kabul edilenlerin sicil ve listeye kayıt işlemlerini
yürütmek.
d) Sicil ve listeden çıkarılmasına karar verilen bilirkişilerle ilgili işlemleri yürütmek.
e) Bilirkişilik temel ilkeleri ile etik ilkeleri ihlal ettiği iddia edilen
bilirkişiler hakkında başvuru üzerine veya resen gerekli inceleme ve
araştırmayı yapmak veya yaptırmak.
f ) Bilirkişilere veya bilirkişilik için başvuru yapanlara ilişkin ihtiyaç
duyulan bilgi ve belgeleri ilgili kurum veya kuruluşlardan istemek,
gerektiğinde ilgilileri davet etmek ve dinlemek.
g) Bölge kurulu yazı işleri müdürlüğü personelini denetlemek.
ğ) Bölge kurulunun diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği hâlinde
çalışmasını sağlamak.
h) Bilirkişi raporlarını belirlenen esaslar dâhilinde arşivlemek.
ı) Yıllık faaliyet raporu hazırlayarak Bakanlığa sunmak.
i) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Bölge kurulu başkanı münhasıran bu Kanunda belirtilen görevleri
yerine getirir; bölge kurulu başkanına başka bir görev verilemez.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – Bilirkişiliğe Kabul, Bilirkişilik Sicili ve Bilirkişilik Listesi
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
MADDE 10 – (1) Bilirkişilik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde
aşağıdaki şartlar aranır:
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü
maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan
tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
948

b) Daha önce kendi isteği dışında bilirkişilik sicilinden çıkarılmamış
olmak.
c) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya
da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak
yasaklanmamış olmak.
ç) Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.
d) Bilirkişilik temel eğitimini tamamlamak.
e) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış
olmak ya da daha fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen
çalışmış olmak.
f ) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından
aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan
uzmanlık alanını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık
belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.
g) Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlenen yeterlilik
koşullarını taşımak.
(2) Özel hukuk tüzel kişilerinin bünyesinde bilirkişi olarak çalışacak
kişiler bakımından da birinci fıkradaki şartlar aranır ve düzenlenen
raporlarda bu kişilerin adı ve soyadı ile imzası bulunur.
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(3) Daha önce yaptığı başvurusu mesleki olarak yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik
yapmak için başvuruda bulunamazlar.
(4) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir
uzmanlığa sahip olduğunu ve birinci fıkradaki şartları taşıdığını belgelendirmediği takdirde, bilirkişilik siciline ve listesine kaydedilemez.
Bilirkişiliğe Başvuru, Seçilme Usulü ve Sicile Kayıt
MADDE 11 – (1) Bilirkişiliğe başvuru, ilgilinin yerleşim yerinin veya
mesleki faaliyetlerini yürüttüğü yerin bağlı olduğu bölge kuruluna ya
da adli veya idari yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonuna ilgili
belgeler eklenmek suretiyle yazılı olarak yapılır. Adalet komisyonlarına
yapılan başvurular, bölge kuruluna gönderilir.
(2) Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgelerin eksik olması
hâlinde, başvuru sahibine belgeleri tamamlaması için on beş gün süre
verilir. Eksik belgelerin tamamlanması hâlinde bölge kurulu tarafından
başvuru hakkında karar verilir.
(3) Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından öncelikle
başvuranın 10 uncu maddedeki şartları taşıyıp taşımadığını değerlendirir
ve şartları taşıyanlar arasından başvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı
meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren belgeleri dikkate alarak en
liyakatli olanları seçer.
(4) Bilirkişiliğe kabul edilenler, sicile üç yıl için kaydedilir.
Bilirkişilik Sicilinin ve Listesinin Tutulması ile Bilirkişinin Görevlendirilmesi
MADDE 12 – (1) Bilirkişilik sicilinde aşağıdaki hususlar ile gerekli
görülen diğer bilgiler yer alır:
a) Bilirkişinin adı ve soyadı ile iletişim bilgileri
b) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası
c) Yerleşim yeri
ç) Mesleği
d) Temel ve alt uzmanlık alanları
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e) Çalıştığı kurum veya kuruluşun adı
f ) Bilirkişilik temel eğitim tarihi
g) Hazırlanan rapor sayısı
(2) Bilirkişilik sicili, bölge kurulları ile hâkim ve Cumhuriyet savcılarının erişimine açılır.
(3) Bilirkişilik siciline kayıtlı kişilerin ad ve soyadları, temel ve alt
uzmanlık alanları ve meslekleri gösterilmek suretiyle bölge kurulu bilirkişi
listesi oluşturulur. Bu listeler alenidir.
(4) Bilirkişiler, sicile kaydolmak şartıyla yemin ederek göreve başlar.
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(5) Adli, idari ve askerî yargıda görev alacak bilirkişiler, bölge adliye
mahkemelerinin yargı çevreleri esas alınmak suretiyle bilirkişilik bölge
kurulları tarafından hazırlanan listelerden görevlendirilir. Ancak kendi
bölge kurulu bilirkişi listesinde ilgili uzmanlık alanında bilirkişi olmasına
rağmen diğer bir bölgedeki bilirkişinin, görevlendirme yapılan yere daha
yakın bir mesafede bulunması durumunda, bu listeden de görevlendirme
yapılabilir.
(6) Bölge kurulunun hazırladığı listede bilgisine başvurulacak uzmanlık
dalında bilirkişi bulunmaması hâlinde, diğer bölge kurulları bilirkişilik
listelerinden, burada da bulunmaması hâlinde, 10 uncu maddenin (ç),
(d) ve (e) bentleri hariç birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak kaydıyla listelerin dışından bilirkişi görevlendirilebilir. Listelerin dışından
görevlendirilen bilirkişiler, bölge kuruluna bildirilir.
(7) Yüksek mahkemelerin ilk derece mahkemesi olarak baktıkları
işlerde, tüm bölge kurulları bilirkişilik listelerinde kayıtlı bilirkişiler
arasından görevlendirme yapılabilir.
Bilirkişilik Sicilinden ve Listesinden Çıkarılma
MADDE 13 – (1) Bilirkişiler, aşağıdaki şartlardan birinin gerçekleşmesi hâlinde sicilden ve listeden çıkarılır:
a) Bilirkişiliğe kabul şartlarının kaybedilmesi veya sicile kabul tarihinde
gerekli şartların bulunmadığının sonradan tespit edilmesi.
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b) Kanuni bir sebep olmaksızın bilirkişilik yapmaktan kaçınılması
veya raporun belirlenen süre içinde mazeretsiz olarak verilmemesi.
c) Bilirkişilik görevi ve bu görevin gerektirdiği etik ilkelerle bağdaşmayan, güven duygusunu sarsıcı tutum ve davranışlarda bulunulması.
ç) 3 üncü maddede belirtilen temel ilkelere aykırı olarak bilirkişilik
faaliyetinde bulunulması.
d) Bölge kurulu tarafından yapılacak performans değerlendirmeleri
sonucunda yeterli bulunulmaması.
e) Bilirkişilik süresinin dolmasına rağmen süresi içerisinde yenileme
talebinde bulunulmaması.
f ) Bilirkişinin sicilden çıkarılmayı talep etmesi.
(2) Birinci fıkranın (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen hâllerde
ihlalin niteliğine göre sicilden ve listeden çıkarma yaptırımı yerine uyarma
veya bir yıla kadar geçici süreyle listeden çıkarma yaptırımı uygulanabilir.
Denetim ve İnceleme
MADDE 14 – (1) Bilirkişiler, görevleriyle ilgili tutum ve davranışlarının veya hazırladıkları raporların ilgili mevzuata uygunluğu bakımından
bölge kurulları tarafından resen veya başvuru üzerine denetlenir.
(2) Hâkim veya Cumhuriyet savcısı, görevlendirdiği bilirkişinin göreviyle ilgili tutum ve davranışlarının veya hazırladığı raporun mevzuata
uygun olmadığına ilişkin kanaat edinmesi durumunda, bu hususu bölge
kuruluna bildirir.
(3) Bölge kurulları, bilirkişi raporlarını özel veya teknik bilgi yönünden denetleyemez.
(4) Bilirkişi raporlarının özel veya teknik bilgi yönünden içeriğine
ilişkin bölge kurullarına başvuru yapılamaz; yapılan başvurular incelenmeksizin reddedilir.
(5) Bölge kurulu yaptığı inceleme sırasında yargı mercilerinden,
kamu kurum ve kuruluşlarından, meslek odalarından, özel hukuk tüzel
kişilerinden ve gerçek kişilerden inceleme konusuyla ilgili bilgi ve belge
talep edebilir. İlgililerce bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.
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(6) Bilirkişilik sicili ve listesinde kayıtlı olmayıp da 12 nci maddenin
altıncı fıkrası uyarınca görevlendirilenler ile listeye kaydolmaktan muaf
tutulanlar, 3 üncü maddede belirtilen temel ilkeler ile etik ilkelere aykırı
olarak bilirkişilik faaliyetinde bulunduklarının tespit edilmesi hâlinde,
bölge kurulu kararıyla bilirkişilik yapmaktan yasaklanabilir. Bu karar,
ilan edilmek üzere Daire Başkanlığına bildirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – Çeşitli ve Son Hükümler
İtiraz ve Dava Hakkı
MADDE 15 – (1) Bölge kurulu kararlarına karşı, kararın tebliğ veya
ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde kararı veren bölge kuruluna itiraz
edilir. Bölge kurulunun itiraz üzerine verdiği kararlara karşı yetkili idare
mahkemesine dava açılabilir.
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Huzur Hakkı ve Kurulların İhtiyaçlarının Karşılanması
MADDE 16 – (1) Danışma Kurulu üyelerine, her toplantı için (2250)
gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan
tutarda huzur hakkı veya huzur ücreti ödenir.
(2) Bölge kurulu üyelerine, ayda dört toplantıyı geçmemek üzere her
toplantı için (2250) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı
sonucunda bulunan tutarda huzur hakkı ödenir.
(3) Kurulan bilim komisyonu üyelerinden, öğretim elemanları ile
uhdesinde kamu görevi bulunmayanlara ayda dördü geçmemek üzere
fiilen görev yapılan her gün için (2250) gösterge rakamının memur
aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak tutarda huzur hakkı
veya huzur ücreti ödenir.
(4) Bakanlık, Danışma Kurulu, bölge kurulu ve bilim komisyonu
toplantılarına başka bir mahalden gelerek katılan üyelerin gündelik, yol
gideri, konaklama ve diğer zorunlu giderleri, 10/2/1954 tarihli ve 6245
sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.
(5) Kurulların ve bilim komisyonunun ihtiyaçlarına yönelik harcamalar ile ödenecek huzur hakları ve huzur ücretleri Bakanlık bütçesinden
karşılanır.
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Kadrolar
MADDE 17 – (1) Ekli (1), (2) ve (3) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) ve (II) sayılı
cetvellerin Adalet Bakanlığına ait bölümlerine eklenmiştir.
(2) Ekli (4) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Adlî Tıp Kurumuna ait bölümüne eklenmiştir.
Yönetmelik
MADDE 18 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler
Bakanlık tarafından yürürlüğe konulur.
Bu kanun ile 10 kanun ve 1 kanun hükmünde kararnamede
toplam 56 madde değiştirilmiş,
3 madde yürürlükten kaldırılmıştır.
(c). 22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu:
Özeti
Bu kanun ile;
•

Marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel
ürün adlarına ilişkin başvurular, tescil ve tecil sonrası işlemler ve bu
hakların ihlaline dair hukuki ve cezai yaptırımlar düzenlemekte,

•

Anayasa Mahkemesinin sınai mülkiyet hakları alanında söz
konusu olabilecek muhtemel iptal kararları nedeniyle ortaya
çıkabilecek sorunların ve hak kayıplarının ortadan kaldırılması
amaçlanmaktadır.

•

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır, ayrıntıları içerik bölümünde arz edilmiştir.
Başlangıç Hükümleri – Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan
Yararlanacak Kişiler
Birinci Kitap – Marka
-- Birinci Kısım: Marka hakkı ve kapsamı
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-- İkinci Kısım: Başvuru ve itiraz
-- Üçüncü Kısım: Tescil, koruma süresi ve yenileme
-- Dördüncü Kısım: Lisans
-- Beşinci Kısım: Hakkın sona ermesi
-- Altıncı Kısım: Marka hakkına tecavüz
-- Yedinci Kısım: Garanti markası ve ortak marka
İkinci Kitap – Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı hakkı
-- Birinci Kısım: Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı hakkı
-- İkinci Kısım: Başvuru ve itirazlar
-- Üçüncü Kısım: Tescil ve değişiklik talepleri
-- Dördüncü Kısım: Hakkın kapsamı, kullanım ve denetim
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-- Beşinci Kısım: Hakkın sona ermesi
-- Altıncı Kısım: Hakka tecavüz
Üçüncü Kitap – Tasarım
-- Birinci Kısım: Tasarım hakkı ve kapsamı
-- İkinci Kısım: Başvuru, inceleme ve tescil
-- Üçüncü Kısım: Haksahipliği ve gasp
-- Dördüncü Kısım: Çalışanların tasarımları
-- Beşinci Kısım: Lisans
-- Altıncı Kısım: Hakkın sona ermesi
-- Yedinci Kısım: Tasarım hakkına tecavüz
Dördüncü Kitap – Patent ve faydalı model
-- Birinci Kısım: Patent hakkı
-- İkinci Kısım: Başvuru, patentin verilmesi ve itiraz
-- Üçüncü Kısım: Patent sürecine ilişkin işlemler
-- Dördüncü Kısım: Hak sahipliği ve gasp
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-- Beşinci Kısım: Çalışanların buluşları
-- Altıncı Kısım: Ek ve gizli patent
-- Yedinci Kısım: Lisans
-- Sekizinci Kısım: Hakkın sona ermesi
-- Dokuzuncu Kısım: Patent hakkına tecavüz
-- Onuncu Kısım: Faydalı model
Beşinci Kitap – Ortak ve diğer hükümler
-- Birinci Kısım: Ortak hükümler
-- İkinci Kısım: Diğer hükümler
İçeriği
BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ – Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan
Yararlanacak Kişiler
Amaç ve Kapsam
Madde 1 – (1) Bu Kanunun amacı; marka, coğrafi işaret, tasarım,
patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır.
(2) Bu Kanun; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model
ile geleneksel ürün adlarına ilişkin başvuruları, tescil ve tescil sonrası
işlemleri ve bu hakların ihlaline dair hukuki ve cezai yaptırımları kapsar.
Korumadan Yararlanacak Kişiler
MADDE 3 – (1) Bu Kanunla sağlanan korumadan;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
b) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai
ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler,
c) Paris Sözleşmesi veya 15/4/1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü
Kuruluş Anlaşması hükümleri dâhilinde başvuru hakkına sahip kişiler,
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ç) Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki
kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki
kişiler yararlanır.
BİRİNCİ KİTAP – Marka
BİRİNCİ KISIM – Marka Hakkı ve Kapsamı
Marka Olabilecek İşaretler
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Madde 4 – (1) Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin
diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini
sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve
kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir
olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür
işaretten oluşabilir.
Marka Tescilinde Mutlak Ret Nedenleri
Madde 5 – (1) Aşağıda belirtilen işaretler, marka olarak tescil edilmez:
a) 4 üncü madde kapsamında marka olamayacak işaretler.
b) Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler.
c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi
kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı
gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret
veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.
ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş
ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya
ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.
d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek,
sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret
veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.
e) Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini
veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli
değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler.

TBMM 26. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

f ) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.
g) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler.
ğ) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında
kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından
halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş
olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler.
h) Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler.
ı) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.
i) Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren
işaretler.
(2) Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu
mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik
kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine
göre reddedilemez.
(3) Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Kuruma
sunulması hâlinde birinci fıkranın (ç) bendine göre reddedilemez. Muvafakatnameye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Marka Tescilinde Nispi Ret Nedenleri
MADDE 6 – (1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş
veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği
ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle,
tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk
tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa
itiraz üzerine başvuru reddedilir.
(2) Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve
haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek
kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin
itirazı üzerine reddedilir.

957

TBMM 26. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

(3) Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz
bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde
edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.
(4) Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki
tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları,
aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.
(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış
bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir
yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt
edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın
tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına
bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
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(6) Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet
hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.
(7) Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle
koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak
marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer
mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı
üzerine reddedilir.
(8) Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona
ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer
olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu,
önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın
kullanılmış olması şartıyla reddedilir.
(9) Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.
Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı ve İstisnaları
Madde 7 – (1) Bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla
elde edilir.
(2) Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka sahibinin, izinsiz olarak yapılması hâlinde, aşağıda belirtilen
fiillerin önlenmesini talep etme hakkı vardır:
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a) Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına
giren mal veya hizmetlerde kullanılması.
b) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı
mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve
bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de
dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.
c) Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı
tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde
edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek
nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması.
(3) Aşağıda belirtilen durumlar, işaretin ticaret alanında kullanılması
hâlinde, ikinci fıkra hükmü uyarınca yasaklanabilir:
a) İşaretin, mal veya ambalajı üzerine konulması.
b) İşareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin
teklif edilmesi, bu amaçlarla stoklanması veya işaret altında hizmetlerin
sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi.
c) İşareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi.
ç) İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.
d) İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya
meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod,
anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması.
e) İşaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması.
f ) İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda
kullanılması.
(4) Markanın sahibine sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka
tescilinin yayım tarihi itibarıyla hüküm ifade eder. Ancak marka başvurusunun Bültende yayımlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin
ilan edilmiş olması hâlinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller
nedeniyle başvuru sahibi, tazminat davası açmaya yetkilidir. Mahkeme,
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öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin yayımlanmasından önce karar veremez.
(5) Marka sahibi, üçüncü kişiler tarafından dürüstçe ve ticari hayatın
olağan akışı içinde, markasının aşağıda belirtilen biçimlerde kullanılmasını engelleyemez:
a) Gerçek kişilerin kendi ad veya adresini belirtmesi.
b) Malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım
amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya sunuluş zamanına ya
da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması.
c) Özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde,
malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu
hâllerde kullanılması.
Markanın Başvuru Eserlerinde Yer Alması
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MADDE 8 – (1) Tescilli bir markanın, basılı olarak veya elektronik
ortamda sunulan sözlük, ansiklopedi ya da başka bir başvuru eserinde,
tescilli olduğu belirtilmeden jenerik ad izlenimi verecek şekilde yayımlanması durumunda, marka sahibinin talebine bağlı olarak yayımcı,
elektronik ortamda sunulan eserlerde derhâl, basılı eserlerde ise yayımın
talebi takip eden ilk baskısında markanın tescilli olduğunu belirtmek
suretiyle yanlışlığı düzeltir ya da markayı eserden kaldırır.
Markanın Kullanılması
MADDE 9 – (1) Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir
sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi
tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına
beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.
(2) Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı
kullanma kabul edilir:
a) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla
kullanılması.
b) Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında
kullanılması.
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(3) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi
tarafından kullanım olarak kabul edilir.
Ticari Vekil veya Temsilci Adına Tescilli Markaya İlişkin Talepler
MADDE 10 – (1) Marka sahibinin izni olmadan markanın aynı veya
ayırt edilemeyecek kadar benzerinin ticari vekil ya da temsilci adına
tescilinin yapılması hâlinde, ticari vekil veya temsilcinin haklı bir sebebi
yoksa marka sahibi mahkemeden, markasının kullanımının yasaklanmasını talep edebileceği gibi söz konusu tescilin kendisine devredilmesini
de talep edebilir.
İKİNCİ KISIM – Başvuru ve İtiraz
BİRİNCİ BÖLÜM – Başvuru, Rüçhan Hakkı ve İnceleme
Başvuru Şartları, Sınıflandırma ve Bölünme
MADDE 11 – (1) Marka başvurusu;
a) Başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren başvuru formunu,
b) Marka örneğini,
c) Başvuruya konu mal veya hizmetlerin listesini,
ç) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgiyi,
d) Başvuru, ortak marka veya garanti markası için yapılmışsa 32 nci
madde kapsamında düzenlenmiş teknik şartnameyi,
e) Rüçhan hakkı talebi varsa rüçhan hakkı talep ücretinin ödendiğini
gösterir bilgiyi,
f ) Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmışsa bunların Latin alfabesindeki karşılığını kapsar.
(2) Her başvuruyla sadece bir markanın tescili talep edilebilir.
(3) Başvuruya konu mal veya hizmetler 12/7/1995 tarihli ve 95/7094
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmamız kararlaştırılan Markaların
Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına
İlişkin Nis Anlaşmasına göre sınıflandırılır. Kurum, başvuruda yer alan
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mal veya hizmetlerin ait olduğu sınıflarda ve sınıf numaraları üzerinde
gerekli düzeltmeleri yapabilir.
(4) Mal veya hizmetlerin aynı sınıflarda yer almaları benzer olduklarına,
farklı sınıflarda yer almaları da benzer olmadıklarına karine teşkil etmez.
(5) Marka başvurusu, başvuru sahibinin talebi üzerine, tescil edilene
kadar, başvuru kapsamındaki mal veya hizmetler bakımından iki ya da
daha fazla başvuruya bölünebilir.
(6) Marka başvurusunda yer alan içerikte, marka örneğinde veya mal
ya da hizmet listesinde değişiklikleri kapsamayan imla hataları ve açık
maddi hatalar başvuru sahibinin talebi üzerine düzeltilir.
(7) Başvuru, sınıflandırma ve bölünmeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Rüçhan Hakkı ve Etkisi
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MADDE 12 – (1) Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü
Kuruluş Anlaşmasına taraf devletlerden birinin uyruğunda olan ya da bu
devletlerden birinin uyruğunda olmamakla birlikte bunlardan birinde
yerleşim yeri veya işler durumda ticari müessesesi bulunan gerçek ya da
tüzel kişiler veya bunların halefleri, bu devletlerin herhangi birinde yetkili
mercilere markanın tescili için usulüne uygun olarak yaptıkları başvuru
tarihinden itibaren altı aylık süre içinde, Paris Sözleşmesi hükümleri
kapsamında aynı marka ve aynı mal veya hizmetler için Türkiye’de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanır. Bu süre içinde
kullanılmayan rüçhan hakları düşer. Rüçhan hakkından yararlanılabilmesi için ilk başvuru yapılan devletin yetkili makamından rüçhan hakkı
belgesi alınması şarttır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen gerçek veya tüzel kişiler ya da bunların
halefleri, Paris Sözleşmesi ve Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf olmayan herhangi bir devlette yaptıkları usulüne uygun marka
başvurusuna dayanarak birinci fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde
rüçhan hakkından yararlanır.
(3) Başvuruya konu markanın kullanılacağı mal veya hizmetleri
Türkiye’de açılan ulusal ya da uluslararası sergilerde ya da Paris Sözleşmesi
veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf devletlerde açılan
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resmî ya da resmî olarak tanınan uluslararası sergilerde markayla birlikte
teşhir eden ve markanın tasdikli örneğini ibraz eden 3 üncü maddede
belirtilen gerçek veya tüzel kişiler, teşhir tarihinden itibaren altı ay içinde
Türkiye’de aynı markanın tescili için başvuru yapma konusunda rüçhan
hakkından yararlanır.
(4) Başvuruda belirtilen markanın kullanılacağı mal veya hizmetler,
sergide görünür şekilde, resmî açılış tarihinden önce markayla birlikte
teşhir edilmişse rüçhan hakkı süresi, malların sergiye konulduğu veya
hizmetin teşhir edildiği tarihten itibaren başlar.
(5) Herhangi bir sergide teşhir edilmiş mal veya hizmetler bakımından
birden çok başvuru yapılmışsa, bu mal veya hizmetleri ilk teşhir eden
kişi, aynı zamanda teşhir edilmesi hâlinde ise ilk başvuruda bulunan kişi
rüçhan hakkından yararlanır.
(6) Rüçhan hakkına dayanılarak başvuru yapıldığı takdirde, rüçhan
hakkının doğduğu tarihten sonra üçüncü kişiler tarafından yapılan ve
rüçhan hakkına konu olan marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar
benzer olan ve aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetleri kapsayan
başvurular reddedilir.
Rüçhan Hakkının Talep Edilmesi ve Hükmü
MADDE 13 – (1) Başvuru sahibi, yararlanmak istediği rüçhan hakkını başvuruyla birlikte talep ücretini ödeyerek belirtir. Başvuru sahibi,
rüçhan hakkı belgesini başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde vermediği
takdirde rüçhan hakkı talebi yapılmamış sayılır.
(2) Rüçhan hakkının hüküm ve sonuçları, 12 nci maddede belirtilen
tarihler itibarıyla doğar.
(3) Marka başvurusu için birden fazla rüçhan hakkı talep edilmesi
durumunda rüçhan hakkı, geçerli olan ilk rüçhan tarihi itibarıyla başlar.
(4) Rüçhan hakkı talebine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Madrid Protokolü Kapsamında Yapılan Uluslararası Marka Başvuruları
MADDE 14 – (1) 5/8/1997 tarihli ve 97/9731 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile katılmamız kararlaştırılan Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile İlgili Protokol kapsamında yapılan bir
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uluslararası başvuru, Kuruma doğrudan yapılan bir başvuruyla aynı
sonuçları doğurur. Bu başvuru, uluslararası başvuru tarihinin ilk saat ve
dakikasında yapılmış sayılır. Aynı tarihli birden çok uluslararası başvurunun bulunması hâlinde uluslararası tescil numarası küçük olan başvuru
önce yapılmış sayılır.
(2) Uluslararası başvuru, başvuru veya varsa rüçhan tarihinden sonraki
tarihte yapılmış olan ancak kendisinden daha önceki tarihte Kuruma
sunulmuş marka başvurusu veya tescilli marka nedeniyle reddedilemez.
Sonraki tarihli marka başvurusu, önceki tarihli uluslararası marka başvurusu dikkate alınarak 16 ncı maddenin birinci fıkrası hükmüne göre
yeniden değerlendirilir.
(3) Madrid Protokolü kapsamında Kurum tarafından yapılan işlemler
için alınan ücretler tebliğle belirlenir.
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Şeklî İnceleme, Şeklî Eksikliklerin Giderilmesi ve Başvuru Tarihi
MADDE 15 – (1) Kurum, başvurunun 3 üncü ve 11 inci maddelere
uygunluğunu şeklî bakımdan inceler. Şeklî eksiklik bulunmadığına karar
verilmesi hâlinde başvuru, başvurunun alındığı tarih, saat ve dakika
itibarıyla kesinleşir. Şeklî eksiklik bulunması hâlinde başvuru sahibine
eksikliği gidermesi için iki ay süre verilir.
(2) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerine
ilişkin eksiklik bulunması hâlinde başvuru tarihi eksikliğin giderildiği
tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinleşir. 11 inci maddenin birinci fıkrasının (d), (e) ve (f ) bentlerine ilişkin eksiklikler başvuru tarihinin
kesinleşmesini etkilemez.
(3) Süresi içinde eksiklikleri giderilmeyen başvuru işlemden kaldırılır.
Ancak başvurunun birden fazla sınıfı kapsayan mal veya hizmetler için
yapılmış olması ve sınıflara ilişkin ücret eksikliğinin süresinde giderilmemesi hâlinde başvuru, ödenen ücretin kapsadığı sınıf veya sınıflar
açısından incelenir. 11 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca
rüçhan hakkına ilişkin eksikliklerin giderilmemesi, rüçhan hakkının
kaybı sonucunu doğurur.
(4) 3 üncü madde kapsamına girmeyen gerçek veya tüzel kişilerin
başvurusu reddedilir.
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Başvurunun Mutlak Ret Nedenleri Açısından İncelenmesi ve Yayımlanması
MADDE 16 – (1) Kurum, başvurunun şeklî yönden eksikliği bulunmadığına karar verirse 5 inci madde kapsamında başvuruyu inceler.
İnceleme sonucunda, başvurunun, başvuru kapsamındaki mal veya
hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için tescil edilemeyeceği sonucuna
varılırsa başvuru bu mal veya hizmetler bakımından reddedilir.
(2) Başvuru şartları eksiksiz şekilde yerine getirilmiş ve 15 inci madde
ile bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre reddedilmemiş başvuru
Bültende yayımlanır.
(3) Başvurunun, 15 inci madde ile bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre reddedilmesine yayımdan sonra karar verilmesi hâlinde bu
karar da Bültende ayrıca yayımlanır.
İKİNCİ BÖLÜM – Üçüncü Kişilerin Görüşleri, İtirazlar ve İtirazların
İncelenmesi
Üçüncü Kişilerin Görüşleri
MADDE 17 – (1) Marka başvurusunun yayımlanmasından sonra
herkes, marka başvurusunun 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi
hariç diğer bentleri kapsamında tescil edilemeyeceğini belirten yazılı ve
gerekçeli görüşlerini markanın tesciline kadar Kuruma sunabilir. Ancak
bu kişiler, Kurum nezdinde işlemlere taraf olamaz.
(2) Kurum, görüşleri değerlendirir ve görüşlerin yerinde olduğuna
kanaat getirirse marka başvurusunu kısmen veya tamamen reddeder.
Yayıma İtiraz
MADDE 18 – (1) Bültende yayımlanmış bir marka başvurusunun,
5 inci veya 6 ncı maddelere göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin
itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayımından itibaren
iki ay içinde yapılır.
(2) İtiraz, yazılı ve gerekçeli olarak Kuruma yapılır. İtiraz gerekçelerinin birinci fıkrada belirtilen süre içinde sunulmaması hâlinde itiraz
yapılmamış sayılır. İtirazın incelenmesi için itiraz süresi içinde ücretin
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ödenmesi ve aynı süre içinde ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma
sunulması zorunludur.
Yayıma İtirazın İncelenmesi
MADDE 19 – (1) Kurum, başvuru sahibinden itirazlara ilişkin görüşlerini süresi içinde bildirmesini ister. Kurum gerekli gördüğü takdirde
taraflardan ek bilgi ve belge sunmalarını isteyebilir. Görüşlerin veya
istenilen ek bilgi ve belgelerin süresinde Kuruma sunulmaması hâlinde
itiraz, mevcut bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirilir.
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(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda, itiraz
gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, başvuru sahibinin
talebi üzerine, itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru veya
rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını
itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de
ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı
sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edilir. İtiraz sahibi tarafından bu hususların ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilir. İtiraz
gerekçesi markanın, tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin sadece bir
kısmı için kullanıldığının ispatlanması hâlinde itiraz, sadece kullanımı
ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak incelenir.
(3) İnceleme neticesinde markanın, başvuru kapsamındaki mal veya
hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için tescil edilemeyeceği sonucuna
varılırsa, başvuru bu mal veya hizmetler bakımından reddedilir. Aksi
hâlde itirazın reddine karar verilir.
(4) Kurum gerekli görmesi hâlinde tarafları uzlaşmaya teşvik edebilir. Uzlaşma ile ilgili hususlarda 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu hükümleri uygulanır.
(5) Yayıma itiraza ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Karara İtiraz
MADDE 20 – (1) Kurum tarafından bu Kitap kapsamında alınan
kararlardan zarar gören taraflar, kararlara karşı Kurum nezdinde itiraz
edebilir.
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(2) İtiraz, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde yazılı ve
gerekçeli olarak Kuruma yapılır. İtiraz gerekçelerinin bu süre içinde
sunulmaması hâlinde itiraz yapılmamış sayılır. İtirazın incelenmesi için
itiraz süresi içinde ücretin ödenmesi ve aynı süre içinde ücretin ödendiğine
ilişkin bilginin Kuruma sunulması zorunludur. İtiraz süresinden sonra
itiraz gerekçeleri değiştirilemez ve yeni gerekçeler eklenemez.
Karara İtirazların İncelenmesi
MADDE 21 – (1) Şeklî eksiklik içermeyen itirazlar, Kurul tarafından
incelenir.
(2) Kurul, taraflardan itirazlara ilişkin görüşlerini süresi içinde bildirmelerini ister. Kurum gerekli gördüğü takdirde taraflardan ek bilgi ve
belge sunmalarını isteyebilir. İstenilen ek bilgi ve belgelerin veya görüşlerin
süresinde Kuruma sunulmaması hâlinde itiraz, mevcut bilgi ve belgeler
kapsamında değerlendirilir.
(3) Kurul, 19 uncu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca verilen kararlara
karşı yapılan itirazlarda, gerekli görürse, tarafları 19 uncu maddenin
dördüncü fıkrasına göre uzlaşmaya teşvik edebilir.
(4) Kurul, itiraz hakkında yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucunda Kurumun nihai kararını verir.
ÜÇÜNCÜ KISIM – Tescil, Koruma Süresi ve Yenileme
Tescil
MADDE 22 – (1) Başvurusu eksiksiz yapılmış veya eksiklikleri giderilmiş, 16 ncı madde uyarınca incelenmiş, yayımlanmış, hakkında itiraz
yapılmamış veya yapılan itirazların tümü nihai olarak reddedilmiş ve tescil
ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi de dâhil olmak üzere eksik evrakı, süresi
içinde Kuruma sunularak bütün aşamaları tamamlanmış bir başvuru
tescil edilerek sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır. Markanın tescil
edilmesine ilişkin ücretin ödenmemesi ve ödendiğine ilişkin bilginin
süresi içinde Kuruma sunulmaması hâlinde başvuru işlemden kaldırılır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen aşamalardan herhangi biri tamamlanmadan tescil edilen marka, tescilli marka olarak kabul edilmez, başvuru
işlemleri tamamlanmayan aşamadan devam ettirilir ve bu durum Bültende
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yayımlanır. Bu başvuruların tekrar tesciline karar verilirse daha önce
ödenen tescil ücreti tekrar talep edilmez. Ancak tescil tarihinden itibaren
iki yıl geçmiş olması hâlinde, markanın tescil durumu tamamlanmayan
aşamadan etkilenmez.
(3) Sicil alenidir. Talep edilmesi ve ücretinin ödenmesi şartıyla sicil
örneği verilir.
(4) Sicile kayıt, yayım ve tescil işlemlerine ilişkin usul ve esaslar
yönetmelikle belirlenir.
Koruma Süresi ve Yenileme
MADDE 23 – (1) Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden
itibaren on yıldır. Bu süre, onar yıllık dönemler hâlinde yenilenir.
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(2) Yenileme talebinin marka sahibi tarafından koruma süresinin
sona erdiği tarihten önceki altı ay içinde yapılması ve aynı süre içinde
yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması gerekir.
Bu süre içinde talebin yapılmaması veya yenileme ücretinin ödendiğine
ilişkin bilginin Kuruma sunulmaması hâlinde, yenileme talebi, koruma
süresinin sona erdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde ek ücretin
ödenmesi şartıyla da yapılabilir.
(3) Marka, tescil kapsamında bulunan mal veya hizmetlerin bir kısmı
için de yenilenebilir.
(4) Ortak markanın yenilenmesi için gruba dâhil işletmelerden birinin
talebi yeterlidir.
(5) Yenileme, önceki koruma süresinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren hüküm ifade eder. Yenileme, sicile kaydedilir ve Bültende
yayımlanır.
DÖRDÜNCÜ KISIM – Lisans
MADDE 24 – (1) Marka hakkı, tescil edildiği mal veya hizmetlerin
bir kısmı ya da tamamı için lisans sözleşmesine konu olabilir.
(2) Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans, inhisari değildir. İnhisari
olmayan lisans sözleşmelerinde lisans veren markayı kendi kullanabileceği
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gibi üçüncü kişilere de başka lisanslar verebilir. İnhisari lisans sözleşmelerinde lisans veren, başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı
tutmadıkça kendisi de markayı kullanamaz.
(3) Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans sahipleri, lisanstan
doğan haklarını üçüncü kişilere devredemez veya alt lisans veremez.
(4) Lisans veren, lisans alan tarafından üretilecek malın veya sunulacak
hizmetlerin kalitesini garanti altına alacak önlemleri alır. Lisans alan, lisans
sözleşmesinde yer alan şartlara uymak zorundadır. Aksi takdirde marka
sahibi, tescilli markadan doğan haklarını lisans alana karşı ileri sürebilir.
BEŞİNCİ KISIM – Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM – Hükümsüzlük ve İptal
Hükümsüzlük Hâlleri ve Hükümsüzlük Talebi
MADDE 25 – (1) 5 inci veya 6 ncı maddede sayılan hâllerden birinin
mevcut olması hâlinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne
karar verilir.
(2) Menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve
kuruluşları markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilir.
(3) Marka hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka sahibi
olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılır. Markanın
hükümsüzlüğü davalarında Kurum taraf gösterilmez.
(4) Bir marka, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d)
bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil
edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce
ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz.
(5) Hükümsüzlük hâlleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal
veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yönünden
kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. Marka örneğini değiştirecek biçimde
hükümsüzlük kararı verilemez.
(6) Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği
veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca
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sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötüniyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez.
(7) 6 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca açılan hükümsüzlük
davalarında 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü def ’i olarak ileri
sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır. Hükümsüzlüğü istenen markanın başvuru
veya rüçhan tarihinde, davacının markası en az beş yıldır tescilli ise davacı
ayrıca, söz konusu başvuru veya rüçhan tarihinde 19 uncu maddenin
ikinci fıkrasında belirtilen şartların yerine getirildiğini ispatlar.
İptal Hâlleri ve İptal Talebi
MADDE 26 – (1) Aşağıdaki hâllerde talep üzerine Kurum tarafından
markanın iptaline karar verilir:
a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hâllerin mevcut olması.
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b) Marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının
sonucu olarak markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın
bir ad hâline gelmesi.
c) Marka sahibi tarafından veya marka sahibinin izniyle gerçekleştirilen kullanım sonucunda markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin
özellikle niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltması.
ç) 32 nci maddeye aykırı kullanımın olması.
(2) İlgili kişiler, Kurumdan markanın iptalini isteyebilir.
(3) Marka iptal talepleri, talep tarihinde sicilde marka sahibi olarak
kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı ileri sürülür.
(4) Markanın, beş yıllık sürenin dolması ile iptal talebinin Kuruma
sunulduğu tarih arasında tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından
ciddi biçimde kullanılmış olması hâlinde, birinci fıkranın (a) bendine
ilişkin iptal talepleri reddedilir. İptal talebinde bulunulacağı düşünülerek
kullanım gerçekleşmişse talebin Kuruma sunulmasından önceki üç ay
içinde gerçekleşen kullanım dikkate alınmaz.
(5) İptal hâlleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete
ilişkin bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi iptale
karar verilir. Marka örneğini değiştirecek biçimde iptal kararı verilemez.
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(6) İptal incelemesi sırasında hak sahibinin değişmesi hâlinde, sicilde
hak sahibi olarak görünen kişiye karşı işlemlere devam edilir.
(7) İptal talepleri, iptali istenen markanın sahibine tebliğ edilir. Marka
sahibi bir ay içinde talebe ilişkin delillerini ve cevaplarını Kuruma sunar.
Söz konusu bir aylık süre içinde talep edilmesi hâlinde Kurum bir aya
kadar ek süre verir. Kurum gerekli gördüğü takdirde ek bilgi ve belge
sunulmasını isteyebilir. Kurum, iddia ve savunmalar ile sunulan deliller
çerçevesinde dosya üzerinden kararını verir.
Hükümsüzlüğün ve İptalin Etkisi
MADDE 27 – (1) 25 inci madde gereğince markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi hâlinde bu karar marka başvuru tarihinden itibaren
etkili olup, markaya bu Kanunla sağlanan koruma hiç doğmamış sayılır.
(2) 26 ncı madde gereğince markanın iptaline karar verilmesi hâlinde
ise bu karar, iptal talebinin Kuruma sunulduğu tarihten itibaren etkilidir.
Ancak talep üzerine, iptal hâllerinin daha önceki bir tarihte doğmuş
olması hâlinde iptal kararının bu tarihten itibaren etkili olacağına karar
verilebilir.
(3) Marka sahibinin ağır ihmali veya kötüniyetli olarak hareket etmesi
nedeniyle zarar görenlerin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlük ve ikinci fıkranın ikinci cümlesinde düzenlenmiş olan iptal kararının geriye dönük etkisi aşağıdaki durumları etkilemez:
a) Karardan önce, markanın sağladığı haklara tecavüz nedeniyle açılan
davada verilen kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar.
b) Karardan önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmeler.
(4) Üçüncü fıkranın (b) bendi kapsamındaki sözleşmeler uyarınca
ödenmiş bedelin, hakkaniyet gereği kısmen ya da tamamen iadesi
istenebilir.
(5) Markanın hükümsüzlüğüne veya iptaline ilişkin kesinleşmiş kararlar, herkese karşı hüküm doğurur.
(6) Hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden sonra mahkeme, bu
kararı Kuruma resen gönderir.
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(7) Hükümsüzlük veya iptal kararının kesinleşmesinden sonra marka
sicilden terkin edilir ve durum Bültende yayımlanır.
İKİNCİ BÖLÜM – Diğer Sona Erme Hâlleri ve Sonuçları
Sona Erme ve Sonuçları
MADDE 28 – (1) Aşağıdaki hâllerde marka hakkı sona erer:
a) Koruma süresinin dolması ve markanın süresi içinde yenilenmemesi.
b) Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi.
(2) Marka hakkının sona ermesi, sona erme sebebinin gerçekleşmiş
olduğu andan itibaren hüküm ifade eder.
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(3) Marka sahibi, markanın tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin
tamamından veya bir kısmından vazgeçebilir. Vazgeçme yazılı olarak
Kuruma bildirilir ve vazgeçme nedeniyle marka hakkının sona erdiği Bültende yayımlanır. Vazgeçme, sicile kayıt tarihi itibarıyla hüküm doğurur.
(4) Sicile kaydedilmiş hak ve lisans sahiplerinin izni olmadıkça marka
sahibi marka hakkından vazgeçemez. Marka üzerinde, üçüncü kişi tarafından hak sahipliği iddia edilmiş ve bu hususta alınan tedbir kararı sicile
kaydedilmişse, bu kişinin izni olmadıkça, markadan doğan haklardan
vazgeçilemez.
(5) Marka başvurusu, markanın tescil edilmesinden önce, başvuru
sahibi tarafından geri çekilebilir. Marka hakkından vazgeçmeye ilişkin
hükümler marka başvurusunun geri çekilmesi hakkında da uygulanır.
ALTINCI KISIM – Marka Hakkına Tecavüz
Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller
MADDE 29 – (1) Aşağıdaki fiiller marka hakkına tecavüz sayılır:
a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7 nci maddede belirtilen
biçimlerde kullanmak.
b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek
kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.
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c) Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle
markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz
yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir
şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek,
ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak
için öneride bulunmak.
ç) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.
(2) 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü tecavüz davalarında def ’i
olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin
belirlenmesinde dava tarihi esas alınır.
Marka Hakkına Tecavüze İlişkin Cezai Hükümler
MADDE 30 – (1) Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas
suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden
veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran,
nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin
güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(2) Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve
beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(3) Yetkisi olmadığı hâlde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan
dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(4) Bu maddede yer alan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde
işlenmesi hâlinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(5) Bu maddede yer alan suçlardan dolayı cezaya hükmedebilmek için
markanın Türkiye’de tescilli olması şarttır.
(6) Bu maddede yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması
şikâyete bağlıdır.
(7) Başkasının hak sahibi olduğu marka taklit edilerek üretilmiş
malı, satışa arz eden veya satan kişinin bu malı nereden temin ettiğini
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bildirmesi ve bu suretle üretenlerin ortaya çıkarılmasını ve üretilmiş
mallara elkonulmasını sağlaması hâlinde hakkında cezaya hükmolunmaz.
YEDİNCİ KISIM – Garanti Markası ve Ortak Marka
MADDE 31 – (1) Garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında
birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.
(2) Garanti markasının, marka sahibinin veya marka sahibine iktisaden bağlı olan işletmenin mal veya hizmetlerinde kullanılması yasaktır.
(3) Ortak marka, üretim veya ticaret ya da hizmet işletmelerinden
oluşan bir grup tarafından kullanılan işarettir.
(4) Ortak marka, gruptaki işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer
işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarar.
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Garanti Markası veya Ortak Marka Teknik Şartnamesi
MADDE 32 – (1) Garanti markası veya ortak markanın tescili için
markanın kullanımına ilişkin usul ve esasları gösteren teknik şartnamenin
başvuruyla birlikte sunulması zorunludur.
(2) Garanti markası teknik şartnamesi; markanın garanti ettiği mal
veya hizmetlerin ortak özelliklerini, markanın kullanılma usullerini,
markayı kullanım hakkının verilmesinden sonra denetimlerin nasıl ve
hangi sıklıkta yapılacağı ile teknik şartnameye aykırı kullanma hâlinde
uygulanacak müeyyideleri belirler.
(3) Ortak marka teknik şartnamesi; ortak markayı kullanmaya yetkili
işletmeler ile bu işletmelerin oluşturdukları topluluğa üyelik şartlarını,
markanın kullanım şartları ve varsa müeyyideleri belirler. Ortak markanın tescili ve ortak marka hakkından vazgeçilmesi için gruba dâhil
işletmelerin tümü birlikte hareket eder.
(4) Ortak markayı kullanmaya yetkili olan gruba dâhil işletmeler tek
başına dava açmaya yetkilidir.
(5) Teknik şartnamede yapılacak değişiklikler, Kurum tarafından
onaylanmadıkça uygulanamaz.

TBMM 26. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

(6) Teknik şartname, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen şartları
içermediği ya da kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olduğu takdirde,
teknik şartnamede gerekli değişikliklerin yapılması, Kurum tarafından
marka sahibine bildirilir. Marka sahibinin bildirim tarihinden itibaren
altı ay içinde gerekli değişiklikleri yapmaması ve teknik şartnameyi
düzeltmemesi hâlinde garanti markası veya ortak markanın tescil talebi
reddedilir.
(7) Marka sahibinin, garanti markası veya ortak markanın devamlılık
arz eder biçimde teknik şartnameye aykırı olarak kullanılmasını engellemek için gerekli önlemleri almaması sebebiyle ilgili kişilerin, Cumhuriyet
savcısının veya ilgili kamu kurum ve kuruluşunun başvurusu üzerine
tanınan süre içinde söz konusu aykırı kullanımın düzeltilmemesi hâlinde,
markanın iptaline karar verilir.
(8) Teknik şartnameye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
İKİNCİ KİTAP – Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı
BİRİNCİ KISIM – Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Hakkı
Koruma Kapsamındaki Ürünler
MADDE 33 – (1) Doğal ve beşerî unsurların bir araya gelmesi sonucu
gıda, tarım, maden, el sanatları ürünleri ve sanayi ürünlerinden bu Kitapta
yer alan şartlara uygun olanlar, tescil edilmesi şartıyla, coğrafi işaret veya
geleneksel ürün adı korumasından yararlanır.
Menşe Adı, Mahreç İşareti ve Geleneksel Ürün Adı
MADDE 34 – (1) Coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer
özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke
ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaretler, aşağıda belirtilen özelliklerine göre menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil edilir:
a) Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya istisnai durumlarda
ülkeden kaynaklanan, tüm veya esas özelliklerini bu coğrafi alana özgü
doğal ve beşerî unsurlardan alan, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerin
tümü bu coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşen ürünleri tanımlayan
adlar menşe adıdır.
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b) Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya ülkeden kaynaklanan, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından bu coğrafi
alan ile özdeşleşen, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az biri
belirlenmiş coğrafi alanın sınırları içinde yapılan ürünleri tanımlayan
adlar mahreç işaretidir.
(2) Coğrafi bir yer adı içermese dahi birinci fıkrada yer alan şartları
taşıyan bir ürünü belirtmek için geleneksel olarak kullanılan, günlük
dilde yerleşmiş ve coğrafi bir yer adı içermeyen adlar da menşe adı veya
mahreç işareti olabilir.
(3) Menşe adı veya mahreç işareti kapsamına girmeyen ve ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için geleneksel olarak en az otuz yıl süreyle
kullanıldığı kanıtlanan adlar, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması
hâlinde geleneksel ürün adı olarak tanımlanır:
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a) Geleneksel üretim veya işleme yöntemi yahut geleneksel bileşimden
kaynaklanması.
b) Geleneksel hammadde veya malzemeden üretilmiş olması.
Tescil Edilmeyecek Adlar
MADDE 35 – (1) Aşağıda sayılanlar coğrafi işaret olarak tescil edilmez:
a) 34 üncü madde kapsamına girmeyen adlar.
b) Ürünlerin öz adı olmuş adlar.
c) Ürünün gerçek kaynağı konusunda halkı yanıltabilecek olan bitki
tür ve çeşitleri, hayvan ırkları veya benzeri adlar.
ç) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı adlar.
d) 3 üncü maddede belirtilen şartları taşıyan kişiler tarafından başvurusu yapılmış olmasına rağmen kendi ülkesinde korunmayan, koruması
sona eren veya kullanılmayan adlar.
e) Tescilli veya başvurusu yapılmış bir coğrafi işaret ile tamamen veya
kısmen eş sesli olan ve tüketiciyi yanıltabilecek adlar.
(2) Aşağıda sayılanlar geleneksel ürün adı olarak tescil edilmez:
a) 34 üncü maddede yer alan geleneksel ürün adına ilişkin şartları
taşımayan adlar.
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b) Ürünün genel özelliğini ifade eden adlar.
c) Ürünün niteliği konusunda halkı yanıltabilecek adlar.
ç) Kamu düzeni veya genel ahlaka aykırı adlar.
d) 3 üncü maddede belirtilen şartları taşıyan kişiler tarafından başvurusu yapılmış olmasına rağmen kendi ülkesinde korunmayan, koruması
sona eren veya kullanılmayan adlar.
İKİNCİ KISIM – Başvuru ve İtirazlar
BİRİNCİ BÖLÜM – Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Başvurusu
Başvuru Hakkı
MADDE 36 – (1) Aşağıda sayılanlar coğrafi işaret ve geleneksel ürün
adı tescil başvurusunda bulunma hakkına sahiptir:
a) Üretici grupları.
b) Ürün veya ürünün kaynaklandığı coğrafi alanla ilgili kamu kurum
ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.
c) Ürünle ilgili olarak kamu yararına çalışan veya üyelerinin ekonomik
çıkarlarını korumaya yetkili dernekler, vakıflar ve kooperatifler.
ç) Ürünün tek bir üreticisi varsa, bu durumu ispat etmesi şartıyla
ilgili üretici.
(2) Bu Kitap kapsamında üretici; tarım ürünlerini, gıda maddelerini,
madenleri, el sanatları ve sanayi ürünlerini üreten veya işleyen yahut
tedarik zincirinde yer alarak ürünün tescile konu özelliklerini etkileyen
bir işlem yapan kişiyi; üretici grupları ise kanuni oluşumuna veya bileşimine bakılmaksızın aynı ürünün üreticilerinden oluşan birliği ifade eder.
Başvuru Şartları
MADDE 37 – (1) Coğrafi işaret başvurusu aşağıda belirtilen unsurları
içerir:
a) Başvuru yapanın kimliğine ve 36 ncı maddede belirtilen başvuru
hakkına sahip olanlardan hangisine dâhil olduğuna ilişkin bilgileri de
içeren başvuru formu.

977

TBMM 26. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

b) Başvuru yapan gerçek veya tüzel kişinin ürünün tek üreticisi olması
hâlinde, bu hususu ispatlayan bilgi ve belgeler.
c) Tescili istenen coğrafi işaretin adı, menşe adı veya mahreç işaretinden
hangisine uygun olduğuna ve ürün grubuna ilişkin bilgi ile coğrafi işaret
tanımına uygunluğunu kanıtlayan bilgi ve belgeler.
ç) Ürünün tanımı, ürünün ve gerekiyorsa hammaddesinin fiziksel,
kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özelliklerini açıklayan teknik bilgi
ve belgeler.
d) Coğrafi alanın sınırlarını açıkça tanımlayan ve belirleyen bilgi ve
belgeler.
e) Üretim metoduna ve varsa söz konusu ürüne özelliğini veren yerel
üretim teknikleri ile usul ve adetlere ilişkin bilgi ve belgeler.
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f ) Coğrafi işaret tanımı kapsamında coğrafi işaret tesciline konu olan
ürünün niteliğinin, ününün veya diğer özelliklerinin söz konusu coğrafi
alan ile bağlantısını kanıtlayan bilgi ve belgeler.
g) Ürünün söz konusu coğrafi alandaki tarihsel geçmişine ilişkin bilgi
ve belgeler.
ğ) 49 uncu madde hükümlerine uygun olarak denetim biçimini
ayrıntılı olarak açıklayan bilgi ve belgeler.
h) Coğrafi işaretin kullanım biçimi ve varsa etiketleme ve ambalajlama
usullerini açıklayan bilgiler.
ı) Başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi.
(2) Geleneksel ürün adı başvurusu aşağıda belirtilen unsurları içerir:
a) Başvuru yapanın kimliğine ve 36 ncı maddede belirtilen başvuru
hakkına sahip olanlardan hangisine dâhil olduğuna ilişkin bilgileri içeren
başvuru formu.
b) Tescili istenen geleneksel ürün adına ve ürün grubuna ilişkin bilgi
ile 34 üncü maddede yer alan tanıma uygun olduğunu kanıtlayan bilgi
ve belgeler.
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c) Ürünün tanımı, ürünün ve gerekiyorsa hammaddesinin fiziksel,
kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özelliklerini açıklayan teknik bilgi
ve belgeler.
ç) Ürün içeriğinde yer alan hammadde ve diğer bileşenlerin özellikleriyle birlikte ürün karakteristiğine işaret eden ürün hazırlama tekniklerinin
de açıklandığı üretim metodu tanımı.
d) 49 uncu madde hükümlerine uygun olarak denetim biçimini
ayrıntılı olarak açıklayan bilgi ve belgeler.
e) Geleneksel ürün adının kullanım biçimini ve varsa etiketleme ve
ambalajlama usullerini açıklayan bilgi ve belgeler.
f ) Başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi.
(3) Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvurularına ilişkin diğer
usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Başvurunun İncelenmesi ve Yayımı
MADDE 38 – (1) Kurum, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı
başvurularını 33 ila 37 nci ve 39 uncu maddelere göre inceler.
(2) Başvuru yapanın kimliğine ilişkin bilgilerin başvuru formunda
bulunmaması hâlinde başvuru yapılmamış sayılır. Başvurunun yapılmamış sayılmasına ilişkin karar Kurumun nihai kararı olup, 40 ıncı madde
kapsamında itiraza konu olamaz.
(3) Başvuru yapanın kimliğine ilişkin bilgiler hariç olmak üzere başvuruda 37 nci maddede yer alan şartların yerine getirilmediğinin tespit
edilmesi hâlinde, Kurum bu eksikliklerin giderilmesini ister. Eksik bilgi ve
belgelerin süresi içinde gönderilmemesi veya gönderilen bilgi ve belgelerin
şartları karşılamaması hâlinde başvuru reddedilir. Talep edilmesi hâlinde,
eksikliklerin giderilmesi için iki defayı geçmemek üzere ek süre verilir.
(4) Kurum, teknik bilgilerin değerlendirilmesi amacıyla ilgili kurum
ve kuruluşlardan görüş talep edebilir. Görüş için ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından ücret talep edilmesi hâlinde söz konusu ücret Kurum
tarafından ödenir.
(5) Bu madde kapsamında incelenerek uygun bulunan başvurular
Bültende yayımlanır.
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(6) Başvurunun incelenmesi ve yayımına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Yabancı Ülke Kaynaklı Başvurular
MADDE 39 – (1) Uluslararası anlaşma hükümleri saklı kalmak
kaydıyla, yabancı ülke kaynaklı coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı
başvurularına bu Kanun hükümlerinin uygulanması için 37 nci maddede
belirtilen şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar ayrıca aranır:
a) Başvuruya konu coğrafi işaret veya geleneksel ürün adının kaynak
ülke ya da dâhil olduğu uluslararası topluluk tarafından korunuyor olması.
b) 49 uncu maddede belirtilen denetim şartlarının kaynak ülkede
sağlanmış olması.
c) Kaynak ülkenin, Türkiye’den yapılacak coğrafi işaret veya geleneksel
ürün adı tescil başvurularına eşit koruma sağlaması.
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(2) Yabancı ülke kaynaklı coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı başvurusu Türkiye’de korunan coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı ile aynı
ise inceleme, bölgesel ve geleneksel kullanım ile benzer adların tüketici
tarafından birbiriyle karıştırılması riski göz önüne alınarak yapılır. Bu
gibi coğrafi işaretlerin ve geleneksel ürün adlarının kullanımına, sadece
üretildiği kaynak ülkenin açık ve görülebilir şekilde etikette belirtilmesi
hâlinde izin verilir.
İKİNCİ BÖLÜM – İtiraz ve İtirazın İncelenmesi
MADDE 40 – (1) Başvuru yapan, 38 inci madde çerçevesinde reddedilen başvuruyla ilgili olarak kararın bildirim tarihinden itibaren iki
ay içinde gerekçeli ve yazılı olarak Kuruma itiraz edebilir.
(2) Tescil talebinin 33 ila 37 nci ve 39 uncu maddelere uygun olmadığı
iddiasıyla üçüncü kişiler veya 48 inci madde kapsamında önceki tarihli
herhangi bir hak sahibi tarafından, başvurunun Bültende yayımlandığı
tarihten itibaren üç ay içinde gerekçeli ve yazılı olarak itirazda bulunulabilir. Başvuru yapana itiraz yapıldığına ilişkin bilgi verilerek görüşü istenir.
(3) İtiraza ilişkin ücretin, itiraz süresi içinde ödenmesi ve ödendiğine
ilişkin bilginin aynı süre içinde Kuruma sunulması zorunludur. Aksi
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takdirde itiraz yapılmamış sayılır. Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan
itirazlardan ücret alınmaz.
(4) Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca yapılan itirazlar yönetmelikle
belirlenen esaslar çerçevesinde Kurul tarafından incelenir. Kurul itirazda
ileri sürülen hususların değerlendirilmesi için ilgili kurum veya kuruluşlardan görüş talep edebilir. Görüş için ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından
ücret talep edilmesi hâlinde söz konusu ücret itiraz eden tarafından ödenir.
(5) Kurum gerekli görmesi hâlinde tarafları uzlaşmaya teşvik edebilir.
Uzlaşma ile ilgili hususlarda 6325 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
(6) İtirazın incelenmesi sonucunda başvurunun biçim veya kapsamında
değişiklik yapılması hâlinde başvurunun son hâli, değişikliğe uğrayan
kısım ayrıca belirtilmek suretiyle Bültende yayımlanır. Bu yayıma itiraz
edilemez.
(7) İtiraz üzerine başvurunun reddedilmesi hâlinde karar Bültende
yayımlanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM – Tescil ve Değişiklik Talepleri
MADDE 41 – (1) Bültende yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içinde
hakkında herhangi bir itiraz yapılmamış, yapılan itirazlar nihai olarak
reddedilmiş veya itirazların değerlendirilmesi sonucunda değişikliğe
uğramış başvuru, bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde tescil ücretinin ödenmesi ve ödendiğine ilişkin bilginin aynı süre içinde Kuruma
sunulması şartıyla tescil edilir, sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır.
(2) Sicil alenidir. Talep edilmesi hâlinde sicil örneği verilir.
(3) Sicile kayıt, yayım ve tescil işlemlerine ilişkin usul ve esaslar
yönetmelikle belirlenir.
Değişiklik Talepleri
MADDE 42 – (1) Tescil edilen coğrafi işaretin veya geleneksel ürün
adının tescile konu özelliklerinde değişiklik olması hâlinde değişiklik talebi, ücretinin ödenmesi şartıyla menfaati bulunanlar tarafından
yapılabilir.
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(2) Değişiklik talebi, 38 inci madde kapsamında incelenir ve uygun
bulunan değişiklikler Bültende yayımlanır. Değişikliğe, yayım tarihinden itibaren üç ay içinde gerekçeli ve yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu
itirazlar, 40 ıncı maddeye göre incelenir. İtiraz olmaması veya inceleme
sonucunda itirazın reddedilmesi hâlinde değişiklikler Bültende yayımlanır ve yayımı tarihi itibarıyla kesinleşir. Değişiklikler, ilgililer tarafından
yayım tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde uygulanır.
(3) Değişiklik taleplerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Başvuru Yapan veya Tescil Ettirenlerde Değişiklik
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MADDE 43 – (1) Coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı başvurusu
yapanların veya tescil ettirenlerin, 36 ncı ve 49 uncu maddelerde belirtilen şartları sağlamadığına mahkeme tarafından karar verilmesi veya
bu durumun Kurum tarafından resen tespiti ya da başvuru yapan veya
tescil ettiren kişiler tarafından değişiklik beyanının Kuruma yazılı olarak
bildirilmesi hâlinde bu karar, tespit ya da beyan Bültende yayımlanır.
Yayım tarihinden itibaren üç ay içinde 36 ncı maddedeki şartları taşıyan
ilgililer tarafından başvuru veya tescil kayıtlarında değişiklik talebinde
bulunulabilir. Talep olmaması veya yapılan taleplerin uygun bulunmaması hâlinde coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı hakkı sona erer ve bu
durum Bültende yayımlanır. Birden çok talep olması hâlinde, Kurum,
yönetmelikle belirlenen usule uygun olarak en uygun talebi kabul eder.
(2) Başvuru yapan veya tescil ettiren ile 36 ncı ve 49 uncu maddelerde
belirtilen şartları sağlayanın anlaşması hâlinde kayıtlardaki değişiklik
talebi, belgelerin sunulması ve ücretinin ödenmesi şartıyla Kuruma
yapılır. Talebin kabul edilmesi hâlinde değişiklik Bültende yayımlanır.
(3) Coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı başvurusu yapan veya
tescil ettiren kişilerin isim, adres, unvan veya nev’inde meydana gelen
değişiklikler sicile kaydedilerek Bültende yayımlanır.
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DÖRDÜNCÜ KISIM – Hakkın Kapsamı, Kullanım ve Denetim
Coğrafi İşaret Korumasının Elde Edilmesi ve Tescilden Doğan Hakların
Kapsamı
MADDE 44 – (1) Bir ürüne ilişkin coğrafi işaret koruması bu Kanun
çerçevesinde tescil yoluyla elde edilir.
(2) Coğrafi işareti tescil ettiren ile tescil edilmiş coğrafi işaretin kullanım hakkına sahip kişiler, üçüncü kişilerin;
a) Coğrafi işaret tescilinde belirtilen ürün özelliklerini taşımadığı hâlde
coğrafi işaretin ününden yarar sağlayacak şekilde ya da tescil kapsamındaki ürünler veya bunlarla ilişkilendirilebilecek nitelikteki ürünlerle ilgili
olarak coğrafi işaretin veya 46 ncı madde uyarınca kullanılması öngörülen
amblemin ticari amaçlı olarak doğrudan veya dolaylı kullanımının,
b) Ürünün gerçek menşeini veya niteliğini belirten açıklamalar yahut
stilinde, tarzında, tipinde, türünde, yöntemiyle, orada üretildiği biçimde
gibi terimler içerse veya başka bir dile tercüme edilmiş olsa dahi, tescilli
coğrafi işaretin, tescil kapsamındaki özelliklerini taşımayan ya da çağrışım yapacak şekilde benzeri olan ürün üzerindeki yanıltıcı kullanımının
veya taklidinin,
c) Tescilli coğrafi işareti üzerinde taşıyan ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım ve reklamında veya ürünle ilgili herhangi bir yazılı belgede,
ürünün tescil edilmiş doğal veya esas nitelik ve özellikleri ile menşeine
ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı herhangi bir açıklama veya belirtiye
yer verilmesinin,
ç) Tescilli coğrafi işarete ait amblemin tüketiciyi yanıltıcı biçimde
kullanımının önlenmesini talep etme hakkına sahiptir.
(3) Coğrafi işaret tescilinin sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı
tescilin Bültende yayımlandığı tarih itibarıyla hüküm ifade eder. Ancak
başvuru yapan, başvurunun Bültende yayımlanmasından sonra gerçekleşen ve coğrafi işaret tescilinin yayımlanmış olması hâlinde yasaklanması
söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle tazminat davası açmaya yetkilidir.
Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak, tescilin
Bültende yayımlanmasından önce karar veremez.
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(4) Tescil edilen coğrafi işaretlerin ürünün öz adına dönüşmüş olduğu
kabul edilmez.
(5) Coğrafi işaret korumasına konu adın bir kısmı, ürünün öz adından
oluşsa bile tescil ile sağlanan koruma bu öz adları kapsamaz.
(6) Ürünün öz adı, o ürünün ilk üretildiği veya pazarlandığı bölge
veya yöreyle ilgili olsa bile bir ürünün genel adı hâline gelmiş adıdır. Bir
adın ürünün öz adına dönüşüp dönüşmediğinin tespitinde, söz konusu
ürünün tüketim alanında halkın bu adı kullanımı ve ilgili diğer kanuni
düzenlemeler göz önünde bulundurulur.
(7) Tescil edilen coğrafi işaret tescil ettirene inhisari hak sağlamaz.
Geleneksel Ürün Adı Korumasının Elde Edilmesi ve Tescilden Doğan Hakkın
Kapsamı
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MADDE 45 – (1) Bir ürüne ilişkin geleneksel ürün adı koruması bu
Kanun çerçevesinde tescil yoluyla elde edilir.
(2) Geleneksel ürün adını tescil ettiren ile tescil edilmiş geleneksel
ürün adını kullanım hakkına sahip kişiler üçüncü kişilerin aşağıda sayılan
fiillerinin önlenmesini talep etme hakkına sahiptir:
a) Geleneksel ürün adı tescilinde belirtilen ürün özelliklerini taşımadığı
hâlde tescilli ürün adı için 46 ncı madde uyarınca kullanılması öngörülen amblemin, ürünün ününden yarar sağlayacak şekilde kullanımı
veya tescil kapsamındaki ürünleri andıran ürünlerle ilgili olarak ticari
amaçlı kullanımı.
b) Tescilli ürün adına ait amblemin tüketiciyi yanıltıcı şekilde kullanımı.
c) Geleneksel ürün adı tescilinde belirtilen ürün özelliklerini ve tescilli
ürün adı için 46 ncı madde uyarınca kullanılması öngörülen amblemi
taşımadığı hâlde, ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım ve reklamında
veya ürünle ilgili herhangi bir yazılı belgede ürünün tescilde belirtilen
özellikleri taşıdığına ilişkin yanıltıcı herhangi bir açıklama veya belirtiye
yer verilmesi.
(3) Geleneksel ürün adı tescilinin sağladığı haklar, üçüncü kişilere
karşı tescilin Bültende yayımlandığı tarih itibarıyla hüküm ifade eder.
Ancak başvuru yapan, başvurunun Bültende yayımlanmasından sonra
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gerçekleşen ve geleneksel ürün adı tescilinin yayımlanmış olması hâlinde
yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle tazminat davası
açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin
olarak tescilin Bültende yayımlanmasından önce karar veremez.
(4) Tescil edilen geleneksel ürün adı tescil ettirene inhisari hak sağlamaz.
(5) Bu Kanun kapsamında geleneksel ürün adlarına sağlanan koruma,
başta coğrafi işaretler ve markalar olmak üzere diğer sınai mülkiyet hakları
kapsamında kazanılmış haklara halel getirmez.
Tescilli Coğrafi İşaretin ve Geleneksel Ürün Adının Kullanımı
MADDE 46 – (1) Tescilli coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları
sicilde belirtilen şartlara uygun olan ürünlerin üretimi veya pazarlamasında faaliyet gösterenler tarafından kullanılır. Bu kişiler, tescil ettirene,
coğrafi işaret ve geleneksel ürün adına yönelik üretim ve pazarlama
faaliyeti gösterdiklerine dair bildirimde bulunur.
(2) Tescil edilmiş coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının kullanım
hakkına sahip olan kişiler, söz konusu coğrafi işaret veya geleneksel ürün
adını, amblem ile birlikte ürün veya ambalajı üzerinde kullanır. Coğrafi
işaretler bakımından amblemin kullanılması zorunludur.
(3) Ürünün niteliği gereği, amblem ile birlikte coğrafi işaretin veya
geleneksel ürün adının ürünün kendisi veya ambalajı üzerinde kullanılamadığı durumlarda, amblem ile tescilli işaret veya ad, kullanım hakkına
sahip olanlar tarafından işletmede kolayca görülecek şekilde bulundurulur.
(4) Geleneksel ürün adının amblemsiz kullanımı bu Kanun hükümlerine tabi değildir.
(5) Tescilli coğrafi işaretin ve geleneksel ürün adının kullanımı ile
amblem ve amblemin kullanımına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle
belirlenir.
İyiniyetli Kullanım
MADDE 47 – (1) Gerçek kişi adının veya tüzel kişi unvanının, söz
konusu kişiler veya halefleri tarafından, ticaret sırasında halkı yanıltıcı
mahiyette olmayan kullanımları, 44 üncü ve 45 inci maddelerde belirtilen
hâllerin ihlali sayılmaz.
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Markalarla İlişki
MADDE 48 – (1) Coğrafi işaretin tescilinden sonra 44 üncü maddede
belirtilen biçimlerde veya tescile konu coğrafi işaretle ilgili mal veya
hizmetler için kullanılmak üzere yapılan marka başvurusu reddedilir,
tescil edilmiş ise dava yoluyla hükümsüz kılınabilir.
(2) Coğrafi işaretle aynı veya benzer bir marka, coğrafi işaretin korunmasından önce iyiniyetle tescil edilmiş veya bu markanın kullanım hakkı
iyiniyetle kazanılmışsa, coğrafi işaretin hak sahibine verdiği yetkiler,
marka başvurusunun tesciline ve iyiniyetli kullanımına zarar vermez.
(3) Tescilli bir markanın sahip olduğu itibar, ün ve kullanım süresi
de göz önünde bulundurularak bu marka ile aynı veya benzer olması
sebebiyle markanın varlığına zarar verici veya gerçek kaynağı konusunda
yanıltıcı olacak nitelikteki adların coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı
olarak tesciline, önceki tarihli hak sahibinin itirazı üzerine izin verilmez.
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Kullanımın Denetimi
MADDE 49 – (1) Coğrafi işaretlerin ve geleneksel ürün adlarının
kullanımının denetimi; tescilli coğrafi işaretleri ve geleneksel ürün adlarını
taşıyan ürünlerin üretimi, piyasaya arzı veya dağıtımı aşamalarında veya
ürün piyasada iken kullanımının tescilde belirtilen özelliklere uygunluğunun denetimine ilişkin her türlü faaliyeti kapsar.
(2) Denetim, başvuruda belirtilen ve Kurum tarafından yeterliliği
onaylanan denetim mercii tarafından yerine getirilir. Sicilde yer alan
denetim merciinde değişiklik, Kurumun onayı ile yapılabilir.
(3) Denetim raporları, tescilin Bültende yayımlandığı tarihten itibaren
yılda bir Kuruma sunulur. Ancak şikâyet olması hâlinde, Kurum denetim
raporlarının süresinden önce sunulmasını talep edebilir.
(4) Denetim raporlarının incelenmesi sonucunda eksiklik varsa tescil
ettirene bildirilerek altı ay içinde eksikliğin giderilmesi istenir. Eksikliğin
süresi içinde giderilmemesi veya denetim faaliyetinin usulüne uygun
olarak yerine getirilmediğinin tespit edilmesi hâlinde 43 üncü madde
hükmü uygulanır.
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(5) Tescil ettiren, denetime ilişkin masrafları denetlenenlerden talep
edebilir.
(6) Denetime ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
(7) Bu Kitapta belirtilen denetim, başvuru yapan tarafından oluşturulan denetim merciinin yaptığı denetimleri kapsamakta olup, 11/6/2010
tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem
Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan coğrafi işaretlerin ve geleneksel
ürün adlarının denetimine ilişkin hükümler saklıdır.
BEŞİNCİ KISIM – Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM – Hükümsüzlük
Hükümsüzlük Talebi ve Hükümsüzlük Hâlleri
MADDE 50 – (1) Coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının hükümsüzlüğü menfaati olanlar tarafından mahkemeden istenebilir.
(2) Mahkeme;
a) Tescilin 33 üncü, 34 üncü, 35 inci, 37 nci veya 39 uncu maddelerde
belirtilen şartlardan herhangi birine uygun olmaması,
b) Tescilin 36 ncı madde uyarınca başvuru hakkına sahip olanlar
tarafından yapılmamış olması,
c) Denetim işlemlerinin, 49 uncu maddede belirtilen biçimde yerine
getirilmemesi, hâllerinde tescilli coğrafi işaret veya geleneksel ürün adının
hükümsüz sayılmasına karar verir.
(3) Coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının hükümsüzlüğüne
ilişkin dava, sicilde tescil ettiren olarak kayıtlı kişiye karşı açılır. Bu
davalarda Kurum taraf gösterilmez.
Hükümsüzlüğün Etkisi
MADDE 51 – (1) Mahkeme tarafından coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının hükümsüzlüğüne karar verilmesi hâlinde, tescil edilen
coğrafi işarete ve geleneksel ürün adına bu Kanunla sağlanan koruma
hiç doğmamış sayılır.
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(2) Coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının kullanım hakkı sahiplerinin kötüniyetli hareket etmesinden zarar görenlerin tazminat talepleri
saklı kalmak üzere, coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adının hükümsüzlüğü kararının geriye dönük etkisi aşağıdaki durumları etkilemez:
a) Karardan önce tescilin sağladığı haklara tecavüz sebebiyle verilen
kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar.
b) Karardan önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmeler.
(3) İkinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki sözleşmeler uyarınca ödenmiş bedelin, hakkaniyet gereği kısmen ya da tamamen iadesi istenebilir.
(4) Kesinleşmiş mahkeme kararı mahkemece resen Kuruma bildirilir.
Hükümsüz kılınan coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı, sicilden terkin
edilir ve terkine ilişkin bilgi Bültende yayımlanır.
İKİNCİ BÖLÜM – Hak ve Sorumluluktan Vazgeçme
988

Tescilin Sağladığı Hak ve Sorumluluktan Vazgeçme
MADDE 52 – (1) Coğrafi işaret veya geleneksel ürün adını tescil
ettiren, tescilin sağladığı haklarından ve kullanımın denetimiyle ilgili
sorumluluklarından vazgeçebilir. Vazgeçme talebi Bültende yayımlanır.
(2) Bültendeki yayımı takip eden üç aylık süre içinde 36 ncı maddede
belirtilen şartları taşıyanlar tarafından tescil ettiren kişiye ilişkin değişiklik talebinde bulunulması hâlinde, bu talep 43 üncü madde hükümleri
çerçevesinde incelenir.
(3) Üç aylık süre içinde tescil ettiren kişiye ilişkin değişiklik talebinde
bulunulmaması hâlinde, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı tescili üç
aylık sürenin sonunda Kurum tarafından sicilden terkin edilir ve terkine
ilişkin bilgi Bültende yayımlanır. Vazgeçme, sicile kayıt tarihi itibarıyla
hüküm doğurur.
(4) Vazgeçmeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
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ALTINCI KISIM – Hakka Tecavüz
Coğrafi İşaret Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller
MADDE 53 – (1) Tescilli coğrafi işaretin aşağıda belirtilen biçimdeki
kullanımları coğrafi işaret hakkına tecavüz sayılır:
a) Coğrafi işaret tesciline konu ürünün özelliklerini taşımadığı hâlde,
coğrafi işaretin ününden yarar sağlayacak şekilde ya da tescil kapsamındaki ürünler veya bunlarla ilişkilendirilebilecek nitelikteki ürünlerle ilgili
olarak coğrafi işaretin veya 46 ncı madde uyarınca kullanılması öngörülen
amblemin ticari amaçlı olarak doğrudan veya dolaylı kullanımı.
b) Ürünün gerçek menşeini veya coğrafi işaretin tercümesini veya
stilinde, tarzında, tipinde, türünde, yöntemiyle, orada üretildiği biçimde
gibi açıklamaları içerse bile coğrafi işaretin kötüye kullanımı, taklidi veya
coğrafi işareti çağrıştıran şekilde kullanımı.
c) Coğrafi işareti taşıyan ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtımında
ya da ürünle ilgili herhangi bir yazılı belgede, ürünün tescil kapsamındaki
nitelikleri ile menşeine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı herhangi bir
açıklama ya da işarete yer verilmesi.
ç) Coğrafi işarete ilişkin amblemin tüketiciyi yanıltıcı biçimde
kullanımı.
(2) Coğrafi işareti kullanma hakkına sahip olanlar, coğrafi işaretten
doğan haklara tecavüz sayılan fiilleri tescil ettirene noter vasıtasıyla
bildirerek dava açılmasını talep edebilir. Tescil ettirenin talebi kabul
etmemesi veya bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde dava açmaması
hâlinde, kullanma hakkına sahip olanlar, yapılan bildirimi de ekleyerek
dava açabilir. Açılan dava tescil ettirene ihbar olunur. Ancak ciddi bir
zarar tehlikesi karşısında, kullanma hakkına sahip olanlar, süreyle bağlı
kalmaksızın ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep edebilir. İhtiyati tedbire karar verilmesi durumunda dava açılabilmesi için
belirtilen sürenin dolması beklenmez.
(3) Coğrafi işaretin tescilli olduğuna ilişkin kaydın ürün, ambalaj veya
fatura üzerine konulmamış olması, eylemi tecavüz olmaktan çıkarmaz.
Ancak tescille ilgili kayıt ve işaretler kusurun değerlendirilmesi sırasında
dikkate alınır.
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(4) Coğrafi işaret başvurusu yayımlandığı takdirde, başvuruyu yapan,
coğrafi işarete yönelik bu maddede sayılan tecavüzlerden dolayı hukuk
davası açma hakkına sahiptir. Tecavüz eden, başvurudan ve kapsamından haberdar edilmişse başvurunun yayımlanmamış olmasına bakılmaz.
Tecavüz edenin kötüniyetli olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa
başvurunun yayımından önce de tecavüzün varlığı kabul edilir.
Geleneksel Ürün Adı Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller
MADDE 54 – (1) Tescil edilmiş geleneksel ürün adının aşağıda belirtilen biçimdeki kullanımları, geleneksel ürün adı hakkına tecavüz sayılır:
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a) Geleneksel ürün adı tescilinde belirtilen ürün özelliklerini taşımadığı
hâlde, 46 ncı madde uyarınca kullanılması öngörülen amblemin tescilli
ürün adı ile birlikte kullanılması suretiyle, ürünün ününden herhangi
bir biçimde yarar sağlayacak kullanımı veya tescil kapsamındaki ürünleri
andıran ürünlerle ilgili olarak tescilli ürün adına tahsis edilen amblemin
ticari amaçlı kullanımı.
b) Amblemin tüketiciyi yanıltıcı biçimde kullanımı.
c) Geleneksel ürün adı tescilinde belirtilen ürün özelliklerini ve tescilli
ürün adı için 46 ncı madde uyarınca kullanılması öngörülen amblemi
taşımadığı hâlde, ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım ve reklamında
veya ürünle ilgili herhangi bir yazılı belgede ürünün tescilde belirtilen
özellikleri taşıdığına ilişkin yanıltıcı herhangi bir açıklama veya belirtiye
yer verilmesi.
(2) Geleneksel ürün adı hakkına tecavüz edildiğinin bu adı kullanım
hakkına sahip olanlarca tespit edilmesi hâlinde, tecavüz bu kişilerce tescil
ettirene noter vasıtasıyla bildirilerek dava açması talep edilebilir. Tescil
ettirenin talebi kabul etmemesi veya bildirimi aldığı tarihten itibaren
üç ay içinde gerekli davayı açmaması hâlinde, kullanma hakkına sahip
olanlar, yapılan bildirimi de ekleyerek dava açabilir. Açılan dava tescil
ettirene ihbar olunur. Ancak ciddi bir zarar tehlikesi karşısında, kullanma
hakkına sahip olanlar, süreye bağlı kalmaksızın ihtiyati tedbire karar
verilmesini mahkemeden talep edebilir. İhtiyati tedbire karar verilmesi
hâlinde, dava açılabilmesi için belirtilen sürenin dolması beklenmez.
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(3) Geleneksel ürün adı başvurusu, yayımlandığı takdirde, başvuruyu
yapan, geleneksel ürün adına yönelik bu maddede sayılan tecavüzlerden
dolayı hukuk davası açma hakkına sahiptir. Tecavüz eden, başvurudan
veya kapsamından haberdar edilmiş ise başvurunun yayımlanmamış
olmasına bakılmaz. Tecavüz edenin kötüniyetli olduğuna mahkeme
tarafından hükmolunursa başvurunun yayımından önce de tecavüzün
varlığı kabul edilir.
ÜÇÜNCÜ KİTAP – Tasarım
BİRİNCİ KISIM – Tasarım Hakkı ve Kapsamı
Tasarım ve Ürün
MADDE 55 – (1) Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da
üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey
dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.
(2) Ürün, bilgisayar programları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla
veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra birleşik bir ürün veya
bu ürünü oluşturan parçaları, ambalaj gibi nesneleri, birden çok nesnenin bir arada algılanan sunumlarını, grafik sembolleri ve tipografik
karakterleri ifade eder.
(3) Birleşik ürün, sökülüp takılma yoluyla değiştirilebilen veya yenilenebilen parçalardan oluşan üründür.
(4) Tasarım; bu Kanun hükümleri uyarınca tescil edilmiş olması
hâlinde tescilli tasarım, ilk kez Türkiye’de kamuya sunulmuş olması
hâlinde ise tescilsiz tasarım olarak korunur.
Yenilik ve Ayırt Edicilik
MADDE 56 – (1) Tasarım yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olması
şartıyla bu Kanunla sağlanan haklar kapsamında korunur.
(2) Birleşik ürünün parçasının tasarımı, aşağıdaki şartları taşıyorsa
yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olduğu kabul edilir:
a) Parça birleşik ürüne takıldığında, birleşik ürünün normal kullanımında görünür durumda olmalıdır.
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b) Parçanın görünür durumda olan özellikleri, yenilik ve ayırt edici
nitelik şartlarını karşılamalıdır.
(3) Bu maddede yer alan normal kullanım; bakım, servis veya onarım
işleri hariç olmak üzere, son kullanıcı tarafından kullanımı ifade eder.
(4) Bir tasarımın aynısı;
a) Tescilli tasarım için başvuru veya rüçhan tarihinden önce,
b) Tescilsiz tasarım için tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten önce,
dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni
kabul edilir. Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorsa
aynı kabul edilir.
(5) Bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim;
a) Tescilli tasarım için başvuru veya rüçhan tarihinden önce,
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b) Tescilsiz tasarım için tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten
önce, kamuya sunulmuş herhangi bir tasarımın aynı kullanıcı üzerinde
yarattığı genel izlenimden farklı ise bu tasarımın ayırt edici niteliğe sahip
olduğu kabul edilir.
(6) Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesinde, tasarımcının tasarımı
geliştirmede sahip olduğu seçenek özgürlüğünün derecesi dikkate alınır.
Kamuya Sunma
MADDE 57 – (1) Kamuya sunma; sergileme, satış gibi yollarla piyasaya sürme, kullanma, tarif, yayım, tanıtım veya benzer amaçlı faaliyetleri
kapsar. Tasarımın gizlilik şartıyla üçüncü bir kişiye açıklanması kamuya
sunma sayılmaz.
(2) Koruma talep edilen bir tasarım, başvuru tarihinden veya rüçhan
talebi varsa rüçhan tarihinden önceki on iki ay içinde tasarımcı veya halefi
ya da bu kişilerin izni ile üçüncü bir kişi tarafından veya tasarımcı ya da
halefleri ile olan ilişkinin kötüye kullanımı sonucu kamuya sunulması
hâlinde bu açıklama tasarımın yeniliğini ve ayırt edici niteliğini etkilemez.
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Koruma Kapsamı ve Koruma Dışı Hâller
MADDE 58 – (1) Tasarım sahibi, kendi tasarımına kıyasla ayırt edici
niteliğe sahip olmayan tasarımlara karşı bu Kanundan doğan haklarını
kullanabilir.
(2) Koruma kapsamının değerlendirilmesinde, tasarımcının tasarımı
geliştirmede sahip olduğu seçenek özgürlüğünün derecesi dikkate alınır.
(3) Bu Kanun kapsamında sağlanan tasarım koruması, 5/12/1951
tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda aranan şartları
taşıması hâlinde söz konusu Kanunla öngörülen korumaya halel getirmez.
(4) Aşağıda belirtilen hâller koruma kapsamı dışındadır:
a) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı tasarımlar.
b) Ürünün teknik fonksiyonunun zorunlu kıldığı görünüm özellikleri.
c) Tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün, başka bir ürüne
mekanik olarak monte edilmesi veya bağlanması için belirli biçim ve
boyutlarda üretilmesi zorunlu ürünlerin görünüm özellikleri.
ç) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamında yer
alan hükümranlık alametleri ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu
ilgilendiren, dinî, tarihî ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş
ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, nişanların
veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren tasarımlar.
(5) 56 ncı maddedeki şartları karşılamak kaydıyla farklı veya eş birimlerden oluşan modüler bir sistemde bu birimlerin birbirleriyle sonlu veya
sonsuz olarak çeşitli biçimlerde bağlantı kurmasını sağlayan tasarımlar
korumadan yararlanır.
Tasarım Hakkının Kapsamı ve Sınırları
MADDE 59 – (1) Tasarımdan doğan haklar münhasıran tasarım
sahibine aittir. Üçüncü kişiler, tasarım sahibinin izni olmadan koruma
kapsamındaki tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünü üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, ithal edemez, ticari amaçlı kullanamaz veya bu
amaçlarla elde bulunduramaz ya da bu tasarım veya tasarımın uygulandığı
ürünle ilgili sözleşme yapmak için öneride bulunamaz.
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(2) Tescilsiz tasarım, sahibine birinci fıkrada belirtilen fiilleri engelleme
hakkını sadece korunan tasarımın aynısının veya genel izlenim itibarıyla
ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kopyalanarak alınması hâlinde verir.
Korunan tasarımın kendi tasarımından önce kamuya sunulduğunu makul
yollarla bilmesi mümkün olmayan bir tasarımcı tarafından bağımsız
olarak yapılan tasarımın koruma kapsamındaki tasarımdan kopyalanmış
olduğu kabul edilmez.
(3) Aşağıda sayılan fiiller tasarım hakkının kapsamı dışındadır:
a) Özel amaçla sınırlı kalan ve ticari amaç taşımayan fiiller.
b) Deneme amaçlı fiiller.
c) Ticari uygulamadaki dürüstlük kuralları ile bağdaşır olmak, tasarımın normal kullanımını gereksiz şekilde tehlikeye sokmamak ve kaynak
göstermek şartları ile eğitim veya referans amaçlı çoğaltmalar.
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ç) Yabancı ülkede kayıtlı olup geçici olarak Türkiye Cumhuriyeti
sınırları içinde bulunan deniz veya hava taşıt araçlarındaki ekipman,
bu araçların onarımı için kullanılmak üzere ithal edilen yedek parça ve
aksesuarlar ile bu araçların onarım fiilleri.
(4) Birleşik ürünün görünümüne bağımlı olan parçaların, birleşik
ürüne orijinal görünümünü yeniden kazandırmak üzere onarım amacıyla
ve bu parçaların kaynağı konusunda yanıltıcı olmamak şartıyla tasarımın
piyasaya ilk sürüldüğü tarihten üç yıl sonra kullanılması tasarım hakkının
ihlali sayılmaz.
(5) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan eşdeğer parçaların dördüncü fıkra kapsamında ve tasarımın piyasaya ilk sürüldüğü
tarihten itibaren üç yıl içinde kullanımı tasarım hakkının ihlali sayılmaz.
(6) Yayım erteleme talebinde bulunulan tasarımlar için, tasarımlara ait görsel anlatımların Bültende yayımlanmasına kadar ikinci fıkra
hükümleri uygulanır.
Önceki Kullanımdan Doğan Hak
MADDE 60 – (1) Başvuru tarihinden önce, tescilli tasarımın koruma
kapsamına giren ve tescilli tasarımdan bağımsız olarak yapılan tasarımı
iyiniyetli olarak ticari amaçla ülke içinde kullanmakta olan veya kullanım
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için ciddi ve gerçek tedbirler almış kişilere karşı önceki kullanımından
dolayı, bu hazırlıklarla sınırlı olmak üzere işletmenin makul ihtiyaçlarını
giderecek ölçüde tasarımı kullanma hakkı verilir. Önceki kullanımdan
doğan hak, sicile kaydedilerek Bültende yayımlanır.
(2) Önceki kullanımdan doğan hak, lisans verilmesi suretiyle genişletilemez ve devredilemez. Bu hakkın devri işletmenin devriyle mümkündür.
İKİNCİ KISIM – Başvuru, İnceleme ve Tescil
BİRİNCİ BÖLÜM – Tasarım Başvurusu, Rüçhan Hakkı ve İnceleme
Başvuru Şartları, Sınıflandırma ve Çoklu Başvuru
MADDE 61 – (1) Tasarım başvurusu;
a) Başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren başvuru formunu,
b) Tasarımın görünümünü yansıtan ve yayım yoluyla çoğaltılmaya
elverişli görsel anlatımını,
c) Tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün adını,
ç) Tasarımcının veya tasarımcı grubundaki tasarımcıların adlarını,
d) Tescil isteme hakkının tasarımcı veya tasarımcılardan ne şekilde
elde edildiğine ilişkin bilgiyi,
e) Varsa yayım erteleme talebini,
f ) Vekil tayin edilmişse vekile ilişkin bilgiyi kapsar.
(2) Başvuru konusunun iki boyutlu bir tasarım olması ve 66 ncı maddeye göre yayım erteleme talebinde bulunulması hâlinde birinci fıkranın
(b) bendinde istenen görsel anlatım yerine tasarımın örneği verilebilir.
(3) Başvuruda ayrıca; tasarımın görsel anlatımını veya örneğini açıklayan tarifname verilebilir, tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünlerin
sınıfı belirtilebilir. Bu madde kapsamında yer alan ürün adı, sınıfı ve
tarifnamede verilen bilgiler koruma kapsamını etkilemez.
(4) Başvuru işlemlerine ilişkin ücretlerin ödenmemesi ve süresi içinde
ödemeye ilişkin bilginin Kuruma sunulmaması hâlinde başvuru yapılmamış sayılır.
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(5) Tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünlerin sınıflandırılmasında, 5/8/1997 tarihli ve 97/9731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
katılmamız kararlaştırılan Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Locarno Anlaşması hükümleri uygulanır.
(6) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen, tasarımın görsel anlatımı
üzerinde yer alan yazılı ibareler, ifade ettikleri kavramlar üzerinde inhisari
hak sağlamaz.
(7) Birden çok tasarımın tescil talebi, ek başvuru ücretinin ödenmesi
şartıyla çoklu başvuru altında yapılabilir. Çoklu başvurularda, süslemeler
hariç olmak üzere, tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı her bir ürünün,
aynı sınıfa dâhil olması gerekir.
(8) Çoklu başvuru veya çoklu tescili oluşturan tasarımlar bu Kanunun
uygulanmasında ayrı ayrı değerlendirilir.
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(9) Çoklu başvuruda, yedinci fıkrada belirtilen şartlara uymayan
tasarımlar için tescil talebinde bulunulmuş veya tasarım sayısı belirlenen
sayıyı aşmışsa Kurum bu tasarımlar için bölünmüş başvuru yapılmasını
ister. Bölünmüş her başvuru için başvuru tarihi, ilk başvuru tarihidir. İlk
başvuruda rüçhan hakkı talep edilmişse bu hak bölünmüş her başvuruya
da tanınır.
(10) Tasarımcı, isminin başvuruda belirtilmemesi hâlinde, tasarımcı
olarak belirtilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak, tasarımcı isminin
gizli tutulmasını da talep edebilir. Başvuru sahibi tasarımcı değilse veya
tasarımcılardan sadece biri veya birkaçıysa, başvuru sahibinin tasarımcı
veya tasarımcılardan tasarım başvurusu yapma hakkını ne şekilde elde
ettiği başvuruda açıklanır.
(11) Tasarım başvurusunda yer alan imla hataları ve açık maddi hatalar, tasarım örneğini değişikliğe uğratmaması şartıyla başvuru sahibinin
talebi üzerine düzeltilir.
(12) Çoklu başvuruda yer alabilecek tasarım sayısı ve başvuruya ilişkin
diğer usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Rüçhan Hakkı ve Etkisi
MADDE 62 – (1) Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü
Kuruluş Anlaşmasına taraf devletlerden birinin uyruğunda olan ya da bu
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devletlerden birinin uyruğunda olmamakla birlikte bunlardan birinde
yerleşim yeri veya işler durumda ticari müessesesi bulunan gerçek ya da
tüzel kişiler veya bunların halefleri, bu devletlerin herhangi birinde yetkili
mercilere tasarım veya faydalı model tescili için usulüne uygun olarak
yaptıkları başvuru tarihinden itibaren altı ay süreyle, Paris Sözleşmesi
hükümleri kapsamında aynı tasarım için Türkiye’de başvuru yapma
konusunda rüçhan hakkından yararlanır. Bu süre içinde kullanılmayan rüçhan hakları düşer. Rüçhan hakkından yararlanılabilmesi için
ilk başvuru yapılan devletin yetkili makamından rüçhan hakkı belgesi
alınması şarttır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen gerçek veya tüzel kişiler ile bunların halefleri, Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına
taraf olmayan bir devlette usulüne uygun tasarım başvurusu yapmışsa,
birinci fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde rüçhan hakkından yararlanır.
(3) Aynı devlete yapılmış olan ve önceki ilk başvuru ile aynı konudaki
sonraki bir başvuru; sonraki başvurunun yapıldığı tarihte, önceki başvurunun kamunun incelemesine açılmadan ve geride herhangi bir hak
bırakmadan geri çekilmesi, geri çekilmiş sayılması veya reddedilmesi ve
rüçhan hakkı talebine temel oluşturmaması şartıyla, rüçhan hakkının
belirlenmesinde ilk başvuru olarak kabul edilir. Önceki başvuru, rüçhan
hakkı talebi için dayanak oluşturmaz.
(4) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen gerçek
veya tüzel kişiler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.
(5) Başvurusu yapılan tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünü
Türkiye’de açılan ulusal ya da uluslararası sergilerde ya da Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf devletlerde
açılan resmî ya da resmî olarak tanınan uluslararası sergilerde teşhir
eden 3 üncü maddede belirtilen gerçek veya tüzel kişiler, sergideki teşhir
tarihinden itibaren altı ay içinde Türkiye’de başvuru yapma konusunda
rüçhan hakkından yararlanır.
(6) Başvurusu yapılan tasarım veya tasarımın uygulandığı ürün, sergide
görünür şekilde resmî açılış tarihinden önce teşhir edilmişse rüçhan hakkı
süresi ürünün sergiye konulduğu tarihten itibaren başlar.
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(7) Bir sergide teşhir edilmiş ürünle aynı veya benzeri bir ürün hakkında birden fazla tasarım başvurusu yapılması hâlinde, bu ürünü sergiye
ilk koyan kişi, ürünün sergiye aynı zamanda konularak teşhir edilmesi
hâlinde ise ilk başvuruda bulunan kişi rüçhan hakkından yararlanır.
(8) Birinci ve beşinci fıkralarda belirtilen süreler içinde rüçhan hakkına dayanılarak başvuru yapıldığı takdirde, rüçhan hakkının doğduğu
tarihten itibaren üçüncü kişiler tarafından yapılan rüçhan hakkına konu
tasarım başvurusunun kapsamına giren başvurular ile bunlar adına yapılan
tasarım tescilleri hüküm ifade etmez.
Rüçhan Hakkının Talep Edilmesi ve Hükmü
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MADDE 63 – (1) Rüçhan hakkı talebi başvuruyla birlikte yapılır. Bu
talebe ilişkin belgeler, başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde Kuruma
sunulur. Aksi takdirde rüçhan hakkından yararlanma talebi yapılmamış
sayılır.
(2) Rüçhan hakkının hüküm ve sonuçları, 62 nci maddenin birinci
fıkrası uyarınca rüçhan hakkının talep edildiği başvurunun tarihi veya
62 nci maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen tarihler itibarıyla doğar.
(3) Bir tasarım için birden fazla rüçhan hakkı talep edilmesi durumunda rüçhan hakkı, geçerli olan ilk rüçhan tarihi itibarıyla başlar.
(4) Sergilerdeki teşhirden doğan rüçhan hakkı, 62 nci maddenin
birinci fıkrasına göre verilen rüçhan süresini uzatmaz.
(5) Rüçhan hakkı talebine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
İnceleme
MADDE 64 – (1) Kurum, başvurunun 61 ila 63 üncü maddelerde
belirtilen şartlara uygunluğunu inceler. İnceleme sonucunda 61 inci
maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlar
bakımından herhangi bir eksikliğin olmadığına karar verilmesi hâlinde
başvuru tarihi, başvurunun Kurum tarafından alındığı tarih itibarıyla
kesinleşir.
(2) 61 ila 63 üncü maddeler uyarınca yapılan incelemede tespit edilen
eksikliklerin süresi içinde giderilmesi hâlinde başvuru tarihi, başvurunun
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ilk yapıldığı tarih olarak kesinleşir. Ancak 61 inci maddenin birinci
fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan bilgi ve belgelerle ilgili eksikliklerin süresi içinde giderilmesi hâlinde başvuru tarihi, bu eksikliklerin
giderildiği tarih olarak kesinleşir.
(3) Tasarım koruması başvuru tarihinin kesinleştiği tarihten itibaren
başlar.
(4) Eksikliklerin süresi içinde giderilmemesi hâlinde başvuru yapılmamış sayılır.
(5) Rüçhan hakkı talebine ilişkin eksikliklerin giderilmemesi sadece
rüçhan hakkının kaybına neden olur.
(6) Kurum;
a) Tasarım veya ürün tanımına uygun olmayan,
b) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı,
c) 3 üncü madde kapsamına girmeyen gerçek veya tüzel kişilerce
yapılan,
ç) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamında yer
alan hükümranlık alametleri ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu
ilgilendiren, dinî, tarihî ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş
ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, nişanların
veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren,
d) Yeni olmadığı tespit edilen tasarım tescil taleplerini reddeder.
(7) Altıncı fıkranın (b) ve (ç) bentleri kapsamında verilen ret kararının tasarımın sadece bir bölümüne ilişkin bulunması hâlinde, sadece
o bölümle ilgili kısmi ret kararı verilir. Kısmi ret sonucunda tescilin
devamı için kalan kısmın koruma şartlarını sağlaması ve tasarım kimliğini
muhafaza etmesi şarttır.
İKİNCİ BÖLÜM – Tescil ve Yayım
MADDE 65 – (1) Kesinleşen ve 64 üncü madde hükmüne göre reddedilmemiş başvuru, tescilli tasarım olarak sicile kaydedilir ve Bültende
yayımlanır.
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(2) Sicil alenidir. Talep edilmesi ve ücretinin ödenmesi şartıyla sicil
örneği verilir.
(3) Sicile kayıt, yayım ve tescil işlemlerine ilişkin usul ve esaslar
yönetmelikle belirlenir.
Yayımın Ertelenmesi
MADDE 66 – (1) Başvuruyla birlikte başvuru sahibi, başvuru veya
varsa rüçhan tarihinden başlamak üzere otuz ay süreyle yayım erteleme
talebinde bulunabilir.
(2) Yayım erteleme talebi bulunan ve 64 üncü madde hükmüne göre
reddedilmemiş başvuru, tescil edilerek sicile kaydedilir. Ancak, tasarımın
görsel anlatımı ve başvuru dosyasına ilişkin bilgi ve belgeler üçüncü
kişilerin incelemesine kapalı tutulur.
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(3) Sicile kaydedilmiş tasarıma ilişkin yayım erteleme talebi Bültende
yayımlanır.
(4) Kurum, yayım erteleme süresinin sona erdiği tarihte veya hak
sahibinin isteği üzerine daha önceki bir tarihte, başvuruyla ilgili bütün
kayıt ve belgeleri üçüncü kişilerin incelemesine açar ve yayımlar. Ancak,
yayımdan önce yayım ücretinin ödenmesi zorunludur. Başvuru sırasında
sadece tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün örneği verilmiş
ise tasarımın yayıma uygun görsel anlatımının da verilmesi gerekir. Bu
şartların süresi içinde yerine getirilmemesi durumunda sicile kaydedilmiş
tasarıma başvuru tarihinden itibaren bu Kanunla sağlanan koruma hiç
doğmamış sayılır.
(5) Tecavüz davasının, yayım erteleme süresi içinde açılabilmesi için
sicil kaydında ve başvuru dosyasındaki bilgilerin davalı tarafa bildirilmiş
olması şarttır.
(6) Yayım ertelemesi bulunan tasarımın yayım tarihi, görsel anlatımlarının yayımlandığı tarihtir.
(7) Bu madde hükümleri, çoklu başvurudaki tasarımların bir kısmı
hakkında da uygulanabilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – İtiraz ve İtirazın İncelenmesi
Karara ve Tescile İtiraz
MADDE 67 – (1) Başvuru sahipleri, 64 üncü madde uyarınca verilen
kararlara karşı, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde gerekçeli
ve yazılı olarak itiraz edebilir.
(2) Üçüncü kişiler tasarım tescilinin yayım tarihinden itibaren üç ay
içinde ücretini ödeyerek tasarımın 55 inci maddenin birinci ve ikinci
fıkralarında yer alan tanımlara uygun olmadığı, 56 ncı ve 57 nci maddelerde belirtilen şartları taşımadığı, 58 inci maddenin dördüncü fıkrası
ve 64 üncü maddenin altıncı fıkrasının (c) bendi kapsamında olduğu,
başvurunun kötüniyetli olduğu ve bir fikri mülkiyet hakkının yetkisiz
kullanımını içerdiği gerekçelerini ileri sürerek tescil belgesinin verilmesine
yazılı olarak itiraz edebilir.
(3) İkinci fıkra kapsamında yapılan itiraza ilişkin ücretin ödenmemesi
veya ödemeye ilişkin bilginin süresi içinde Kuruma sunulmaması hâlinde
itiraz yapılmamış sayılır.
İtirazın İncelenmesi
MADDE 68 – (1) 67 nci maddeye göre yapılacak itirazlar, Kurul
tarafından incelenir.
(2) 64 üncü madde uyarınca verilen kararlara karşı yapılan itirazların
incelenmesi aşamasında ve gerekli görülen hâllerde başvuru sahibinin
görüşü alınır.
(3) 67 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca yapılan itirazlar, görüşlerini açıklayabilmesi için başvuru sahibine bildirilir. İtiraz sahibinden,
bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde sunulmak üzere ek bilgi ve belge
istenebilir. Bu süre içinde istenilen ek bilgi ve belgelerin sunulmaması
hâlinde itiraz mevcut bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirilir.
(4) İtiraz süresi boyunca veya itirazın incelenmesi aşamasında 64 üncü
madde ve yönetmelik hükümleri kapsamında başvuruda eksiklik olduğunun tespit edilmesi hâlinde, işlemlere tamamlanmayan aşamadan devam
edilir ve gerekli görülen hâllerde alınan kararlar Bültende yayımlanır.
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(5) 67 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca yapılan itirazın kabul
edilmesi hâlinde, tasarımın tescili hükümsüz kılınır. 64 üncü maddenin
altıncı fıkrasının (b) ve (ç) bentleri ile fikri mülkiyet hakkının yetkisiz kullanımı gerekçesiyle tasarımın bir kısmına yapılan itirazın kabul edilmesi
hâlinde ise sadece o kısmın tescili hükümsüz kılınır. Kısmi hükümsüzlük
sonucunda tescilin devamı için, kalan kısmın koruma şartlarını sağlaması
ve tasarım kimliğini muhafaza etmesi şarttır. Çoklu bir başvuruya yapılan
itirazın incelenmesi aşamasında, itiraza konu edilmeyen ancak itirazın
eki belgelerden hükümsüz kılınması gerektiği anlaşılan tasarım tescilleri
üçüncü fıkrada belirtilen usule uygun olarak resen hükümsüz kılınır.
(6) Bu madde uyarınca tescilin hükümsüzlüğüne karar verilmesi
hâlinde, 79 uncu maddede belirtilen hükümsüzlük sonuçları doğar.
Hükümsüzlük kararı Bültende yayımlanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – Koruma Süresi ve Yenileme
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Tasarımın Koruma Süresi ve Yenileme
MADDE 69 – (1) Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren beş yıldır. Bu süre beşer yıllık dönemler hâlinde yenilenmek
suretiyle toplam yirmi beş yıla kadar uzatılabilir.
(2) Tescilsiz tasarımların koruma süresi, koruma talep edilen tasarımın
kamuya ilk sunulduğu tarihten itibaren üç yıldır.
(3) Tasarım tescili, tasarım sahibinin talep etmesi ve yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin süresi içinde Kuruma sunulması şartıyla
yenilenir.
(4) Yenileme talebinin tasarım sahibi tarafından koruma süresinin
sona erdiği tarihten önceki altı ay içinde yapılması ve aynı süre içinde
yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması gerekir.
Bu süre içinde talebin yapılmaması veya yenileme ücretinin ödendiğine
ilişkin bilginin Kuruma sunulmaması hâlinde, yenileme talebi, koruma
süresinin sona erdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde ek ücretin
ödenmesi şartıyla da yapılabilir.
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(5) Yenileme, önceki koruma süresinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren hüküm ifade eder. Yenileme, sicile kaydedilir ve Bültende
yayımlanır.
(6) Yenilenmeyen tasarımlara ilişkin tasarım hakkı, koruma süresinin
bittiği tarihte sona erer.
ÜÇÜNCÜ KISIM – Hak Sahipliği ve Gasp
Hak Sahipliği
MADDE 70 – (1) Tasarım hakkı, tasarımcıya veya onun haleflerine
ait olup devri mümkündür.
(2) Tasarım başvurusu veya tasarım birden çok kişiye aitse hak üzerindeki ortaklık taraflar arasındaki anlaşmaya göre, böyle bir anlaşma
yoksa 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunundaki paylı
mülkiyete ilişkin hükümlere göre belirlenir. Her hak sahibi diğerlerinden
bağımsız olarak aşağıdaki işlemleri kendi adına yapabilir:
a) Kendisine düşen pay üzerinde serbestçe tasarrufta bulunur.
b) Diğer hak sahiplerine bildirimde bulunarak tasarımı kullanabilir.
c) Tasarımdan doğan hakların herhangi bir şekilde tecavüze uğraması
hâlinde üçüncü kişilere karşı hukuk davası açabilir. Bu durumda davaya
katılabilmeleri için dava açan tarafından bir ay içinde diğer hak sahiplerine bildirim yapılır.
(3) Tasarımın kullanılması amacıyla üçüncü kişilere lisans verilmesi için
hak sahiplerinin oybirliği şarttır. Ancak lisans verme konusunda oybirliği
sağlanamaması hâlinde mahkeme, lisans verme yetkisini hakkaniyet
gereğince hak sahiplerinden birine veya birkaçına verebilir.
(4) Üzerinde birden çok kişinin hak sahipliği söz konusu olsa dahi
tasarım başvurusu veya tasarımın devri ya da üzerlerinde hak tesisi için
bölünebilmeleri mümkün değildir.
Tasarımın Gaspı
MADDE 71 – (1) Tasarım başvurusu gerçek hak sahibi olmayan bir
kişi tarafından yapılmış veya tasarım bu kişi adına tescil edilmişse veya
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tescilsiz tasarım gerçek hak sahibi olmayan bir kişi tarafından kamuya
sunulmuşsa, gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kişi, tasarım hakkından doğan diğer hak ve talepleri saklı kalmak kaydıyla, tasarım sahipliğinin kendisine devredilmesini veya tasarım sahibi olarak tanınmayı
mahkemeden talep edebilir.
(2) Tasarım üzerinde kısmi bir hakkın iddia edilmesi hâlinde, birinci
fıkra uyarınca ve paylı mülkiyet esaslarına göre hak sahipliği tanınması
talep edilebilir.
(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen talepler, tescilli tasarımın
yayımlandığı tarihten veya tescilsiz tasarımın kamuya sunulduğu tarihten
itibaren üç yıl içinde ileri sürülmemesi hâlinde düşer. Ancak gerçek hak
sahibi olmayan kişinin kötüniyetli olması hâlinde hak düşürücü süre
uygulanmaz.
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(4) Bu madde hükmüne göre açılan dava ve davada ileri sürülen talepler, dava sonunda verilen kesin hüküm veya davayı herhangi bir şekilde
sona erdiren bütün diğer hâller talep üzerine sicile kaydedilerek Bültende
yayımlanır ve sicile kaydedildiği tarih itibarıyla iyiniyetli üçüncü kişilere
karşı hüküm ve sonuç doğurur.
(5) Dava devam ederken başvurunun tescil edilmesi durumunda
başvurunun gaspı davası, tasarımın gaspı davasına dönüşür.
Gaspın Sona Erdirilmesinin Sonuçları
MADDE 72 – (1) Tasarım sahipliğinin 71 inci madde hükmüne göre
değişmesi halinde, bu değişikliğin sicile kaydedilmesiyle üçüncü kişilerin
o tasarımla ilgili tüm hakları sona erer.
(2) Gerçek hak sahibi olmadığı sonradan anlaşılan kişi veya bu kişiyle
lisans sözleşmesi yapan kişi, gerçek hak sahibinin sicile kaydedildiği
tarihten önce tasarımı kullanmaya başlamışsa ya da kullanım için ciddi
hazırlıklar yapmışsa, gerçek hak sahibinden inhisari olmayan bir lisans
verilmesini iki ay içinde talep edebilir. Bu süre, gerçek tasarım sahibinin
sicile kaydedildiğinin Kurum tarafından ilgililere bildirildiği tarihten
itibaren başlar.
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(3) Gerçek hak sahibi olmadığı sonradan anlaşılan kişi veya bu kişiden lisans alan, kullanıma başladığı ya da kullanım için ciddi hazırlıklar
yaptığı sırada kötüniyetli ise ikinci fıkra hükmü uygulanmaz.
DÖRDÜNCÜ KISIM – Çalışanların Tasarımları
Hizmet İlişkisi ile Diğer İş Görme İlişkilerindeki Hak Sahipliği
MADDE 73 – (1) Aralarındaki özel sözleşmeden veya işin mahiyetinden aksi anlaşılmadıkça çalışanların bir işletmede yükümlü olduğu
faaliyeti gereği gerçekleştirdiği ya da büyük ölçüde işletmenin deneyim
ve çalışmalarına dayanarak iş ilişkisi sırasında yaptığı tasarımların hak
sahibi, işverenleridir.
(2) Çalışanların bulunduğu işyerindeki genel faaliyet konusu bilgi ve
araçlardan faydalanmak suretiyle birinci fıkra kapsamı dışında yaptığı
tasarımların hak sahibi, talep edilmesi hâlinde işverenleridir.
(3) Çalışanların tasarımlarına ilişkin hükümler öğrenciler ve ücretsiz
olarak belirli bir süreye bağlı olmaksızın hizmet gören stajyerlerin tasarımları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen öğretim
elemanlarının bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda gerçekleştirdiği tasarımlar hakkında da uygulanır.
(4) Hizmet ilişkisi dışında kalan iş görme sözleşmeleri çerçevesinde
yapılan tasarımlarda hak sahibi, taraflar arasında akdedilen sözleşme
hükümleri çerçevesinde belirlenir.
Çalışanlar Tarafından Yapılan Tasarımlara İlişkin Hak Talebinde Bedel
MADDE 74 – (1) Çalışanın, 73 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapmış olduğu tasarımın önemi dikkate alınarak tespit edilecek bir
bedel isteme hakkı vardır. Taraflar bu bedel konusunda anlaşamadıkları
takdirde söz konusu bedel mahkeme tarafından tespit edilir.
(2) 73 üncü maddenin üçüncü fıkrası kapsamında öğretim elemanlarınca gerçekleştirilen tasarımlardan elde edilen gelirin yükseköğretim
kurumu ve tasarımcı arasındaki paylaşımı tasarımcıya gelirin en az yarısı
verilecek şekilde ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca
belirlenir.

1005

TBMM 26. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

BEŞİNCİ KISIM – Lisans
MADDE 75 – (1) Tasarım hakkı, lisans sözleşmesine konu olabilir.
(2) Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans, inhisari değildir.
İnhisari olmayan lisans sözleşmelerinde, lisans veren tasarımı kendi
kullanabileceği gibi üçüncü kişilere de başka lisanslar verebilir. İnhisari
lisans sözleşmelerinde, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını
açıkça saklı tutmadıkça kendisi de tasarımı kullanamaz.
(3) Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans sahipleri, lisanstan
doğan haklarını üçüncü kişilere devredemez veya alt lisans veremez.
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(4) Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans hakkını alan kişi, lisans
süresince tasarımın kullanılmasına ilişkin her türlü tasarrufta bulunabilir.
Lisans alan, lisans sözleşmesinde yer alan şartlara uymak zorundadır.
Aksi takdirde tasarım sahibi, tasarımdan doğan haklarını lisans alana
karşı ileri sürebilir.
Hakkın Devrinden veya Lisans Vermekten Doğan Sorumluluk
MADDE 76 – (1) Başvuru veya tescilden doğan tasarım hakkını devreden ya da lisans veren kişinin bu işlemleri yapmaya yetkili olmadığının
sonradan anlaşılması hâlinde söz konusu kişi, bu durumdan ilgililere
karşı sorumlu olur.
(2) Tasarım başvurusunun geri çekilmesi, reddedilmesi, tasarım tescilinin iptaline veya hükümsüzlüğüne karar verilmiş olması hâllerinde
tarafların, hakkı devreden veya lisans veren bakımından daha kapsamlı
bir sorumluluğu sözleşmeyle öngörmemiş olmaları hâlinde
79 uncu madde hükümleri uygulanır. Bu madde hükmünden doğan
tazminatı talep etme süresi, sorumluluk davasına dayanak olan mahkeme
kararının kesinleşme tarihinde başlar.
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ALTINCI KISIM – Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM – Hükümsüzlük
Hükümsüzlük Hâlleri
MADDE 77 – (1) Aşağıdaki hâllerde tasarımın hükümsüz sayılmasına
mahkeme tarafından karar verilir:
a) 55 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan tanımlara
uygun olmadığı, 56 ncı ve 57 nci maddelerde belirtilen şartları taşımadığı,
58 inci maddenin dördüncü fıkrası ve 64 üncü maddenin altıncı fıkrasının (c) bendi kapsamında olduğu, başvurunun kötüniyetle yapıldığı ve
bir fikri mülkiyet hakkının yetkisiz kullanımını içerdiği ispat edilmişse.
b) Hak sahipliğinin başka kişiye veya kişilere ait olduğu ispat edilmişse.
c) Sonradan kamuya açıklanan aynı veya benzer nitelikteki bir tasarımın başvuru tarihi, tescilli bir tasarımın başvuru tarihinden önce ise.
(2) 64 üncü maddenin altıncı fıkrasının (b) ve (ç) bentleri ile fikri
mülkiyet haklarının yetkisiz kullanımı gerekçesiyle tasarımın bir kısmına
ilişkin hükümsüzlük talebinin kabul edilmesi hâlinde, o kısmın tescili
hükümsüz kılınır. Kısmi hükümsüzlük sonucunda tescilin devamı için,
kalan kısmın koruma şartlarını sağlaması ve tasarım kimliğini muhafaza
etmesi şarttır.
Hükümsüzlük Talebi
MADDE 78 – (1) Tasarımın hükümsüzlüğü, ikinci fıkrada sayılan
hâller dışında menfaati olanlar tarafından istenebilir.
(2) Tasarımın hükümsüzlüğü, 77 nci maddenin birinci fıkrasının (c)
bendine göre sadece önceki hak sahibi; 70 inci ve 73 üncü maddelere
göre ise ancak tasarım hakkına sahip kişiler tarafından ileri sürülebilir.
(3) Tasarımın hükümsüzlüğüne ilişkin olarak koruma süresince veya
tasarım hakkının sona ermesini izleyen beş yıl içinde dava açılabilir.
(4) Hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde tasarım sahibi olarak kayıtlı kişiye karşı açılır. Tasarım üzerinde sicilde hak sahibi olarak
görülen kişilerin davaya katılabilmelerini sağlamak için ayrıca bu kişilere
bildirim yapılır.
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(5) Tescilsiz tasarımlarda hükümsüzlük davası, hak sahibi olduğunu
iddia eden kişiye karşı açılır.
Hükümsüzlüğün Etkisi
MADDE 79 – (1) Tasarımın hükümsüzlüğüne ilişkin karar geçmişe
etkili olup, tasarıma bu Kanunla sağlanan koruma hiç doğmamış sayılır.
(2) Tasarım sahibinin ağır ihmali veya kötüniyetli hareket etmesinden
zarar görenlerin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlüğün
geçmişe dönük etkisi aşağıdaki durumları etkilemez:
a) Hükümsüzlüğe karar verilmeden önce tasarımın sağladığı haklara
tecavüz nedeniyle verilen kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar.
b) Hükümsüzlüğe karar verilmeden önce yapılmış ve uygulanmış
sözleşmeler.
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(3) İkinci fıkranın (b) bendinde belirtilen sözleşme uyarınca ödenmiş
bedelin hakkaniyet gereğince kısmen veya tamamen iadesi talep edilebilir.
(4) Tasarımın hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş karar herkese karşı
hüküm doğurur. Hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden sonra mahkeme bu kararı Kuruma resen gönderir. Hükümsüz kılınan tasarım,
Kurum tarafından sicilden terkin edilir ve Bültende yayımlanır.
İKİNCİ BÖLÜM – Diğer Sona Erme Hâlleri ve Sonuçları
Sona Erme ve Sonuçları
MADDE 80 – (1) Tasarım hakkı;
a) Koruma süresinin dolması veya tescilin yenilenmemesi,
b) Hak sahibinin hakkından vazgeçmesi sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erer.
(2) Başvuru veya tescil sahibi, tasarım hakkından tamamen veya
kısmen vazgeçebilir.
(3) Vazgeçmenin yazılı olarak Kuruma bildirilmesi gerekir. Vazgeçme,
sicile kayıt tarihi itibarıyla hüküm doğurur ve Bültende yayımlanır.
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(4) Sicile kayıtlı hak ve lisans sahiplerinin izni olmadıkça, tasarım
sahibi bu hakkından vazgeçemez.
(5) Tasarım üzerinde, üçüncü bir kişi tarafından hak sahipliği iddia
edilmiş ve bu hususta alınan tedbir kararı sicile kaydedilmişse, bu kişinin
izni olmadıkça, tasarımdan doğan haklardan vazgeçilemez.
YEDİNCİ KISIM – Tasarım Hakkına Tecavüz
Tasarım Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller
MADDE 81 – (1) Aşağıda belirtilen fiiller tasarım hakkına tecavüz
sayılır:
a) Tasarım sahibinin izni olmaksızın bu Kanun hükümlerine göre
koruma kapsamındaki bir tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün
aynısını veya genel izlenim itibarıyla ayırt edilemeyecek kadar benzerini üretmek, piyasaya sunmak, satmak, sözleşme yapmak için öneride
bulunmak, ticari amaçla kullanmak veya bu amaçlarla bulundurmak,
başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak.
b) Tasarım sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz
genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.
c) Tasarım hakkını gasp etmek.
(2) Başvuru, 65 inci maddeye göre tescil edilerek yayımlandığı takdirde, tescil sahibi, tasarım hakkına yönelik olarak bu maddede sayılan
tecavüzlerden dolayı hukuk davası açma hakkına sahiptir. Tecavüz eden,
başvurudan ve kapsamından haberdar edilmişse başvurunun yayımlanmış
olmasına bakılmaz. Tecavüz edenin kötüniyetli olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa yayımdan önce de tecavüzün varlığı kabul edilir.
(3) Koruma kapsamındaki tasarımın tescilli olduğuna ilişkin kaydın
ürün, ambalaj veya fatura üzerine konulmamış olması, bu maddede
sayılan fiilleri tasarım hakkına tecavüz olmaktan çıkarmaz.
(4) Tescilsiz tasarımlar için, tasarım 57 nci maddeye göre kamuya
sunulduğu takdirde, hak sahibi, tasarım hakkına yönelik ihlallerden
dolayı dava açmaya yetkilidir.
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DÖRDÜNCÜ KİTAP – Patent ve Faydalı Model
BİRİNCİ KISIM – Patent Hakkı
BİRİNCİ BÖLÜM – Patentlenebilirlik Şartları
Patentlenebilir Buluşlar ve Patentlenebilirliğin İstisnaları
MADDE 82 – (1) Teknolojinin her alanındaki buluşlara yeni olması,
buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması şartıyla patent
verilir.
(2) Aşağıda belirtilenler buluş niteliğinde sayılmaz. Patent başvurusu
veya patentin aşağıda belirtilen konu veya faaliyetlerle ilgili olması hâlinde,
sadece bu konu veya faaliyetlerin kendisi patentlenebilirliğin dışında kalır:
a) Keşifler, bilimsel teoriler ve matematiksel yöntemler.
b) Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve
yöntemler.
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c) Bilgisayar programları.
ç) Estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri ile
bilim eserleri.
d) Bilginin sunumu.
(3) Aşağıda belirtilen buluşlara patent verilmez:
a) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.
b) Mikrobiyolojik işlemler veya bu işlemler sonucu elde edilen ürünler
hariç olmak üzere, bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan
üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemler.
c) İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak teşhis yöntemleri ile
cerrahi yöntemler dâhil tüm tedavi yöntemleri.
ç) Oluşumunun ve gelişiminin çeşitli aşamalarında insan bedeni ve
bir gen dizisi veya kısmi gen dizisi de dâhil olmak üzere insan bedeninin
öğelerinden birinin sadece keşfi.
d) İnsan klonlama işlemleri, insan eşey hattının genetik kimliğini
değiştirme işlemleri, insan embriyosunun sınai ya da ticari amaçlarla
kullanılması, insan ya da hayvanlara önemli bir tıbbi fayda sağlamaksızın
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hayvanlara acı çektirebilecek genetik kimlik değiştirme işlemleri ve bu
işlemler sonucu elde edilen hayvanlar.
(4) Üçüncü fıkranın (a) bendi kapsamında buluşun ticari kullanımının
sadece mevzuatla yasaklanmış olması, bu kullanımın kamu düzenine
veya genel ahlaka aykırı olduğu anlamına gelmez.
(5) Üçüncü fıkranın (b) bendinde belirtilen mikrobiyolojik işlem,
mikrobiyolojik materyal içeren, mikrobiyolojik bir materyalle gerçekleştirilen veya sonucunda mikrobiyolojik materyal oluşan herhangi bir işlemi;
esas olarak biyolojik işlem, melezleme ya da seleksiyon gibi tamamen
doğal bir olaydan oluşan bitki veya hayvan üretim usulünü ifade eder.
(6) Üçüncü fıkranın (c) bendinde yer alan hüküm, aynı bentte sayılan
yöntemlerin herhangi birinde kullanılan ürünler, özellikle madde ve
terkipler hakkında uygulanmaz.
Yenilik, Buluş Basamağı ve Sanayiye Uygulanabilir Olma
MADDE 83 – (1) Tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan buluşun
yeni olduğu kabul edilir.
(2) Tekniğin bilinen durumu, başvuru tarihinden önce dünyanın
herhangi bir yerinde, yazılı veya sözlü tanıtım yoluyla ortaya konulmuş
veya kullanım ya da başka herhangi bir biçimde açıklanmış olan toplumca
erişilebilir her şeyi kapsar.
(3) Başvuru tarihinde veya bu tarihten sonra yayımlanmış olan ve
başvuru tarihinden önceki tarihli ulusal patent ve faydalı model başvurularının ilk içerikleri tekniğin bilinen durumu olarak dikkate alınır.
Bu hüküm,
a) 5/1/1996 tarihli ve 96/7772 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
katılmamız kararlaştırılan Patent İşbirliği Antlaşması uyarınca yapılan
uluslararası patent başvurularından, Patent İşbirliği Antlaşmasının 22
nci ve 39 uncu maddelerine göre yönetmelikte belirtilen şartlara uygun
olarak ulusal aşamaya giriş yapan patent ve faydalı model başvurularını,
b) 7/6/2000 tarihli ve 2000/842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
katılmamız kararlaştırılan Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa
Patent Sözleşmesinin 153 üncü maddesinin beşinci fıkrasındaki gereklilikleri sağlayan, uluslararası başvuruya dayanan Avrupa patent başvurularını
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ve Avrupa Patent Sözleşmesinin 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre
Türkiye’nin belirlendiği ve ilgili belirleme ücretinin ödendiği Avrupa
patent başvurularını da kapsar.
(4) Tekniğin bilinen durumu dikkate alındığında, ilgili olduğu teknik
alandaki uzmana göre aşikâr olmayan buluşun, buluş basamağı içerdiği
kabul edilir.
(5) Üçüncü fıkra uyarınca tekniğin bilinen durumu olarak dikkate
alınan başvuruların ve belgelerin içerikleri, buluş basamağının değerlendirilmesinde dikkate alınmaz.
(6) Buluş, tarım dâhil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya
kullanılabilir nitelikteyse, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.
Buluşa Patent veya Faydalı Model Verilmesini Etkilemeyen Açıklamalar
1012

MADDE 84 – (1) Buluşa patent veya faydalı model verilmesini etkileyecek nitelikte olmakla birlikte, başvuru tarihinden önceki on iki ay
içinde veya rüçhan hakkı talep edilmişse rüçhan hakkı tarihinden önceki
on iki ay içinde ve aşağıda sayılan durumlarda açıklama yapılmış olması
buluşa patent veya faydalı model verilmesini etkilemez:
a) Açıklamanın buluşu yapan tarafından yapılmış olması.
b) Açıklamanın patent başvurusu yapılan bir merci tarafından yapılmış
olması ve bu merci tarafından açıklanan bilginin;
1) Buluşu yapanın başka bir başvurusunda yer alması ve söz konusu
başvurunun ilgili merci tarafından açıklanmaması gerektiği hâlde
açıklanması.
2) Buluşu yapandan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgiyi
edinmiş olan üçüncü bir kişi tarafından, buluşu yapanın bilgisi veya izni
olmadan yapılan başvuruda yer alması.
c) Açıklamanın buluşu yapandan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak
bilgi elde eden üçüncü kişi tarafından yapılmış olması.
(2) Birinci fıkraya göre, başvurunun yapıldığı tarihte patent veya
faydalı model isteme hakkına sahip olan her kişi buluşu yapan sayılır.
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(3) Birinci fıkranın uygulanmasından doğan sonuçlar, süreyle sınırlı
değildir ve her zaman ileri sürülebilir.
(4) Birinci fıkranın uygulanması gerektiğini ileri süren taraf, şartların
gerçekleştiğini veya gerçekleşmesinin beklendiğini ispatla yükümlüdür.
İKİNCİ BÖLÜM – Patent Hakkının Kapsamı
Patent Hakkının Kapsamı ve Sınırları
MADDE 85 – (1) Patent sahibi, buluşun yeri, teknoloji alanı ve
ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir
ayrım yapmaksızın patent hakkından yararlanır.
(2) Patent sahibinin, izinsiz olarak yapılması hâlinde aşağıda belirtilen
fiillerin önlenmesini talep etme hakkı vardır:
a) Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya
ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir
nedenle elde bulundurulması.
b) Patent konusu olan bir usulün kullanılması.
c) Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul
patentinin kullanılmasının başkalarına teklif edilmesi.
ç) Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin
satılması, kullanılması, ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle elde bulundurulması.
(3) Aşağıda sayılan fiiller patentin sağladığı hakkın kapsamı dışındadır:
a) Sınai veya ticari bir amaç taşımayan ve özel maksatla sınırlı kalan
fiiller.
b) Patent konusu buluşu içeren deneme amaçlı fiiller.
c) İlaçların ruhsatlandırılması ve bunun için gerekli test ve deneyler
de dâhil olmak üzere, patent konusu buluşu içeren deneme amaçlı fiiller.
ç) Sadece bir reçetenin oluşturulması için eczanelerde yapılan ilaçların
seri üretim olmadan hazırlanarak kullanılması ve bu şekilde hazırlanan
ilaçlara ilişkin fiiller.
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d) Patent konusu buluşun Paris Sözleşmesine taraf devletlerin gemi,
uzay aracı, uçak veya kara nakil araçlarının yapımında veya çalıştırılmasında veya bu araçların ihtiyaçlarının karşılanmasında, söz konusu
araçların geçici veya tesadüfi olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde
bulunması şartıyla kullanılması.
e) 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla onaylanan Milletlerarası
Sivil Havacılık Anlaşmasının 27 nci maddesinde öngörülen ve bu madde
hükümlerinin uygulandığı bir devletin hava aracı ile ilgili fiiller.

1014

(4) 8/1/2004 tarihli ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı
Haklarının Korunmasına İlişkin Kanunda tanımlanan küçük çiftçinin
kendi işlediği arazisinde, patent sahibi tarafından ya da onun izniyle satılan ya da başka bir ticari yolla sağlanan patentli bir ürün ile yaptığı üretim
sonucunda ortaya çıkan üründen elde edeceği çoğaltım materyalini, yine
kendi işlediği arazisinde yapacağı yeni üretimler için kullanabilme hakkı
vardır. Bu kullanım hakkı, 5042 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.
(5) Çiftçinin, patent sahibi tarafından veya onun izniyle satılan ya da
başka bir ticari yolla sağlanan patentli damızlık veya diğer hayvan üreme
materyalini, tarım amaçlı kullanma hakkı vardır. Bu hak, çiftçinin kendi
tarım etkinliğini sürdürme amacıyla hayvan ya da diğer hayvan üreme
materyalinin kullanılmasını kapsar. Bu hakkın kullanılmasına ilişkin
usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
(6) Patentin konusu kanunlara, genel ahlaka, kamu düzenine veya
genel sağlığa zarar verecek şekilde kullanılamaz. Bu kullanım, mevcut veya
gelecekte kabul edilecek belirli veya belirsiz süreli kanuni yasaklamalara
ve sınırlamalara da bağlıdır.
Buluşun Dolaylı Kullanımının Önlenmesi
MADDE 86 – (1) Patent sahibinin, patent konusu buluşun uygulanmasını mümkün kılan ve buluşun esasını teşkil eden bir kısmı ile ilgili
unsurların veya araçların üçüncü kişiler tarafından, patent konusu buluşu
kullanmaya yetkili olmayan kişilere verilmesini önleme hakkı vardır. Bu
hükmün uygulanabilmesi için söz konusu üçüncü kişilerin, bu unsurların
veya araçların buluşu uygulamaya yeterli olduğunu bilmeleri ve bu amaçla
kullanılacağını bilmeleri veya bu durumun yeterince açık olması gerekir.
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(2) Birinci fıkrada sözü edilen unsurlar veya araçlar piyasada her
zaman bulunabilen ürünlerse üçüncü kişiler söz konusu yetkili olmayan
kişileri belirtilen fiilleri yapmaya teşvik etmediği takdirde birinci fıkra
hükmü uygulanmaz.
(3) 85 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde
belirtilen fiilleri yapanlar, birinci fıkra hükmüne göre patenti kullanmaya
yetkili olmayan kişilerden sayılmaz.
Önceki Kullanımdan Doğan Hak
MADDE 87 – (1) Başvuru tarihinde veya bu tarihten önce buluşu
iyiniyetli olarak ülke içinde kullanmakta olan veya kullanım için ciddi
ve gerçek tedbirler almış kişilere karşı, patent konusu buluşu aynı şekilde
kullanmaya devam etmelerini veya alınmış tedbirlere uygun olarak kullanmaya başlamalarını, patent başvurusu veya patent sahibinin önleme
hakkı yoktur. Ancak söz konusu kişilerin patent konusu buluşu kullanmaya devam etmeleri veya alınmış tedbirlere uygun kullanımları, sahip
oldukları işletmenin makul ihtiyaçlarını giderecek ölçüde olabilir. Önceki
kullanımdan doğan hak, lisans verilmesi suretiyle genişletilemez ve bu
hak, ancak işletme ile birlikte devredilebilir.
(2) Birinci fıkrada sözü edilen kişilerce satışa sunulmuş olan ürünlerle
ilgili fiiller, patentin sağladığı hakkın kapsamı dışındadır.
Kanuni Tekel
MADDE 88 – (1) Sermayesinin tamamı Devlete ait olup tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri, kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak
üzere kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler konusunda tekel hakkına sahip olan kamu iktisadi teşebbüslerinin
faaliyet alanına giren konularla ilgili bir buluş için patent verildiğinde,
tekel sahibinin buluşu kullanabilmesi patent sahibinin iznine bağlıdır.
Tekel sahibi iştigal ettiği sanayi alanında büyük ölçüde ekonomik yarar
ve önemli bir teknik ilerleme sağlayabilecek buluşları, kullanım hakkını
elde ederek uygulamakla yükümlüdür.
(2) Tekel sahibi patent konusu buluşun kullanımını elde etmek için,
patent sahibinden izin vermesini talep etme hakkına sahiptir. Tekel sahibi
böyle bir talepte bulunduğunda patent sahibi ondan patenti devralmasını
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isteyebilir. Patent konusu buluşun kullanılması karşılığında veya patentin
tekel sahibince devralınması hâlinde ödenecek bedel taraflarca belirlenir.
Tarafların anlaşamamaları hâlinde, söz konusu bedel mahkemece tespit
edilir.
(3) İkinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla tekel, patentin
verilmesinden sonra oluşmuşsa patent sahibi tekel sahibinden buluşun
kullanılmakta olduğu işletme veya tesisatı da devralmasını talep etme
hakkına sahiptir. Tarafların anlaşamamaları hâlinde, söz konusu bedel
mahkemece tespit edilir.
(4) Mevcut bir kanuni tekel yüzünden patent konusu buluş kullanılamıyorsa, söz konusu patent için yıllık ücret ödenmez.
Korumanın Kapsamı
1016

MADDE 89 – (1) Patent başvurusu veya patentin sağladığı korumanın
kapsamı istemlerle belirlenir. Bununla birlikte istemlerin yorumlanmasında tarifname ve resimler kullanılır.
(2) İstemler, kullanılan kelimelerin verdiği anlamla sınırlı olarak
yorumlanamaz. Ancak istemler, koruma kapsamının tespitinde, buluşu
yapan tarafından düşünülen fakat istemlerde talep edilmeyen, buna
karşılık ilgili teknik alanda uzman bir kişi tarafından tarifname ve resimlerin yorumlanması ile ortaya çıkacak özellikleri kapsayacak şekilde
genişletilemez.
(3) İstemler, başvuru veya patent sahibine hakkı olan korumayı sağlayacak ve üçüncü kişilere de korumanın kapsamı açısından makul bir
düzeyde kesinlik ifade edecek şekilde yorumlanır.
(4) Patent başvurusunun sağladığı korumanın kapsamı, patentin
verilmesine kadar geçen süre için başvurunun yayımlanmış olan istemleri
ile belirlenir. Ancak patentin verildiği hâli veya itiraz veya hükümsüzlük
işlemleri sonucunda değiştirilmiş hâli, koruma alanının genişletilmemiş
olması şartıyla başvurunun sağladığı korumayı geçmişe dönük olarak
belirler.
(5) Patent başvurusunun veya patentin sağladığı koruma kapsamının
belirlenmesinde, tecavüzün varlığının ileri sürüldüğü tarihte istemlerde
belirtilmiş unsurlara eşdeğer nitelikte olan unsurlar da dikkate alınır. Bir
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unsur, esas itibarıyla istemlerde talep edilen unsur ile aynı işlevi görüyor,
bu işlevi aynı şekilde gerçekleştiriyor ve aynı sonucu ortaya çıkarıyorsa,
genel olarak istemlerde talep edilen unsurun eşdeğeri olarak kabul edilir.
(6) İstemlerin kapsamını belirlemek için patentin verilmesi ile ilgili
işlemler sırasında veya patentin geçerliliği süresince, koruma kapsamının belirlenmesinde patent başvurusu veya patent sahibinin beyanları
dikkate alınır.
(7) Patent, buluşla ilgili örnekler içeriyorsa istemler bu örneklerle sınırlı
olarak yorumlanamaz. Özellikle ürün veya usulün sahip olduğu ilave
özelliklerin patentte açıklanan örneklerde bulunmaması, bu örneklerde
bulunan özellikleri kapsamaması veya bu örneklerde belirtilen her amaç
veya özelliği gerçekleştirememesi hâllerinde, ürün veya usul istemlerle
sağlanan koruma kapsamının dışında tutulmaz.
İKİNCİ KISIM – Başvuru, Patentin Verilmesi ve İtiraz
BİRİNCİ BÖLÜM – Başvuru ve Rüçhan Hakkı
Patent Başvurusu İçin Gerekli Belgeler ve Başvuru Tarihinin Kesinleşmesi
MADDE 90 – (1) Patent başvurusu;
a) Başvuru formunu,
b) Buluş konusunu açıklayan tarifnameyi,
c) İstemleri,
ç) Tarifnamede veya istemlerde atıf yapılan resimleri,
d) Özeti,
e) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgiyi kapsar.
(2) Tarifname, istemler, özet ve varsa resimler başvuru sırasında Paris
Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf veya
karşılıklılık ilkesini uygulayan devletlerin resmî dillerinden birinde
verilebilir.
(3) Aşağıdaki unsurların tamamının Kuruma verildiği tarih itibarıyla
patent başvuru tarihi kesinleşir ve başvuru işleme alınır:
a) Patent verilmesi talebi.
b) Başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri.
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c) Türkçe veya ikinci fıkrada belirtilen yabancı dillerden biri ile yazılmış
tarifname veya önceki bir başvuruya yapılan atıf.
(4) Buluş, genetik kaynağa veya genetik kaynakla bağlantılı geleneksel
bilgiye dayanıyorsa bu kaynağın nereden alındığına ilişkin açıklamaya,
patent başvurusunda yer verilir.
(5) Buluşu yapan, başvuruda belirtilir. Ancak buluşu yapan, isminin
gizli tutulmasını isteyebilir. Başvuru sahibinin buluşu yapan olmaması
veya buluşu yapanlardan sadece biri veya birkaçı olması hâlinde bu kişiler,
patent başvuru hakkını ne şekilde elde ettiklerini başvuruda açıklamak
zorundadır.
(6) Buluşu yapanın başvuru veya patent sahibinden buluşu yapan
olarak tanınmasını ve adının belirtilmesini isteme hakkı vardır.
(7) Başvuruya ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
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Buluş Bütünlüğü ve Bölünmüş Başvuru
MADDE 91 – (1) Patent veya faydalı model başvurusu, tek bir buluşu
veya tek bir genel buluş fikrini oluşturacak şekilde bir araya gelmiş buluşlar
grubunu içerir. Bu hükme uygun olmayan başvurular, başvuru sahibinin
talebi veya Kurumun bildirimi üzerine bölünmüş başvurulara ayrılır.
(2) Buluş bütünlüğüne bakılmaksızın başvuru sahibinin talebi üzerine
her başvuru için bölünmüş başvuru yapılabilir.
(3) Bölünmüş başvuru, işlemleri devam eden başvuru ile ilgili olarak
bu başvuru konusunun kapsamını aşmayacak şekilde yapılır. Bölünmüş
başvuruyla birlikte geçmiş yıllara ait yıllık ücretler de ödenir.
(4) Bölünmüş her başvuru için başvuru tarihi, ilk başvurunun tarihidir. İlk başvuruda rüçhan hakkı talep edilmişse bu hak bölünmüş her
başvuruya da tanınır.
(5) Bölünmüş başvurulara ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle
belirlenir.
(6) Bu maddeye uygun olarak yapılmayan bölünmüş başvurular
işleme alınmaz.
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Buluşun Açıklanması, Tarifname, İstemler ve Özet
MADDE 92 – (1) Buluş, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda
uzman bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak şekilde
yeterince açık ve tam olarak patent başvurusunda, tarifname, istemler ve
tarifnamede veya istemlerde atıf yapılan resimlerle açıklanır.
(2) Buluş, toplum tarafından erişilemeyen ve patent başvurusunda
ilgili teknik alandaki uzman tarafından buluşun uygulanmasına yeterli
olacak şekilde tanımlanamayan bir biyolojik materyalle ilgiliyse veya bu
materyalin kullanımını içeriyorsa bu materyalin tevdi edilmesi hâlinde,
buluşun birinci fıkraya uygun olarak açıklandığı kabul edilir.
(3) İkinci fıkraya göre tevdi edilen biyolojik materyal, tevdi kuruluşunda erişilebilir olmaktan çıkarsa; bu materyalin 5/8/1997 tarihli
ve 97/9731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmamız kararlaştırılan Patent İşlemleri Amacıyla Mikroorganizmaların Tevdi Edilmesinin
Uluslararası Kabulü Konusunda Budapeşte Anlaşmasına uygun şekilde
yeniden tevdi edilmesi ve materyalin alındığına ilişkin tevdi kuruluşu
tarafından verilen belgenin suretinin tevdi tarihinden itibaren dört ay
içinde patent başvurusunun veya belgesinin numarası belirtilerek Kuruma
gönderilmesi hâlinde, bu erişimin kesintiye uğramadığı kabul edilir.
(4) İstemlerin dayanağı tarifname olup, istemler korunması talep
edilen konuyu tanımlamalı, açık ve öz olmalı ve tarifnamede tanımlanan
buluşun kapsamını aşmamalıdır.
(5) Özet, sadece teknik bilgi verme amacını taşır. Başka amaçlar için
özellikle koruma kapsamının belirlenmesinde veya 83 üncü maddenin
üçüncü fıkrasının uygulanmasında kullanılmaz.
(6) Biyolojik materyalin tevdi edilmesine ilişkin şartlar yönetmelikle
belirlenir.
Rüçhan Hakkı ve Etkisi
MADDE 93 – (1) Türkiye de dâhil olmak üzere Paris Sözleşmesi veya
Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf herhangi bir devlette
patent veya faydalı model için usulüne uygun bir başvuruda bulunmuş
herhangi bir kişi veya halefi, aynı buluş için Türkiye’de başvuru yapmak
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amacıyla, ilk başvurunun yapıldığı tarihten itibaren on iki aylık süre
içinde, rüçhan hakkından yararlanır.
(2) Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına
taraf herhangi bir devletin ulusal mevzuatına göre veya yine bu devletlerin oluşturduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalara ya da bu Kanuna göre,
usulüne uygun yapılmış ulusal başvuruya eşdeğer her başvurunun rüçhan
hakkı doğuracağı kabul edilir.
(3) Usulüne uygun yapılmış ulusal başvuru, başvurunun yapıldığı
tarihi, başvurunun sonucu ne olursa olsun, başvuru tarihi olarak almaya
yeterli bir başvurudur.
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(4) Aynı devlete yapılmış olan ve önceki ilk başvuru ile aynı konudaki
sonraki bir başvuru sonraki başvurunun yapıldığı tarihte, önceki başvurunun kamunun incelemesine açılmadan ve geride herhangi bir hak
bırakmadan geri çekilmesi, geri çekilmiş sayılması veya reddedilmesi ve
bir rüçhan hakkı talebine temel oluşturmaması şartıyla rüçhanın belirlenmesinde ilk başvuru olarak kabul edilir. Bu durumda önceki başvuru
rüçhan hakkı talebi için dayanak oluşturmaz.
(5) İlk başvuru, Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş
Anlaşmasına taraf olmayan bir devletin sınai mülkiyet makamına yapılmışsa bu makamın, Paris Sözleşmesinde belirtilenlerle eşdeğer etkiler
ve şartlar altında, Türkiye’ye yapılan bir ilk başvurunun rüçhan hakkı
doğurduğunu kabul etmesi durumunda, karşılıklılık ilkesi uyarınca bu
başvuru hakkında birinci ila dördüncü fıkra hükümleri uygulanır.
(6) Türkiye’de açılan ulusal veya uluslararası sergiler ile Paris Sözleşmesine taraf ülkelerde açılan resmî veya resmî olarak tanınan uluslararası
sergilerde, patent veya faydalı model konusunu kapsayan ürününü teşhir
eden gerçek veya tüzel kişiler, sergideki teşhir tarihinden itibaren on iki
ay içinde Türkiye’de patent veya faydalı model almak için başvuru yapma
konusunda rüçhan hakkından yararlanır.
(7) Rüçhan tarihi, 83 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ile
109 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanmasında başvuru tarihi
etkisine sahip olur.
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Rüçhan Hakkının Talep Edilmesi ve Hükmü
MADDE 94 – (1) Rüçhan hakkı talebi, ücreti ödenerek başvuruyla
birlikte veya başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yapılır ve bu talebe
ilişkin belgeler, başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde Kuruma sunulur.
Aksi takdirde rüçhan hakkı talebi yapılmamış sayılır.
(2) Başvuruda, farklı ülkelerden kaynaklanmış olmasına bakılmaksızın birden çok rüçhan hakkı talep edilebilir. Uygun durumda, her bir
istem için birden çok rüçhan hakkı talep edilebilir. Birden çok rüçhan
hakkı talep edildiği durumda, rüçhan tarihinden itibaren işleyen süreler,
rüçhanın en erken tarihli olanından başlar.
(3) Bir veya birden çok rüçhan hakkı talebinde bulunulmuşsa rüçhan hakkı sadece rüçhan hakkının doğduğu başvuru veya başvuruların
içerdiği unsurları kapsar.
(4) Rüçhan hakkı talep edilen buluşun belirli unsurları, rüçhan hakkının doğduğu patent başvurusunun istemlerinde yer almamış olsa
dahi, rüçhan hakkının doğduğu patent başvurusunun bir bütün olarak
bu unsurları açıkça belirtmesi şartıyla rüçhan hakkı bu unsurlar için de
kabul edilir.
(5) Rüçhan hakkı talebine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
İKİNCİ BÖLÜM – Patentin Verilmesi
Başvurunun Şeklî Şartlara Uygunluk Açısından İncelenmesi
MADDE 95 – (1) 90 ıncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen
unsurlardan herhangi birinin eksik olması hâlinde başvuru işleme alınmaz.
(2) İşleme alınan başvuruda 90 ıncı maddenin birinci fıkrasında
belirtilen unsurlardan en az birinin eksik olması veya 90 ıncı maddenin ikinci fıkrası gereğince unsurların yabancı dilde verilmesi hâlinde,
bildirime gerek olmaksızın başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde
eksiklikler giderilir veya Türkçe çeviriler verilir. Aksi takdirde, başvuru
geri çekilmiş sayılır.
(3) Kurum, 90 ıncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen unsurları tam
olan veya ikinci fıkraya uygun olarak unsurları tamamlanan başvuruyu,
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90 ıncı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları ile yönetmelikle belirlenen
diğer şeklî şartlara uygunluk bakımından inceler.
(4) Başvurunun şeklî şartlara uygun olmadığı anlaşılırsa, başvuru
sahibinden bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde eksikliği gidermesi
istenir. Eksikliğin bu süre içinde giderilmemesi hâlinde başvuru reddedilir.
(5) Başvurunun şeklî şartlara uygunluk bakımından eksikliğinin
olmadığı anlaşılırsa veya eksiklikler süresi içinde giderilirse 96 ncı madde
hükmü uyarınca araştırma raporu düzenlenir.
Araştırma Talebi, Araştırma Raporunun Düzenlenmesi ve Yayımlanması
MADDE 96 – (1) Başvuru sahibi başvuruyla birlikte veya bildirime
gerek olmaksızın başvuru tarihinden itibaren on iki ay içinde ücretini
ödemek kaydıyla araştırma talebinde bulunur. Aksi takdirde başvuru
geri çekilmiş sayılır.
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(2) Başvuru sahibinin birinci fıkra hükmüne uygun olarak araştırma
talebinde bulunması durumunda, başvurunun şeklî şartlara uygunluk
bakımından eksikliğinin olmadığı anlaşılırsa veya eksiklikler süresi içinde
giderilirse araştırma raporu düzenlenir, başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır. Araştırma raporu, başvurunun 97 nci madde uyarınca
yayımlanmış olması hâlinde ayrı olarak, yayımlanmamış olması hâlinde
ise başvuru ile birlikte Bültende yayımlanır.
(3) Başvuru konusunun 82 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları
kapsamına girdiği sonucuna varılırsa veya tarifnamenin ya da tüm istemlerin yeterince açık olmaması araştırma raporunun düzenlenmesini engelliyorsa araştırma raporu düzenlenmez. Başvuru sahibinden bu konudaki
itirazlarını veya başvurudaki değişikliklerini, bildirim tarihinden itibaren
üç ay içinde sunması istenir. Bu süre içinde itirazda bulunulmaması veya
itirazın ya da yapılan değişikliklerin Kurum tarafından kabul edilmemesi
hâlinde başvuru reddedilir. İtirazın ve varsa yapılan değişikliklerin kabul
edilmesi hâlinde araştırma raporu düzenlenir, başvuru sahibine bildirilir
ve Bültende yayımlanır.
(4) Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada belirtilen on iki aylık araştırma
talebi süresini yarısına kadar indirmeye yetkilidir.
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(5) Araştırma talebinin yapılması ve araştırma raporunun düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Başvurunun Yayımlanması ve Etkileri
MADDE 97 – (1) Başvuru veya varsa rüçhan tarihinden itibaren on
sekiz aylık sürenin dolması veya bu süre dolmadan başvuru sahibinin
erken yayım talebi üzerine, patent veya faydalı model başvurusu Bültende yayımlanır.
(2) Patent başvurusunun yayımlandığı tarihten itibaren üçüncü kişiler,
patent başvurusuna konu olan buluşun patent verilebilirliğine ilişkin
görüşlerini sunabilir. Ancak bu kişiler, bu aşamada Kurum nezdindeki
işlemlere taraf olamaz.
(3) Birinci fıkrada belirtilen on sekiz aylık süre dolmadan önce patent
verilmesi kararı verilmişse patent başvurusu ve patent birlikte yayımlanır.
(4) Bu Kanun hükümlerine göre patente sağlanan koruma, patent
başvurusunun Bültende yayımlandığı tarihten itibaren, başvuru sahibine
geçici olarak tanınır.
(5) Patent başvurusu sahibinin izni olmadan başvuru konusu buluşu
kullanan kişi, patent başvurusu ve kapsamından haberdar edilmişse
dördüncü fıkrada belirtilen koruma, başvurunun yayımlandığı tarihten
önce de söz konusu olur.
(6) Patent başvurusuna konu olan buluş, mikroorganizmalarla ilgiliyse
koruma mikroorganizmanın erişilebilir hâle gelmesinden itibaren başlar.
(7) Patent başvurusunun geri çekilmesi, geri çekilmiş sayılması veya
reddedilmesi hâlinde yukarıdaki fıkralarda belirtilen sonuçlar doğmamış
sayılır.
(8) Başvurunun yayımlanması ve üçüncü kişi görüşlerinin sunulmasına
ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
İnceleme Talebi, İnceleme Raporunun Düzenlenmesi ve Patentin Verilmesi
MADDE 98 – (1) Başvuru sahibi, araştırma raporunun bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde ücretini ödeyerek incelemenin yapılmasını
talep eder. Aksi takdirde başvuru geri çekilmiş sayılır.
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(2) Kurum, başvuru sahibinin inceleme talebi üzerine başvurunun
ve buna ilişkin buluşun, bu Kanun hükümlerine uygunluğunu inceler.
(3) Başvurunun veya buna ilişkin buluşun bu Kanun hükümlerine
uygun olmadığı tespit edilirse başvuru sahibine, görüşlerini sunması ve
başvurunun kapsamını aşmaması şartıyla değişiklikler yapması konusunda
bildirim yapılır ve gerekli görüldükçe bu tür bildirimler tekrarlanır. Ancak
bu kapsamda yapılacak bildirimlerin sayısı üçten fazla olamaz.
(4) Başvuru sahibine üçüncü fıkrada belirtilen bildirimlere görüş
sunması veya değişiklik yapabilmesi için bildirim tarihinden itibaren
üç aylık süre tanınır. Bu süre içinde görüş bildirilmediği veya değişiklik
yapılmadığı takdirde başvuru geri çekilmiş sayılır.

1024

(5) Yapılan inceleme sonucunda düzenlenen inceleme raporunda başvuru ve buna ilişkin buluşun bu Kanun hükümlerine uygun olduğunun
belirtilmiş olması hâlinde patentin verilmesine karar verilir, başvuru
sahibine bildirilir, bu karar ve patent Bültende yayımlanır.
(6) İnceleme raporuna göre patentin verilebilmesi için değişiklik
yapılmasının gerekli olduğu durumda bildirim tarihinden itibaren iki
ay içinde değişikliklerin yapılması istenir. Yapılan değişikliklerin kabul
edilmesi hâlinde patentin verilmesine karar verilir, bu durum başvuru
sahibine bildirilir, bu karar ve patent Bültende yayımlanır. Değişikliklerin
yapılmaması veya yapılan değişikliklerin Kurum tarafından kabul edilmemesi hâlinde başvuru geri çekilmiş sayılır, bu karar başvuru sahibine
bildirilir ve Bültende yayımlanır.
(7) Patentin verilmesine ilişkin yayımdan sonra talep edilmesi ve
belge düzenleme ücretinin ödenmesi hâlinde, düzenlenen belge patent
sahibine verilir.
(8) İnceleme raporunda, başvurunun ve buna ilişkin buluşun bu Kanun
hükümlerine uygun olmadığı belirtilmişse başvuru Kurum tarafından
reddedilir, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır.
(9) Patentin verilmiş olması, onun geçerliliği ve yararlılığı konusunda
Kurum tarafından garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz, Kurumun
sorumluluğunu da doğurmaz.
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(10) İnceleme talebi, inceleme raporunun düzenlenmesi ve patentin
verilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – İtiraz ve İtirazın İncelenmesi
MADDE 99 – (1) Üçüncü kişiler, patentin verilmesi kararının Bültende yayımlanmasından itibaren altı ay içinde ücretini ödeyerek söz
konusu patente;
a) Patent konusunun, 82 nci ve 83 üncü maddelere göre patent verilebilirlik şartlarını taşımadığı,
b) Buluşun, 92 nci maddenin birinci ila üçüncü fıkraları uyarınca
yeterince açıklanmadığı,
c) Patent konusunun, başvurunun ilk hâlinin kapsamını aştığı veya
patentin, 91 inci maddeye göre yapılan bölünmüş bir başvuruya veya
110 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre yapılan bir
başvuruya dayanması durumunda en önceki başvurunun ilk hâlinin
kapsamını aştığı gerekçelerinden en az birini ileri sürerek itiraz edebilir.
(2) İtiraza ilişkin ücretin birinci fıkrada belirtilen süre içinde ödenmemesi veya itirazın yönetmelikle belirlenen şartlara uygun olarak yapılmaması hâlinde itiraz yapılmamış sayılır.
(3) İtiraz yapılmaması veya itirazın yapılmamış sayılması durumunda,
patentin verilmesi hakkındaki karar kesinleşir ve nihai karar Bültende
yayımlanır.
(4) Kurum, yapılan itirazı patent sahibine bildirir. Patent sahibi bu bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde görüşlerini sunabilir veya patentte
değişiklikler yapabilir. İtiraz, patent sahibinin görüşleri ve patentte değişiklik talepleri de dikkate alınarak, Kurul tarafından incelenir.
(5) Kurul, patentin veya değiştirilmiş hâlinin bu Kanuna uygun olduğu
görüşündeyse patentin ya da varsa değiştirilmiş hâlinin devamına, uygun
olmadığı görüşündeyse patentin hükümsüzlüğüne karar verir ve bu
durumda 139 uncu maddede belirtilen hükümsüzlük sonuçları doğar.
Hükümsüzlük kararı Bültende yayımlanır.
(6) Kurul, patentin veya değiştirilmiş hâlinin bu Kanuna kısmen
uygun olduğu görüşündeyse patentin bu kısım itibarıyla devamına karar
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vererek patent sahibinden bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde gerekli
değişiklikleri yapmasını ister. Söz konusu değişikliğin yapılmaması veya
yapılan değişikliğin kabul edilmemesi hâlinde patentin hükümsüzlüğüne
karar verilir ve bu durumda 139 uncu maddede belirtilen hükümsüzlük
sonuçları doğar. Hükümsüzlük kararı Bültende yayımlanır.
(7) İtiraz sonucunda verilen nihai karar Bültende yayımlanır. Beşinci
ve altıncı fıkra uyarınca patentin değiştirilmiş hâliyle devamına karar
verilmesi durumunda, patentin değiştirilmiş hâli Bültende yayımlanır.
(8) İtiraz ve itirazın incelenmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle
belirlenir.
Kurum Kararlarına İtiraz
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MADDE 100 – (1) 99 uncu madde hükümleri saklı kalmak üzere,
Kurumun almış olduğu kararlara patent başvurusu sahibi, patent sahibi
veya ilgili üçüncü kişiler tarafından kararın bildirim tarihinden itibaren
iki ay içinde itiraz edilebilir. Bu madde kapsamında yapılan itirazlar
Kurul tarafından incelenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – Koruma Süresi ve Yıllık Ücretler
MADDE 101 – (1) Başvuru tarihinden başlamak üzere, patentin
koruma süresi yirmi yıl, faydalı modelin koruma süresi on yıldır. Bu
süreler uzatılamaz.
(2) Patent başvurusu veya patentin korunması için gerekli olan yıllık
ücretler, patentin koruma süresi boyunca, başvuru tarihinden itibaren
ikinci yılın sona erdiği tarihte ve devam eden her yıl vadesinde ödenir.
Vade tarihi, başvuru tarihine tekabül eden ay ve gündür.
(3) Yıllık ücretler, ikinci fıkrada belirtilen vadede ödenmemesi hâlinde,
ek ücretle birlikte vadeyi takip eden altı ay içinde de ödenebilir.
(4) Yıllık ücretlerin üçüncü fıkrada belirtilen sürede de ödenmemesi
hâlinde, patent hakkı bu ücretin vade tarihi itibarıyla sona erer, patent
hakkının sona erdiğine ilişkin bildirim yapılır ve bu durum Bültende
yayımlanır. Patent hakkının sona erdiğine ilişkin bildirim tarihinden
itibaren iki ay içinde telafi ücretinin ödenmesi hâlinde patent hakkı,
ücretin ödendiği tarih itibarıyla yeniden geçerlilik kazanır ve Bültende
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yayımlanır. Patent hakkının sona erdiğine ilişkin bildirim en geç patent
hakkının sona erdiği vade tarihinden başlayan bir yıllık sürenin bitimine
kadar yapılır.
(5) Patentin yeniden geçerlilik kazanması, patent hakkının sona
ermesi sonucunda hak kazanmış üçüncü kişilerin kazanılmış haklarını
etkilemez. Üçüncü kişilerin hakları ve bunların kapsamı, mahkeme
tarafından belirlenir.
ÜÇÜNCÜ KISIM – Patent Sürecine İlişkin İşlemler
Patent Başvurusu ve Patentin Üçüncü Kişilerce İncelenmesi
MADDE 102 – (1) Henüz yayımlanmamış patent başvuruları, başvuru
sahibinin yazılı izni olmadan üçüncü kişiler tarafından incelenemez.
(2) Başvuru sahibinin, başvurunun sağladığı haklarını kendilerine karşı
ileri sürmek istediğini ispat edebilen üçüncü kişiler, başvuru sahibinin
izni olmaksızın, henüz yayımlanmamış patent başvurusunu inceleyebilir.
(3) 91 inci maddeye göre yapılan bölünmüş başvurunun veya 110
uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre yapılan yeni patent
başvurusunun yayımlanmış olması hâlinde, önceki patent başvurusu,
başvuru sahibinin izni olmaksızın, başvurunun yayımlanmasından önce
üçüncü kişiler tarafından incelenebilir.
(4) Patent başvurusu ve patentin üçüncü kişilerce incelenmesine ilişkin
usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Patent Başvurusunda ve Patentte Yapılacak Değişiklikler ve Düzeltmeler
MADDE 103 – (1) Patent başvurusu, Kurum nezdinde yapılan
işlemler süresince başvurunun ilk hâlinin kapsamını aşmamak şartıyla,
başvuru sahibi tarafından değiştirilebilir.
(2) Patente itiraz edilmişse Kurum tarafından itiraza ilişkin nihai karar
verilinceye kadar patentin sağladığı korumanın kapsamını aşmamak
şartıyla patent, patent sahibi tarafından değiştirilebilir.
(3) Patent başvurusu veya patent dokümanlarında yer alan imla hataları
ve açık maddi hatalar talep üzerine düzeltilir.
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(4) Patent başvurusunda ve patentte yapılacak değişiklikler ve düzeltmelere ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna ve Faydalı Model
Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürülmesi
MADDE 104 – (1) Patent başvurusu sahibi, işlemleri devam eden
başvurusunun faydalı model başvurusuna dönüştürülmesini talep edebilir.
Böyle bir talep yapılması hâlinde Kurum, bildirim tarihinden itibaren bir
ay içinde gerekli belgeleri vermesi ve araştırma ücretini de ödeyerek araştırma talebinde bulunması gerektiğini başvuru sahibine bildirir. Bu süre
içinde gerekli şartların yerine getirilmemesi hâlinde, dönüştürme talebi
yapılmamış sayılır ve başvuru, patent başvurusu olarak işlem görmeye
devam eder. Bu süre içinde gerekli şartların yerine getirilmesi hâlinde,
başvuru hakkında 143 üncü maddenin altıncı ila onbirinci fıkralarında
yer alan hükümler uygulanır.
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(2) Faydalı model başvuru sahibi, en geç araştırma raporunun bildirim tarihini takip eden üç aylık sürenin bitimine kadar faydalı model
başvurusunun patent başvurusuna dönüştürülmesini talep edebilir. Böyle
bir talepte bulunulması hâlinde, Kurum, bildirim tarihinden itibaren
bir ay içinde gerekli belgeleri vermesi ve araştırma ücretini de ödeyerek
araştırma talebinde bulunması gerektiğini başvuru sahibine bildirir. Bu
süre içinde gerekli şartların yerine getirilmemesi hâlinde, dönüştürme
talebi yapılmamış sayılır ve başvuru, faydalı model başvurusu olarak işlem
görmeye devam eder. Bu süre içinde gerekli şartların yerine getirilmesi
hâlinde, bu Kanunun patent verilmesi ile ilgili hükümleri uygulanır.
(3) Başvurunun yayımlanmış olması hâlinde, patent başvurusunun
faydalı model başvurusuna ya da faydalı model başvurusunun patent
başvurusuna dönüştürülmesinin kabulü konusundaki Kurum kararı
Bültende yayımlanır.
(4) Patent başvurusunun faydalı model başvurusuna ya da faydalı
model başvurusunun patent başvurusuna dönüştürülmesi hâlinde,
dönüşen başvuru için rüçhan hakkı talep edilmişse aynı rüçhan hakkı
dönüşmüş başvuru için de tanınır.
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(5) Patent başvurusundan faydalı model başvurusuna veya faydalı
model başvurusundan patent başvurusuna dönüştürülmüş başvurular
için yapılan yeniden dönüştürme talepleri işleme alınmaz.
(6) Patent başvurusunun faydalı model başvurusuna ve faydalı model
başvurusunun patent başvurusuna dönüştürülmesine ilişkin usul ve
esaslar yönetmelikle belirlenir.
Patent Başvurusunun Geri Çekilmesi
MADDE 105 – (1) Patent başvurusu, patentin verildiğinin ilan edildiği tarihten önce başvuru sahibi tarafından her zaman geri çekilebilir.
Yayımlanmış bir patent başvurusunun geri çekildiği Bültende yayımlanır.
Başvurunun geri çekildiği Bültende yayımlandıktan sonra bu talepten
vazgeçilemez.
(2) Başvuru, sicilde patent başvurusu üzerinde hak tesis etmiş üçüncü
kişilerin rızası olmaksızın geri çekilemez.
(3) Henüz yayımlanmamış bir patent başvurusu geri çekildiği, geri
çekilmiş sayıldığı veya reddedildiği takdirde aynı buluş konusu için yeni
bir patent başvurusu yapılabilir.
(4) Yayımlanmış başvuru geri çekilirse aynı buluş konusunda yeniden
başvuru yapılamaz.
Sicile Kayıt ve Hükümleri
MADDE 106 – (1) Patent başvuruları ve patent, sicile kaydedilir.
Sicil alenidir. Talep edilmesi ve ücretinin ödenmesi şartıyla patentin
onaylı sureti verilir. Sicile kayıt, yayım ve tescil işlemlerine ilişkin usul
ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
(2) 111 inci maddenin birinci fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, patent
başvuruları veya patentlere ilişkin devirler ve lisanslar ile patent başvurularını ya da patentleri etkileyen iradi veya mecburi tasarruflar iyiniyetli
üçüncü kişilere karşı sicile kayıt tarihinden itibaren hüküm doğurur.
(3) Patent başvurusunun veya patentin sağladığı haklar, usulüne
uygun bir şekilde sicile kaydedilmedikçe, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı
ileri sürülemez.

1029

TBMM 26. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

(4) Patent başvurusunun veya patentin sağladığı hakları ileri süren
kişi, patent başvurusu veya patentin numarasını, haklarını ileri sürdüğü
kişilere bildirmek zorundadır.
(5) Bir ürün ile bunun etiketleri ve ambalajları ile her türlü ilan,
reklam veya basılı evrakı üzerinde, patent başvurusu veya patentin sağladığı korumanın mevcut olduğu izlenimini veren beyanların bulunması
hâlinde, beyanları koyan kişi, patent başvurusu veya patentin numarasını
da belirtmek zorundadır.
İşlemlerin Devam Ettirilmesi ve Hakların Yeniden Tesisi
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MADDE 107 – (1) Patent başvurusuna ilişkin işlemlere dair sürelere
uymaması hâlinde başvuru sahibi, süreye uyulmamanın sonucunun bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde, ücretini ödeyerek işlemlere devam
edilmesini talep edebilir. Aksi takdirde bu talep reddedilir. Talebin kabul
edilmesi hâlinde süreye uyulmamış olmanın getirdiği hukuki sonuçlar
doğmamış sayılır.
(2) Patent başvurusu veya patent sahibi tarafından, patent başvurusu
veya patentle ilgili işlemlerde şartların gerektirdiği özen gösterilmesine
rağmen, uyulması gereken bir süreye uyulamamasının patent başvurusunun reddine, geri çekilmiş sayılmasına, 99 uncu madde uyarınca patentin
hükümsüz kılınmasına veya diğer herhangi bir hakkın kaybına yol açması
hâlinde, hakların yeniden tesisi talep edilebilir. Bu talep, uyulamamış olan
sürenin bitiminden itibaren bir yılı geçmemek üzere, süreye uyulamama
nedeninin ortadan kalkmasından itibaren iki ay içinde ücreti ödenerek
yapılır. Aksi takdirde bu talep reddedilir. Talebin kabul edilmesi hâlinde
süreye uyulmamış olmanın getirdiği hukuki sonuçlar doğmamış sayılır.
(3) Hakların yeniden tesis edilmesi hâlinde bu durum Bültende
yayımlanır. Hakların kaybından başlamak üzere bu hakların yeniden
tesisine ilişkin kararın yayımına kadar geçen sürede patent konusu
buluşu iyiniyetli olarak Türkiye’de kullanan veya kullanım için ciddi ve
gerçek tedbirler alan kişiler, sahip oldukları işletmenin makul ihtiyaçlarını giderecek ölçüde buluşu ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilir.
(4) 101 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen telafi ücretinin ödenmesi için verilen süre ile 93 üncü maddenin birinci fıkrasında
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belirtilen süre ve yönetmelikle belirlenen işlemlere ilişkin süreler açısından
birinci fıkra uyarınca işlemlere devam ettirilmesi talep edilemez.
(5) Bu madde hükümleri, işlemlere devam ettirilmesi veya hakların
yeniden tesisi ile ilgili süreler açısından uygulanmaz.
(6) İşlemlerin devam ettirilmesine ve hakların yeniden tesisine ilişkin
usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Hatalı İşlemler
MADDE 108 – (1) 138 inci ve 144 üncü maddelerde belirtilen
hükümsüzlük nedenleri hariç olmak üzere, patent veya faydalı model
başvurusunun ya da belgesinin bu Kanunda belirtilen şartları karşılamamasına rağmen hatalı olarak başvurunun veya belgenin işlemlerine
devam edilmesi ve bu durumun itiraz üzerine ya da resen tespit edilmesi
hâlinde, hatalı işlem ile devamındaki işlemler iptal edilerek işlemlere
hatanın yapıldığı aşamadan devam edilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM – Hak Sahipliği ve Gasp
Patent İsteme Hakkı
MADDE 109 – (1) Patent isteme hakkı, buluşu yapana veya onun
haleflerine ait olup bu hakkın başkalarına devri mümkündür.
(2) Buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse patent
isteme hakkı, taraflar başka türlü kararlaştırmamışsa bunların tamamına
aittir.
(3) Aynı buluş, birbirinden bağımsız olarak birden çok kişi tarafından gerçekleştirilmişse patent isteme hakkı, önceki tarihli başvurunun
yayımlanmış olması şartıyla daha önce başvuru yapana aittir.
(4) Patent almak için ilk başvuran kişi, aksi ispat edilinceye kadar,
patent isteme hakkının sahibidir.
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Patent Başvurularında Hak Sahipliğine İlişkin İşlemler
MADDE 110 – (1) Patent isteme hakkının başvuru sahibine ait olmadığı Kurum nezdinde iddia edilemez. Aksi ispat edilene kadar başvuru
sahibinin, patent isteme hakkının sahibi olduğu kabul edilir.
(2) Patentin verilmesi işlemleri sırasında, patent isteme hakkının gerçek
sahibi olduğunu 109 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca iddia eden
kişi, başvuru sahibine karşı dava açabilir ve bu davayı Kuruma bildirir.
Davaya ilişkin kararın kesinleşme tarihine kadar patentin verilmesi
işlemleri mahkeme tarafından durdurulabilir.
(3) Hak sahipliğine ilişkin dava sonucunda verilecek kararın davacı
lehine kesinleşmesi hâlinde, dava açan hak sahibi, geçerliliği devam eden
başvuru için kararın kesinleşme tarihinden itibaren üç ay içinde;
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a) Patent başvurusunun kendi başvurusu olarak kabul edilmesini ve
yürütülmesini, Kurumdan isteyebilir.
b) Varsa aynı rüçhan hakkından yararlanarak aynı buluş için yeni bir
patent başvurusu yapabilir.
c) Başvurunun reddedilmesini Kurumdan talep edebilir.
(4) Üçüncü fıkranın (b) bendi uyarınca yapılan başvuru, ilk başvurunun tarihi itibarıyla işlem görür ve bu durumda ilk başvuru geçersiz sayılır.
(5) Dava açan hak sahibi, kararın kesinleşme tarihinden itibaren üç
ay içinde herhangi bir talepte bulunmazsa, dava konusu başvuru geri
çekilmiş sayılır.
(6) Buluşu başvuru sahibi ile birlikte gerçekleştirdiğini öne sürerek
kısmi bir hakkı bulunduğunu iddia eden kişi de ortak hak sahipliği
tanınması talebi ile ikinci fıkra hükmüne göre dava açabilir.
(7) Üçüncü fıkra hükmü, 91 inci maddeye göre yapılan bölünmüş
başvurular hakkında da uygulanır.
(8) İkinci fıkraya göre patent isteme hakkını belirlemek için açılan
dava sonucunda verilecek kararın kesinleşmesine kadar başvuru, davacının
rızası olmadan geri çekilemez.
(9) Dava devam ederken başvuruya patent verilirse başvurunun gaspı
davası, patentin gaspı davasına dönüşür.

TBMM 26. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

Patentin Gaspı ve Gaspın Sona Erdirilmesinin Sonuçları
MADDE 111 – (1) Patent, gerçek hak sahibinden başkasına verilmişse
gerçek hak sahibi olduğunu 109 uncu maddenin birinci fıkrası hükmüne
göre iddia eden kişi, patentin sağladığı diğer hak ve talepleri saklı kalmak
şartıyla, patentin kendisine devredilmesini mahkemeden talep edebilir.
(2) Patent üzerinde kısmi bir hakkın iddia edilmesi hâlinde, birinci
fıkra uyarınca ve paylı mülkiyet esaslarına göre hak sahipliği tanınması
talep edilebilir.
(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen haklar patentin verildiğine
ilişkin yayım tarihinden itibaren iki yıl içinde, kötüniyet hâlinde ise
patentin koruma süresinin bitimine kadar kullanılır.
(4) Bu maddeye göre açılan dava ile bu dava sonucunda verilen ve
kesinleşen hüküm sicile kaydedilerek Bültende yayımlanır ve sicile kaydedildiği tarih itibarıyla iyiniyetli üçüncü kişilere karşı hüküm ve sonuç
doğurur.
(5) Bu maddeye göre patente ilişkin hak sahipliğinin değişmesi hâlinde,
bu değişikliğin sicile kaydedilmesi ile birlikte, üçüncü kişilerin o patentle
ilgili lisans ve tanınan diğer hakları sona erer.
(6) Beşinci fıkraya göre gerçek patent sahibinin sicile kayıt tarihinden
önce; sonradan gerçek patent sahibi olmadığı anlaşılan kişi veya onunla
davadan önce dava konusu patentle ilgili lisans anlaşması yapan, eğer
buluşu kullanmaya başlamışsa veya kullanım için ciddi hazırlıklara
başlamış bulunuyorsa, gerçek patent sahibi veya sahiplerinden inhisari
olmayan bir lisans verilmesini talep edebilir.
(7) Bu talebin yapılması için öngörülen süre, önceden sicilde patent
sahibi olarak görünen kişi için iki ve lisans alan için dört aydır. Bu süreler
gerçek patent sahibinin sicile kaydedildiğinin Kurum tarafından ilgililere
tebliğ edildiği tarihten itibaren başlar.
(8) Altıncı fıkraya göre verilecek lisans, makul süre ve şartlar ile verilir.
Bu süre ve şartların belirlenmesinde, zorunlu lisansın verilmesine ilişkin
hükümler kıyasen uygulanır.
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(9) Patent sahibi veya lisans alan patenti kullanıma başladığı veya
kullanım için ciddi hazırlıklar yaptığı sırada kötüniyetliyse altıncı ve
yedinci fıkra hükümleri uygulanmaz.
Ortaklık İlişkisi ve Patentin Bölünmezliği
MADDE 112 – (1) Patent başvurusu veya patent birden çok kişiye
aitse hak üzerindeki ortaklık taraflar arasındaki anlaşmaya göre, böyle bir
anlaşma yoksa 4721 sayılı Kanundaki paylı mülkiyete ilişkin hükümlere
göre belirlenir. Her hak sahibi diğerlerinden bağımsız olarak aşağıdaki
işlemleri kendi adına yapabilir:
a) Kendisine düşen pay üzerinde serbestçe tasarrufta bulunur.
b) Diğer hak sahiplerine bildirimde bulunduktan sonra buluşu
kullanabilir.
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c) Patent başvurusu veya patentin korunması için gerekli önlemleri
alabilir.
ç) Birlikte yapılan patent başvurusu veya alınan patentin sağladığı
hakların herhangi bir şekilde tecavüze uğraması hâlinde üçüncü kişilere
karşı hukuk davası açabilir. Diğer hak sahiplerinin davaya katılabilmeleri
için, durum, davayı açan tarafından davanın açıldığı tarihten itibaren
bir ay içinde kendilerine bildirilir.
(2) Buluşun kullanılması amacıyla üçüncü kişilere lisans verilmesi
için hak sahiplerinin oybirliği şarttır. Ancak lisans verme konusunda
oybirliği sağlanamaması hâlinde mahkeme, mevcut şartları göz önünde
tutarak hakkaniyet gereğince bu yetkiyi hak sahiplerinden birine veya
birkaçına verebilir.
(3) Üzerinde birden çok kişinin hak sahipliği söz konusu olsa dahi
patent başvurusu veya patentin devri ya da üzerlerinde hak tesisi için
bölünebilmeleri mümkün değildir.
BEŞİNCİ KISIM – Çalışanların Buluşları
Hizmet Buluşu ve Serbest Buluş
MADDE 113 – (1) Çalışanın, bir işletme veya kamu idaresinde
yükümlü olduğu faaliyeti gereği gerçekleştirdiği ya da büyük ölçüde
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işletme veya kamu idaresinin deneyim ve çalışmalarına dayanarak, iş
ilişkisi sırasında yaptığı buluş, hizmet buluşudur.
(2) Birinci fıkrada belirtilen hizmet buluşunun dışında kalan buluş,
serbest buluş olarak kabul edilir.
(3) Öğrenciler ve ücretsiz olarak belirli bir süreye bağlı olmaksızın
hizmet gören stajyerler hakkında çalışanlara ilişkin hükümler uygulanır.
(4) Çalışan buluşu için uygulanan hükümler, diğer kanuni düzenlemeler ve taraflar arasında yapılan sözleşme hükümleri saklı kalmak
şartıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların buluşları hakkında
da uygulanır.
(5) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara buluşları için ödenecek
bedel, buluştan elde edilen gelirin üçte birinden az olamaz. Ancak buluş
konusunun kamu kurum veya kuruluşunun kendisi tarafından kullanılması hâlinde ödenecek bedel, bir defaya mahsus olmak üzere, bedelin
ödendiği ay için çalışana ödenen net ücretin on katından fazla olamaz.
(6) 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında yeterlik alan araştırma altyapılarında
gerçekleşen buluşlar hakkında 6550 sayılı Kanunda yer alan hükümler
uygulanır. 6550 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde bu Kanunun 121 inci maddesi hükmü kıyasen uygulanır.
Hizmet Buluşuna Dair Bildirim Yükümlülüğü
MADDE 114 – (1) Çalışan, bir hizmet buluşu yaptığında, bu buluşunu yazılı olarak ve geciktirmeksizin işverene bildirmekle yükümlüdür.
Buluş birden çok çalışan tarafından gerçekleştirilmişse, bu bildirim birlikte yapılabilir. İşveren, bildirimin kendisine ulaştığı tarihi, bildirimde
bulunan kişi veya kişilere gecikmeksizin ve yazılı olarak bildirir.
(2) Çalışan, teknik problemi, çözümünü ve hizmet buluşunu nasıl
gerçekleştirmiş olduğunu, bildiriminde açıklamak zorundadır. Buluşun
daha iyi açıklanması bakımından varsa resmini de işverene verir.
(3) Çalışan, yararlanmış olduğu işletme deneyim ve çalışmalarını,
varsa diğer çalışanların katkılarını ve bu katkıların şeklini, yaptığı işle
ilgili olarak aldığı talimatları ve söz konusu katkılar yanında kendisinin
katkı payını da belirtir.
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(4) İşveren, bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde,
bildirimin hangi hususlarda düzeltilmesi gerektiğini çalışana bildirir.
Talepte bulunulmaması hâlinde, ikinci fıkrada belirtilen bildirim geçerli
sayılır.
(5) Çalışanın bu Kanunda öngörülen şekilde bildirimde bulunabilmesi
için, işveren gereken yardımı göstermek zorundadır.
(6) Çalışan, hizmet buluşunu, serbest buluş niteliği kazanmadığı sürece
gizli tutmakla yükümlüdür.
İşverenin Buluşa İlişkin Hakkı ve Hak Talebinde Bedel
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MADDE 115 – (1) İşveren, hizmet buluşu ile ilgili olarak tam veya
kısmi hak talep edebilir. İşveren bu talebi, çalışanın bildiriminin kendisine
ulaştığı tarihten itibaren dört ay içinde yazılı olarak çalışana bildirmek
zorundadır. Çalışana böyle bir bildirimin süresinde yapılmaması veya
hak talebinde bulunulmadığına dair bildirim yapılması hâlinde, hizmet
buluşu serbest buluş niteliği kazanır.
(2) İşverenin hizmet buluşuna ilişkin tam hak talebinde bulunması
hâlinde bununla ilgili bildirimin çalışana ulaşması ile buluş üzerindeki
tüm haklar işverene geçmiş olur.
(3) İşverenin hizmet buluşuna ilişkin kısmi hak talep etmesi hâlinde,
hizmet buluşu serbest buluş niteliği kazanır. Ancak bu durumda işveren, kısmi hakka dayanarak buluşu kullanabilir. Bu kullanma, çalışanın
buluşunu değerlendirmesini önemli ölçüde güçleştiriyorsa çalışan, buluşa
ilişkin hakkın tamamen devralınmasını veya kısmi hakka dayanan kullanım hakkından vazgeçilmesini işverenden isteyebilir. İşveren, çalışanın
bu isteğine ilişkin bildirimine tebellüğ tarihinden itibaren iki ay içinde
cevap vermezse, işverenin kısmi hakka dayanarak buluşu kullanma hakkı
sona erer.
(4) İşverenin hizmet buluşuna ilişkin hak talebinde bulunmasından
önce çalışanın buluş üzerinde yapmış olduğu tasarruflar, işverenin haklarını ihlal ettiği ölçüde, işverene karşı geçersiz sayılır.
(5) İşveren, tam hak talep etmediği takdirde, kendisine bildirimi
yapılan buluşa ilişkin bilgileri, çalışanın haklı menfaatlerinin devamı
süresince gizli tutmakla yükümlüdür.
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(6) İşveren hizmet buluşu üzerinde tam hak talep ederse, çalışan makul
bir bedelin kendisine ödenmesini işverenden isteyebilir. İşveren hizmet
buluşu üzerinde kısmi hak talep ederse, işverenin buluşu kullanması
hâlinde, çalışanın makul bir bedelin kendisine ödenmesini isteme hakkı
doğar.
(7) Bedelin hesaplanmasında hizmet buluşunun ekonomik olarak
değerlendirilebilirliği, çalışanın işletmedeki görevi ve işletmenin buluşun
gerçekleştirilmesindeki payı da dikkate alınır.
(8) İşveren, hizmet buluşuna ilişkin talepte bulunduktan sonra, buluşun korunmaya değer olmadığını ileri sürerek bedelin ödenmesinden
kaçınamaz. Ancak buluşun korunabilir olmadığı konusunda açılan dava
sonucunda mahkemenin davanın kabulüne karar vermesi hâlinde çalışan,
bedel talebinde bulunamaz.
(9) İşverenin hizmet buluşuna ilişkin kısmi veya tam hak talebinde
bulunmasını takiben bedel ve ödeme şeklî, işveren ile çalışan arasında
imzalanan sözleşme veya benzeri bir hukuk ilişkisi hükümlerince belirlenir.
(10) Hizmet buluşu birden çok çalışan tarafından gerçekleştirilmişse,
bedel ve ödeme şekli her biri için, dokuzuncu fıkraya uygun olarak ayrı
ayrı belirlenir.
(11) Çalışan buluşları ile ilgili bedel tarifesi ve uyuşmazlık hâlinde
izlenecek tahkim usulü yönetmelikle belirlenir.
(12) Çalışan, serbest buluş niteliği kazanmış hizmet buluşu konusunda 119 uncu madde hükümlerine tabi olmaksızın dilediği şekilde
tasarrufta bulunabilir.
Hizmet Buluşu İçin Patent Başvurusu Yapılması
MADDE 116 – (1) İşveren, kendisine bildirimi yapılan hizmet buluşu
için tam hak talebinde bulunmuşsa patent verilmesi amacıyla ilk başvuruyu Kuruma yapmakla yükümlüdür. Ancak işveren, işletme menfaatleri gerektiriyorsa, patent başvurusu yapmaktan kaçınabilir. İkinci
fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla, başvuru yapmaktan kaçınılması
durumunda, buluş için işverenin ödemesi gereken bedelin hesaplanmasında, patent alınmamasından kaynaklanan çalışan aleyhine muhtemel
ekonomik kayıplar göz önünde tutulur.
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(2) İşverenin hizmet buluşu için Kuruma ilk başvuru yükümlülüğü;
a) Hizmet buluşunun serbest buluş niteliği kazanması,
b) Çalışanın, buluşu için başvuru yapılmamasına rıza göstermesi,
c) İşletme sırlarının korunmasının başvuru yapmamayı gerektirmesi
hâllerinden en az birinin gerçekleşmesiyle ortadan kalkar.
(3) Hizmet buluşu serbest buluş niteliği kazanmışsa, çalışan bizzat
başvuru yapma hakkına sahiptir.
(4) İşveren, tam hak talebinde bulunmuş olduğu hizmet buluşu için
başvuruda bulunmaz ve çalışanın belirleyeceği süre içinde de başvuruyu
yapmazsa, buluş serbest buluş niteliği kazanır.
(5) İşveren, hizmet buluşu için tam hak talebinde bulunmuşsa,
söz konusu buluşun yabancı bir ülkede de korunması için başvuruda
bulunabilir.
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(6) İşveren, çalışanın talebi üzerine, patent almak istemediği yabancı
ülkeler için buluşu serbest bırakmak ve bu ülkelerde çalışana patent almak
için talepte bulunma imkânını sağlamakla yükümlüdür. Buluşun serbest
bırakılması, rüçhan hakkı süresinin geçirilmemesi açısından, makul bir
süre içinde yapılır.
(7) İşveren, çalışanın yabancı ülkelerde patent alabilmesi amacıyla
buluşu serbest bırakırken, bu ülkelerde uygun bir ücret karşılığında
buluşu kullanabilmek için inhisari olmayan nitelikte bir kullanım hakkını
saklı tutma ve saklı tuttuğu bu hakkından doğan menfaatlerine zarar
verilmemesini talep etme hakkına sahiptir.
Çalışan Buluşlarına İlişkin Hükümlerin Emredici Niteliği ve Hakkaniyete
Uygunluk Şartı
MADDE 117 – (1) İşverenler tarafından, bu Kitabın çalışan buluşlarına ilişkin hükümlerine aykırı olacak şekilde çalışanların aleyhine
düzenleme ve uygulama yapılamaz. Tarafların çalışan buluşlarına ilişkin
sözleşme yapma serbestliği, hizmet buluşlarında patent verilmesi için
yapılacak başvurudan; serbest buluşlarda ise çalışanın işverene yapacağı
bildirim yükümlülüğünden sonra başlar.
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(2) Hizmet buluşları ile serbest buluşlar konusunda işveren ile çalışan
arasında yapılan sözleşmeler, çalışan buluşlarıyla ilgili emredici hükümlere
aykırı olmasa dahi, önemli ölçüde hakkaniyetle bağdaşmıyorsa geçersiz
sayılır. Aynı kural belirlenen bedel için de geçerlidir.
(3) Sözleşmenin veya belirlenmiş olan bedelin hakkaniyete aykırı
olduğu hakkındaki itirazlar, iş sözleşmesinin bitiminden itibaren en geç
altı ay içinde yazılı olarak ileri sürülebilir.
Tarafların Patent Başvurusu ile İlgili Hak ve Yükümlülükleri
MADDE 118 – (1) Çalışan, patent alınabilmesi için gerekli bilgileri işverene vermek ve gerekli yardımı yapmakla yükümlüdür. İşveren
de hizmet buluşuna patent verilmesi için yaptığı başvuru ve eklerinin
suretlerini çalışana vermek ve çalışanın talebi üzerine başvuru işlemleri
sırasındaki gelişmeleri ona bildirmekle yükümlüdür.
(2) İşveren, çalışanın hizmet buluşu sebebiyle talep ettiği bedeli ödemeden önce, patent başvurusundan veya patent hakkından vazgeçmek
isterse durumu çalışana bildirmekle yükümlüdür. Çalışanın talebi üzerine
işveren, masrafları çalışana ait olmak üzere patent hakkını veya patent
alınması için gerekli olan belgeleri çalışana devretmek zorundadır. Çalışan,
bu konuda kendisine yapılan bildirime, bildirim tarihinden itibaren üç ay
içinde cevap vermezse, işveren patent başvurusu veya patentin sağladığı
haklardan vazgeçebilir.
(3) İşveren, ikinci fıkrada belirtilen bildirimle birlikte hizmet buluşundan inhisari olmayan yararlanma hakkını, makul bir bedel karşılığında
saklı tutabilir.
(4) Çalışan buluşundan doğan hak ve yükümlülükler, iş sözleşmesinin
sona ermiş olmasından etkilenmez.
Serbest Buluş, Bildirim Yükümlülüğü ve Teklifte Bulunma Yükümlülüğü
MADDE 119 – (1) Çalışan, iş sözleşmesi ilişkisi içindeyken serbest
bir buluş yaptığı takdirde, durumu geciktirmeden işverene bildirmekle
yükümlüdür. Bildirimde, buluş ve gerekiyorsa buluşun gerçekleştirilme
şekli hakkında bilgi vermek suretiyle, buluşun gerçek bir serbest buluş
sayılıp sayılmayacağı konusunda işverenin bir kanaate varabilmesi sağlanır.
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(2) İşveren, buluşun serbest bir buluş olmadığına ilişkin itirazını,
kendisine yapılan bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde yazılı bir
bildirimle ileri sürebilir.
(3) Serbest buluşun işverenin faaliyet alanı içinde değerlendirilebilir
olmadığı açıksa, çalışanın bildirim yükümlülüğü yoktur.
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(4) Serbest buluş, işletmenin faaliyet alanına girmekteyse veya işletme
söz konusu buluşun ilgili olduğu alanda faaliyette bulunmak için ciddi
hazırlıklar içindeyse; çalışan, serbest buluşunu iş ilişkisini sürdürmekte
olduğu sırada başka bir şekilde değerlendirmeye başlamadan önce, tam
hak tanımaksızın uygun şartlar altında buluşundan yararlanma imkânı
vermek için işverene teklifte bulunmakla yükümlüdür. İşveren, teklifin
kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç ay içinde cevap vermezse, bu
konudaki öncelik hakkını kaybeder. İşveren, kendisine yapılan teklifi
kabul eder, ancak öngörülmüş şartları uygun bulmazsa, şartlar tarafların
talebi üzerine mahkeme tarafından tespit edilir.
Çalışanın Önalım Hakkı
MADDE 120 – (1) İşverenin iflas etmesi ve iflas idaresinin de buluşu
işletmeden ayrı olarak devretmek istemesi hâlinde çalışanın, yapmış
olduğu ve işverenin de tam hak talebinde bulunduğu buluşa ilişkin
olarak önalım hakkı vardır.
(2) Çalışan buluşundan doğan bedel alacağı, imtiyazlı alacaklardandır.
İflas idaresi bu nitelikteki birden çok bedel alacağını, alacaklılar arasında
alacakları oranında dağıtır. Çalışan, bedel alacağı yerine buluşunun serbest
buluşa dönüşmesini talep edebilir.
Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlar
MADDE 121 – (1) 2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendinde tanımlanan yükseköğretim kurumları ile Millî
Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına bağlı yükseköğretim kurumlarında yapılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda gerçekleştirilen buluşlar için, özel kanun hükümleri ve bu madde kapsamındaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, çalışanların buluşlarına ilişkin
hükümler uygulanır.
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(2) Yükseköğretim kurumlarında yapılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda bir buluş gerçekleştiğinde buluşu yapan, buluşunu
yazılı olarak ve geciktirmeksizin yükseköğretim kurumuna bildirmekle
yükümlüdür. Patent başvurusu yapılmışsa yükseköğretim kurumuna
başvuru yapıldığına dair bildirim yapılır.
(3) Yükseköğretim kurumu, buluş üzerinde hak sahipliği talebinde
bulunması durumunda, patent başvurusu yapmakla yükümlüdür. Aksi
takdirde buluş, serbest buluş niteliği kazanır.
(4) Yükseköğretim kurumunun hak sahipliği talebine karşı buluşu
yapan, buluşunun serbest buluş olduğunu ileri sürerek itiraz edebilir.
Yapılan itiraz, yükseköğretim kurumu tarafından yazılı gerekçeler de
belirtilerek karara bağlanır. Aksi takdirde buluş, serbest buluş niteliği
kazanır.
(5) Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar hakkında
115 inci, 116 ncı, 118 inci maddeler ile 119 uncu maddenin dördüncü
fıkrası hükümleri uygulanmaz.
(6) Yükseköğretim kurumu başvurudan veya patent hakkından vazgeçmek isterse veya buluş, patent başvurusu yapıldıktan sonra serbest
buluş niteliği kazanırsa, yükseköğretim kurumu öncelikle buluşu yapana
başvuru veya patent hakkını devralmasını teklif eder. Buluşu yapanın
teklifi kabul etmesi durumunda haklar devredilir. Bu durumda yükseköğretim kurumu, buluşu yapana patent alınması ve korunması için
gerekli olan belgeleri verir. Yükseköğretim kurumu, başvuru veya patent
hakkını buluşu yapana devretmesi durumunda inhisari nitelikte olmayan
kullanım hakkını uygun bir bedel karşılığında saklı tutabilir. Buluşu
yapanın teklifi kabul etmemesi durumunda patent başvurusu veya patent
üzerindeki tasarruf yetkisi yükseköğretim kurumuna ait olur.
(7) Yükseköğretim kurumu, kusuru nedeniyle başvuru işlemlerinin
veya patent hakkının sona ermesine sebep olursa buluşu yapanın uğradığı
zararı tazmin etmekle yükümlüdür.
(8) Buluştan elde edilen gelirin yükseköğretim kurumu ve buluşu
yapan arasındaki paylaşımı, buluşu yapana gelirin en az üçte biri verilecek
şekilde belirlenir. Buluştan elde edilen gelirin yükseköğretim kurumu
hissesi ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine özgelir olarak kaydedilir
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ve başta bilimsel araştırmalar olmak üzere yükseköğretim kurumunun
ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılır.
(9) 2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde tanımlanan öğretim elemanları ile stajyerlerin ve öğrencilerin diğer
kamu kurumları veya özel kuruluşlarla belirli bir sözleşme kapsamında
yapmış oldukları çalışmalar sonucunda ortaya çıkan buluşlar üzerindeki
hak sahipliğinin belirlenmesinde, diğer kanunlardaki hükümler saklı
kalmak kaydıyla sözleşme hükümleri esas alınır.
(10) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle
belirlenir.
Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlar
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MADDE 122 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde ortaya çıkan buluşların, destek sağlayan kamu kurumuna
yönetmeliğe uygun olarak bildirilmesi zorunludur. Bu bildirimin yapıldığı
tarihten itibaren bir yıl içinde proje desteğinden faydalanan kişi, buluş
konusu üzerinde hak sahipliği talep edip etmediği konusundaki tercihini
kamu kurumuna yazılı olarak bildirir. Proje desteğinden faydalanan kişi
bu süre içinde hak sahipliği talep etmezse veya hak sahipliğine ilişkin
tercihini yazılı olarak yapmazsa destek sağlayan kamu kurumu veya
kuruluşu buluş için hak sahipliğini alabilir. Proje desteğinden faydalanan
kişi, hak sahipliğine ilişkin süreç tamamlanana kadar, buluşa patent veya
faydalı model verilmesini etkileyecek nitelikte açıklamalarda bulunamaz.
(2) Proje desteğinden faydalanan kişi, buluşa ilişkin olarak hak sahipliği
talebinde bulunması durumunda, buluş için patent başvurusu yapmakla
yükümlüdür. Başvuruda destek sağlayan kamu kurum veya kuruluşu
belirtilir.
(3) Kamu kurum veya kuruluşunun, proje desteğinden faydalanan
kişiden patent konusu buluşun kullanımına veya kullanım için giriştiği
çabalarına ilişkin düzenli aralıklarla bilgi isteme hakkı vardır. Kamu
kurum veya kuruluşu tarafından istenen ticari ve finansal mahiyetteki bu
bilgiler gizli tutulur. Buluşun kullanımından elde edilen gelirin paylaşımı
sözleşme ile belirlenir.
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(4) Proje desteğinden faydalanan kişinin buluş üzerinde hak sahipliği
talep etmesi hâlinde kamu kurum veya kuruluşu, buluşun kendi ihtiyaçları için kullanımına ilişkin bedelsiz bir lisans hakkına sahip olur. Bu
haktan feragat, sözleşmede belirtilmesi şartıyla mümkündür. Aşağıda
sayılan durumlarda kamu kurum veya kuruluşu, patent konusu buluşu
kullanma veya kullanılması için makul şartlarda üçüncü kişilere lisans
verilmesini isteme hakkına sahip olur:
a) Proje desteğinden faydalanan kişinin 130 uncu madde hükmüne
göre patent konusu buluşu kullanmaması veya kullanım için girişimde
bulunmaması.
b) Proje desteğinden faydalanan kişi veya lisans alan tarafından üretilen
patent konusu ürünün, kamu sağlığı veya millî güvenlik nedenleriyle
ortaya çıkan ihtiyacı karşılayamaması,
c) Proje desteğinden faydalanan kişi veya lisans alan tarafından üretilen patent konusu ürünün, kamu kurum veya kuruluşunun ihtiyacını
karşılayamaması.
(5) Dördüncü fıkra kapsamındaki lisans uygulaması zorunlu lisansa
ilişkin hükümlerin uygulanmasını etkilemez.
(6) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan
Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde veya 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan teknoloji
geliştirme bölgelerinde, kamu kurum ve kuruşları desteğiyle bir sözleşme
çerçevesinde yürütülmeyen çalışmalarda veya proje bazlı olmayan kamu
desteklerinde ortaya çıkan buluşlar için bu madde hükümleri uygulanmaz.
ALTINCI KISIM – Ek ve Gizli Patent
Ek Patent
MADDE 123 – (1) Patent başvurusu sahibi, patent konusu buluşu
mükemmelleştiren veya geliştiren ve 91 inci maddenin birinci fıkrası
kapsamında asıl patentin konusu ile bütünlük içinde bulunan buluşların
korunması için işlemleri devam eden asıl patent başvurusuna ek patent
başvurusunda bulunabilir.
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(2) Ek patent başvurusu, asıl patent başvurusuna belge verilmesi kararının yayımına kadar yapılabilir. Ek patent başvurusunun başvuru tarihi,
90 ıncı madde uyarınca ek patent başvurusunun Kuruma verildiği tarihtir.
(3) Ek patent başvurusunun araştırma raporu, asıl patent başvurusunun araştırma raporu ile birlikte ya da daha sonra düzenlenir. Ek patent
başvurusu için 83 üncü maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen buluş
basamağının değerlendirilmesinde, asıl patent başvurusu tekniğin bilinen
durumu olarak dikkate alınmaz.
(4) Asıl patent başvurusuna patent verilmesi kararından önce, ek
patent başvurusu için patent verilemez.
(5) Ek patentin süresi, ek patentin başvuru tarihinden itibaren başlar
ve asıl patentin süresinin bitimine kadardır.
(6) Ek patent başvuruları ve ek patent için yıllık ücret ödenmez.
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(7) Ek patent başvurusu, başvuru işlemleri sırasında başvuru sahibinin
talebi üzerine her zaman bağımsız bir patent başvurusuna dönüştürülebilir. Kurum tarafından ek patent başvurusunun asıl patent başvurusuyla gerekli bağının olmadığının tespit edilmesi durumunda bildirim
tarihinden itibaren üç ay içinde ek patent başvurusu bağımsız patent
başvurusuna dönüştürülür.
(8) Asıl patentin hükümsüz kılınması veya asıl patent sahibinin patent
hakkından vazgeçmesi ya da yıllık ücretinin ödenmemesi nedeniyle asıl
patent hakkının sona ermesi durumunda ek patent, bağımsız patente
dönüştürülür.
(9) Patentin hükümsüzlüğüne ilişkin karar, zorunlu olarak ek patentlerin de hükümsüz olması sonucunu doğurmaz. Ancak 99 uncu madde
uyarınca verilen hükümsüzlük kararının tebliğinden itibaren üç ay içinde,
ek patentlerin bağımsız patentlere dönüştürülmesi için başvuruda bulunulmazsa, patentin hükümsüzlüğü ek patentlerin de hükümsüz olması
sonucunu doğurur.
(10) Asıl patent başvurusunun geri çekilmesi veya geri çekilmiş sayılması ya da reddedilmesi veya yıllık ücretinin ödenmemesi nedeniyle
geçersiz sayılması durumunda ek patent başvurusu, bağımsız patent
başvurusuna dönüştürülür.
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(11) Asıl patent başvurusuna birden fazla ek patent başvurusu yapılmışsa, ilk yapılan ek patent başvurusu ya da ek patent yedinci, sekizinci
ve dokuzuncu fıkralara göre bağımsız patente ya da bağımsız patent
başvurusuna dönüştürülebilir. Diğer ek patent başvuruları, dönüşen
bağımsız patentin veya başvurunun ekleri sayılır.
(12) Ek patent başvurusu veya ek patent, bağımsız bir patent başvurusuna veya bağımsız bir patente dönüşmesi hâlinde dönüştürme
tarihinden itibaren yıllık ücret ödemelerine tabi olup, koruma süresi de
beşinci fıkrada belirtilen süredir.
(13) Aksi açıkça öngörülmediği ve ek patentin niteliğine aykırı düşmediği takdirde, bu Kanunun patente ilişkin hükümleri, ek patent
hakkında da uygulanır.
(14) Faydalı model başvurusu için ek başvuru yapılamaz.
Gizli Patent
MADDE 124 – (1) Kurum, başvuru konusu buluşun millî güvenlik
açısından önem taşıdığı kanısına varırsa başvurunun bir suretini görüş
almak üzere Millî Savunma Bakanlığına iletir ve durumu başvuru sahibine bildirir.
(2) Millî Savunma Bakanlığı, başvuru işlemlerinin gizli yürütülmesine
karar verirse bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde kararını Kuruma
bildirir. Gizlilik kararı verilmemesi veya söz konusu süre içinde Kuruma
bildirimde bulunulmaması hâlinde Kurum, başvuru ile ilgili işlemleri
başlatır.
(3) Patent başvurusunun gizliliğe tabi olması hâlinde Kurum, durumu
başvuru sahibine bildirir ve başvuru ile ilgili başka bir işlem yapmadan
başvuruyu gizli patent başvurusu olarak sicile kaydeder.
(4) Patent başvurusu sahibi, gizli patent başvuru konusu buluşu, yetkisi
olmayan kişilere açıklayamaz.
(5) Patent başvurusu sahibinin talebi üzerine, patent başvuru konusu
buluşun kısmen veya tamamen kullanılmasına, Millî Savunma Bakanlığınca izin verilebilir.
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(6) Patent başvurusu sahibi, patent başvurusunun gizli tutulduğu
süre için, Devletten tazminat isteyebilir. Ödenecek tazminat miktarı
konusunda anlaşma sağlanamazsa tazminat miktarı mahkeme tarafından
belirlenir. Tazminat, buluşun önemi ve patent başvurusu sahibinin onu
serbestçe kullanabilmesi hâlinde elde edeceği muhtemel gelirin miktarı
göz önünde tutularak hesaplanır. Patent başvurusu sahibinin kusuruyla
gizli patent başvuru konusu olan buluş açıklanmışsa tazminat isteme
hakkı ortadan kalkar.
(7) Gizli patent başvuruları için gizli kaldığı süre boyunca, Kuruma
yıllık ücret ödenmez.
(8) Kurum, Millî Savunma Bakanlığının talebi üzerine, patent başvurusu için öngörülmüş gizliliği kaldırabilir. Gizliliği kaldırılmış bir patent
başvurusu, gizliliği kaldırıldığı tarihten itibaren patent başvurusu olarak
işlem görür.
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(9) Türkiye’de gerçekleştirilen bir buluş millî güvenlik açısından önem
taşıyorsa söz konusu buluş için başka bir ülkede patent başvurusunda
bulunulamaz. Türkiye’de gerçekleştirilen bir buluş için Kuruma yapılan
bir patent başvurusu birinci ila sekizinci fıkra hükümlerine tabiyse Millî
Savunma Bakanlığının izni olmadan, söz konusu buluş için başka bir
ülkede patent başvurusu yapılamaz.
(10) Buluşu yapanın yerleşim yeri Türkiye’deyse aksi ispat edilinceye
kadar, buluşun Türkiye’de yapılmış olduğu kabul edilir.
YEDİNCİ KISIM – Lisans
BİRİNCİ BÖLÜM – Sözleşmeye Dayalı Lisans
MADDE 125 – (1) Patent başvurusu veya patent, lisans sözleşmesine
konu olabilir.
(2) Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans, inhisari değildir. İnhisari
olmayan lisans sözleşmelerinde lisans veren patent konusu buluşu kendi
kullanabileceği gibi, üçüncü kişilere aynı buluşa ilişkin başka lisanslar da
verebilir. İnhisari lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına
lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça, kendisi de patent
konusu buluşu kullanamaz.
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(3) Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans sahipleri, lisanstan
doğan haklarını üçüncü kişilere devredemez veya alt lisans veremez.
(4) Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa sözleşmeye dayalı olarak
lisans alan kişi, patentin koruma süresi boyunca patent konusu buluşun
kullanılmasına ilişkin her türlü tasarrufta bulunabilir. Lisans alan, lisans
sözleşmesinde yer alan şartlara uymak zorundadır. Aksi takdirde patent
sahibi, patentten doğan haklarını lisans alana karşı ileri sürebilir.
Bilgi Verme Yükümlülüğü
MADDE 126 – (1) Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa patent
başvurusunu veya patenti devreden veya lisansını veren, devralan veya
lisans alana patent konusu buluşun normal bir kullanımı için zorunlu
olan teknik bilgileri vermekle yükümlüdür.
(2) Devralan veya lisans alan kişi, kendisine verilen gizli bilgilerin
açıklanmasını önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
Hakkın Devrinden ve Lisans Vermeden Doğan Sorumluluk
MADDE 127 – (1) Patent başvurusunun veya patentin sağladığı
hakları devreden veya lisans veren kişinin bu işlemleri yapmaya yetkili
olmadığı sonradan anlaşılırsa söz konusu kişi bu durumdan ilgililere
karşı sorumlu olur.
(2) Patent başvurusunun geri alınması veya başvurunun reddedilmesi
ya da patent hakkının hükümsüzlüğüne mahkemece karar verilmiş olması
hâllerinde, tarafların hakkı devreden veya lisans veren bakımından daha
kapsamlı bir sorumluluğu sözleşme ile öngörmemiş olmaları hâlinde,
139 uncu madde hükümleri uygulanır.
(3) Devreden veya lisans verenin kötüniyetle hareket etmesi hâlinde
bu kişiler, fiillerinden her zaman sorumludur. Devreden veya lisans
veren, üzerinde tasarruf edilen patent başvurusu veya patente konu olan
buluşun, patentle korunabilirliği konusunda Türkçe veya yabancı dildeki
rapor ve kararları veya bu konuda bildiklerini karşı tarafa bildirmemiş
ve bunlara ilişkin beyanları içeren belgelere sözleşmede yer vermemişse
kötüniyetin varlığı kabul edilir.
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(4) Bu madde hükümlerinden doğan tazminatı talep süresi, sorumluluk
davasına dayanak olan mahkeme kararının kesinleşme tarihinde başlar.
Lisans Verme Teklifi
MADDE 128 – (1) Patent başvurusu veya patent sahibi, Kuruma
yapacağı yazılı taleple, patent konusu buluşu kullanmak isteyen herkese
lisans vereceğini bildirebilir. Lisans verme teklifi Bültende yayımlanır.
(2) Sicilde kayıtlı inhisari lisans varsa patent başvurusu veya patent
sahibi başkalarına lisans verme teklifinde bulunamaz.
(3) Patent başvurusu veya patent sahibi, lisans verme teklifini her
zaman geri alabilir. Teklifin geri alınması Bültende yayımlanır.
İKİNCİ BÖLÜM – Zorunlu Lisans
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MADDE 129 – (1) Zorunlu lisans, aşağıda belirtilen şartlardan en
az birinin bulunması hâlinde verilebilir:
a) 130 uncu madde hükmüne göre patent konusu buluşun
kullanılmaması.
b) 131 inci maddede belirtilen patent konularının bağımlılığının söz
konusu olması.
c) 132 nci maddede belirtilen kamu yararının söz konusu olması.
ç) 30/4/2013 tarihli ve 6471 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşmasını Değiştiren
Protokolde belirtilen şartların sağlanması hâlinde başka ülkelerdeki
kamu sağlığı sorunları sebebiyle eczacılık ürünlerinin ihracatının söz
konusu olması.
d) Islahçının, önceki bir patente tecavüz etmeden yeni bir bitki çeşidi
geliştirememesi.
e) Patent sahibinin, patent kullanılırken rekabeti engelleyici, bozucu
veya kısıtlayıcı faaliyetlerde bulunması.
(2) Birinci fıkranın (a), (b) ve (ç) bentleri kapsamında verilecek
zorunlu lisans mahkemeden; (e) bendi kapsamında verilecek zorunlu
lisans Rekabet Kurumundan talep edilir. Birinci fıkranın (ç) bendi
uyarınca yapılan zorunlu lisans taleplerinde acil durumlar ve birinci
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fıkranın (e) bendi hariç olmak üzere, zorunlu lisans talep edenin, patent
sahibinden makul ticari şartlar altında sözleşmeye dayalı lisans istemesine
rağmen makul bir süre içinde alamadığına dair kanıt talebe eklenir. Mahkeme, zorunlu lisans talebinin bir sureti ile ekli belgelerin birer suretini
patent sahibine gecikmeksizin gönderir. Patent sahibine, bunlara karşı
delilleriyle birlikte görüşlerini sunması için bildirim tarihinden itibaren
bir ay süre verilir.
(3) Mahkeme, varsa patent sahibinin görüşlerini zorunlu lisans talep
edene tebliğ eder ve bir ay içinde talebin reddine veya zorunlu lisansın
verilmesine karar verir. Bu süre uzatılamaz. Patent sahibi, zorunlu lisans
talebine itiraz etmemişse, mahkeme gecikmeksizin zorunlu lisansa karar
verir.
(4) Zorunlu lisansın verildiği kararda; lisansın kapsamı, bedeli, süresi,
lisans alan tarafından gösterilen teminat, kullanıma başlama zamanı ile
patentin ciddi ve etkin kullanımını sağlayan önlemler belirtilir.
(5) Mahkeme kararına karşı kanun yollarına başvurulduğunda, patent
sahibi tarafından zorunlu lisans uygulamasının durdurulması için sunulan
deliller mahkemece yeterli görülürse, buluşun kullanımı, lisansa ilişkin
kararın kesinleşmesine kadar ertelenir.
(6) Patent sahibinin, önceki bir bitki çeşidine ait ıslahçı hakkına tecavüz
etmeden patent hakkını kullanamaması durumu zorunlu lisansa konu
olabilir. Bu durumda, 5042 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
(7) Birinci fıkranın (d) bendine göre lisans verilmesi durumunda
patent sahibi, korunan bitki çeşidinin kullanımı için kendisine; altıncı
fıkraya göre lisans verilmesi durumunda da yeni bitki çeşidine ait ıslahçı
hakkı sahibi, korunan buluşun kullanımı için kendisine makul şartlarda
karşılıklı lisans verilmesini talep edebilir.
(8) Birinci fıkranın (d) bendi ile altıncı fıkrada belirtilen lisanslar
için talep sahibi;
a) Patent sahibine veya yeni bitki çeşidine ait ıslahçı hakkı sahibine
sözleşmeye dayalı bir lisans elde etmek için başvurduğunu ancak sonuç
alamadığını,
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b) Korunan bitki çeşidiyle veya patentle korunan buluşla kıyaslandığında, sonraki buluşun veya bitki çeşidinin, büyük ölçüde ekonomik
yarar sağlayan önemli bir teknik ilerleme gösterdiğini ispat ederek zorunlu
lisans verilmesini mahkemeden talep edebilir.
(9) Birinci fıkranın (ç) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla zorunlu
lisans, esas olarak yurtiçi pazara arz için verilir.
Kullanılmama Durumunda Zorunlu Lisans
MADDE 130 – (1) Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi, patentle
korunan buluşu kullanmak zorundadır. Kullanımın değerlendirilmesinde
pazar şartları ve patent sahibinin kontrolü ve iradesi dışındaki şartlar göz
önünde tutulur.
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(2) Patentin verilmesi kararının Bültende yayımlanmasından itibaren
üç yıllık veya patent başvurusu tarihinden itibaren dört yıllık sürelerden
hangisi daha geç sona eriyorsa, o sürenin bitiminden itibaren ilgili herkes
zorunlu lisans talebinin yapıldığı tarihte, patent konusu buluşun kullanılmaya başlanmamış olduğu veya kullanım için ciddi ve gerçek girişimlerde
bulunulmadığı ya da kullanımın ulusal pazar ihtiyacını karşılayacak
düzeyde olmadığı gerekçesiyle zorunlu lisans verilmesini talep edebilir.
Söz konusu durum, haklı bir neden olmaksızın, buluşun kullanımına
aralıksız olarak üç yıldan fazla ara verildiği hâllerde de uygulanır.
Patent Konularının Bağımlılığı Hâlinde Zorunlu Lisans
MADDE 131 – (1) Patent konusu buluşun, önceki patentin sağladığı
haklara tecavüz edilmeksizin kullanılmasının mümkün olmaması hâlinde,
patent konuları arasında bağımlılık söz konusu olacağından, sonraki
tarihli patentin sahibi önceki tarihli patent konusu buluşu, sahibinin
izni olmaksızın kullanamaz.
(2) Patent konuları arasında bağımlılık olması hâlinde, sonraki tarihli
patentin sahibi, patent konusu buluşunu kullanmak için, buluşunun
önceki tarihli patent konusu buluşa göre büyük ölçüde ekonomik yarar
sağlayan önemli bir teknik ilerleme göstermesi şartıyla zorunlu lisans
verilmesini talep edebilir. Sonraki tarihli patentin sahibine zorunlu lisans
verilmişse, önceki tarihli patentin sahibi de sonraki tarihli patent konusu
buluşu kullanmak için kendisine zorunlu lisans verilmesini talep edebilir.
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(3) Bağımlılığı olan patentlerden birinin hükümsüzlüğü veya patent
hakkının sona ermesi hâlinde, zorunlu lisans kararı da ortadan kalkar.
Kamu Yararı Nedeniyle Zorunlu Lisans
MADDE 132 – (1) Kamu sağlığı veya millî güvenlik nedenleriyle
patent konusu buluşun kullanılmaya başlanılması, kullanımın artırılması,
genel olarak yaygınlaştırılması, yararlı bir kullanım için ıslah edilmesinin
büyük önem taşıması veya patent konusu buluşun kullanılmamasının
ya da nitelik veya nicelik bakımından yetersiz kullanılmasının ülkenin
ekonomik veya teknolojik gelişimi bakımından ciddi zararlara sebep
olacağı hâllerde, ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca;
a) Kamu yararı bulunduğu gerekçesiyle zorunlu lisans verilmesine,
b) Buluşun kamu yararını karşılayacak yeterlikte kullanımı patent
sahibi tarafından gerçekleştirilebilecekse buluşun şartlı olarak zorunlu
lisans konusu yapılmasında kamu yararı bulunduğuna karar verilir.
(2) Patent başvurusu veya patent konusu buluşun kullanımının kamu
sağlığı veya millî güvenlik bakımından önemli olması hâlinde, Millî
Savunma Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak ilgili
bakanlık tarafından teklifte bulunulur.
(3) Kamu yararı gerekçesiyle verilen zorunlu lisanslar inhisari olabilir.
Millî güvenlik bakımından önemli olduğu gerekçesi ile verilen zorunlu
lisans kararı, buluşun bir veya birkaç işletme tarafından kullanılması ile
sınırlandırılabilir.
Zorunlu Lisansın Hukuki Niteliği ve Güven İlişkisi
MADDE 133 – (1) Zorunlu lisans, inhisari değildir ancak kamu
yararı gerekçesiyle verilen zorunlu lisanslar inhisari olabilir. Zorunlu
lisans süre, bedel ve kullanım alanı göz önüne alınarak belirli şartlar
altında verilir. Mahkeme bedeli belirlerken patentin ekonomik değerini
göz önüne alır. 129 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca
verilecek zorunlu lisanslarda bedel belirlenirken, ticari olmayan ve insani
amaçlar göz önüne alınarak bu tür kullanımın ithalatçı ülke açısından
ekonomik değeri dikkate alınır.
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(2) Zorunlu lisans verilmesi hâlinde, lisans alanın alt lisans verme ve
patent konusunu ithal etme hakkı yoktur. Ancak kamu yararı gerekçesiyle verilen zorunlu lisansta lisans alan, kamu yararı gereği açıkça ithale
yetkili kılınmışsa patent konusu ithal edilebilir. Bu ithal izni, ihtiyaçla
sınırlı olarak ve geçici bir süre için verilir.
(3) Zorunlu lisans sebebiyle, patent sahibi ve lisans alan arasında
doğan güven ilişkisi, patent sahibi tarafından ihlal edilirse lisans alan,
ihlalin buluşun değerlendirilmesindeki etkisine göre, patent sahibinin
isteyebileceği lisans bedelinden indirim yapılmasını talep edebilir.
Ek Patentte Zorunlu Lisans Kapsamı
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MADDE 134 – (1) Zorunlu lisans, lisansın kabul tarihinde mevcut
bulunan patentin eklerini de kapsar. Zorunlu lisansın verilmesinden
sonra yeni ek patentler verilmişse ve bunlar lisans konusu patentle aynı
kullanım amacına hizmet etmekte ise lisans alan, mahkemeden eklerin de
zorunlu lisans kapsamına dâhil edilmesi talebinde bulunabilir. Taraflar ek
patentler nedeniyle genişletilen lisansın bedeli ve diğer şartları konusunda
anlaşamazlarsa bunlar mahkeme tarafından belirlenir.
Zorunlu Lisansın Devri
MADDE 135 – (1) Zorunlu lisansın devrinin geçerli olabilmesi
için işletme ile birlikte veya işletmenin lisansın değerlendirildiği kısmı
ile birlikte devredilmesi gerekir. Zorunlu lisansın, patent konularının
bağımlılığı gerekçesiyle verilmesi hâlindeyse lisans, bağımlı patentle
birlikte devredilir.
Şartlarda Değişiklik Talebi ve Zorunlu Lisansın İptali
MADDE 136 – (1) Lisans alan veya patent sahibi, zorunlu lisans
verilmesinden sonra, zorunlu lisansa göre daha uygun şartlarda sözleşmeye
dayalı lisans vermiş olması gibi sonradan ortaya çıkan ve değişikliği haklı
kılan olaylara dayanarak mahkemeden zorunlu lisans bedelinde veya
şartlarında değişiklik yapılmasını talep edebilir.
(2) Lisans alan, zorunlu lisanstan doğan yükümlülüklerini ciddi şekilde
ihlal ettiği veya sürekli olarak yerine getirmediği takdirde mahkeme,
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patent sahibinin talebi üzerine, patent sahibinin tazminat hakları saklı
kalmak kaydıyla lisansı iptal edebilir.
(3) Zorunlu lisansın verilmesine neden olan şartların sona ermesi ve
tekrarlanma olasılığının ortadan kalkması hâlinde, talep üzerine mahkeme
zorunlu lisansı iptal eder.
Sözleşmeye Dayalı Lisans Hükümlerinin Uygulanabilirliği
MADDE 137 – (1) 129 ila 136 ncı maddelerdeki hükümlere aykırı
olmamak üzere, 125 inci ve 126 ncı maddelerde belirtilen sözleşmeye
dayalı lisans ile ilgili hükümler zorunlu lisansa da uygulanır.
SEKİZİNCİ KISIM – Hakkın Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM – Hükümsüzlük
Hükümsüzlük Hâlleri
MADDE 138 – (1) Kurumun nihai kararından sonra;
a) Patent konusu, 82 nci ve 83 üncü maddelere göre patent verilebilirlik şartlarını taşımıyorsa,
b) Buluş, 92 nci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca
yeteri kadar açıklanmamışsa,
c) Patent konusu, başvurunun ilk hâlinin kapsamını aşıyorsa veya
patentin, 91 inci maddeye göre yapılan bölünmüş bir başvuruya veya
110 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre yapılan bir
başvuruya dayanması durumunda en önceki başvurunun ilk hâlinin
kapsamını aşıyorsa,
ç) Patent sahibinin, 109 uncu maddeye göre patent isteme hakkına
sahip olmadığı ispatlanmışsa,
d) Patentin sağladığı korumanın kapsamı aşılmışsa patentin hükümsüz
kılınmasına ilgili mahkeme tarafından karar verilir.
(2) Mahkeme, 99 uncu maddenin üçüncü veya yedinci fıkraları
uyarınca yapılan yayımdan önce birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri
uyarınca yapılan hükümsüzlük talebine ilişkin olarak karar veremez.
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(3) Patent sahibinin 109 uncu maddeye göre patent isteme hakkına
sahip olmadığı hakkındaki iddia, ancak buluşu yapan veya halefleri
tarafından ileri sürülebilir.
(4) Hükümsüzlük nedenleri patentin sadece bir bölümüne ilişkinse
sadece o bölüm ile ilgili istem veya istemler iptal edilerek kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. Bir istemin kısmen hükümsüzlüğüne karar verilemez.
Kısmi hükümsüzlük sonucu iptal edilmeyen istem veya istemler, 82
nci ve 83 üncü madde hükümlerine göre patent verilebilirlik şartlarını
taşıyorsa patent bu kısım için geçerli kalır. Bağımsız istemin hükümsüz
kılınması hâlinde, bağımsız isteme bağımlı olan her bir bağımlı istem
ayrı ayrı 82 nci ve 83 üncü madde hükümlerine göre patent verilebilirlik
şartlarını taşımıyorsa söz konusu bağımsız isteme bağımlı olan istemler
de mahkeme tarafından hükümsüz kılınır.

1054

(5) Patentin hükümsüzlüğü davası, patentin koruma süresince veya
hakkın sona ermesini izleyen beş yıl içinde, sicile patent sahibi olarak
kayıtlı kişiye karşı açılabilir. Patent üzerinde sicilde hak sahibi görülen
kişilerin davaya katılabilmelerini sağlamak için ayrıca onlara tebligat
yapılır.
(6) Menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve
kuruluşları patentin hükümsüzlüğünü isteyebilir. Patent sahibinin 109
uncu maddeye göre patent isteme hakkına sahip olmadığı nedeniyle
patentin hükümsüzlüğü, ancak buluşu yapan veya halefleri tarafından
istenebilir.
(7) Patentin hükümsüzlüğüne ilişkin karar, zorunlu olarak ek patentlerin de hükümsüz olması sonucunu doğurmaz. Ancak, hükümsüzlük kararının tebliğinden itibaren üç ay içinde, ek patentlerin bağımsız patentlere
dönüştürülmesi için başvuruda bulunulmazsa, patentin hükümsüzlüğü
ek patentlerin de hükümsüz olması sonucunu doğurur.
Patentin Hükümsüzlüğünün Etkisi
MADDE 139 – (1) Patentin hükümsüzlüğüne karar verilmesi hâlinde,
kararın sonuçları geçmişe dönük olarak etkili olur ve patent veya patent
başvurusuna bu Kanunla sağlanan koruma hiç doğmamış sayılır.
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(2) Patent sahibinin ağır ihmal veya kötüniyetli olarak hareket etmesinden zarar görenlerin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlüğün geçmişe dönük etkisi aşağıdaki durumları etkilemez:
a) Patentin hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce, patentin sağladığı
haklara tecavüz sebebiyle verilen hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış
kararlar.
b) Patentin hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce yapılmış ve
uygulanmış sözleşmeler.
(3) İkinci fıkranın (b) bendinde belirtilen sözleşme uyarınca ödenmiş
bedelin hakkaniyet gereğince kısmen veya tamamen iadesi talep edilebilir.
(4) Patentin hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş karar herkese karşı
hüküm doğurur. Hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden sonra mahkeme, bu kararı Kuruma resen bildirir. Kesinleşmiş karar ile hükümsüz
kılınan patent, Kurum tarafından sicilden terkin edilir ve durum Bültende yayımlanır.
İKİNCİ BÖLÜM – Diğer Sona Erme Hâlleri ve Sonuçları
Sona Erme ve Sonuçları
MADDE 140 – (1) Patent hakkı;
a) Koruma süresinin dolması,
b) Patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi,
c) Yıllık ücretlerin 101 inci maddede öngörülen sürelerde ödenmemesi,
sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erer.
(2) Kurum, patent hakkının sona erdiğini Bültende yayımlar. Hakkı
sona eren patentin konusu, sona erme nedeninin gerçekleşmiş olduğu
andan itibaren kamuya ait olur.
(3) Patent sahibi, patentin tamamından veya bir ya da birden çok
patent isteminden vazgeçebilir. Patentten kısmen vazgeçilirse istem veya
istemlerin ayrı bir patentin konusunu teşkil etmesi ve vazgeçmenin patentin kapsamının genişletilmesine ilişkin olmaması şartıyla vazgeçilmeyen
istem veya istemler itibarıyla patent geçerli kalır.
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(4) Vazgeçmenin yazılı olarak Kuruma bildirilmesi gerekir. Vazgeçme,
sicile kayıt tarihi itibarıyla hüküm doğurur.
(5) Sicile kayıtlı hak ve lisans sahiplerinin izni olmadıkça, patentten
vazgeçilemez.
(6) Patent üzerinde, üçüncü kişi tarafından hak sahipliği iddia edilmiş
ve bu hususta alınan tedbir kararı sicile kaydedilmişse, bu kişinin izni
olmadıkça, patentten vazgeçilemez.
(7) Patent hakkından vazgeçildiği Bültende yayımlanır.
DOKUZUNCU KISIM – Patent Hakkına Tecavüz
Patent veya Faydalı Model Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller
MADDE 141 – (1) Aşağıdaki fiiller, patent veya faydalı model hakkına tecavüz sayılır:
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a) Patent veya faydalı model sahibinin izni olmaksızın buluş konusu
ürünü kısmen veya tamamen üretme sonucu taklit etmek.
b) Kısmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği ya da bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla üretilen buluş konusu
ürünleri satmak, dağıtmak veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak
ya da bu amaçlar için ithal etmek, ticari amaçla elde bulundurmak,
uygulamaya koymak suretiyle kullanmak veya bu ürünle ilgili sözleşme
yapmak için öneride bulunmak.
c) Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu usulü kullanmak
veya bu usulün izinsiz olarak kullanıldığını bildiği ya da bilmesi gerektiği
hâlde buluş konusu usulle doğrudan doğruya elde edilen ürünleri satmak, dağıtmak veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak ya da bu
amaçlar için ithal etmek, ticari amaçla elde bulundurmak, uygulamaya
koymak suretiyle kullanmak veya bu ürünlerle ilgili sözleşme yapmak
için öneride bulunmak.
ç) Patent veya faydalı model hakkını gasp etmek.
d) Patent veya faydalı model sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans
veya zorunlu lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu
hakları üçüncü kişilere devretmek.
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(2) Patent konusunun, bir ürün veya maddenin elde edilmesine ilişkin
bir usul olması hâlinde mahkeme, aynı ürün veya maddeyi elde etme
usulünün patent konusu usulden farklı olduğunu ispat etmesini davalıdan
isteyebilir. Patent konusu usulle elde edilen ürün veya maddenin yeni
olması hâlinde, patent sahibinin izni olmadan üretilen aynı her ürün
veya maddenin, patent konusu usulle elde edilmiş olduğu kabul edilir.
Aksini iddia eden kişi bunu ispat etmekle yükümlüdür. Bu durumda,
davalının üretim ve işletme sırlarının korunmasındaki haklı menfaati
göz önünde tutulur.
(3) Patent başvurusunun veya faydalı model başvurusunun 97 nci
maddeye göre yayımlandığı tarihten itibaren, patent başvurusu veya
faydalı model başvurusu sahibi, buluşa vaki tecavüzlerden dolayı dava
açmaya yetkilidir. Tecavüz eden, başvurudan veya kapsamından haberdar
edilmiş ise başvurunun yayımlanmış olmasına bakılmaz. Tecavüz edenin
kötüniyetli olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa, yayımdan
önce de tecavüzün varlığı kabul edilir.
(4) Mahkeme, 99 uncu maddenin üçüncü veya yedinci fıkrası ile 143
üncü maddenin onuncu veya onikinci fıkrası uyarınca yapılan yayımdan
önce, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak karar veremez.
ONUNCU KISIM – Faydalı Model
Faydalı Model ile Korunabilir Buluşlar ve İstisnaları
MADDE 142 – (1) 83 üncü maddenin birinci fıkrası hükmüne göre
yeni olan ve 83 üncü maddenin altıncı fıkrası kapsamında sanayiye
uygulanabilen buluşlar, faydalı model verilerek korunur.
(2) Faydalı modelin yenilik değerlendirmesinde, buluş konusuna katkı
sağlamayan teknik özellikler dikkate alınmaz.
(3) 82 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına ek olarak;
a) Kimyasal ve biyolojik maddelere veya kimyasal ve biyolojik usullere
ya da bu usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar,
b) Eczacılıkla ilgili maddelere veya eczacılıkla ilgili usullere ya da bu
usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar,
c) Biyoteknolojik buluşlar,
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ç) Usuller veya bu usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar,
faydalı model ile korunmaz.
Şeklî İnceleme, Araştırma Talebi, İtiraz ve Faydalı Modelin Verilmesi
MADDE 143 – (1) 90 ıncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen
unsurlardan herhangi birinin eksik olması hâlinde faydalı model başvurusu işleme alınmaz.
(2) İşleme alınan başvuruda 90 ıncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen unsurlardan en az birinin eksik olması veya aynı maddenin ikinci
fıkrası gereğince unsurların yabancı dilde verilmesi hâlinde, bildirime
gerek olmaksızın başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde eksiklikler
giderilir veya Türkçe çeviriler verilir. Aksi takdirde başvuru geri çekilmiş
sayılır.
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(3) Kurum, 90 ıncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen unsurları tam
olan veya ikinci fıkraya uygun olarak unsurları tamamlanan başvuruyu,
90 ıncı maddenin beşinci fıkrası ile yönetmelikle belirlenen diğer şeklî
şartlara uygunluk bakımından inceler.
(4) Başvurunun şeklî şartlara uygun olmadığı anlaşılırsa başvuru
sahibinden bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde eksikliği gidermesi
istenir. Eksikliğin bu süre içinde giderilmemesi hâlinde başvuru reddedilir.
(5) Başvuru sahibi başvuruyla birlikte veya herhangi bir bildirime
gerek olmaksızın başvurunun şeklî şartlara uygunluk bakımından bir
eksikliğinin olmadığının veya eksikliklerin süresi içinde giderildiğinin
bildirildiği tarihten itibaren iki ay içinde ücretini ödeyerek ve yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak araştırma talebinde bulunur. Aksi
takdirde başvuru geri çekilmiş sayılır.
(6) Başvuru sahibinin, beşinci fıkraya veya 104 üncü maddenin birinci
fıkrasına uygun olarak araştırma talebinde bulunması hâlinde araştırma
raporu düzenlenir, başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır.
(7) Başvuru konusunun 142 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamına
girdiği sonucuna varılırsa veya tarifnamenin ya da tüm istemlerin yeterince açık olmaması araştırma raporunun düzenlenmesini engelliyorsa
araştırma raporu düzenlenmez ve başvuru sahibinden bu konudaki itirazlarını veya başvurudaki değişikliklerini, bildirim tarihinden itibaren
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üç ay içinde sunması istenir. Bu süre içinde itirazda bulunulmaması veya
itirazın ya da yapılan değişikliklerin Kurum tarafından kabul edilmemesi
hâlinde başvuru reddedilir. İtirazın ve varsa yapılan değişikliklerin kabul
edilmesi hâlinde araştırma raporu düzenlenir, başvuru sahibine bildirilir
ve Bültende yayımlanır.
(8) Araştırma raporunun yayımlanmasından itibaren üç ay içinde ilgili
belgeleri de eklemek suretiyle araştırma raporunun içeriğine başvuru
sahibi itiraz edebilir, üçüncü kişiler görüş bildirebilir.
(9) Başvuru sahibi tarafından itiraz edilmemesi veya üçüncü kişiler
tarafından görüş bildirilmemesi durumunda sadece araştırma raporu,
itiraz edilmesi veya görüş bildirilmesi durumundaysa araştırma raporu
ve itirazlar veya görüşler değerlendirilir.
(10) Kurum yaptığı değerlendirme sonucunda faydalı model verilmesine karar verirse bu karar başvuru sahibine bildirilir, karar ve faydalı
model Bültende yayımlanır. Yapılan değerlendirme sonucunda faydalı
modelin verilebilmesi için değişiklik yapılmasının gerekli olduğu durumda
bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde değişikliklerin yapılması istenir.
Yapılan değişikliklerin kabul edilmesi hâlinde faydalı model verilmesine
karar verilir, bu durum başvuru sahibine bildirilir, bu karar ve faydalı
model Bültende yayımlanır. Değişikliklerin yapılmaması veya yapılan
değişikliklerin Kurum tarafından kabul edilmemesi hâlinde başvuru
geri çekilmiş sayılır, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve Bültende
yayımlanır. Faydalı modelin verilmesine ilişkin yayımdan sonra talep
edilmesi ve belge düzenleme ücretinin ödenmesi hâlinde, düzenlenen
belge faydalı model sahibine verilir.
(11) Faydalı model verilmesinden sonra 99 uncu maddede belirlenen
itiraz usulü işletilemez, sadece mahkemeden hükümsüzlük talep edilebilir.
(12) Kurum yaptığı değerlendirme sonucunda başvurunun ve buna
ilişkin buluşun bu Kanun hükümlerine uygun olmadığına karar verirse
başvuru reddedilir, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve Bültende
yayımlanır. Bu karara karşı, 100 üncü maddeye göre itiraz edilebilir.
(13) Faydalı modelin verilmiş olması, geçerliliği ve yararlılığı konusunda Kurum tarafından garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz, Kurumun sorumluluğunu da doğurmaz.
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(14) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle
belirlenir.
Faydalı Modelin Hükümsüzlüğü
MADDE 144 – (1) Aşağıdaki hâllerde faydalı modelin hükümsüz
sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir:
a) Faydalı model konusu, 142 nci maddede belirtilen şartları
taşımıyorsa.
b) Buluş 92 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca yeterince
açıklanmamışsa.
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c) Faydalı model konusu, başvurunun ilk hâlinin kapsamını aşıyorsa
veya faydalı modelin, 91 inci maddeye göre yapılan bölünmüş bir başvuruya veya 110 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre
yapılan bir başvuruya dayanması durumunda en önceki başvurunun ilk
hâlinin kapsamını aşıyorsa.
ç) Faydalı model sahibinin, 109 uncu maddeye göre faydalı model
isteme hakkına sahip olmadığı ispatlanmışsa.
(2) Menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve
kuruluşları faydalı modelin hükümsüzlüğünü isteyebilir. Faydalı model
sahibinin 109 uncu maddeye göre faydalı model isteme hakkına sahip
olmadığı nedeniyle faydalı modelin hükümsüzlüğü, ancak buluşu yapan
veya halefleri tarafından istenebilir.
(3) Faydalı modelin hükümsüzlüğü davası, faydalı modelin koruma
süresince veya hakkın sona ermesini izleyen beş yıl içinde, sicile faydalı
model sahibi olarak kayıtlı kişiye karşı açılabilir. Sicilde hak sahibi olarak
görülen kişilerin davaya katılabilmelerini sağlamak için bu kişilere ayrıca
tebligat yapılır.
(4) Faydalı model sahibinin, 109 uncu maddeye göre faydalı model
isteme hakkına sahip bulunmadığı hakkındaki iddia, ancak buluşu yapan
veya halefleri tarafından ileri sürülebilir. Bu durumda, 110 uncu madde
hükümleri uygulanır.
(5) Hükümsüzlük nedenleri faydalı modelin sadece bir bölümüne
ilişkin bulunuyorsa, sadece o bölümü etkileyen istem veya istemlerin
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iptali suretiyle, kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. Bir istemin kısmen
hükümsüzlüğüne karar verilemez.
(6) Kısmi hükümsüzlük sonucu, faydalı modelin iptal edilmeyen
istem veya istemleri 142 nci madde hükümlerine uygun olması hâlinde
faydalı model, bu istem veya istemler için geçerli kalır.
Patentler ile İlgili Hükümlerin Uygulanabilirliği ve Çifte Koruma
MADDE 145 – (1) Faydalı modele ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı
ve faydalı modelin özelliği ile çelişmediği takdirde bu Kanunda patentler
için öngörülen hükümler, faydalı modeller hakkında da uygulanır.
(2) Aynı kişiye veya halefine, aynı buluş konusunda, aynı koruma
kapsamıyla, birbirinden bağımsız olarak birden fazla patent veya faydalı
model ya da bu belgelerin her ikisi verilmez.
BEŞİNCİ KİTAP – Ortak ve Diğer Hükümler
BİRİNCİ KISIM – Ortak Hükümler
Süreler ve Bildirimler
MADDE 146 – (1) Sınai mülkiyet hakkına ilişkin, itirazlar da dâhil
olmak üzere Kurum nezdinde yapılacak tüm işlemlerde uyulması gereken süre, bu Kanun veya ilgili yönetmelikte belirlenmemişse bildirim
tarihinden itibaren iki aydır. Bu sürelere uyulmaması hâlinde talep
yapılmamış sayılır.
Ortak Temsilci
MADDE 147 – (1) Sınai mülkiyet hakkının birden çok kişiye ait
olması hâlinde, geri çekme ve vazgeçme talebi hariç olmak üzere, marka
veya patent vekili atanmadığı durumlarda Kurum nezdindeki tüm işlemler hak sahiplerince ortak temsilci olarak atanan hak sahibi tarafından
yürütülür. Hak sahipleri tarafından ortak temsilci atanmaması durumunda, başvuru formunda adı geçen ilk hak sahibinin, ortak temsilci
olduğu kabul edilir.
(2) Ortak temsilcinin yerleşim yerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları
içinde olmaması durumunda, işlemler marka veya patent vekili vasıtasıyla yapılır.
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(3) Ortak markalara ilişkin hükümler saklıdır.
Hukuki İşlemler
MADDE 148 – (1) Sınai mülkiyet hakkı devredilebilir, miras yolu
ile intikal edebilir, lisans konusu olabilir, rehin verilebilir, teminat olarak
gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir.
Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı hakkı; lisans, devir, intikal, haciz
ve benzeri hukuki işlemlere konu olamaz ve teminat olarak gösterilemez.
(2) Birinci fıkrada belirtilen hukuki işlemler işletmeden bağımsız
olarak gerçekleştirilebilir.
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(3) Sınai mülkiyet hakkının birden fazla sahibi olması durumunda
sahiplerden birinin kendisine düşen payı tamamen veya kısmen üçüncü
kişiye satması hâlinde, diğer paydaşların önalım hakkı vardır. Yapılan
satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara bildirilir. Önalım hakkı,
satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her hâlde satışın
üzerinden iki yıl geçmekle düşer. Tarafların anlaşamaması hâlinde, önalım
hakkı alıcıya karşı dava açılarak kullanılır. Önalım hakkı sahibi, adına
payın devrine karar verilmeden önce, satış bedelini, mahkeme tarafından
belirlenen süre içinde mahkemenin belirleyeceği yere nakden yatırmakla
yükümlüdür. Cebri artırmayla satışlarda önalım hakkı kullanılamaz.
(4) Hukuki işlemler, yazılı şekle tabidir. Devir sözleşmelerinin geçerliliği, ancak noter tarafından onaylanmış şekilde yapılmış olmalarına
bağlıdır.
(5) Hukuki işlemler taraflardan birinin talebi, ücretin ödenmesi ve
yönetmelikle belirlenen diğer şartların yerine getirilmesi hâlinde sicile
kaydedilir ve Bültende yayımlanır. 115 inci madde hükümleri saklı
kalmak üzere, sicile kaydedilmeyen hukuki işlemlerden doğan haklar
iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.
(6) Marka, tescil edildiği mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı
için devredilebilir.
(7) Garanti markasının veya ortak markanın devri ya da ortak marka
için lisans verilmesi, sicile kayıt hâlinde geçerlidir.
(8) Bu maddede yer alan hükümler, sınai mülkiyet hakkı başvurularında da uygulanır.
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Sınai Mülkiyet Hakkı Tecavüze Uğrayan Hak Sahibinin İleri Sürebileceği
Talepler
MADDE 149 – (1) Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibi,
mahkemeden aşağıdaki taleplerde bulunabilir:
a) Fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti.
b) Muhtemel tecavüzün önlenmesi.
c) Tecavüz fiillerinin durdurulması.
ç) Tecavüzün kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazmini.
d) Tecavüz oluşturan veya cezayı gerektiren ürünler ile bunların üretiminde münhasıran kullanılan cihaz, makine gibi araçlara, tecavüze
konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde
elkonulması.
e) (d) bendi uyarınca elkonulan ürün, cihaz ve makineler üzerinde
kendisine mülkiyet hakkının tanınması.
f ) Tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle
masraflar tecavüz edene ait olmak üzere (d) bendine göre elkonulan
ürünler ile cihaz ve makine gibi araçların şekillerinin değiştirilmesi, üzerlerindeki markaların silinmesi veya sınai mülkiyet haklarına tecavüzün
önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası.
g) Haklı bir sebebin veya menfaatinin bulunması hâlinde, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere kesinleşmiş kararın günlük gazete veya
benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan edilmesi veya ilgililere
tebliğ edilmesi.
(2) Birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen talebin kabulü durumunda,
söz konusu ürün, cihaz ve makinelerin değeri, tazminat miktarından
düşülür. Bu değerin kabul edilen tazminat miktarını aşması hâlinde,
aşan kısım hak sahibince karşı tarafa ödenir.
(3) Birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen talebin kabulü durumunda
ilanın şeklî ve kapsamı kararda tespit edilir. İlan hakkı, kararın kesinleşmesinden sonra üç ay içinde talep edilmezse düşer.
(4) Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları bakımından manevi zararın
tazmini talep edilemez.
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Tazminat
MADDE 150 – (1) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz sayılan fiilleri
işleyen kişiler, hak sahibinin zararını tazmin etmekle yükümlüdür.
(2) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilmesi durumunda, hakka konu
ürün veya hizmetlerin, tecavüz eden tarafından kötü şekilde kullanılması
veya üretilmesi, bu şekilde üretilen ürünlerin temin edilmesi yahut uygun
olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi sonucunda sınai mülkiyet hakkının
itibarı zarara uğrarsa, bu nedenle ayrıca tazminat istenebilir.
(3) Hak sahibi, sınai mülkiyet hakkının ihlali iddiasına dayalı tazminat
davası açmadan önce, delillerin tespiti ya da açılmış tazminat davasında
uğramış olduğu zarar miktarının belirlenebilmesi için, sınai mülkiyet
hakkının kullanılması ile ilgili belgelerin, tazminat yükümlüsü tarafından mahkemeye sunulması konusunda karar verilmesini mahkemeden
talep edebilir.
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Yoksun Kalınan Kazanç
MADDE 151 – (1) Hak sahibinin uğradığı zarar, fiili kaybı ve yoksun
kalınan kazancı kapsar.
(2) Yoksun kalınan kazanç, zarar gören hak sahibinin seçimine bağlı
olarak, aşağıdaki değerlendirme usullerinden biri ile hesaplanır:
a) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, hak
sahibinin elde edebileceği muhtemel gelir.
b) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin elde ettiği net kazanç.
c) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin bu hakkı bir lisans sözleşmesi
ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması hâlinde ödemesi gereken
lisans bedeli.
(3) Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, özellikle sınai mülkiyet
hakkının ekonomik önemi veya tecavüz sırasında sınai mülkiyet hakkına
ilişkin lisansların sayısı, süresi ve çeşidi, ihlalin nitelik ve boyutu gibi
etkenler göz önünde tutulur.
(4) Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, ikinci fıkranın (a) veya
(b) bentlerinde belirtilen değerlendirme usullerinden birinin seçilmiş
olması hâlinde, mahkeme ürüne ilişkin talebin oluşmasında sınai mülkiyet
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hakkının belirleyici etken olduğu kanaatine varırsa, kazancın hesaplanmasında hakkaniyete uygun bir payın daha eklenmesine karar verir.
(5) Mahkeme, patent haklarına tecavüz hâlinde, patent sahibinin bu
Kanunda öngörülen patenti kullanma yükümlülüğünü yerine getirmemiş olduğu kanaatine varırsa yoksun kalınan kazanç, ikinci fıkranın (c)
bendine göre hesaplanır.
(6) Coğrafi işarete veya geleneksel ürün adına tecavüz hâlinde bu
madde hükmü uygulanmaz.
Hakkın Tüketilmesi
MADDE 152 – (1) Sınai mülkiyet hakkı korumasına konu ürünlerin,
hak sahibi veya onun izni ile üçüncü kişiler tarafından piyasaya sunulmasından sonra bu ürünlerle ilgili fiiller hakkın kapsamı dışında kalır.
(2) Marka sahibi, birinci fıkra hükmü kapsamına giren ürünlerin
üçüncü kişiler tarafından değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari amaçlı
kullanılmasını önleme hakkına sahiptir.
Dava Açılamayacak Kişiler
MADDE 153 – (1) Sınai mülkiyet hakkı sahibi, hakkına tecavüz eden
tarafından piyasaya sürülmüş ürünleri kişisel ihtiyaçları ölçüsünde elinde
bulunduran veya kullanan kişilere karşı, bu Kanunda yer alan hukuk
davalarını açamaz veya ceza davası açılması için şikâyette bulunamaz.
(2) Sınai mülkiyet hakkı sahibi, sebep olduğu zarardan dolayı kendisine tazminat ödeyen kişi tarafından, sınai mülkiyet hakkı sahibinin
elkoymaması nedeniyle piyasaya sürülmüş ürünleri ticari amaçla kullanan
kişilere karşı, bu Kanunda yer alan hukuk davalarını açamaz veya ceza
davası açılması için şikâyette bulunamaz.
Tecavüzün Mevcut Olmadığına İlişkin Dava ve Şartları
MADDE 154 – (1) Menfaati olan herkes, Türkiye’de giriştiği veya
girişeceği ticari veya sınai faaliyetin ya da bu amaçla yapmış olduğu ciddi
ve fiili girişimlerin sınai mülkiyet hakkına tecavüz teşkil edip etmediği
hususunda, hak sahibinden görüşlerini bildirmesini talep edebilir. Bu
talebin tebliğinden itibaren bir ay içinde cevap verilmemesi veya verilen
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cevabın menfaat sahibi tarafından kabul edilmemesi hâlinde, menfaat
sahibi, hak sahibine karşı fiillerinin tecavüz teşkil etmediğine karar verilmesi talebiyle dava açabilir. Bildirimin yapılmış olması, açılacak davada
dava şartı olarak aranmaz. Bu dava, kendisine karşı tecavüz davası açılmış
bir kişi tarafından açılamaz.
(2) Birinci fıkra uyarınca açılan dava, sicile kayıtlı tüm hak sahiplerine
tebliğ edilir.
(3) Birinci fıkra uyarınca açılan dava, hükümsüzlük davasıyla birlikte
de açılabilir.
(4) Mahkeme, 99 uncu maddenin üçüncü veya yedinci fıkrası ile 143
üncü maddenin onuncu veya onikinci fıkrası uyarınca yapılan yayımdan
önce, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak karar veremez.
Önceki Tarihli Hakların Etkisi
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MADDE 155 – (1) Marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi
hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet
hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez.
Görevli ve Yetkili Mahkeme
MADDE 156 – (1) Bu Kanunda öngörülen davalarda görevli mahkeme, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ile fikri ve sınai haklar ceza
mahkemesidir. Bu mahkemeler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun
olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde
Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde kurulur. Bu mahkemelerin
yargı çevresi, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri
Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenir. Fikri ve sınai haklar hukuk
mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına
giren dava ve işlere, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince; fikri ve sınai
haklar ceza mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev
alanına giren dava ve işlere, o yerdeki asliye ceza mahkemesince bakılır.
(2) Kurumun bu Kanun hükümlerine göre aldığı bütün kararlara
karşı açılacak davalarda ve Kurumun kararlarından zarar gören üçüncü
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kişilerin Kurum aleyhine açacakları davalarda görevli ve yetkili mahkeme,
Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesidir.
(3) Sınai mülkiyet hakkı sahibi tarafından, üçüncü kişiler aleyhine
açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme, davacının yerleşim yeri veya
hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği yahut bu fiilin etkilerinin görüldüğü
yer mahkemesidir.
(4) Davacının Türkiye’de yerleşim yeri bulunmaması hâlinde yetkili mahkeme, davanın açıldığı tarihte sicilde kayıtlı vekilin işyerinin
bulunduğu yerdeki ve eğer vekillik kaydı silinmişse Kurum merkezinin
bulunduğu yerdeki mahkemedir.
(5) Üçüncü kişiler tarafından sınai mülkiyet hakkı sahibi aleyhine
açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalının yerleşim yerinin bulunduğu
yer mahkemesidir. Sınai mülkiyet hakkı başvurusu veya sınai mülkiyet
hak sahibinin Türkiye’de yerleşim yeri bulunmaması hâlinde, dördüncü
fıkra hükmü uygulanır.
Zamanaşımı
MADDE 157 – (1) Sınai mülkiyet hakkı veya geleneksel ürün adından
doğan özel hukuka ilişkin taleplerde, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı
Türk Borçlar Kanununun zamanaşımına ilişkin hükümleri uygulanır.
Lisans Alanın Dava Açması ve Şartları
MADDE 158 – (1) Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa inhisari
lisansa sahip olan kişi, üçüncü bir kişi tarafından sınai mülkiyet hakkına
tecavüz edilmesi durumunda, hak sahibinin bu Kanun uyarınca açabileceği davaları, kendi adına açabilir.
(2) İnhisari olmayan lisans alan, sınai mülkiyet hakkına tecavüz dolayısıyla dava açma hakkı sözleşmede açıkça sınırlandırılmamışsa, yapacağı
bildirimle, gereken davayı açmasını hak sahibinden ister. Hak sahibinin,
bu talebi kabul etmemesi veya bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde
talep edilen davayı açmaması hâlinde, lisans alan, yaptığı bildirimi de
ekleyerek, kendi adına ve kendi menfaatlerinin gerektirdiği ölçüde dava
açabilir. Bu fıkra uyarınca dava açan lisans alanın, dava açtığını hak
sahibine bildirmesi gerekir.
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(3) Lisans alan, ciddi bir zarar tehlikesinin varlığı hâlinde ve söz
konusu sürenin geçmesinden önce, ihtiyati tedbire karar verilmesini
mahkemeden talep edebilir. Mahkemenin tedbir kararı verdiği hâllerde
talepte bulunan lisans sahibi dava açmaya da yetkilidir. Bu hâlde ikinci
fıkradaki şartlar yargılama devam ederken tamamlanır.
İhtiyati Tedbir Talebi ve İhtiyati Tedbirin Niteliği
MADDE 159 – (1) Bu Kanun uyarınca dava açma hakkı olan kişiler,
dava konusu kullanımın, ülke içinde kendi sınai mülkiyet haklarına
tecavüz teşkil edecek şekilde gerçekleşmekte olduğunu veya gerçekleşmesi
için ciddi ve etkin çalışmalar yapıldığını ispat etmek şartıyla, verilecek
hükmün etkinliğini temin etmek üzere, ihtiyati tedbire karar verilmesini
mahkemeden talep edebilir.
(2) İhtiyati tedbirler özellikle aşağıda belirtilen tedbirleri kapsamalıdır:
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a) Davacının sınai mülkiyet hakkına tecavüz teşkil eden fiillerin
önlenmesi ve durdurulması.
b) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilerek üretilen veya ithal edilen
tecavüze konu ürünlere, bunların üretiminde münhasıran kullanılan
vasıtalara ya da patenti verilmiş usulün icrasında kullanılan vasıtalara,
tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde, Türkiye sınırları içinde veya gümrük ve serbest liman veya
bölge gibi alanlar dâhil, bulundukları her yerde elkonulması ve bunların
saklanması.
c) Herhangi bir zararın tazmini bakımından teminat verilmesi.
(3) İhtiyati tedbirlerle ilgili bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
hükümleri uygulanır.
İşlem Yetkisi Olan Kişiler ve Tebligat
MADDE 160 – (1) Gerçek veya tüzel kişiler ile bu kişiler tarafından
yetkilendirilmiş sicile kayıtlı marka veya patent vekilleri Kurum nezdinde
işlem yapabilir.
(2) Tüzel kişiler, yetkili organları tarafından tayin edilen gerçek kişi
veya kişilerce temsil edilir.
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(3) Yerleşim yeri yurt dışında bulunan kişiler ancak marka veya patent
vekilleri tarafından temsil edilir. Vekille temsil edilmeksizin asil tarafından
gerçekleştirilen işlemler, yapılmamış sayılır.
(4) Marka veya patent vekili tayin edilmesi hâlinde, tüm işlemler vekil
tarafından yapılır. Vekile yapılan tebligat asile yapılmış sayılır.
(5) Kurum gerekli gördüğü hâllerde vekilin yetkisini gösteren vekaletnamenin aslı ya da onaylı suretinin sunulmasını isteyebilir.
(6) Bu Kanunun uygulanması kapsamında yapılacak tebligatlar,
11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesinde
düzenlenen elektronik tebligata ilişkin usullere bağlı olmaksızın, tebligat
yapılacak kişinin onayı alınmak şartıyla ve Kurum tarafından gerçek veya
tüzel kişi için tahsis edilen elektronik posta kutusuna konulmak suretiyle
elektronik ortamda tebliğ edilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar, tebligat
konusu belgenin posta kutusuna konulmasını müteakip muhatabın, posta
kutusuna ilk giriş yaptığı tarihte ve her hâlde belgenin posta kutusuna
konulduğu tarihi izleyen onuncu günün sonunda yapılmış sayılır.
(7) Bu Kanunun uygulanması kapsamında yapılacak ilanen tebligatlar,
7201 sayılı Kanunun ilanen tebligatın şekline ilişkin 29 uncu maddesi
hükmüne bağlı kalmaksızın ilgili Bülten üzerinden yapılır. Bu şekilde
yapılan tebligatlar, Bültenin yayımı tarihinden yedi gün sonra yapılmış
sayılır.
(8) Kurum, elektronik ortamda yapılacak başvuru ve tebligatla ilgili
her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya,
başvuruların, taleplerin ve tebligatların elektronik ortamda yapılması
zorunluluğu getirmeye, elektronik ortamda tebliğ yapılacaklar ile elektronik ortamdaki başvuru ve tebligata ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
Ücretler, Ödenme Süreleri ve Sonuçları
MADDE 161 – (1) Sınai mülkiyet hakkının verilmesi veya tescili
ile ilgili işlemler için ödenmesi gereken ücretlerin ödendiğine ilişkin
bilginin süresi içinde Kuruma sunulmaması hâlinde sınai mülkiyet hakkı
başvurusu geri çekilmiş sayılır.
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(2) Sicile kayıtlı sınai mülkiyet hakkıyla ilgili olarak birinci fıkra dışında
kalan işlemler için ödenmesi gereken ücretlerin ödendiğine ilişkin bilginin
süresi içinde Kuruma sunulmaması hâlinde ilgili talep yapılmamış sayılır.
(3) 15 inci, 18 inci, 20 nci, 23 üncü ve 69 uncu maddeler hariç olmak
üzere, başvuru veya sınai mülkiyet hakkıyla ilgili işlemler için ödenmesi
gereken ücretin eksik ödenmesi durumunda, söz konusu eksik ücret
miktarı Kurum tarafından talep sahibine bildirilir. Bildirim tarihinden
itibaren bir ay içinde eksik ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma
sunulmaması hâlinde birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır.
(4) Aksi öngörülmediği sürece, ödenen ücretlerin iadesi yapılmaz ve
ödenmiş olan ücretler Kuruma gelir kaydedilir.
Kararların Uygulanması
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MADDE 162 – (1) Kurul kararlarının iptali veya hükümsüzlük istemli
davalarda verilen kararlar kesinleşmedikçe icra edilemez. Bu hüküm,
ilamın ferileri hakkında da uygulanır.
Hızlı İmha Prosedürü
MADDE 163 – (1) Bu Kanunda yer alan suçlar sebebiyle elkonulan
veya muhafaza altına alınan suça konu eşyanın sayısı, ebadı veya niteliği
gibi nedenlerle emanet bürosunda muhafaza edilemeyecek olması hâlinde,
Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda numune alınması mümkün olan eşyadan yeteri kadar numune alınmasını müteakip geri kalan
suç eşyası mahallin maliye teşkilatına gönderilir. Numunelerle birlikte
elkonulan eşyanın miktarı, cinsi, ebadı gibi tüm bilgilerini içeren tutanak
Cumhuriyet başsavcılığına teslim edilir.
(2) Birinci fıkra uyarınca numune alınmak suretiyle mahallin maliye
teşkilatına teslim edilen suça konu eşyanın, zarara uğraması veya değerinde
esaslı ölçüde kayıp meydana gelme tehlikesinin varlığı ya da muhafazasının
ciddi külfet oluşturması hâlinde bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra,
soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısının talebi üzerine hâkim,
kovuşturma aşamasında hükümden önce mahkeme tarafından imhasına
karar verilir. İmha işlemleri Cumhuriyet savcısının başkanlığında maliye
teşkilatınca oluşturulan üç kişilik komisyon huzurunda yapılır ve buna
dair tutanak tanzim edilir.
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Geleneksel Ürün Adlarına Uygulanacak Hükümler
MADDE 164 – (1) 146 ncı, 147 nci, 149 uncu, 150 nci, 152 nci,
153 üncü, 154 üncü, 156 ncı, 159 uncu ve 161 inci madde hükümleri
geleneksel ürün adları hakkında da uygulanır.
Yönetmelik
MADDE 165 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler
Kurum tarafından yürürlüğe konulur.
İKİNCİ KISIM
551, 554, 555 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin
hükümlerinin uygulanması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Enstitüye yapılmış olan ulusal ve uluslararası marka ve tasarım başvuruları
ile coğrafi işaret başvuruları, başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat
hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak bu Kanunun yayımı tarihinden
önce Enstitüye yapılmış olup yayımlanmamış coğrafi işaret başvuruları,
itiraz süresi bakımından mülga 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
hükümleri saklı kalmak şartıyla Bültende yayımlanır.
(2) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce yapılmış ulusal patent başvuruları ve faydalı model başvuruları, başvuru tarihinde yürürlükte olan
mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. Bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten sonra yapılan ek patent başvurularının sonuçlandırılmasında, ek patent başvurusu veya ek patentin bağımsız patent başvurusu
ya da patente dönüştürülmesinde, asıl patent başvurusunun başvuru
tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümleri uygulanır. İncelemesiz
verilen patentin incelemeli patent başvurusuna dönüştürülmesinde,
patent başvurusunun faydalı model başvurusuna ya da faydalı model
başvurusunun patent başvurusuna değiştirilmesinde, patent ve faydalı
modellerin hükümsüz kılınmasında, başvuru tarihinde yürürlükte olan
mevzuat hükümleri uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önce ulusal aşamaya giren uluslararası veya bölgesel anlaşmalar yoluyla
yapılmış patent başvuruları ve faydalı model başvuruları, başvurunun
ulusal aşamaya girdiği tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine
göre sonuçlandırılır.
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(3) Mülga 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 4 üncü
maddesi kapsamındaki patentler hakkında aynı maddenin uygulanmasına
devam edilir.
(4) Önceki mevzuat hükümlerine göre verilmiş patent ve faydalı
modeller için 99 uncu, 138 inci ve 144 üncü maddeler ile 113 üncü
maddenin beşinci fıkrası ve 121 inci maddenin sekizinci fıkrası hariç
olmak üzere bu Kanun hükümleri uygulanır.
Mevcut Yönetmeliklerin Uygulanması
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler
yürürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı
olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
Suç Eşyalarının İmhası
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GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 1/1/2009 tarihinden önce işlediği suç
nedeniyle mülga 551, 554, 555 veya 556 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamelerin ceza hükümleri uygulanarak haklarında suça konu
eşyanın müsaderesine dair verilen ve kesinleşen kararın infazı gerçekleşmemiş kişilere; eşyanın adli emanette veya müştekide bulunmasına ya da
4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 132 nci
maddesinin beşinci fıkrası gereğince muhafaza edilmek üzere diğer bir
kişiye teslim edilmiş olmasına bakılmaksızın, kararı veren mahkemenin
yargı çevresindeki Cumhuriyet başsavcılığınca resen, sonuçları açıklanan
usulüne uygun meşruhatlı tebligat çıkarılır. Bu kişilere bir ay içinde mahkemeye başvurarak eşyanın iadesini talep etme hakları olduğu bildirilir.
Bu süre içinde sahipleri tarafından iade talebinde bulunulmaması veya
iade talebinde bulunulmakla beraber mahkemece verilen iade kararının
tebliğinden itibaren bir ay içinde eşyanın teslim alınmaması hâlinde
Cumhuriyet başsavcılığının istemi üzerine kararı veren mahkeme tarafından eşyanın imhasına karar verilir. İmha kararı derhâl yerine getirilmek
üzere Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce mülga 551, 554,
555 veya 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin ceza hükümleri
uygulanarak haklarında eşyanın iadesi yönünde verilen kesinleşmiş karar
bulunduğu hâlde eşyayı teslim almayan kişilere, eşyanın adli emanette
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veya müştekide bulunmasına ya da Ceza Muhakemesi Kanununun 132
nci maddesinin beşinci fıkrası gereğince muhafaza edilmek üzere diğer bir
kişiye teslim edilmiş olmasına bakılmaksızın, kararı veren mahkemenin
yargı çevresindeki Cumhuriyet başsavcılığı tarafından resen, sonuçları
açıklanan usulüne uygun meşruhatlı tebligat çıkarılarak iadesine karar
verilen eşyayı bir ay içinde teslim almaları istenir. Bu süre içinde sahipleri
tarafından teslim alınmayan eşya hakkında, Cumhuriyet başsavcılığının
istemi üzerine kararı veren mahkeme tarafından imha kararı verilir. İmha
kararı derhâl yerine getirilmek üzere Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.
(3) Bu madde gereğince yapılacak imha işlemleri, Cumhuriyet savcısı
başkanlığında, emanet memuru ve iki zabıt kâtibinden oluşan komisyon tarafından yerine getirilir ve buna ilişkin tutanak tanzim olunur.
Komisyonda hangi zabıt kâtiplerinin yer alacağı adalet komisyonlarınca
belirlenir. İmha edilen eşya için hak sahibine herhangi bir ödeme yapılmaz. İmha masrafları, eşya sahibinden tahsil edilmek şartıyla yargılama
gideri olarak Hazine tarafından karşılanır.
İptal Yetkisinin Mahkemeler Tarafından Kullanılması
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 26 ncı madde hükmü yürürlüğe girene
kadar, iptal yetkisi, anılan maddedeki usul ve esaslara göre mahkemeler
tarafından kullanılır.
(2) 26 ncı maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mahkemeler tarafından
görülmekte olan iptal davaları mahkemeler tarafından sonuçlandırılır.
(3) Mahkemelerin bu madde hükmüne göre vermiş olduğu kararlar
kesinleşmesinden sonra mahkeme tarafından Kuruma resen gönderilir.
Yenileme Talepleri
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 23 üncü maddenin ikinci fıkrası ile 69 uncu
maddenin dördüncü fıkrası yürürlüğe girene kadar yenileme talepleri
bakımından, mülga 554 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin
ilgili hükümleri uygulanır.
Görülmekte Olan Davalar
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Kanunla yürürlükten kaldırılması
öngörülen;
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•

551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 146 ncı,

•

554 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci,

•

555 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu,

•

556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 71 inci, maddeleri
uyarınca kurulmuş ihtisas mahkemeleri, bu Kanunun 156 ncı
maddesinin birinci fıkrası uyarınca kurulan mahkemeler olarak
kabul edilir ve bu mahkemelerde derdest olan davaların görülmesine devam olunur.

Bu kanun ile 8 kanun ve 1 kanun hükmünde kararnamenin
toplam 159 madde değiştirilmiş, 6 madde ve 5 kanun
hükmünde kararname yürürlükten kaldırılmıştır.
(ç). 18.06.2017 tarihli ve 7034 sayılı Türk-Japon Bilim ve Teknoloji
Üniversitesinin Kuruluşu Hakkında Kanun:
1074

Özeti
Bu Kanun ile; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti
arasında 30/6/2016 tarihinde imzalanan ve 19/8/2016 tarihli 6742 sayılı
Kanunla onaylanması uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk-Japon
Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma” ile düzenlenen Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ve bu Üniversitenin
resmi bütçesine katkı sağlamak üzere Türk-Japon Bilim ve Teknoloji
Üniversitesi Vakfının kurulması öngörülmektedir.
İçeriği
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; 30/6/2016 tarihinde Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti arasında imzalanan
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye
Cumhuriyeti’nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmaya dayalı olarak Türk-Japon Bilim ve Teknoloji
Üniversitesi ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Vakfının
kurulmasını düzenlemektir.
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Kuruluş
MADDE 2 – (1) Anlaşmaya dayalı olarak faaliyet göstermek üzere
kamu tüzel kişiliğine sahip Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Vakfı kurulmuştur.
Üniversitenin Gelir ve Muafiyetleri
MADDE 4 – (1) Üniversitenin gelirleri şunlardır:
a) Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Anlaşma gereğince
yapacağı Hazine yardımı
b) Vakıf tarafından sağlanan destekler
c) Üniversite ve Vakıf şirketlerinin elde ettiği gelirlerden ayrılan pay
ç) Üniversiteye yapılan yardımlar
d) Harç ve ücretler
e) Taşınır ve taşınmazlardan elde edilen gelirler ile bağış, vasiyet ve
diğer gelirler
(2) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Üniversiteye
makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar, 31/12/1960 tarihli ve
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar
vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi
üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum
kazancından indirilir.
(3) Üniversite tarafından binek araçları hariç ithal edilen her türlü
araç-gereç, makine, cihaz, malzeme, ürün ve bunların yedek parçaları
ile yayının yurda girişi ve her türlü geçici depolama, antrepo ve ardiye
ücretleri katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç, gümrük vergisinden, düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden ve ücretten istisnadır.
(4) Üniversite, elde ettiği gelirleri dolayısıyla iktisadi işletmeler hariç
kurumlar vergisinden, faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden
2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınan harçlardan,
26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince
alınan vergi, harç ve katılma payından, düzenlenen kâğıtlar bakımından

1075

TBMM 26. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

damga vergisinden, kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak
vergisinden, taşıtları dolayısıyla motorlu taşıtlar vergisinden muaftır.
(5) Üniversite, merkezi yönetim bütçesine dâhil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan
aynı şekilde yararlanır.
(6) Üniversite, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisinden
muaftır.
Vakfın Gelirleri ve Muafiyetleri
MADDE 5 – (1) Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için yurt içi ve
yurt dışında iktisadi işletme veya sermaye şirketi kurabilir, devralabilir
ve bunlara ortak olabilir.
(2) Vakfın gelirleri şunlardır:
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a) Vakıf şirketlerinin gelirlerinden Mütevelli Heyeti onayıyla Vakfa
aktarılan paylar
b) Ulusal ve uluslararası fonlardan aktarılan hibeler de dâhil olmak
üzere her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar
c) Yurt içi ve yurt dışı her türlü ürün, hizmet, taşınır, taşınmaz, irat
ve vasiyet bağışları ile ayni ve nakdi yardımlar
ç) Vakıf faaliyetlerinden elde edilen muhtelif gelirler
d) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanan gelirler
e) Vakıf taşınır ve taşınmaz varlıkları ile diğer haklarının değerlendirilmesi ile sağlanan gelirler
f ) Türk ve Japon hükümetleri tarafından yapılacak ayni ve nakdi
yardımlar
g) Diğer gelirler
(3) Vakıf, elde ettiği gelirleri dolayısıyla iktisadi işletmeler hariç kurumlar vergisinden, faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden 492
sayılı Kanun uyarınca alınan harçlardan, 2464 sayılı Kanun gereğince
alınan vergi, harç ve katılma payından, düzenlenen kâğıtlar bakımından damga vergisinden, kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle
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veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak
vergisinden, taşıtları dolayısıyla motorlu taşıtlar vergisinden muaftır.
(4) Vakıf, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara diğer
kanunlarla tanınan vergi, resim ve harç istisnalarından yararlanır.
(5) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Vakfa makbuz
karşılığında yapılan bağış ve yardımlar, 193 sayılı Kanun ve 5520 sayılı
Kanun hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahının
tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilir.
(6) Vakfın amacı, faaliyetleri, mal varlığı, organları, oluşumu ve görevleri vakıf senedinde belirlenir. Vakfın kuruluşu, resmi senedi ve Türk
Medeni Kanunu hükümlerine göre tesciline dair işlemler Türk-Japon
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi tarafından sonuçlandırılır.
Uygulanmayacak Hükümler
MADDE 6 – (1) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair Kanun,
5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886
sayılı Devlet İhale Kanunu, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu
Konutları Kanunu, 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Memurlar ve Diğer
Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4/1/2002 tarihli ve 4734
sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay
Kanunu, Üniversite ve Üniversite tarafından kurulan şirketler ile doğrudan veya dolaylı olarak pay sahipliği nedeniyle bunlara tabi hâle gelen
bağlı ortaklıkları ve iştirakleri hakkında uygulanmaz.
Düzenleme Yetkisi
MADDE 7 – (1) Üniversite bütçesinin hazırlanması, yürürlüğe
konulması, uygulanması, muhasebeleştirilmesi, kesin hesap ve faaliyet
raporlarının hazırlanması ve ibrası ile ihale usulleri, iç kontrol sisteminin
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kurulması ve işletilmesi, Üniversitenin şirketleri ve Vakıfla mali ilişkisi
ve mali yönetime ilişkin diğer hususlar Üniversite tarafından düzenlenir.
Geçici Hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren bir ay içinde Üniversitenin ve Vakfın kuruluş işlemlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinden gerekli ödenek aktarılır.
(2) İstanbul ili, Pendik ilçesi, Sanayii Mahallesindeki, ekli Krokiye
göre ekte koordinatları (ITRF) global koordinat listesinde belirlenmiş,
orman vasıflılar da dâhil olmak üzere mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar,
başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın Üniversiteye bedelsiz olarak tahsis
edilmiş sayılır.
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(4). 26 ncı Dönem 2 nci Yasama Yılı Uluslararası Metinler:
(a). Uluslararası Metinlerin Tiplerine Göre Dağılımı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Anlaşma
Protokol
Mutabakat Muhtırası
Mutabakat Zaptı
Karar
Sözleşmeye Ek Protokol
Anlaşma Değişiklik Onayı
Program Onayı
Şart Onayı
Anlaşma ve Eki Protokol
Kural Onayı
Anlaşma + Nota
Çerçeve Anlaşması
Tüzük Onayı
Sözleşme Onayı
Operasyonel Düzenleme
Sözleşmeye Katılma
Muhtıra
Sözleşme Eki Onayı
Anlaşmaya İlişkin Mutabakat
Zaptı
21
Mutabakat Zaptı + Nota
TOPLAM

146
34
10
40
4
3
1
1
1
2
1
2
4
1
7
1
2
1
2
1
2
266
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(b). Uluslararası Metinlerin Konularına Göre Dağılımı

1080

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Sanal Deniz Trafik Merkezi Kurulması
Gemilerin İhtiyati Haczi
Gemi Adamları
Denizde Sabit Platform Güvenliği
Sivil Havacılık Yasa Dışı Eylemlerin Önlenmesi
Uçakların Kanun Dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi
Gemi Alacaklısı ve İpoteği
Tatbikatta Ev Sahibi Ülke Desteği
Kültür, Bilim, Eğitim, Basın Yayın, Spor İş Birliği
Ticaret ve Ekonomi
Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşıma
Yatırım Teşvifi ve Korunması
Kültür
Bilimsel Teknoloji İş Birliği
Göç
Hayvancılık
Eğitim, Yükseköğretim, Teknik İş Birliği
Turizm
Denizcilik
Eğitim İş Birliği
Hava Ulaştırması
Deniz Taşıma
Kalkınma İş Birliği
Yeni Hudut Kapısı Açılımı
Enerji Alanında İş Birliği
Güvenlik İş Birliği
Adli Yardım Suçlu İadesi
Demiryolu İş Birliği
İpek Yolu
Su Temini

1
1
1
1
1
1
1
2
4
12
3
13
5
1
2
1
5
4
2
2
18
2
1
3
6
12
6
1
1
1
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Hidrokarbon İş Birliği
Vergilendirmede Bilgi Değişimi
Diplomatik Temsil
Şehircilik
Balıkçılık
Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması
Sürücü Belgesinin Tanınması
Denizcilik Çalışma Sözleşmesi
Tarım İş Birliği
Gümrük
Zeytinyağı Anlaşması
Çifte Vergiyi Önleme, Vergi Kaçakçılığına Engel Olma
Konsolosluk Anlaşması
Gözlemci Katılımı
Dış İşleri
Adalet Bakanlığı İş Birliği
Nüfus İşleri
Eşya Taşıma Elektronik Taşıma Belgesi
Trans-Asya Demiryolu Ağı
Kültür Çeşitliliği ve Geliştirilmesi Sözleşmesi
Uyuşturucu Maddelerin Yasa Dışı Ticareti ile Mücadele
Sosyal Güvenlik
Serbest Ticaret
Sağlık Tehditi
TİKA Statüsü
Türk Akımı (TurkStream) Gaz Boru Hattı
Defin Yerleri
Çevre Koruma
Ekonomik İş Birliği
Savunma Sanayii İş Birliği
İş Gücü Geliştirme

2
3
1
1
1
1
2
1
7
1
1
3
1
1
2
2
2
1
1
1
1
3
6
1
2
1
1
6
3
10
1
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62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Mülkiyet Transferinin Yasaklanması
Ortaklık Statüsü
Askeri Alanda Teknik Bilimsel İş Birliği
Diplomatik Misyon Ailelerinin Kazanç Getirici İşlerde Çalışması
Bilim, Teknik, Sanayii İş Birliği
Gençlik ve Spor
Uluslararası Demiryolu Yük Taşıması
Çocuk Hakları Sözleşmesi
Gaz Nakil Koridoru
Dostluk ve İş Birliği
Ulaştırma Alt Yapısı
Sağlık İş Birliği
Bilgi ve İletişim
Su Alanı İş Birliği
Terörizmin Önlenmesi
Kültürel Değişim
Petrol, Doğal Gaz İş Birliği
Elektrik Alanında İş Birliği
Ormancılık
Statü Değiştirme
Gemilerin Çevreye Duyarlı Dönüşümü
Maden İş Birliği
Yük Taşımacılığı
Balıkçılık
Deniz Ulaştırması
Teknik ve Mali İş Birliği
Reasürans Şirketi
Bölgesel Enstitü
Fuara Yönelik Çalışma
Geri Kabül
Ortak Film Yapımı

1
1
5
2
1
3
1
1
1
1
1
7
2
1
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
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93
Bilim ve Teknoloji Komisyonuna Üye Devlet Katılımı
94
Kyoto Protokolü
95
İş Birliği
96
Kız Okulu Kurulması
97
Ayrıcalık ve Bağışıklık
98
Kanun Uygulaması
99
Tehlikeli Kimyasal Maddelerin Uluslararası Ticareti
100 Yolcu ve Bagajların Deniz Yoluyla Taşınması
101 Deniz Memelilerinin Korunması
102 İslam Üniversitesi Standartlar ve Metroloji Enstitüsü Kurulması
103 Kalıcı Organik Kirletici
104 Tehlikeli Malzemenin Karayolu ile Uluslararası Taşınması
105 Temsilci İhtası
106 İnsan Kopyalamanın Yasaklanması
107 Uluslararası Taşımacılık
108 Gizlilik Dereceli Bilginin Korunması
109 Yapı Malzemeleri
110 Vergi Konularında İdari Yardımlaşma
111 Gümrük
112 Jandarma Eğitimi
113 Türk Kuvveti Konuşlanması
114 Çölleşme ile Mücadele
115 Meteorolojik Araştırma
116 Radyokomunikasyon
117 Müteahhitlik, Müşavirlik
118 Karayolu Sınır Geçiş Köprüsü
TOPLAM

1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
266
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(c). Uluslararası Metinlerin Ülke/Kıta/Kurumlara Göre Dağılımı

1084

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Asya Ülkeleri
Balkan Ülkeleri
Afrika Ülkeleri
Rusya
Antarktika
Birleşmiş Milletler (UN)
Gelişen Sekiz Ülke Ekonomik İş Birliği Örgütü
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
Gıda Tarım Örgütü
Gürcistan
Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi
Avrupa Birliği
Latin Amerika Ülkeleri
Orta Doğu Ülkeleri
Faroe Adaları
Avrupa Ülkeleri
Azerbaycan
Çin Halk Cumhuriyeti
Avrupa Konseyi
KKTC
Güney Amerika Ülkeleri
Brüksel Enerji Şartı Konferansı
İslam Kalkınma Bankası
Şangay İş Birliği Örgütü
Güneyde Sürdürülebilir Kalkınma Örgütü
Trans-Asya Demiryolu Ağı
Saint Vincent
Dünya Turizm Örgütü
Ekonomik İş Birliği Teşkilatı

24
23
77
3
1
15
1
1
2
1
1
1
3
15
33
1
23
4
6
2
3
8
1
1
1
1
1
1
1
2
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31
Zeytinyağı, Zeytin Anlaşması
32
Orta Amerika Entegrasyon Sistemi
33
Atina Sözleşmesi
34
İslam Ülkeleri Standartlar Enstitüsü
35
Stokholm Sözleşmesi
36
Arap Turizm Örgütü
37
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
38
Uluslararası Düzenleme
39
Bölgesel Radyokomunikasyon Konferansı (RRC-06)
TOPLAM

1
1
1
1
1
1
1
1
1
266

(ç). Uluslararası Metinler:
(I) 14.02.2017 tarihli ve 6773 sayılı T.C. Hükümeti ile Rusya Federasyonu
Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Bulunan Rus Defin
Yerleri ile Rusya Federasyonu Topraklarında Bulunan Türk Defin Yerleri
Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 3 Aralık 2012 tarihinde İstanbul’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Bulunan Rus Defin Yerleri ile
Rusya Federasyonu Topraklarında Bulunan Türk Defin Yerleri Hakkında
Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(II). 14.02.2017 tarihli ve 6774 sayılı Antarktika Andlaşması Çevre Koruma
Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 3 Ağustos 1995 tarihli ve 95/7172 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile katılmamız kararlaştırılan Antarktika Andlaşması’nın
eki niteliğinde olan “Antarktika Andlaşması Çevre Koruma Protokolü”ne
katılmamız uygun bulunmuştur.
(2) Söz konusu Protokolün eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya
Bakanlar Kurulu yetkilidir.
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(III). 02.3.2017 tarihli 6901 sayılı Akdeniz ve Karadeniz İçin Sanal
Bölgesel Deniz Trafik Merkezi Kurulmasına Dair Operasyonel
Düzenlemenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) Arnavutluk, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa, Ürdün, Yunanistan, İsrail, İtalya, Malta, Karadağ, Portekiz, Romanya, Slovenya, İspanya, Türkiye, Birleşik Krallık ve Amerika
Birleşik Devletleri arasında 12 Ekim 2006 tarihinde Venedik’te imzalanan “Akdeniz ve Karadeniz İçin Sanal Bölgesel Deniz Trafik Merkezi
Kurulmasına Dair Operasyonel Düzenleme”nin çekince ile onaylanması
uygun bulunmuştur.
(IV). 02.3.2017 tarihli 6904 sayılı Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin
Milletlerarası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
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MADDE 1 – (1) 12 Mart 1999 tarihli “Gemilerin İhtiyati Haczine
İlişkin Milletlerarası Sözleşme”ye beyanla katılmamız uygun bulunmuştur.
(V). 07.3.2017 tarihli 6925 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Makedonya Cumhuriyetinin
Kazakistan Cumhuriyetindeki Temsilinin Türkiye Cumhuriyeti Astana
Büyükelçiliği İmkânlarından Yararlanılarak Gerçekleştirilmesine İlişkin
Mutabakat Muhtırasınınn Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun:
MADDE 1 – (1) 20 Ekim 2014 tarihinde imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Makedonya Cumhuriyeti’nin Kazakistan Cumhuriyeti’ndeki Temsilinin
Türkiye Cumhuriyeti Astana Büyükelçiliği İmkânlarından Yararlanılarak Gerçekleştirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası”nın onaylanması
uygun bulunmuştur.
(VI). 07.3.2017 tarihli 6934 sayılı Türkiye Cumhuriyetine Şanghay İşbirliği
Örgütünün Diyalog Ortağı Statüsü Tanınmasına İlişkin Muhtıranın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 26 Nisan 2013 tarihinde Almatı’da imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti’ne Şanghay İşbirliği Örgütünün Diyalog Ortağı Statüsü
Tanınmasına İlişkin Muhtıra”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
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(VII). 07.3.2017 tarihli 6937 sayılı Eşyaların Karayolundan Uluslararası
Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi Elektronik Taşıma Belgesi ile İlgili Ek
Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 27 Mayıs 2008 tarihli “Eşyaların Karayolundan
Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi Elektronik Taşıma Belgesi ile İlgili Ek Protokol ”e çekince ile katılmamız uygun bulunmuştur.
(VIII). 07.3.2017 tarihli 6939 sayılı Trans-Asya Demiryolu Ağı
Hükümetlerarası Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti adına 10 Kasım 2006 tarihinde Busan’da imzalanan “Trans-Asya Demiryolu Ağı Hükümetlerarası
Anlaşması”nın çekince ile onaylanması uygun bulunmuştur.
(IX). 08.3.2017 tarihli 6949 sayılı 1996 Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin
Deniz Yoluyla Taşınmasından Kaynaklanan Zararın Tazmini ve
Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin 2010
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 1996 Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla
Taşınmasından Kaynaklanan Zararın Tazmini ve Sorumluluğu Hakkında
Uluslararası Sözleşmeye İlişkin 2010 Protokolünün beyanda bulunmak
suretiyle onaylanması uygun bulunmuştur.
(2) Protokolün 23 üncü maddesindeki sorumluluk limitleri ile eki
Zararlı ve Tehlikeli Maddelerden Kaynaklanan Zarara İlişkin Sorumlulukla İlgili Sigorta veya Diğer Mali Teminat Belgesinde yapılacak
değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
(X). 08.3.2017 tarihli 6970 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Guernsey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması
ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 13 Mart 2012 tarihinde Londra’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Guernsey Hükümeti Arasında
Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması” ve eki “Protokol ”ün
onaylanması uygun bulunmuştur.
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(XI). 08.3.2017 tarihli 6971 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Man
Adası Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması ve
Söz Konusu Anlaşmaya İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 21 Eylül 2012 tarihinde Londra’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Man Adası Hükümeti Arasında
Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması” ve söz konusu Anlaşmaya
ilişkin “Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
(XII). 08.3.2017 tarihli 6972 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Cebelitarık Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
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MADDE 1 – (1) 4 Aralık 2012 tarihinde Londra’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cebelitarık Hükümeti Arasında
Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması”nın onaylanması uygun
bulunmuştur.
(XIII) 03.5.2017 tarihli 7018 sayılı Vergi Konularında Karşılıklı İdari
Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti adına 3 Kasım 2011 tarihinde
Cannes’te imzalanan “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma
Sözleşmesi”nin çekince ve beyanlarla birlikte onaylanması uygun
bulunmuştur.
(XIV). 07.6.2017 tarihli 7022 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Katar Devleti Hükümeti Arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin
İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 2 Aralık 2015 tarihinde Doha’da imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Jandarma
Eğitim ve Öğretimine İlişkin İş Birliği Protokolü”nün onaylanması
uygun bulunmuştur.
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(XV). 07.6.2017 tarihli 7023 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle
Katar Devleti Hükümeti Arasında Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin
Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması İle Anlaşmanın Tadili
Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun:
MADDE 1 – (1) 28 Nisan 2016 tarihinde Doha’da imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına
İlişkin Uygulama Anlaşması” ile 10 Kasım 2016 tarihinde Ankara’da
imzalanan “Anlaşmanın Tadili Hakkında Protokol” ün onaylanması
uygun bulunmuştur.
(5). 26 ncı Dönem 2 nci Yasama Yılı TBMM Kararları:
(a). 01.10.2016 tarihli 1128 sayılı Türkiye’nin Ulusal Güvenliğine Yönelik
Terör Tehdidi ve Her Türlü Güvenlik Riskine Karşı Uluslararası Hukuk
Çerçevesinde Gerekli Her Türlü Tedbiri Almak, Irak ve Suriye’deki Tüm
Terörist Örgütlerden Ülkemize Yönelebilecek Saldırıları Bertaraf Etmek ve
Kitlesel Göç Gibi Diğer Muhtemel Risklere Karşı Ulusal Güvenliğimizin İdame
Ettirilmesini Sağlamak İçin Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Hükümetçe
Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, Gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin
Yabancı Ülkelere Gönderilmesi, Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Türkiye’de
Bulunması ve Bu Kuvvetlerin Hükümetin Belirleyeceği Esaslara Göre
Kullanılması ile Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Gerekli
Düzenlemelerin Yapılması İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 03.09.2015
Tarihli ve 1098 Sayılı Kararıyla Hükümete Verilen Bir Yıllık İzin Süresinin
Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca 02.10.2016 Tarihinden İtibaren
30.10.2017 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar:
Türkiye’nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının ulusal güvenliğimiz açısından taşıdığı
risk ve tehditler, gerek nicelik gerekse nitelik bakımından artmıştır.
Ülkemiz, komşumuz Irak’ın toprak bütünlüğünün, millî birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfetmektedir. Diğer
taraftan, Irak’ın kuzey bölgesinde silahlı PKK terör unsurlarının varlığını sürdürmesi, ülkemizin güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit
oluşturagelmektedir.
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DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin Suriye’nin kuzeyindeki mevcudiyeti
devam etmekte, bu terör örgütleri ülkemize yönelik silahlı eylemler ve
bombalı intihar saldırıları gerçekleştirmektedir. Öte yandan, Suriye’de
altıncı yılına giren çatışma ortamında, rejim, halka yönelik zulüm, şiddet
ve saldırılarını, terör gruplarına desteğini, etnik ve mezhepsel politikalarını sürdürmektedir.
Bu durum karşısında, Irak ve Suriye’den kaynaklanan, ulusal güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı,
uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin ulusal düzeyde tespit edilerek hayata geçirilmeye devam olunması
elzemdir.
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Ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2170 (2014), 2178
(2014) ve 2249 (2015) sayılı kararlarıyla, Irak ve Suriye’nin toprak
bütünlüğünün ve bağımsızlığının teyit edilmiş olmasının ve yine 2170
sayılı Kararda bu ülkelerdeki terör faaliyetlerinin kınanarak, DEAŞ ve
benzeri terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı Birleşmiş Milletler üyesi
tüm ülkelere 1373 (2001) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
Kararı ve uluslararası hukuk çerçevesindeki sorumluluklarına uygun
şekilde gerekli tedbirleri alma çağrısında bulunulmuş olmasının ışığında, Türkiye’nin DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele amacıyla
oluşturulan uluslararası koalisyon bünyesinde iştirak ettiği faaliyetlerin
sürdürülmesi de önem taşımaktadır.
Bu mülahazalar ışığında, Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik terör
tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde
gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye’deki tüm terörist örgütlerden ülkemize bundan sonra da yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek
ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı ulusal güvenliğimizin
idame ettirilmesini sağlamak, kriz süresince ve sonrasında hasıl olabilecek gelişmeler istikametinde Türkiye’nin menfaatlerini etkili bir şekilde
korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir
durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine
yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükümetçe takdir
ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde
sınır ötesi harekât ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin
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Türkiye’de bulunması, bu kuvvetlerin Hükümetin belirleyeceği esaslara
göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilebilmesi için her türlü
tedbirin alınması ve bunlara imkân sağlayacak düzenlemelerin Hükümet
tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için 02.10.2014 tarihli
ve 1071 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile Hükümete verilen ve 03.09.2015 tarihli ve 1098 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi
Kararı ile 02.10.2015 tarihinden itibaren bir yıl uzatılan izin süresinin
02.10.2016 tahiniden itibaren 30.10.2017 tarihine kadar uzatılması
Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca Genel Kurulun 01.10.2016 tarihli
1’inci Birleşiminde kabul edilmiştir.
(b). 05.10.2016 tarihli 1129 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği İçin
Yapılan Seçime Dair Karar:
24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nun 21’inci maddesinin hükümlerine göre, Kişisel Verileri
Koruma Kurulunda boş bulunan beş üyelik için, Genel Kurulun
05.10.2016 tarihli 3’üncü Birleşiminde yapılan seçim sonucunda aşağıda
adı ve soyadı yazılı adaylar Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine
seçilmişle
ADI VE SOYADI
Cabir BİLİRGEN
Cengiz PAŞAOĞLU
Mehmet Niyazi TANILIR
Turan ARIK
Yusuf ALATAŞ

ADAY GÖSTEREN SİYASİ PARTİ GRUBU
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu
Halkların Demokratik Partisi Grubu

(c). 11.10.2016 tarihli 1130 sayılı Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair
Karar:
Anayasanın 120’nci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal
Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, ülke
genelinde devam etmekte olan olağanüstü halin, 19.10.2016 Çarşamba
günü saat 01.00’dan geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılması hakkında
Bakanlar Kurulunca 05.10.2016 tarihinde alınan Karar, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Genel Kurulunun 11.10.2016 tarihli 5’inci Birleşiminde
onaylanmıştır.
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(ç). 15.11.2016 tarihli 1131 sayılı Kamu Başdenetçiliği Seçimine İlişkin
Karar:
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 74’üncü, 14.06.2012 tarihli ve
6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun 11’inci maddesi
gereğince, Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden
oluşan Karma Komisyonca gösterilen 3 aday içerisinden, Genel Kurulun
15.11.2016 tarihli 20’nci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Şeref
MALKOÇ Kamu Başdenetçiliğine seçilmiştir.
(d). 01.12.2016 tarihli 1132 sayılı Adana’nın Aladağ İlçesinde Kız Öğrenci
Yurdunda Meydana Gelen Elim Yangın Vakasının Araştırılması ve Benzer
Acıların Bir Kez Daha Yaşanmaması ve Kamusal Eğitim ve Barınma
Haklarının Tüm Öğrencilerimiz İçin Güvence Altına Alınıp Yaygınlaştırılması
İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis
Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar:
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Adana’nın Aladağ ilçesinde kız öğrenci yurdunda meydana gelen elim
yangın vakasının araştırılması ve benzer acıların bir kez daha yaşanmaması ve kamusal eğitim ve barınma haklarının tüm öğrencilerimiz için
güvence altına alınıp yaygınlaştırılması için alınması gereken tedbirlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı
yapacak Komisyonun 15 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma
süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına,
Genel Kurulun 01.12.2016 tarihli 30’uncu Birleşiminde karar verilmiştir.
(e). 03.01.2017 tarihli 1133 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının
NATO’nun Afganistan’da İcra Edeceği Kararlı Destek Misyonu ve Devamı
Kapsamında Yurt Dışına Gönderilmesi, Aynı Amaçlara Yönelik Olmak Üzere
Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Anılan Misyon’a Katılmak İçin Ülkemiz Üzerinden
Afganistan’a İntikali ile Geri İntikali Kapsamında Türkiye’de Bulunması
ve Bunlara İmkân Sağlayacak Düzenlemelerin Hükümet Tarafından
Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
06.01.2015 Tarihli ve 1079 Sayılı Kararı ile Hükümete Verilen İzin Süresinin
Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca 06.01.2017 Tarihinden İtibaren İki Yıl
Daha Uzatılmasına Dair Karar:
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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 1368 (2001), 1373
(2001) ve 1386 (2001) sayılı kararları çerçevesinde ve 5 Aralık 2001
tarihli Bonn Konferansı sonuçları uyarınca, Afganistan Hükümetinin
güvenlik durumunun iyileştirilmesi ve kendi güvenlik kabiliyetlerinin
oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla 2001 yılında Uluslararası
Güvenlik ve Yardım Kuvveti (ISAF) oluşturulmuş; 2003 yılında bu
kuvvetin sorumluluk alanı 1510 (2003) sayılı BM Güvenlik Konseyi
kararıyla Kabil’in ötesine genişletilerek, stratejik komuta, kontrol ve
eşgüdümü NATO Daimi Konseyinin 16 Nisan 2003 tarihli kararıyla
NATO tarafından üstlenilmiştir.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10 Ekim
2001 tarihli ve 722 sayılı kararıyla Hükümete verdiği yetki temelinde
Afganistan’da ISAF Harekâtının başlangıcından beri görev almaktadır.
NATO Devlet ve Hükümet başkanları, 20-21 Mayıs 2012 tarihlerinde Şikago’da ve 4-5 Eylül 2014 tarihlerinde Galler’de gerçekleştirilen Zirvelerde, Afganistan’ın mutabakatıyla ISAF’ın bitiminden sonra
Afganistan’da muharip olmayan Kararlı Destek Misyonunun başlatılmasını kararlaştırmışlardır. Söz konusu Misyon ülke genelinde güvenlik
sorumluluğunu üstlenecek Afgan Ulusal Güvenlik Güçlerine eğitim,
danışmanlık ve yardım sağlamaktadır.
Afganistan ile köklü kardeşlik ve dostluk ilişkileri bulunan Türkiye,
Afganistan’ın milli birliği ve bütünlüğü ile bağımsızlığını her zaman desteklemiş; Afgan halkının barış, istikrar ve refah içinde yaşamasını teminen,
her alanda Afganistan ile dayanışma içinde olmuştur. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı dış yardım programlarından birini Afganistan’da yürütmekte olan ülkemiz, 6/1/2015 tarihli ve 1079 sayılı Türkiye Büyük Millet
Meclisi Kararı temelinde söz konusu Misyona katkıda bulunmaktadır.
NATO Devlet ve Hükümet başkanları, 8-9 Temmuz 2016 tarihlerinde Varşova’da düzenlenen Zirvede, 2016 yılı sonrasında da Misyon
kapsamında Afganistan’a sağlanmakta olan katkıların sürdürüleceğini
taahhüt etmişlerdir. Bu çerçevede, Misyona katkımızın sürdürülmesinin
Afganistan ile ikili ilişkilerimizin ve bölgede izlemekte olduğumuz faal
dış politikamızın doğan bir uzantısını oluşturacağı değerlendirilmektedir.
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Bu mülahazalar ışığında hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükümetçe
takdir ve tespit olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının
NATO’nun Afganistan’da icra edeceği Kararlı Destek Misyonu ve devamı
kapsamında yurtdışına gönderilmesi, aynı amaçlara yönelik olmak üzere
yabancı silahlı kuvvetlerin anılan Misyona katılmak amacıyla ülkemiz
üzerinden Afganistan’a intikali ile geri intikali kapsamında Türkiye’de
bulunması ve bunlara imkân sağlayacak düzenlemelerin Hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için, 6/1/2015 tarihli ve 1079
sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile Hükümete verilen izin
süresinin 6/1/2017 tarihinden itibaren iki yıl uzatılmasına, Anayasanın
92’nci maddesi uyarınca Genel Kurulun 03.01.2017 tarihli 49’uncu
Birleşiminde karar verilmiştir
(f). 03.01.2017 tarihli 1134 sayılı Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair
Karar:
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Anayasanın 120’nci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal
Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre,
ülke genelinde devam etmekte olan olağanüstü halin, 19.01.2017 Perşembe günü saat 01.00’dan geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılması
hakkında Bakanlar Kurulunca 03.01.2017 tarihinde alınan Karar, Türkiye
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 03.01.2017 tarihli 49’uncu
Birleşiminde onaylanmıştır.
(g). 04.01.2017 tarihli 1135 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği İçin
Yapılan Seçime Dair Karar:
24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nun 21’inci maddesinin hükümlerine göre, Kişisel Verileri Koruma Kurulunda boş bulunan iki üyelik için, Genel Kurulun
04.01.2017 tarihli 50’nci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda aşağıda
adı ve soyadı yazılı adaylar Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine
seçilmişlerdir.
ADI VE SOYADI
İhsan Ezel BÜYÜKSEKBAN
Vedat YILDIZ

ADAY GÖSTEREN SİYASİ PARTİ GRUBU
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu
Halkların Demokratik Partisi Grubu
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(ğ). 08.02.2017 tarihli 1136 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının;
Korsanlık/Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun Eylemleriyle Mücadele
Amacıyla Yürütülen Uluslararası Çabalara Destek Vermek Üzere; Gereği,
Kapsamı, Zamanı ve Süresi Hükümetçe Belirlenecek Şekilde Aden
Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde
Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Hükümet
Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Türkiye Büyük Millet
Meclisinin 10/2/2009 Tarihli ve 934 Sayılı Kararı ile Hükümete Verilen ve Son
Olarak 9/2/2016 Tarihli ve 1107 Sayılı Karar ile Bir Yıl Uzatılan İzin Süresinin
Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca 10/2/2017 Tarihinden İtibaren Bir Yıl
Daha Uzatılmasına Dair Karar:
Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir
bölgelerde vuku bulan korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun
eylemleri hakkında 2008 yılından bu yana kabul edilen Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin
10/2/2009 tarihli ve 934 sayılı Kararı ile bir yıl için verdiği, bilahare
2/2/2010 tarihli ve 956 sayılı, 7/2/2011 tarihli ve 984 sayılı, 25/1/2012
tarihli ve 1008 sayılı, 5/2/2013 tarihli ve 1031 sayılı, 16/1/2014 tarihli ve
1054 sayılı, 3/2/2015 tarihli ve 1082 sayılı ve 9/2/2016 tarihli ve 1107
sayılı kararları ile birer yıl süreyle uzattığı izin çerçevesinde, Türk Silahlı
Kuvvetleri deniz unsurları konuşlandırılmak suretiyle, bölgede seyreden
Türk Bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticarî gemilerin emniyetinin etkin
şekilde muhafazası ve uluslararası toplumca yürütülen korsanlık/deniz
haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle müşterek mücadele harekatına
aktif katılımda bulunulması sağlanmış, bu alanda Birleşmiş Milletler sistemi içinde ve bölgesel ölçekte oynadığımız rolün ve görünürlüğümüzün
pekiştirilmesi temin edilmiştir.
Anılan bölgelerde meydana gelmeye devam eden korsanlık/deniz
haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle uluslararası toplumca mücadele edilebilmesine cevaz veren BMGK’nın ilgili kararlarının süresi son
olarak 9/11/2016 tarihli ve 2316 sayılı Kararla bir yıl daha uzatılmıştır.
Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi,
Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için 10/2/2009 tarihli ve 934 sayılı Türkiye Büyük Millet
Meclisi Kararıyla Hükümete verilen ve son olarak 9/2/2016 tarihli ve
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1107 sayılı Karar ile 10/2/2016 tarihinden itibaren bir yıl uzatılan izin
süresinin, anılan kararlarda belirlenen ilke ve esaslar dâhilinde, 10/2/2017
tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına, ayrıca denizde terörizmle
mücadele harekatlarına katkı sağlanabilmesi maksadıyla unsurlarımızın
bölge ülkeleri karasuları dışında (2317 [2016] sayılı BMGK Kararı gereğince Somali karasuları dâhil olacak şekilde) denizde terörizmle mücadele
görevi için yetkilendirilmelerine ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin
Hükümet tarafından yapılması için izin verilmesine Anayasanın 92’nci
maddesi uyarınca Genel Kurulun 8/2/2017 tarihli 67’nci Birleşiminde
karar verilmiştir.

1096

(h). 08.02.2017 tarihli 1137 sayılı Adana’nın Aladağ İlçesinde Kız Öğrenci
Yurdunda Meydana Gelen Elim Yangın Vakasının Araştırılması ve Benzer
Acıların Bir Kez Daha Yaşanmaması ve Kamusal Eğitim ve Barınma
Haklarının Tüm Öğrencilerimiz İçin Güvence Altına Alınıp Yaygınlaştırılması
İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis
Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar:
Adana’nın Aladağ ilçesinde kız öğrenci yurdunda meydana gelen elim
yangın vakasının araştırılması ve benzer acıların bir kez daha yaşanmaması ve kamusal eğitim ve barınma haklarının tüm öğrencilerimiz için
güvence altına alınıp yaygınlaştırılması için alınması gereken tedbirlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci
maddeleri uyarınca kurulan (10/392) Esas Numaralı Meclis Araştırması
Komisyonunun üyeliklerine Genel Kurulun 08.02.2017 tarihli 67’nci
Birleşiminde yapılan seçimde ve Komisyonun Başkan, Başkanvekili, Sözcü
ve Kâtip üyelikleri için 09.02.2017 tarihindeki Komisyon toplantısında
yapılan seçimde, aşağıda adları ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri
seçilmişlerdir.
Başkan
Başkanvekili
Sözcü
Kâtip
Üye
Üye

Fatma Güldemet SARI
İsmail TAMER
Leyla ŞAHİN USTA
Ayhan GİDER
Tamer DAĞLI
Hatice Dudu ÖZKAL

Adana
Kayseri
Konya
Çanakkale
Adana
Afyonkarahisar

AK Parti
AK Parti
AK Parti
AK Parti
AK Parti
AK Parti
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Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

Deniz DEPBOYLU
Muhammet Rıza YALÇINKAYA
Osman MESTEN
Gaye USLUER
Fevzi ŞANVERDİ
Hüda KAYA
Gülay YEDEKCİ
Mustafa Ali BALBAY
Kerem Ali SÜREKLİ

Aydın
Bartın
Bursa
Eskişehir
Hatay
İstanbul
İstanbul
İzmir
İzmir

MHP
CHP
AK Parti
CHP
AK Parti
HDP
CHP
CHP
AK Parti

(ı). 14.3.2017 tarihli 1138 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin
Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar:
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına, 21.03.2017 Salı
gününden başlamak üzere on beş gün ara verilmesine, Genel Kurulun
14.03.2017 tarihli 81’inci Birleşiminde karar verilmiştir.
(i). 18.4.2017 tarihli 1139 sayılı Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar:
Anayasanın 120’nci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal
Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, ülke
genelinde devam etmekte olan olağanüstü halin, 19.04.2017 Çarşamba
günü saat 01.00’dan geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılması hakkında
Bakanlar Kurulunca 17.04.2017 tarihinde alınan Karar, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Genel Kurulunun 18.04.2017 tarihli 84 üncü Birleşiminde
onaylanmıştır.
(j). 04.5.2017 tarihli 1140 sayılı Çölyak Hastalığının Teşhis Aşamasının,
Sebeplerinin, Sonuçlarının ve Bu Hastalığa Maruz Kalanlara Sağlanabilecek
Yardımların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesine
İlişkin Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar:
Çölyak hastalığının teşhis aşamasının, sebeplerinin, sonuçlarının ve
bu hastalığa maruz kalanlara sağlanabilecek yardımların araştırılarak
alınması gereken önlemlerin belirlenmesine ilişkin Anayasa’nın 98’inci,
İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 15 üyeden kurulmasına,
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Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip
seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara
dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 04.05.2017 tarihli 88’inci Birleşiminde karar verilmiştir.
(k). 17.5.2017 tarihli 1142 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliklerine
Yapılan Seçime Dair Karar:
Anayasanın geçici 21’inci maddesinin (C) fıkrası uyarınca, Genel
Kurulun 16.05.2017 tarihli 92’nci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda aşağıda adı ve soyadı yazılı adaylar Hâkimler ve Savcılar Kurulu
üyeliklerine seçilmişlerdir.
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU ÜYELİĞİNE SEÇİLENLER
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Adı ve Soyadı
Yaşar ŞİMŞEK
Mehmet ADEMOĞLU
Alp ARSLAN
Cafer ERGEN
Ali Cengiz KÖSEOĞLU
Songül YAZAR
Hamit KOCABEY

Adayın Mesleki Kaynağı
Yargıtay Üyesi
Yargıtay Üyesi
Yargıtay Üyesi
Danıştay Üyesi
Öğretim Üyesi
Avukat
Avukat

(l). 17.6.2017 tarihli 1151 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma
Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar:
Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün
5’inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2017 Cumartesi günü tatile girmesi
gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 17.06.2017 tarihli 109’uncu
Birleşiminde karar verilmiştir.
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(m). 17.6.2017 tarihli 1152 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin
Çalışmalarına Aravermesine Dair Karar:
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına; 28.06.2017 Çarşamba
gününden başlamak üzere iki gün; 04.07.2017 Salı gününden başlamak
üzere on gün süreyle ara verilmesine Genel Kurulun 17.06.2017 tarihli
109’uncu Birleşiminde karar verilmiştir.
(n). 17.7.2017 tarihli 1154 sayılı Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar:
Anayasanın 120’nci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal
Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre,
ülke genelinde devam etmekte olan olağanüstü halin, 19.07.2017 Çarşamba günü saat 01.00’dan geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılması
hakkında Bakanlar Kurulunca 17.07.2017 tarihinde alınan Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 17.07.2017 tarihli 112’nci
Birleşiminde onaylanmıştır.
(o). 17.7.2017 tarihli 1155 sayılı Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü
Bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 05.09.2017 Tarihinden İtibaren
31.10.2018 Tarihine Kadar UNIFIL Harekâtına İştirak Etmesi Hususunda
Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca Hükümete İzin Verilmesine Dair Karar:
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 11.08.2006 tarihinde kabul
ettiği 1701 (2006) sayılı Karar ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin
05.09.2006 tarihli ve 880 sayılı Kararıyla bir yıl için verdiği izin çerçevesinde, Türkiye, Lübnan’da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev
Gücü (UNIFIL)’ne Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla katkı sağlamıştır.
Söz konusu iznin süresi son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin
27.06.2016 tarihli ve 1115 sayılı Kararıyla 05.09.2016 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmıştır.
Türkiye UNIFIL’e yaptığı katkılarla barışı koruma harekâtının etkin
biçimde icrasında önemli bir işlev üstlenmiştir. Bu çerçevede Türkiye’nin
katkısı gerek Birleşmiş Milletler sistemi içinde, gerek bölgesel ve küresel
ölçekte, gerekse kapsamlı sivil-asker işbirliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan
toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca
barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine
hizmet etmiştir.
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UNIFIL’in ülkemizin askeri kuvvet katkısında bulunduğu tek Birleşmiş Milletler Barış Gücü operasyonu olması da dikkate alınarak,
UNIFIL Deniz Görev Gücüne katkımızın sürdürülmesinin önem arz
ettiği değerlendirilmektedir.
UNIFIL’in görev süresi 31.08.2017 tarihinde sona erecek olup, görev
süresinin bu tarihten sonraki dönem için yenilenmesi yönünde Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi tarafından Ağustos ayı içinde bir kararın
kabul edilmesi beklenmektedir.
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Bu hususlar ışığında ve Lübnan’la ikili ilişkilerimiz ile bölgedeki
güvenlik koşulları da gözönünde tutularak, Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyinin UNIFIL’in görev süresinin uzatılması yönünde karar alması
durumunda; hudut, şümul ve miktarı Hükümetçe belirlenecek Türk
Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, 1701 (2006) sayılı Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi
Kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 05.09.2017 tarihinden itibaren 31.10.2018’e kadar UNIFIL Deniz Görev Gücüne iştirak etmesi
ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından yapılması
için Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca izin verilmesi, Genel Kurulun
17.07.2017 tarihli 112’nci Birleşiminde kabul edilmiştir.
(ö). 17.7.2017 tarihli 1156 sayılı Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı
Hükümetçe Takdir ve Tespit Edilmek Üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin,
Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde İcra Ettiği
Harekat ve Misyonlar Kapsamında Yurt Dışına Gönderilmesi ve Hükümet
Tarafından Verilecek İzin ve Belirlenecek Esaslar Çerçevesinde Bu Kuvvetlerin
Kullanılması İçin Hükümete Verilen İznin Süresinin Anayasanın 92’nci
Maddesi Uyarınca 02.08.2017 Tarihinden İtibaren 31.10.2018 Tarihine
Kadar Uzatılmasına Dair Karar:
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 25.04.2013 tarihli ve
2100 (2013) sayılı Kararıyla, Mali’de BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar
Misyonunun (MINUSMA) kurulması oybirliğiyle kabul edilmiştir.
MINUSMA’nın son olarak BM Güvenlik Konseyinin 29.06.2015 tarihli
ve 2227 sayılı Kararıyla tadil edilen görev yönergesinde, ülkede istikrarın
sağlanması, ateşkes sürecinin desteklenmesi, izlenmesi ve denetlenmesi,
barış süreci yol haritasının uygulanması, ulusal siyasi diyalog sürecine
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destek sağlanması, BM personeli ve sivillerin korunması, insan haklarının
güvence altına alınması ve teşviki, insani yardım faaliyetleri ile kültürel
varlıkların korunmasına destek verilmesi ana görevler olarak tanımlanmış
ve MINUSMA’nın acil ve ciddi düzeyde tehdit altında olması durumunda, BM Genel Sekreterinin talebine binaen Fransız birliklerinin,
bu Misyona destek vermek üzere müdahale etmesine imkân tanınmıştır.
Diğer taraftan, BM Güvenlik Konseyinin 10.04.2014 tarihli ve 2149
sayılı Kararıyla, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde BM Çok Boyutlu Entegre
İstikrar Misyonu (MINUSCA) kurulmuştur. MINUSCA’nın görev
yönergesinde, imkânlar ölçüsünde ve konuşlanılan bölgelerde sivilleri
korumak, sivil halka yönelik tehditleri tespit etmek ve kayıt altına almak,
ülkedeki geçiş sürecinde siyasal hayatın işleyişine ve devlet otoritesinin
ülkede tesis edilmesine katkı sağlamak, ülkenin toprak bütünlüğünü korumak, insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak, BM personelini
korumak, insan haklarını korumak ve teşvik etmek, silahsızlandırma ve
ülkeye geri dönüşlere destek vermek ile Orta Afrika Cumhuriyeti’nde
güvenliğin yeniden tesisi için reform çalışmalarını desteklemek gibi
hususlar yer almaktadır.
BM tarafından ülkemize söz konusu Misyonlara katılım davetinde
bulunulmuştur. Ayrıca BM 70. Genel Kurulu görüşmeleri sırasında
düzenlenen Barışı Koruma Zirvesinde söz konusu BM Misyonları için
ülkemizden katkı sağlanması talebinde bulunulmuştur.
Afrika’da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan insani ve siyasi
krizlerin çözümüne ülkemizce askeri katkıda bulunulmasının, bölgede ve
genel olarak Afrika kıtasında izlemekte olduğumuz faal dış politikamızın
doğal bir uzantısını oluşturacağı değerlendirilmektedir.
Bu yaklaşımdan hareketle; hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükümetçe
takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Birleşmiş
Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde icra ettiği harekat ve
misyonlar kapsamında yurt dışına gönderilmesi ve Hükümet tarafından verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin
kullanılması için Anayasanın 92’nci maddesi uyarınca Türkiye Büyük
Millet Meclisinin 02.08.2016 tarihli ve 1119 sayılı Kararıyla verilen
bir yıllık iznin süresinin 02.08.2017 tarihinden itibaren 31.10.2018
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tarihine kadar uzatılması, Genel Kurulun 17.07.2017 tarihli 112’nci
Birleşiminde kabul edilmiştir.
(p). 27.7.2017 tarihli 1157 sayılı Van Milletvekili Tuğba Hezer ÖZTÜRK’ün
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğinin Düşmesine Dair Karar:
Van Milletvekili Tuğba HEZER ÖZTÜRK’ün 2016 yılı Ekim, Kasım
ve Aralık aylarında beşer Birleşimi aşan devamsızlığı sebebiyle Anayasanın
84’üncü maddesine göre milletvekilliğinin düşmesine dair Anayasa ve
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon tarafından hazırlanan rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun
27.07.2017 tarihli 120’nci Birleşiminde kabul edilmiştir.
(r). 27.7.2017 tarihli 1158 sayılı Şırnak Milletvekili Faysal SARIYILDIZ’ın
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğinin Düşmesine Dair Karar:
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Şırnak Milletvekili Faysal SARIYILDIZ’ın 2016 yılı Ekim, Kasım ve
Aralık aylarında beşer Birleşimi aşan devamsızlığı sebebiyle Anayasanın
84’üncü maddesine göre milletvekilliğinin düşmesine dair Anayasa ve
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon tarafından hazırlanan rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun
27.07.2017 tarihli 120’nci Birleşiminde kabul edilmiştir.
(s). 27.7.2017 tarihli 1159 sayılı Yurtdışına Kaçırılan Kültür Varlıklarımızın
Belirlenerek İadelerinin Sağlanması ve Mevcut Kültür Varlıklarımızın
Korunması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Maksadıyla Bir
Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar:
Yurtdışına Kaçırılan Kültür Varlıklarımızın Belirlenerek İadelerinin
Sağlanması ve Mevcut Kültür Varlıklarımızın Korunması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Maksadıyla Anayasa’nın 98’inci,
İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 12 üyeden kurulmasına,
Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip
seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara
dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 27.07.2017 tarihli 120’nci Birleşiminde karar verilmiştir.
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(ş). 27.7.2017 tarihli 1160 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar:
MADDE 1 – 5/3/1973 tarihli ve 584 karar numaralı Türkiye Büyük
Millet Meclisi İçtüzüğünün 3 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
İlk Toplantı, Andiçme ve Göreve Başlama
MADDE 3 – Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, milletvekili
genel seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip
eden üçüncü gün saat 14.00’te çağrısız olarak toplanır. Bu birleşimde,
önce milletvekillerinin andiçme töreni yapılır.
Andiçme, her milletvekilinin Anayasadaki metni kürsüden yüksek
sesle aynen okuması suretiyle olur.
Milletvekilleri; seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre
andiçerler.
Andiçme töreninde bulunmayan milletvekilleri veya ara seçimde
milletvekili seçilenler, katıldıkları ilk birleşimin başında andiçerler.
Milletvekilleri andiçerek göreve başlarlar. Andiçmekten imtina
eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan
yararlanamazlar.
MADDE 2 – Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 19 uncu
maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
İçtüzükte Danışma Kurulunun tespitine, teklifine veya görüş bildirmesine bağlanmış olan bütün hallerde, Danışma Kurulu, yapılan ilk çağrıda
toplanamaz, oybirliğiyle tespit, teklif yapamaz veya görüş bildiremezse,
Meclis Başkanı veya siyasi parti grupları ayrı ayrı, istemlerini doğrudan
Genel Kurula sunabilirler. Bu durumda istemin oylanması ilk birleşimin gündemindeki Başkanlığın sunuşlarında yer alır. Danışma Kurulu
önerileri görüşmesiz oylanır. Grup önerisinde ise öneriyi veren gruptan
bir milletvekili beş dakikayı geçmemek üzere önerinin gerekçesini açıklayabilir. Açıklamanın ardından diğer gruplardan birer milletvekiline
de isterlerse üçer dakika söz verilir. Danışma Kurulu ve grup önerileri
konusunda Genel Kurulda işaret oyuyla karar verilir.
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MADDE 3 – Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 37 nci
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bu sürenin bitiminde, tasarı, teklif ve kanun hükmünde kararnamenin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını Hükümet veya teklif
sahipleri isteyebilirler. Bu istemler üzerine komisyon, Hükümet ve teklif
sahibi beşer dakikayı geçmemek üzere söz alabilir. Genel Kurul işaret
oyuyla karar verir. Bu istemler, her hafta Salı günü ayrı bir siyasi parti
grubundan bir milletvekili tarafından yerine getirilmek kaydıyla bir
tane olmak üzere işleme alınır. Bir milletvekili bir yasama yılında bu
kapsamda bir defadan fazla istemde bulunamaz.
MADDE 4 – Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 54 üncü
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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Resmî tatile rastlamadığı takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Kurulu, Salı günü saat 15.00’ten 21.00’e, Çarşamba ve Perşembe günleri
saat 14.00’ten 21.00’e kadar toplanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi
vasıtasıyla yapılacak televizyon yayınında, önemli ve özel haller saklı
kalmak kaydıyla bu fıkrada düzenlenen toplantı günleri ve saatleri esas
alınır.
MADDE 5 – Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 56 ncı
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 56 – Başkanlık kürsüsünde Başkan ve görevli kâtip üyeler
koyu renk elbise giyerler. Genel Kurul salonunda bulunan milletvekilleri, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı idari teşkilatı
memurları ve diğer kamu personelinden erkekler, ceket ile pantolon giyer
ve kravat takar, kadınlar ise ceket ve etek veya ceket ve pantolon giyerler.
Görevlilerin kıyafeti Başkanlık Divanınca tespit edilir.
MADDE 6 – Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 57 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 57 – Başkan birleşimi açarken tereddüde düşerse yoklama
yapar.
Görüşmeye tabi tezkerelerin oylanması ile kanunların maddelerine
geçilmesi ve tümünün oylanması esnasında, işaretle oylamaya geçilirken
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en az yirmi milletvekili ayağa kalkmak veya önerge vermek suretiyle
yoklama yapılmasını isteyebilir.
Yoklama, elektronik oy düğmelerine basmak veya imzalı pusula vermek
suretiyle yapılır. Oturumu yöneten Başkan ve diğer Başkanlık Divanı
üyeleri toplantı yeter sayısına dâhil edilir.
Yoklama sonucunda, üye tamsayısının en az üçte birinin mevcut
olmadığı anlaşılırsa, oturum en geç bir saat sonrasına ertelenebilir. Bu
oturumda da toplantı yeter sayısı yoksa, birleşim kapatılır.
MADDE 7 – Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 58 inci
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Geçen Tutanak Hakkında Düzeltme
MADDE 58 – Bir milletvekili veya bakan kendisine ait olup geçen
birleşim tutanağında yer alan bir beyanın düzeltilmesini isterse bu istemini Başkanlığa yazılı olarak verir. Bu istem birleşim tutanağına eklenir.
MADDE 8 – Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 63 üncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 63 – Görüşmeye yer olup olmaması, Başkanı gündeme veya
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma usullerine uymaya davet gibi
usule ait konular, diğer işlerden önce konuşulur.
Bu yolda bir istemde bulunulursa, üçer dakikadan fazla sürmemek
şartıyla, lehte ve aleyhte en çok ikişer kişiye söz verilir. Bu görüşme
sonucunda oya başvurmak gerekirse oylama işaretle yapılır.
MADDE 9 – Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 73 üncü
maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bu havaleye bir milletvekili itiraz etmek isterse, itirazını yazılı olarak
Başkanlığa iletir.
MADDE 10 – Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 81 inci
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Anayasa değişiklikleri hariç, kanun tasarı ve tekliflerinin tümü açık
oylamaya tabi işlerden değilse en az yirmi milletvekilinin talebi halinde
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açık oyla, aksi takdirde bu oylamalar ile maddelerin oylamaları işaret
oyuyla yapılır.
MADDE 11 – Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 87 nci
maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Değişiklik önergeleri, aykırılık sırasına göre okunup işleme konur.
Aynı mahiyetteki önergelerden en kısa olanı okunup diğer önergelerin
sadece imza sahipleri okunarak birlikte işleme alınır. Beşten fazla imzalı
önergelerde ilk beş imza okunur, önerge tutanağa eklenir.
MADDE 12 – Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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Genel görüşme açılması, Hükümet, siyasî parti grupları veya en az
yirmi milletvekili tarafından Başkanlıktan bir önergeyle istenebilir.
Bu istem derhal gelen kâğıtlar listesine alınarak milletvekillerine ve
Hükümete duyurulur.
Verilen önergenin metni beşyüz kelimeden fazla ise istek sahipleri beşyüz kelimeyi geçmemek üzere önergenin özetini eklemek zorundadırlar.
MADDE 13 – Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 143 üncü
maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “onbeş” ibaresi
“yirmi”, ikinci fıkrasında yer alan “onbeşinin” ibaresi “yirmisinin” ve
üçüncü fıkrasında yer alan “onbeşi” ibaresi “yirmisi” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 14 – Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 160 ıncı
maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
4. Türkiye Büyük Millet Meclisi bina, tesis, eklenti ve arazisine silahlı
olarak girmek;
6. Genel Kurulun çalışma düzenini ve huzurunu bozucu döviz,
pankart ve benzeri materyali getirmek ve kullanmak.
MADDE 15 – Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 161 inci
maddesinin birinci fıkrasının (3) ve (5) numaralı bentleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
3. Görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanına, Türkiye Büyük Millet
Meclisine, Başkanına, Başkanlık Divanına, Başkanlık görevini yerine
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getiren Başkanvekiline, milletvekiline, Türk Milletinin tarihine ve ortak
geçmişine, Anayasanın ilk dört maddesinde çerçevesi çizilen Anayasal
düzene hakaret etmek ve sövmek, Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlüğü esasında Anayasada düzenlenen idari
yapısına aykırı tanımlamalar yapmak;
5. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna ve komisyonlara
silahlı olarak girmek;
7. Fiili saldırıda bulunmak.
MADDE 16 – Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 163 üncü
maddesinin başlığı “Disiplin cezalarında savunma, özür dileme ve
kesinti” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “açıkça af
dilerse” ibaresinden sonra gelmek üzere “izleyen birleşimden itibaren”
ibaresi ve dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
Kınama cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte biri, Meclisten geçici olarak çıkarma cezasına çarptırılan
milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisi kesilir.
MADDE 17 – Bu İçtüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 18 – Bu İçtüzük hükümleri Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafından yürütülür.
Bu karar ile 584 sayılı TBMM İçtüzüğünün
27 maddesi değiştirilmiştir.
(t). 27.7.2017 tarihli 1161 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile
Girmesine İlişkin Karar
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 28 Temmuz 2017 Cuma gününden
başlamak ve 1 Ekim 2017 Pazar günü saat 14.00’te toplanmak üzere tatile
girmesine, Genel Kurulun 27 Temmuz 2017 tarihli 120’nci Birleşiminde
karar verilmiştir.
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(u). 23.9.2017 tarihli 1162 sayılı Türkiye’nin Milli Güvenliğine Yönelik
Ayrılıkçı Hareketler, Terör Tehdidi ve Her Türlü Güvenlik Riskine Karşı
Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Gerekli Her Türlü Tedbiri Almak, Irak ve
Suriye’deki Tüm Terörist Örgütlerden Ülkemize Yönelebilecek Saldırıları
Bertaraf Etmek ve Kitlesel Göç Gibi Diğer Muhtemel Risklere Karşı Ulusal
Güvenliğimizin İdame Ettirilmesini Sağlamak İçin Hudut, Şümul, Miktar
ve Zamanı Hükümetçe Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, Gerektiğinde
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Gönderilmesi, Yabancı Silahlı
Kuvvetlerin Türkiye’de Bulunması ve Bu Kuvvetlerin Hükümetin Belirleyeceği
Esaslara Göre Kullanılması ile Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara
Göre Gerekli Düzenlemelerin Yapılması İçin Anayasa’nın 92’nci Maddesi
Uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisinin 02.10.2014 Tarihli ve 1071 Sayılı
Kararıyla Hükümete Verilen ve Son Olarak 01.10.2016 Tarihli ve 1128 Sayılı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla 30.10.2017 Tarihine Kadar Uzatılan
İzin Süresinin 30.10.2017 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına Dair
Karar:
Türkiye’nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenliğimiz açısından taşıdığı
risk ve tehditler, artarak devam etmektedir.
Türkiye, komşumuz Irak’ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin
ve istikrarının korunmasına büyük önem atfetmektedir. Diğer taraftan,
Irak’ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli
ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin
güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır.
PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere, Suriye’de mevcudiyetini
sürdüren terör örgütleri ülkemize yönelik eylemlerini sürdürmektedir.
Astana süreci ile başlayan ateşkesin kalıcı barışa ve çözüme ulaştırılması
yönünde ülkemizin ilgili diğer ülkelerle yürüttüğü çalışmalarda önemli
mesafe kaydedilmiştir. Bu bağlamda, Suriye sınırları içerisinde kararlaştırılan çatışmasızlık bölgelerinde terör faaliyetlerini sonlandırmak, huzur,
barış ve güvenliği sağlamak amacıyla ilgili diğer ülkelerle yürütülen
güvenlik ve diplomatik bazlı çalışmalar devam etmektedir.
Bütün bu gelişmeler çerçevesinde, terör ile Irak ve Suriye’nin toprak
bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya
yönelik, milli güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit
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ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda
gerekli önlemlerin alınması milli güvenliğimiz açısından hayati önem
arz etmektedir.
Ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2170 (2014), 2178
(2014) ve 2249 (2015) sayılı kararlarıyla, Irak ve Suriye’nin toprak
bütünlüğünün ve bağımsızlığının teyit edilmiş olmasının ve yine 2170
(2014) sayılı Kararda bu ülkelerdeki terör faaliyetlerinin kınanarak
DEAŞ ve benzeri terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı Birleşmiş Miletler üyesi tüm ülkelere 1373 (2001) sayılı Karar ve uluslararası hukuk
çerçevesindeki sorumluluklarına uygun şekilde gerekli tedbirleri alma
çağrısında bulunulmuş olmasının ışığında, Türkiye’nin DEAŞ ve diğer
terör örgütleriyle mücadele amacıyla oluşturulan uluslararası koalisyon
bünyesinde iştirak ettiği faaliyetlerin sürdürülmesi de önem taşımaktadır.
Bu mülahazalar ışığında, Türkiye’nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı
hareketler, terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası
hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye’deki tüm
terör örgütlerinden ülkemize bundan sonra da yönelebilecek saldırıları
bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı milli
güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak, Türkiye’nin güney kara
sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan ve hiçbir meşruiyeti olmayan tek
taraflı bölücü girişimler ve bunlarla ilgili olabilecek gelişmeler istikametinde Türkiye’nin menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak,
gelişmelerin seyrine göre ilerde telafisi güç bir durumla karşılaşmamak
için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere
hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükümetçe takdir ve tayin olunacak
şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekât
ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı
amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması, bu kuvvetlerin Hükümetin belirleyeceği esaslara göre kullanılması
ile risk ve tehditlerin giderilebilmesi için her türlü tedbirin alınması ve
bunlara imkân sağlayacak düzenlemelerin Hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Anayasanın 92’nci maddesi uyarınca
02.10.2014 tarihli ve 1071 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile
Hükümete verilen ve son olarak 01.10.2016 tarihli ve 1128 sayılı Türkiye
Büyük Millet Meclisi Kararı ile 30.10.2017 tarihine kadar uzatılan izin
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süresinin 30.10.2017 tarihinden itibaren bir yıl uzatılması Genel Kurulun
23.09.2017 tarihli 121’inci Birleşiminde kabul edilmiştir.
(6). 26 ncı Dönem 2 nci Yasama Yılı Torba Kanunlar:
(a). Torba Kanunlarla Değiştirilen Kanun Maddeleri:
(I). 16.11.2016 tarihli 6761 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Bu torba
kanun ile 9 kanunda toplam 12 madde değiştirilmiştir):
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•

10.12.2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

16.8.1961 tarihli 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik,

•

29.7.1970 tarihli 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

25.10.1984 tarihli 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

04.01.2002 tarihli 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

06.6.2002 tarihli 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

31.5.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

28.3.1983 tarihli 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı
Kanununa ilişkin 3 maddede değişiklik,

•

03.8.2016 tarihli 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,
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(II). 24.11.2016 tarihli 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Bu torba kanun ile
12 kanun ve 1 kanun hükmünde kararnamede toplam 120 madde
değiştirilmiş, 4 madde yürürlükten kaldırılmıştır.):
•

22.5.1930 tarihli 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununa ilişkin
2 maddede değişiklik,

•

09.6.1932 tarihli 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa ilişkin
2 maddede değişiklik,

•

30.01.1950 tarihli 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununa ilişkin
3 maddede değişiklik,

•

04.01.1961 tarihli 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet
Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik,

•

25.10.1963 tarihli 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve
Yargılama Usulü Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

29.3.1984 tarihli 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında KHK’nın Değiştirilerek Kabulü Hakkında
Kanuna ilişkin 6 maddede değişiklik,

•

26.9.2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa ilişkin
25 maddede değişiklik,

•

04.12.2004 tarihli 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa ilişkin
65 maddede değişiklik, 4 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

13.12.2004 tarihli 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

23.3.2005 tarihli 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun
Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede
değişiklik,

•

25.5.2005 tarihli 5352 sayılı Adli Sicil Kanununa ilişkin
2 maddede değişiklik,

•

12.01.2011 tarihli 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa
ilişkin 9 maddede değişiklik,
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•

13.12.1983 tarihli 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 2 cetvelde değişiklik,

(III). 02.12.2016 tarihli 6764 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında 652 sayılı KHK ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun (Bu torba kanun ile 13 kanun ve 2 kanun
hükmünde kararnamede toplam 120 madde değiştirilmiş, 6 madde
yürürlükten kaldırılmıştır.):
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•

25.8.2011 tarihli 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin
28 maddede değişliklik, 2 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

08.4.1929 tarihli 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek
Talebe Hakkında Kanuna ilişkin 4 maddede değişiklik,

•

10.02.1954 tarihli 6245 sayılı Harcırah Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

11.02.1959 tarihli 7201 sayılı Tebligat Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

14.7.1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ilişkin
5 maddede değişiklik,

•

14.6.1973 tarihli 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa ilişkin
2 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

04.11.1981 tarihli 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa ilişkin
14 maddede değişiklik,

•

05.6.1986 tarihli 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa ilişkin
18 maddede değişiklik, 3 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

29.4.1992 tarihli 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanuna ilişkin 4 maddede
değişiklik,

•

04.01.2002 tarihli 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

10.12.2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,
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•

31.5.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununa ilişkin 11 maddede değişiklik,

•

08.02.2007 tarihli 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa
ilişkin 8 maddede değişiklik,

•

17.02.2011 tarihli 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna
ilişkin 47 maddede değişiklik,

•

13.12.1983 tarihli 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 5 maddede değişiklik,

(IV). 18.01.2017 tarihli 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun (Bu torba kanun ile 21 kanun ve 2 kanun
hükmünde kararnamede toplam 45 madde değiştirilmiştir):
•

08.6.1949 tarihli 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

01.7.1964 tarihli 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ilişkin
2 maddede değişiklik,

•

02.7.1964 tarihli 492 sayılı Harçlar Kanununa ilişkin 5 maddede
değişiklik,

•

14.01.1970 tarihli 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

24.5.1983 tarihli 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

25.10.1984 tarihli 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa
ilişkin 6 maddede değişiklik,

•

04.6.1985 tarihli 3213 sayılı Maden Kanununa ilişkin 1 maddede
değişiklik,

•

27.10.1999 tarihli 4458 sayılı Gümrük Kanununa ilişkin
2 maddede değişiklik,
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•

16.12.1999 tarihli 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili
Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,

•

28.3.2001 tarihli 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım
Sistemi Kanununa ilişkin 6 maddede değişiklik,

•

29.6.2001 tarihli 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların
Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ilişkin 3 maddede değişiklik,

•

28.3.2002 tarihli 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede
değişiklik,

•

03.8.2016 tarihli 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmsına Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

31.5.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik,

•

13.6.2006 tarihli 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin
2 maddede değişiklik,

•

21.3.2007 tarihli 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

03.6.2007 tarihli 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

22.01.2009 tarihli 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate
Alınmaması Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

13.02.2011 tarihli 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve
Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

20.6.2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

18.10.2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,
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•

02.9.1983 tarihli 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim
Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

26.9.2011 tarihli 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye ilişkin 1 maddede değişiklik,

(V). 09.02.2017 tarihli 6772 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(Bu torba kanun ile 3 kanun ve 1 kanun hükmünde kararnamede toplam
23 madde değiştirilmiş, 3 madde yürürlükten kaldırılmıştır.):
•

06.6.1985 tarihli 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa ilişkin
17 maddede değişiklik, 2 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

29.7.1970 tarihli 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

18.6.2009 tarihli 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna ilişkin
2 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

03.6.2011 tarihli 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin
3 maddede değişiklik,

(VI). 23.02.2017 tarihli 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Bu torba kanun ile 12 kanun ve
1 kanun hükmünde kararnamede 32 madde değiştirilmiş, 1 madde
yürürlükten kaldırılmıştır.):
•

31.12.1960 tarihli 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa ilişkin
2 maddede değişiklik,

•

01.7.1964 tarihli 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ilişkin
5 maddede değişiklik,

•

02.7.1964 tarihli 492 sayılı Harçlar Kanununa ilişkin 1 maddede
değişiklik,
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•

25.10.1984 tarihli 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

25.02.1998 tarihli 4342 sayılı Mera Kanununa ilişkin 1 maddede
değişiklik,

•

25.8.1999 tarihli 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

25.6.2003 tarihli 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

16.5.2006 tarihli 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununa
ilişkin 3 maddede değişiklik,

•

31.5.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununa ilişkin 13 maddede değişiklik, 1 madde
yürürlükten kaldırılmıştır.

•

19.9.2006 tarihli 5543 sayılı İskan Kanununa ilişkin 1 maddede
değişiklik,

•

15.5.2007 tarihli 5661 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
Anonim Şirketi ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Toplu Köy İkrazatı/Grup Kredilerinden Doğan Kefaletin
Sona Erdirilmesi Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

18.10.2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanununa ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

22.01.1990 tarihli 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel
Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 1 maddede değişiklik,

(VII). 18.5.2017 tarihli 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Bu torba kanun
ile 9 kanun ve 1 kanun hükmünde kararnamede toplam 27 madde
değiştirilmiş, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.):
•

21.7.1953 tarihli 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanuna ilişkin 2 maddede değişiklik,
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•

14.01.1961 tarihli 213 sayılı Vergi Usul Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

04.6.1985 tarihli 3213 sayılı Maden Kanununa ilişkin 10 maddede
değişiklik,

•

15.11.2000 tarihli 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak
Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanuna ilişkin 6 maddede
değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

29.6.2001 tarihli 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların
Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

30.3.2005 tarihli 5326 sayılı Kabahatler Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

31.5.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik,

•

14.3.2013 tarihli 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa ilişkin
2 maddede değişiklik,

•

20.3.1954 tarihli 6376 sayılı Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair Olan 3656 sayılı Kanuna Bağlı (1) sayılı
Cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü Kısmına Kadrolar İlavesi
Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

03.6.2011 tarihli 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye
ilişkin 1 maddede değişiklik,

(VIII). 18.6.2017 tarihli 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve
Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Bu torba kanun
ile 28 kanun ve 4 kanun hükmünde kararnamede toplam 151 madde
değiştirilmiş, 6 madde ve 1 kanun (394 s.K) yürürlükten kaldırılmıştır.):
•

02.01.1924 tarihli 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun
yürürlükten kaldırıldı,
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•

10.02.1954 tarihli 6245 sayılı Harcırah Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

17.4.1957 tarihli 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa ilişkin
5 maddede değişiklik,

•

01.7.1964 tarihli 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

02.7.1964 tarihli 492 sayılı Harçlar Kanununa ilişkin 1 maddede
değişiklik,

•

24.4.1969 tarihli 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

29.7.1970 tarihli 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırıldı,

•

26.5.1981 tarihli 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

14.01.2015 tarihli 6585 sayılı Parekende Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanuna ilişkin 1 madde yürürlükten kaldırıldı,

•

04.11.1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ilişkin
13 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

28.3.1983 tarihli 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı
Kanununa ilişkin 14 maddede değişiklik,

•

07.10.1983 tarihli 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile
Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameye ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

04.12.1984 tarihli 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu
Gelirleri Kanununa ilişkin 13 maddede değişiklik, 1 madde
yürürlükten kaldırılmıştır.

•

03.5.1985 tarihli 3194 sayılı İmar Kanununa ilişkin 1 maddede
değişiklik,

•

31.10.1985 tarihli 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,
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•

05.6.1986 tarihli 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa ilişkin
2 maddede değişiklik,

•

04.4.1990 tarihli 3621 sayılı Kıyı Kanununa ilişkin 2 maddede
değişiklik,

•

12.4.1990 tarihli 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında
Kanuna ilişkin 4 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten
kaldırılmıştır.

•

24.11.1994 tarihli 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

12.4.2000 tarihli 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa
ilişkin 44 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırıldı,

•

18.4.2001 tarihli 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

26.6.2001 tarihli 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa ilişkin 3 maddede değişiklik,

•

29.6.2001 tarihli 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ilişkin 8 maddede
değişiklik,

•

29.6.2001 tarihli 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna
ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

04.01.2002 tarihli 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ilişkin
5 maddede değişiklik,

•

09.01.2002 tarihli 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununa
ilişkin 10 maddede değişiklik,

•

10.12.2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununa ilişkin 4 maddede değişiklik,

•

03.6.2011 tarihli 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 3 maddede değişiklik,
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•

26.9.2011 tarihli 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye ilişkin 1 maddede değişiklik,

•

20.6.2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa
ilişkin 4 maddede değişiklik,

•

14.3.2013 tarihli 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa ilişkin
1 maddede değişiklik,

•

13.12.1983 tarihli 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 3 maddede değişiklik,

(IX). 20.7.2017 tarihli 7035 sayılı Bölge Adliye ve Bölge İdare
Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Bu torba kanun
ile 7 kanunda toplam 64 madde değiştirilmiş, 2 madde yürürlükten
kaldırılmıştır.):
•

06.01.1982 tarihli 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri
Hakkında Kanuna ilişkin 13 maddede değişiklik, 1 madde
yürürlükten kaldırılmıştır,

•

06.01.1982 tarihli 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa
ilişkin 8 maddede değişiklik,

•

26.9.2004 tarihli 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri
ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri
Hakkında Kanuna ilişkin 11 maddede değişiklik,

•

04.12.2004 tarihli 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa ilişkin
19 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır,

•

13.12.2004 tarihli 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Kanuna ilişkin 4 maddede değişiklik,

•

11.12.2010 tarihli 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Kanununa ilişkin 2 maddede değişiklik,

•

12.01.2011 tarihli 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa
ilişkin 7 maddede değişiklik tespit edilmiştir.
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(b). 16.11.2016 tarihli 6761 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun:
Özeti
Bu kanun ile,
•

Genel bütçe ödeneklerinin yüzde 10’unu geçmemek kaydıyla
merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmalarına ilişkin yetki ve işlemler ile usul ve
esasların merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenmesine ilişkin
hüküm getirilmekte,

•

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kendi bütçeleri
içinde aktarma yapılacak tertipteki ödeneğinin yüzde %20’sine
kadar ödenek aktarması yapabilmesi, ihtiyaç halinde yüzde 20’yi
aşan ödenek aktarma işlemlerinin yapılmasında Maliye Bakanlığının, yılı yatırım programına ek yatırım cetvellerinde yer alan
projelerde değişiklik yapılması halinde değişikliğin gerektirdiği
tertipler arası ödenek aktarması işlemlerinin tamamını yapmaya
idareler yetkili kılınmakta,

•

Merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen yatırımlar veya
projelerin ihale edilebilmesi için gerekli olan yüzde 10 ödenek
şartının aranmamasına yönelik düzenleme yapılmakta,

•

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03
G.T.İ.P numarasında yer alan mallar için, mevcut oran değişikliklerine ilişkin yetki sınırları içinde kalmak şartıyla, özel tüketim
vergisi matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturulmakta,

•

Bu fiyat grupları ve malların cinsi, sınıfı, üst gövde yapı tanımı,
istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirleyebilme hususunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmekte,

•

Günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas
günlük kazanç üst sınırı, günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına
yükseltilmektedir.
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İçeriği
MADDE 1 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi
ve Kontrol Kanununun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 21 – Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin
bütçeleri arasındaki ödenek aktarmaları kanunla yapılır. Ancak, harcamalarda tasarrufu sağlamak, dengeli ve etkili bir bütçe politikasını
gerçekleştirmek üzere genel bütçe ödeneklerinin yüzde onunu geçmemek
kaydıyla, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri
arasındaki ödenek aktarmalarına ilişkin yetki ve işlemler ile usul ve
esaslar merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenir.
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Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak
tertipteki ödeneğin yüzde yirmisine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek
aktarması yapabilirler. Ancak, ihtiyaç halinde yüzde yirmiyi aşan ödenek
aktarma işlemlerini kurum bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamının
yüzde yirmisini geçmemek üzere yapmaya Maliye Bakanlığı, yılı yatırım
programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerde değişiklik yapılması halinde değişikliğin gerektirdiği tertipler arası ödenek aktarması
işlemlerinin tamamını yapmaya ise ilgili idareler yetkilidir.
Kamu idarelerinin bütçeleri içinde; personel giderleri tertiplerinden,
aktarma yapılmış tertiplerden ve yedek ödenekten aktarma yapılmış
tertiplerden diğer tertiplere ödenek aktarılamaz. Ancak, yılı yatırım programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerde değişiklik yapılması
halinde, aktarma yapılan tertiplerden diğer tertiplere ödenek aktarılabilir.
MADDE 2 – 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim
Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun amacı;
yurt içinde ve dışında yükseköğrenim gören öğrenciler için yurtlar yapmak
ve bunların işletmesini sağlamak, beslenme yardımı yapmak, eğitim,
sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle milli ve manevi gelişmelerine
katkı sağlamak, yükseköğrenim öğrencilerine kredi veya burs vermek,
öğrencilerin yükseköğrenimlerini kolaylaştırmaktır.
MADDE 3 – 351 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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Beslenme ve Barınma Yardımı
MADDE 23 – Kurum yurtlarında barınan öğrenciler ile birlikte
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına
çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere
Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenecek usul ve esaslar
çerçevesinde beslenme ve barınma yardımı yapılabilir.
Beslenme ve barınma yardımı, Kurum yurtlarında kalan öğrencinin
Devlete bir aylık maliyetini geçmemek ve yükseköğretim kurumlarının
öğrenim sürelerini aşmamak kaydıyla bir öğretim yılında dokuz ayı
geçemez.
Yurt hizmetini sunan veya bu hizmetten yararlananların, yersiz beslenme ve barınma yardımı ödenmesine sebebiyet vermeleri halinde bu
tutarları, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun
51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay
içinde Kuruma ödemesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir. Bu süre içinde ödenmemesi hâlinde bu tutarlar, 6183 sayılı Kanun
hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından
takip ve tahsil edilerek Kuruma ödenir.
MADDE 4 – 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan
“(Sanayici lehine tapudaki tescilin yapılacağı tarihe kadar)” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlar Kurulunca serbest bölge ilan edilen
arazi (Kullanıcı lehine tapuda tescilin yapılacağı tarihe kadar)” ibaresi
eklenmiştir.
MADDE 5 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (ı) bendine “verilen hizmetler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile serbest bölgelere veya
bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 6 – 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
62 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “İlk yıl için öngörülen
ödenek” ibaresinden sonra gelmek üzere “yılı merkezî yönetim bütçe
kanununda belirlenen stratejik öneme sahip yatırımlar veya projeler
hariç olmak üzere,” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 7 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi
Kanununun 12 nci maddesinin iki numaralı (c) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
c) (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları bir katına kadar
artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla
87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan mallar için özel tüketim vergisi
matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturmaya, bu fiyat grupları ve
malların cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri,
istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar
belirlemeye; uygulanmakta olan oranları EURO normlarını sağlayan
katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar
indirmeye, kanunî oranına kadar çıkarmaya,
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MADDE 8 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82 nci maddesinin birinci fıkrasında
yer alan “6,5” ibaresi “7,5” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 9 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
EK MADDE 171 – İstanbul’da Plato Vakfı tarafından 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin
hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul
Ayvansaray Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinden,
b) Mühendislik Fakültesinden,
c) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinden,
ç) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan,
d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
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f ) 21/4/2009 tarihli ve 2009/14944 sayılı Bakanlar Kurulu kararı
ile kurulmuş bulunan ve bu Kanun ile tüzel kişiliği sona erdirilerek
Rektörlüğe bağlanan Plato Meslek Yüksekokulundan oluşur.
MADDE 10 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 48 – Bu Kanun ile tüzel kişiliği sona erdirilerek
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanan Plato Meslek
Yüksekokulunda halen öğrenimlerini sürdüren öğrenciler ve öğretim
elemanları ile Plato Meslek Yüksekokulunun mal varlığı adı geçen
Üniversiteye devredilir.
MADDE 11 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
Fenerbahçe Üniversitesi
EK MADDE 172 – İstanbul’da Fenerbahçe Eğitim, Kültür ve Sağlık
Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel
kişiliğine sahip Fenerbahçe Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi
kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Spor Bilimleri Fakültesinden,
b) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
c) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,
ç) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
d) İletişim Fakültesinden,
e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
f ) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
g) Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşur.
MADDE 12 – 3/8/2016 tarihli 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila
sekizinci fıkraları kapsamında olan ve Kanunun yayımlandığı tarihi
takip eden gün ile 31/10/2016 tarihi (bu tarih dâhil) arasında tebliğ
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edilen ihbarnamelere konu alacaklar için süresinde başvuruda bulunamayan mükellefler, anılan fıkralardan yararlanmak üzere bu maddenin
yürürlüğe girdiği ayın sonuna kadar başvuruda bulunabilir ve bu başvurular üzerine yapılandırılan alacakların ilk taksiti aynı sürede ödenir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen sürede tebliğ edilen ihbarnameler üzerine
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre süresinde başvuruda
bulunduğu halde ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek yapılandırmayı ihlal edenler, ihlale konu olan tutarları birinci fıkrada belirtilen sürede ödemeleri koşuluyla, Kanun hükümlerinden yararlandırılır.
Bu fıkra kapsamında yapılacak ödemelere Kanunun 10 uncu maddesinin
altıncı fıkrasında yer alan geç ödeme zammı uygulanmaz. Şu kadar ki,
bu fıkra hükmünden yararlanılması durumunda Kanunun 10 uncu
maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmünden yararlanılmaz.
Bu kanun ile 9 kanunda toplam 12 madde değiştirilmiştir.
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(c). 24.11.2016 tarihli 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) İle Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun:
Özeti
Bu kanun ile;
•

Bazı suçlar bakımından asker kişiler hakkında verilen tutuklama
kararlarının, askerî tutukevleri dışında ceza infaz kurumlarında
yerine getirilmesi zorunlu hâle getirilmekte,

•

Önödeme uygulanabilecek askeri suçlar sınırlandırılmakta,

•

İcra İflas Kanunu ve İş Mahkemeleri Kanunu’nda belirlenen
istinaf ve temyiz kanun yollarına ilişkin parasal sınırlar Hukuk
Muhakemeleri Kanunu hükümleri ile uyumlaştırılmakta,

•

Asker kişilerin işledikleri belli suçlar yönünden yakalanmaları
durumunda adli kolluk görevlilerine teslim edilmelerine ilişkin
hüküm getirilmekte,

•

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasına ceza muhakemesinde alternatif uyuşmazlık çözüm usullerinin
geliştirilmesi ve etkin uygulanması amacıyla çalışmalar yapmak
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görevinin eklenmekte, bu Genel Müdürlük bünyesinde Alternatif
Çözümler Daire Başkanlığı kurulmakta,
•

Adalet Bakanlığı teşkilatı kapsamında eğitim-öğretim ilkelerini
belirlemekle görevli Eğitim Kurulunun üye sayısının artırılmakta,

•

Elkonulan eşyalar ile ilgili olarak bunlar üzerinde iyi niyetli üçüncü
kişiler lehine tesis edilen sınırlı ayni hakların korunması amacıyla
düzenleme yapılmakta,

•

Genel düzeyde ceza adaleti bağlamında önödeme kurumunun
etkinliğini azaltan usul hükümleri yeniden düzenlenmekte,

•

Cumhuriyet başsavcılıkları ile ceza mahkemelerinin iş yükünü
azaltacak yasal birtakım tedbirlere yer verilmekte, bu çerçevede uygulama farklılıkları ve sorunlarını giderici hükümler
getirilmekte,

•

Caydırıcılığın artırılması amacıyla bazı suçlara ilişkin cezalar
yeniden düzenlenmektedir.

İçeriği
MADDE 1 – 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun
39 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Asker kişiler hakkında yargı organlarınca Türk Ceza Kanununun
İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci
Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı
Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar sebebiyle verilen
tutuklama kararları, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 111 inci maddesinde belirtilen kurumlarda yerine getirilir. Asker kişiler hakkında diğer suçlardan
verilen tutuklama kararları, asker kişiler bu sıfatlarını korudukları
sürece askerî tutukevinde yerine getirilir.
MADDE 2 – 1632 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
Sırf askerî suçlar ile hapis cezasının üst sınırı üç ayı geçen askerî suçlar
hakkında, önödeme hükümleri uygulanmaz.
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MADDE 3 – 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun
363 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bin lirayı” ibaresi “yedi
bin Türk lirasını” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – 2004 sayılı Kanunun 364 üncü maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “onbin lirayı” ibaresi “kırk bin Türk lirasını” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 5 – 30/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bin lirayı” ibaresi
“üç bin Türk lirasını” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “beşbin lirayı”
ibaresi “kırk bin Türk lirasını” şeklinde ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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Birinci ve üçüncü fıkralardaki parasal sınırlar her takvim yılı başından
geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların; o yıl için
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci
maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan
edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu
şekilde belirlenen sınırların on Türk lirasını aşmayan kısımları dikkate
alınmaz. Parasal sınırların uygulanmasında hükmün verildiği tarihteki
miktar esas alınır.
MADDE 6 – 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
İç Hizmet Kanununun 92 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Suçun 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci
Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde
tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanunu kapsamına giren suçlardan olması durumunda, dördüncü fıkra
hükümleri uygulanmaz ve yakalanan kişi Cumhuriyet savcısının talimatı
ile adli kolluk görevlilerine teslim edilir.
MADDE 7 – 211 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinin ikinci fıkrasına
aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Suçun Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü,
Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile Terörle
Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan olması durumunda, kişi
Cumhuriyet savcısının talimatı ile adli kolluk görevlilerine teslim edilir.
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MADDE 8 – 25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler
Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 80 inci maddesinin birinci
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Suçun Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına
giren suçlardan olması durumunda, yakalanan kişi Cumhuriyet savcısının talimatı ile adli kolluk görevlilerine teslim edilir.
MADDE 9 – 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin birinci
fıkrasına (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ı) bendi ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
ı) Ceza muhakemesinde alternatif uyuşmazlık çözüm usullerinin
geliştirilmesi ve etkin uygulanması amacıyla çalışmalar yapmak,
Birinci fıkranın (ı) bendindeki görevleri yerine getirmek amacıyla
Genel Müdürlük bünyesinde Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı
kurulur. Bu Başkanlık;
a) Önödeme, uzlaştırma ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi
gibi alternatif usullerin etkin şekilde uygulanmasını sağlamak,
b) Görev alanıyla ilgili olarak uygulamayı takip etmek ve ortaya çıkan
sorunların nedenlerini araştırarak çözüm önerilerini Bakanlığa sunmak,
c) Uzlaştırmacı temel eğitimine ilişkin usul ve esaslar ile eğitim verecek
kurum ve kuruluşların niteliklerini belirlemek ve bunlara izin verilmesini Bakanlığın onayına sunmak, bu kurum ve kuruluşları listelemek
ve elektronik ortamda yayımlamak,
d) Uzlaştırmacı eğitimi sonunda yapılacak sınavın usul ve esaslarını
belirlemek ve sınavları yapmak,
e) Uzlaştırmacı siciline kabule ilişkin usul ve esasları belirlemek,
uzlaştırmacıların sicile kabulüne ve sicilden çıkarılmasına karar vermek, sicile kayıtlı uzlaştırmacıları, görev yapmak istedikleri Cumhuriyet
başsavcılıklarına göre listelemek,
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f ) Uzlaştırmacılara verilecek dosyaların tevzi esasları ile aylık olarak
verilebilecek azami dosya sayısını belirlemek,
g) Uzlaştırmacıların denetimine ve performansına ilişkin usul ve
esasları belirlemek,
h) Alternatif usuller konusunda kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar
yapmak,
ı) Ulusal veya uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenlemek,
bu nitelikteki çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek,
i) Görev alanına giren istatistiklerin derlenmesi ve yayımı konusunda
Bakanlığın ilgili birimleriyle iş birliği hâlinde çalışmak,
j) Görev alanıyla ilgili kamu ya da özel kurum veya kuruluşlarla iş
birliği yapmak,
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k) Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesini hazırlamak görevlerini yerine
getirir.
MADDE 10 – 2992 sayılı Kanunun 34/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “hizmet içi eğitim programları,” ibaresi “hizmet içi eğitim
programları ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanılması uygun
görülen diğer kişilere yönelik eğitim programları,” şeklinde değiştirilmiş,
altıncı fıkrasında yer alan “Eğitim merkezlerinde” ibaresi fıkra metninden
çıkarılmış ve “uzman psikolog” ibaresi “psikolog” şeklinde değiştirilmiş,
sekizinci fıkrasında yer alan “Eğitim merkezlerinde adaylık,” ibaresi
“Adaylık,” şeklinde ve dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin temel ilkeleri
belirlemek amacıyla Adalet Bakanının başkanlığında, Adalet Bakanlığı
Müsteşarı, Teftiş Kurulu Başkanı, Personel Genel Müdürü, Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürü, Eğitim Dairesi Başkanı, Yargıtay Birinci
Başkanlık Kurulunun Yargıtay üyeleri arasından seçeceği bir üye, Danıştay Başkanlık Kurulunun Danıştay üyeleri arasından seçeceği bir üye,
Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Başkanı, Yükseköğretim
Kurulunun Türkiye’deki üniversitelerin eğitim bilimleri alanında görev
yapan öğretim üyeleri arasından seçeceği bir üye, Türkiye Barolar Birliği
Yönetim Kurulunun en az on beş yıl fiilen mesleği icra etmiş avukatlar
arasından seçeceği bir üyeden oluşan Eğitim Kurulu kurulur. Seçimle gelen
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üyelerin görev süresi dört yıl olup süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir.
Seçimle gelen üyelerin herhangi bir sebeple üyelikten ayrılması hâlinde
yeni seçilecek üye, yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Kurul
yılda en az bir kez toplanır. Başkan gerekli gördüğü takdirde Kurulu
toplantıya çağırabilir. Kurulun sekretarya hizmetleri Eğitim Dairesi
Başkanlığınca yürütülür. Adalet Bakanının bulunmadığı durumlarda
Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurula başkanlık eder. 10/2/1954 tarihli ve
6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Eğitim
Kurulu üyelerine her toplantı için (1000) gösterge rakamının memur
aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda
huzur ücreti ve huzur hakkı ödenir. Kurul toplantılarına alanlarında
uzman kişi veya kişiler davet edilebilir.
MADDE 11 – 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Eşyanın üzerinde iyiniyetli üçüncü kişiler lehine tesis edilmiş sınırlı
ayni hakkın bulunması hâlinde müsadere kararı, bu hak saklı kalmak
şartıyla verilir.
MADDE 12 – 5237 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “altı” şeklinde, “yirmi” ibaresi “otuz”
şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş, dördüncü
fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “altı” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
Taksirli suçlar hariç olmak üzere, önödemeye bağlı olarak kovuşturmaya yer olmadığına veya kamu davasının düşmesine karar verildiği
tarihten itibaren beş yıl içinde önödemeye tabi bir suçu işleyen faile bu
fıkra uyarınca teklif edilecek önödeme miktarı yarı oranında artırılır.
(6) Bu madde hükümleri;
a) Bu Kanunda yer alan;
1. Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi (98
inci maddenin birinci fıkrası),
2. Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması (madde 171),
3. Çevrenin taksirle kirletilmesi (182 nci maddenin birinci fıkrası),
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4. Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma (264 üncü maddenin
birinci fıkrası),
5. Suçu bildirmeme (278 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları),
suçları,
b) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 108 inci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan suç bakımından da uygulanır. Bu
fıkra kapsamındaki suçların beş yıl içinde tekrar işlenmesi hâlinde fail
hakkında aynı suçtan dolayı önödeme hükümleri uygulanmaz.
(7) Ödemede bulunulması üzerine verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar ile düşme kararları, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı
olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi
hâlinde, bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilir.
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MADDE 13 – 5237 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş,
fıkraya ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş
ve maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde
kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek
ceza, istismar durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda beş yıldan
az olamaz.
(2) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere
hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış
olması hâlinde verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz.
MADDE 14 – 5237 sayılı Kanunun 158 inci maddesinin birinci
fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, fıkrada yer alan “iki yıldan yedi yıla”
ibaresi “üç yıldan on yıla” şeklinde, “(j) ve (k)” ibaresi “(j), (k) ve (l)”
şeklinde ve “üç yıldan” ibaresi “dört yıldan” şeklinde değiştirilmiş ve
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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l) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi
kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla
ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle,
(3) Bu madde ile 157 nci maddede yer alan suçların, üç veya daha
fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde
işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.
MADDE 15 – 5237 sayılı Kanunun 174 üncü maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “üç yıldan” ibaresi “dört yıldan” şeklinde, “maddelerin
imalinde, işlenmesinde veya kullanılmasında gerekli olan malzeme ve
teçhizatı ihraç eden” ibaresi “maddeleri imal etmek, işlemek veya kullanmak amacıyla, gerekli olan malzeme ve teçhizatı ithal eden, ihraç
eden, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın
alan, kabul eden veya bulunduran” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan
“yarı oranında” ibaresi “bir kat” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 16 – 5237 sayılı Kanunun 179 uncu maddesinin ikinci
fıkrasına “idare eden kişi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “üç aydan”
ibaresi eklenmiştir.
MADDE 17 – 5237 sayılı Kanunun 192 nci maddesinin dördüncü
fıkrasına “makamlara” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya sağlık
kuruluşlarına” ibaresi ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Bu durumda kamu görevlileri ile sağlık mesleği mensuplarının 279
uncu ve 280 inci maddeler uyarınca suçu bildirme yükümlülüğü doğmaz.
MADDE 18 – 5237 sayılı Kanunun 227 nci maddesinin mülga
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
(3) Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veren, dağıtan veya yayan
kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden iki bin güne kadar
adli para cezası ile cezalandırılır.
MADDE 19 – 5237 sayılı Kanunun 228 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıla kadar hapis ve” ibaresi “bir yıldan üç yıla kadar
hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 20 – 5237 sayılı Kanunun 297 nci maddesinin Anayasa
Mahkemesi tarafından iptal edilen ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden
düzenlenmiştir.
(2) Birinci fıkra kapsamı dışında kalan;
a) Firarı kolaylaştırıcı her türlü alet ve malzemeyi,
b) Her türlü saldırı ve savunma araçları ile yangın çıkarmaya yarayan
malzemeyi,
c) Alkol içeren her türlü içeceği,
d) Kumar oynanmasına olanak sağlayan eşya ve malzemeyi,
e) 188 inci maddede tanımlanan suçlar saklı kalmak üzere, yeşil
reçeteye tabi ilaçları,

1134

f ) Kurum idaresince incelenmek üzere alınanlar hariç, mahkemelerce
yasaklanmış veya suç örgütlerini temsil eden yayın, afiş, pankart, resim,
sembol, işaret, doküman ve benzeri malzemeler ile örgütsel haberleşme
araçlarını,
g) Yetkili makamlarca izin verilenler hariç, ses ve görüntü almaya
yarayan araçları ceza infaz kurumuna veya tutukevine sokan, buralarda
bulunduran veya kullanan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.
MADDE 21 – 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun 19 uncu maddesinin başlığı “Davanın nakli ve duruşmanın
başka yerde yapılması” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
(3) Mahkeme, fiili sebepler veya güvenlik gerekçesiyle duruşmanın il
sınırları içinde başka bir yerde yapılmasına karar verebilir. Bu karara
karşı itiraz yolu açıktır.
MADDE 22 – 5271 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin dördüncü
fıkrasında yer alan “veya” ibaresi “suçlarda veya vücut dokunulmazlığına
karşı kasten işlenenler hariç olmak üzere” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 23 – 5271 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
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103 üncü maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesi uyarınca yapılan istemler hariç olmak üzere örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar
bakımından bu süre yedi gün olarak uygulanır.
MADDE 24 – 5271 sayılı Kanunun 112 nci maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
(2) Birinci fıkra hükmü, azami tutukluluk süresinin dolması nedeniyle
verilen adli kontrol tedbirinin ihlali hâlinde de uygulanabilir. Ancak,
bu durumda tutuklama süresi ağır ceza mahkemesinin görevine giren
işlerde dokuz aydan, diğer işlerde iki aydan fazla olamaz.
MADDE 25 – 5271 sayılı Kanunun 128 inci maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendine “(madde 79, 80)” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile organ veya doku ticareti (madde 91)”
ibaresi eklenmiş, aynı bendin mülga (10) numaralı alt bendi aşağıdaki
şekilde yeniden düzenlenmiş, aynı bende (12) numaralı alt bendinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiş, diğer alt bentler buna
göre teselsül ettirilmiş ve maddenin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
10. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220, fıkra üç),
13. Tefecilik (madde 241),
(9) Bu madde hükümlerine göre elkoymaya ve onuncu fıkra uyarınca
kayyım atanmasına ancak hâkim karar verebilir.
MADDE 26 – 5271 sayılı Kanunun 135 inci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “ağır ceza mahkemesi” ibaresi “hâkim” şeklinde,
“mahkemenin” ibaresi “hâkimin” şeklinde, “mahkeme” ibareleri “hâkim”
şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın son iki cümlesi yürürlükten kaldırılmış; dördüncü fıkrasında yer alan “mahkeme” ibaresi “hâkim” şeklinde
değiştirilmiş; altıncı fıkrasına “hâkim” ibaresinden sonra gelmek üzere
“veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı” ibaresi ve aynı fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiş; sekizinci fıkrasının (a)
bendinin (1) numaralı alt bendine “(madde 79, 80)” ibaresinden sonra
gelmek üzere “ile organ veya doku ticareti (madde 91)” ibaresi eklenmiş,
aynı bendin (6) numaralı alt bendine “(madde 148, 149)” ibaresinden
sonra gelmek üzere “ile nitelikli dolandırıcılık (madde 158)” ibaresi
eklenmiş, aynı bendin mülga (9) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde
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yeniden düzenlenmiş, aynı bende (11) numaralı alt bendinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiş ve diğer alt bentler buna göre
teselsül ettirilmiştir.
Cumhuriyet savcısı kararını yirmi dört saat içinde hâkimin onayına
sunar ve hâkim, kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. Sürenin
dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi hâlinde kayıtlar
derhâl imha edilir.
9. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220, fıkra üç),
12. Tefecilik (madde 241),

1136

MADDE 27 – 5271 sayılı Kanunun 139 uncu maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “ağır ceza mahkemesince oy birliğiyle” ibaresi “hâkim
tarafından” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten
kaldırılmış ve yedinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde
yer alan “Uyuşturucu” ibaresi “Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın uyuşturucu” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 28 – 5271 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendine “(madde 79, 80)”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ile organ veya doku ticareti (madde
91)” ibaresi, (3) numaralı alt bendine “(madde 148, 149)” ibaresinden
sonra gelmek üzere “ile nitelikli dolandırıcılık (madde 158)” ibaresi
eklenmiş, aynı bendin mülga (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde
yeniden düzenlenmiş, aynı bende (8) numaralı alt bendinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiş ve diğer alt bentler buna göre
teselsül ettirilmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü
fıkrasında yer alan “mahkeme” ibaresi “hâkim” şeklinde değiştirilmiştir.
6. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220, fıkra üç),
9. Tefecilik (madde 241),
(2) Teknik araçlarla izlemeye hâkim, gecikmesinde sakınca bulunan
hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilir. Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kararlar yirmi dört saat içinde hâkim onayına
sunulur. Hâkim kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. Sürenin
dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi hâlinde kayıtlar
derhâl imha edilir.
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MADDE 29 – 5271 sayılı Kanunun 191 inci maddesinin üçüncü
fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
b) İddianame veya iddianame yerine geçen belgede yer alan suçlamanın dayanağını oluşturan eylemler ve deliller ile suçlamanın hukuki
nitelendirmesi anlatılır.
MADDE 30 – 5271 sayılı Kanunun 202 nci maddesinin dördüncü
fıkrasının (a) bendinde yer alan “okunması” ibaresi “anlatılması” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 31 – 5271 sayılı Kanunun 232 nci maddesinin üçüncü
fıkrasına “Hükmün gerekçesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve varsa
karşı oy gerekçesi” ibaresi eklenmiş ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
(5) Hüküm sonucu tefhim edildikten sonra gerekçeli karar imzalanmadan hâkim ölür veya herhangi bir sebeple kararı imzalayamayacak
hâle düşerse, yeni hâkim, tefhim edilen hükme uygun olarak gerekçeli
kararı bizzat yazarak imzalar. Toplu mahkemelerde böyle bir durumun
gerçekleşmesi hâlinde, hüküm diğer hâkimler tarafından imzalanır ve
başkan veya en kıdemli hâkim tarafından, hükmün altına diğer hâkimin
imza edememesinin sebebi yazılarak imza olunur.
MADDE 32 – 5271 sayılı Kanunun 247 nci maddesinin birinci
fıkrasına “Hakkındaki” ibaresinden sonra gelmek üzere “soruşturmanın
veya” ibaresi, “bu nedenle” ibaresinden sonra gelmek üzere “Cumhuriyet
savcısı veya” ibaresi, ikinci fıkrasına “dolayı” ibaresinden sonra gelmek
üzere “soruşturma veya” ibaresi, “olan” ibaresinden sonra gelmek üzere
“şüpheli veya” ibaresi, “yetkili” ve “ise,” ibarelerinden sonra gelmek üzere
“Cumhuriyet savcısı veya” ibaresi ve aynı fıkranın (a) bendine “gazete
ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “şüpheli veya” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 33 – 5271 sayılı Kanunun 248 inci maddesinin birinci
fıkrasına “sanığın” ibaresinden sonra gelmek üzere “Cumhuriyet savcısına başvurmasını veya” ibaresi ve “orantılı olarak” ibaresinden sonra
gelmek üzere “Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi
veya” ibaresi eklenmiş; ikinci fıkrasının (a) bendine (16) numaralı alt
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiş, diğer alt bentler buna göre teselsül ettirilmiş; üçüncü fıkrasına “ilânına” ibaresinden
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sonra gelmek üzere “sulh ceza hâkimince veya” ibaresi eklenmiş ve altıncı
fıkrasında yer alan “Mahkeme” ibaresi “Sulh ceza hâkimi veya mahkeme”
şeklinde değiştirilmiştir.
17. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde
309, 310, 311, 312, 313),
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MADDE 34 – 5271 sayılı Kanunun 253 üncü maddesinin başlığı
“Uzlaştırma” şeklinde değiştirilmiş; maddenin birinci fıkrasının (b)
bendine mevcut (2) ve (3) numaralı alt bentlerinden sonra gelmek üzere
sırasıyla aşağıdaki alt bentler eklenmiş ve diğer alt bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş; üçüncü fıkrasında
yer alan “etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar ile” ibaresi
madde metninden çıkarılmış; dördüncü fıkrasında yer alan “hâlinde,
Cumhuriyet savcısı veya talimatı üzerine adlî kolluk görevlisi” ibaresi
“ve kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunması hâlinde, dosya
uzlaştırma bürosuna gönderilir. Büro tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı” şeklinde ve “Cumhuriyet savcısı” ibaresi “Uzlaştırmacı,” şeklinde
değiştirilmiş; dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmış; onbirinci ve
onikinci fıkralarında yer alan “Cumhuriyet savcısı” ibaresi “Uzlaştırma
bürosu” şeklinde değiştirilmiş; onbeşinci ve yirmibirinci fıkralarında yer
alan “Cumhuriyet savcısına” ibareleri “uzlaştırma bürosuna” şeklinde
değiştirilmiş ve onbeşinci fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş; yirmiikinci
fıkrasının birinci cümlesi ile yirmidördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
3. Tehdit (madde 106, birinci fıkra),
5. Hırsızlık (madde 141),
6. Dolandırıcılık (madde 157),
c) Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel
kişisi olması koşuluyla, suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca,
üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar.
Uzlaştırma bürosu soruşturma dosyasını, raporu ve varsa yazılı anlaşmayı Cumhuriyet savcısına gönderir.
Uzlaştırmacıya Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tarifeye göre
ücret ödenir.
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(24) Her Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde uzlaştırma bürosu
kurulur ve yeteri kadar Cumhuriyet savcısı ile personel görevlendirilir.
Uzlaştırmacılar, avukatların veya hukuk öğrenimi görmüş kişilerin yer
aldığı, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen uzlaştırmacı listelerinden
görevlendirilir. Uzlaştırmacı, hazırladığı raporu, tutanakları ve varsa
yazılı anlaşmayı büroya gönderir. Uzlaştırma süreci sonunda soruşturma
dosyaları, uzlaştırma bürosunda görevli Cumhuriyet savcıları tarafından
sonuçlandırılır.
(25) Uzlaştırmacıların nitelikleri, eğitimi, sınavı, görev ve sorumlulukları, denetimi, eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşların nitelikleri
ve denetimleri ile uzlaştırmacı sicili, uzlaştırmacılar ve eğitim kurumlarının listelerinin düzenlenmesi, Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde
kurulan uzlaştırma bürolarının çalışma usul ve esasları, uzlaştırma
teklifi ile müzakere usulü, uzlaştırma anlaşması ve raporda yer alacak
konular ile uygulamaya dair diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Adalet
Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 35 – 5271 sayılı Kanunun 254 üncü maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “uzlaştırma işlemleri” ibaresi “kovuşturma dosyası,
uzlaştırma işlemlerinin” şeklinde ve “göre, mahkeme tarafından yapılır.”
ibaresi “göre yerine getirilmesi için uzlaştırma bürosuna gönderilir.”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 36 – 5271 sayılı Kanunun 307 nci maddesinin üçüncü
fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya
aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
Direnme kararları, kararına direnilen daireye gönderilir. Daire,
mümkün olan en kısa sürede direnme kararını inceler ve yerinde görürse
kararını düzeltir; görmezse dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderir. Direnme üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulunca verilen kararlara
karşı direnilemez.
MADDE 37 – 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 33 üncü maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
(3) Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları ile diğer kapalı
ceza infaz kurumlarının yüksek güvenlikli bölümlerinde kalan tutuklu
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ve hükümlülerle ilgili olarak ceza infaz kurumlarında düzenlenen
tutanaklara, ilgili görevlinin açık kimliği yerine sadece sicil numarası
yazılır. Bu kapsamdaki kurum görevlilerinin ifadesine başvurulması
hâlinde çıkarılan davetiye veya çağrı kâğıdı görevlinin iş yeri adresine
tebliğ edilir. Bu kişilere ait ifade ve duruşma tutanaklarında adres olarak
sadece iş yeri adresi gösterilir.
MADDE 38 – 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Bölge adliye mahkemelerinin göreve
başlama tarihinden önce verilen kararlarla ilgili Yargıtay ceza daireleri
tarafından verilen bozma kararları üzerine mahkemelerce verilen direnme
kararları, kararına direnilen daireye gönderilir.
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(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Yargıtay Ceza Genel
Kurulunda bulunan dosyalar, kararına direnilen daireye gönderilir.
(3) Daire, mümkün olan en kısa sürede direnme kararını inceler ve
yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı Yargıtay Ceza Genel
Kuruluna gönderir.
MADDE 39 – 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
k) Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin
kararlar,
MADDE 40 – 5352 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
(4) Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin
kayıtlar, infazının tamamlanmasıyla tamamen silinir.
MADDE 41 – 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanununun 341 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında
yer alan “binbeşyüz” ibareleri “üç bin” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Ancak manevi tazminat davalarında verilen kararlara karşı, miktar
veya değere bakılmaksızın istinaf yoluna başvurulabilir.
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MADDE 42 – 6100 sayılı Kanunun 362 nci maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrasında yer alan “yirmibeşbin” ibareleri
“kırk bin” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 43 – 6100 sayılı Kanunun 373 üncü maddesinin beşinci
fıkrasında yer alan “Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca yapılır.” ibaresi
“kararına direnilen dairece yapılır. Direnme kararı öncelikle incelenir.
Daire, direnme kararını yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna gönderir.” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 44 – 6100 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
Parasal Sınırların Artırılması
EK MADDE 1 – (1) 200 üncü, 201 inci, 341 inci, 362 nci ve 369
uncu maddelerdeki parasal sınırlar her takvim yılı başından geçerli olmak
üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların; o yıl için 4/1/1961
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi
hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen
yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde
belirlenen sınırların on Türk lirasını aşmayan kısımları dikkate alınmaz.
(2) 200 üncü ve 201 inci maddelerdeki parasal sınırların uygulanmasında hukuki işlemin yapıldığı, 341 inci, 362 nci ve 369 uncu
maddelerdeki parasal sınırların uygulanmasında hükmün verildiği
tarihteki miktar esas alınır.
MADDE 45 – 6100 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlarla ilgili Yargıtay hukuk daireleri
tarafından verilen bozma kararları üzerine mahkemelerce verilen direnme
kararları, kararına direnilen daireye gönderilir.
(2) Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunda bulunan dosyalar, kararına direnilen
daireye gönderilir.
(3) Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunda bulunan ve 30/1/1950 tarihli ve
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca
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ilgili daire tarafından incelenen dosyalar, kararına direnilen daireye
yeniden gönderilmez.
(4) Daire, mümkün olan en kısa sürede direnme kararını inceler
ve yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı Yargıtay Hukuk
Genel Kuruluna gönderir.
MADDE 46 – Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas
edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvelinin Adalet
Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.
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GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ceza Muhakemesi Kanununun 253 üncü
maddesine ilişkin yönetmelik bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren en geç altı ay içinde çıkarılır ve yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç altı ay içinde uzlaştırmacı listeleri oluşturulur.
Adalet Bakanlığı tarafından bu listelere uygun uzlaştırmacı görevlendirmesi amacıyla bir ilan yapılır. İlan yapılıncaya kadar, Ceza Muhakemesi
Kanununun 253 üncü maddesinde bu Kanunla yapılan değişiklik öncesinde öngörülen usule göre belirlenen uzlaştırmacılardan görevlendirme
yapılmasına devam olunur ve bu uzlaştırmacılar görevlerini tamamlar.
Bu kanun ile 12 kanun ve 1 kanun hükmünde kararnamede
toplam 120 madde değiştirilmiş,
4 madde yürürlükten kaldırılmıştır.
(ç). 02.12.2016 tarihli 6764 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında 652 sayılı KHK ile Bazı Kanun ve KHK lerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun:
Özeti
Bu kanun ile;
•

Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamede görev, yetki ve teşkilata ilişkin değişiklikler yapılmakta;

•

Çıraklık eğitimi ve staj altyapısı güçlendirilmekte;

•

Yükseköğretim Kurulu ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığına ilişkin düzenlemeler yapılmakta,
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•

Yeni Devlet üniversiteleri kurulmaktadır.

İçeriği
MADDE 1 – 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “yedi” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 2 – 52 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan “Rehberlik ve Denetim
Başkanlığı” ibaresi “Teftiş Kurulu Başkanlığı” ve (l) bendinde yer alan
“Hukuk Müşavirliği” ibaresi “Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu
maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş ve mevcut (ç) bendi (d) bendi olarak teselsül
ettirilmiştir.
ç) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununa göre aday
çırak, çırak, kalfa ve ustaların genel ve meslekî eğitimlerini sağlamak.
MADDE 4 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
(2) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun
7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 3/7/2005 tarihli ve 5393
sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendi ile 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun
7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen izin veya
ruhsatlara ilişkin hükümler, öğrencilere özel barınma hizmeti veren
kurumlar hakkında uygulanmaz. Öğrencilere özel barınma hizmeti veren
kurumlara iş yeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça verilir. Bakanlık
bu yetkisini valiliklere devredebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin
usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
MADDE 6 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci
maddesinin başlığı “Teftiş Kurulu Başkanlığı” şeklinde, birinci fıkrasında
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yer alan “Rehberlik ve Denetim Başkanlığının görevleri şunlardır” ibaresi “Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın veya Bakanın yetkili kılması
üzerine Müsteşarın emri veya onayı ile Bakan adına aşağıdaki görevleri
yapar” şeklinde, birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri ile ikinci fıkrasında
yer alan “Maarif Müfettişleri” ibareleri “Bakanlık Maarif Müfettişleri”
şeklinde, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(3) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Başkan ile Başkanlık birimlerinde ve
çalışma merkezlerinde görevli Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık
Maarif Müfettiş Yardımcılarından oluşur. Başkanlığın görev merkezi
Ankara’dır. Bu merkez, Başkanlık birimlerinde görevlendirilen müfettişlerin aynı zamanda çalışma merkezidir.
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(4) Teftiş Kurulu Başkanlığının ve çalışma merkezlerinin görev, yetki
ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları, Bakanlık Maarif Müfettişlerinin ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarının görev, yetki ve
sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlikleri, yükselmeleri, görevlendirilmeleri, çalışma merkezlerine dağılımları, merkezler
arasında yer değiştirmeleri ve diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 7 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu
maddesinin başlığı “Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü” şeklinde ve
birinci fıkrasında yer alan “Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır”
ibaresi “Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 8 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci
maddesinin dokuzuncu fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi kapsamında
üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarına bu okullarda okul
müdürlüğü görevi verilebilir.
MADDE 9 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci
maddesinin başlığı “Bakanlık Maarif Müfettişleri ve çalışma merkezleri”
şeklinde, birinci, ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde, üçüncü ve
dördüncü fıkralarında yer alan “Maarif Müfettiş Yardımcısı” ibareleri
“Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcısı” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer
alan “Maarif Müfettiş Yardımcılığına” ibaresi “Bakanlık Maarif Müfettiş
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Yardımcılığına” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası
yürürlükten kaldırılmıştır.
(1) Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin rehberlik ve teftişini sağlamak amacıyla gerekli görülen illerde
Bakan onayı ile çalışma merkezleri kurulabilir veya bu merkezler aynı
yolla kaldırılabilir. Teftiş Kurulu Başkanlığında ve çalışma merkezlerinde
yeterli sayıda Bakanlık Maarif Müfettişi ve Bakanlık Maarif Müfettiş
Yardımcısı istihdam edilir.
(2) Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için 657
sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak
aşağıdaki şartlar aranır:
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi
ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.
(6) Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarının görevlendirildikleri çalışma merkezinde en az bir yıl çalışmaları
esastır. Başkanlık, hizmetin gereği ve ihtiyaç halinde bu süre kaydını
gözetmeden Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş
Yardımcılarının görevlendirildiği çalışma merkezini değiştirebilir.
MADDE 10 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
(3) Engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine veya
birimlerine kayıt ve kabul işlemleri ile engelli birey ve eğitim personelinin ders devam takibi, 1/9/2017 tarihinden itibaren biyometrik kimlik
doğrulama sistemi veya kameralı görüntüleme sistemi ile yapılır. Bu
yöntemlerle ders devam takibi mümkün olmayan engelli bireylerin ders
devam takibi ile kimlik doğrulama sistemi veya kameralı görüntüleme
sistemine ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
MADDE 11 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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EK MADDE 1 – (1) Bakanlık tarafından kamu veya özel hukuk
tüzel kişileri ile gerçek kişilere, okul ve kurumların eğitim ve öğretim
programları, taslak ders kitapları ve diğer yayınları ile eğitim araç ve
gereçlerinin ve Bakanlıkça yapılan sınavların sorularının hazırlatılması
veya inceletilmesi karşılığı ilgili mevzuat uyarınca ödenecek bedel ve telif
ücretleri ile taslak kitap, ders kitabı, eğitim araç ve gereçlerinin inceleme
işlerinde görev alanlara yapılacak ödeme döner sermaye hesabından
karşılanır. Bu fıkra uyarınca yapılacak ödemeye ilişkin usul ve esaslar
Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça tespit edilir.
(2) Bakanlığa sunulan taslak ders kitapları ile diğer eğitim araç ve
gereçlerinin incelenmesi ve Bakanlıkça yapılan sınavlar karşılığında
Bakanlık döner sermaye hesabına yatırılacak bedelin tutarı ile tahsiline
ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça tespit edilir.
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(3) 1416 sayılı Kanun uyarınca yapılan sınavlar da dahil olmak
üzere Bakanlıkça yapılan merkezi sınavlarda görev yapan bina sınav
sorumluları ile sınav koordinatörüne, sınav koordinatör yardımcılarına,
bina yöneticilerine, salon başkanlarına, gözetmenlere, sınav güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetlerine, soruların hazırlanmasında kapalı
dönem çalışanlara ve sınav sürecinde görev alan diğer personele döner
sermaye hesabından sınav veya soru ücreti ödenir. Bakanlık merkez
teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli çalışan personele sınav sorularının
hazırlanmasına katkıları sebebiyle ayrıca soru ücreti ödenmez. Memuriyet mahalli dışına sınav görevi için görevlendirilenlere sınav ücreti
dışında 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine
göre sadece yol gideri ödenir. Sınav ücretinin tutarı ile usul ve esasları;
sınavın özelliği, sınava katılanların sayısı, sınav görevlilerinin görev ve
yetkileri ile çalışma süresi, sınav yerinin özelliği ve merkezi sınavlarda
sınav ücretinin ödenme kaynağı gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle
Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir.
(4) Yurtdışında büyükelçilikler ve başkonsolosluklar aracılığıyla
Bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren okulların hizmet binası yapımı,
donatımı, kefalet ücreti ve kira giderleri ile Bakanlıkça uygun görülen
diğer ihtiyaçları Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten
karşılanır.
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MADDE 12 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki
ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 5 – (1) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun 7 nci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları,
8 inci maddesinin dördüncü fıkrası, 9 uncu maddesinin birinci, ikinci,
üçüncü, dördüncü, beşinci, yedinci ve sekizinci fıkraları ile zorunlu
öğretim kapsamında öğrenim gören öğrenciler hariç 10 uncu maddesi
hükümleri Bakanlıkça yapılan merkezi sınavlar hakkında da uygulanır.
(2) Bakanlık tarafından yapılan merkezi sınavlara ilişkin olarak
birinci fıkra hükümlerinin uygulanmasında; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına yapılan atıflar Bakanlığa yapılmış sayılır ve
6114 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki yetkiler
Bakanlık, 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 9 uncu maddesinin ikinci
ve sekizinci fıkraları ile 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasındaki yetkiler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve
10 uncu maddesinin sekizinci fıkrasındaki yetkiler Bakanlık Müsteşarı
tarafından kullanılır.
MADDE 13 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
Personele İlişkin Geçiş Hükümleri
GEÇİCİ MADDE 12 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;
a) I. Hukuk Müşaviri ile Rehberlik ve Denetim Başkanı kadrolarında görev yapan personelin görevleri sona erer ve bunlar hakkında
375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 18 inci maddesine göre
işlem tesis edilir.
b) Maarif Müfettişleri illerde il müdürüne bağlı olarak inceleme, araştırma rehberlik hizmetleri ile il müdürünün vereceği diğer görevleri yapar.
Maarif müfettişlerinin çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.
c) Maarif müfettişi ve maarif müfettiş yardımcısı kadrolarının herhangi bir sebeple boşalması halinde bu kadrolar hiçbir işleme gerek
kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
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ç) (b) bendi kapsamında görev yapan maarif müfettiş yardımcılarından
yeterlilik sınavına girebilmek için gerekli olan süreyi tamamlayanlar bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuat hükümlerine göre
yeterlilik sınavında başarılı olmaları halinde bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten önce emsali maarif müfettişlerinin tabi olduğu özlük
haklarından yararlanır.
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(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde;
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin
Bakanlığa ait bölümünde yer alan Bakanlık Maarif Müfettişi unvanlı
toplam serbest kadro adedini geçmemek üzere, Maarif Müfettişi, Eğitim
Müfettişi, Millî Eğitim Denetçisi ve İl Eğitim Denetmeni unvanlarını
ihraz etmiş olup halen Bakanlık teşkilatında görevli olanlar ile Bakanlık
teşkilatında şube müdürü ve üstü kadrolarda fiilen çalışanlar ve millî
eğitim uzmanı ile millî eğitim uzman yardımcılarından yönetmelikte
belirlenen yabancı dil ve tez şartını karşılayanlar arasından yapılacak
mülakatta başarılı olanlar, 9/3/2016 tarihli ve 6682 sayılı 2016 Yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen atama sayı sınırlarına
tabi tutulmaksızın Bakan Onayı ile Bakanlık Maarif Müfettişi olarak
atanabilir. Bakanlık teşkilatında halen şube müdürü ve üstü kadrolarda
çalışanlar ile millî eğitim uzmanı ve millî eğitim uzman yardımcıları
arasından yapılacak atamaların sayısı, ihdas edilen Bakanlık Maarif
Müfettişi kadro sayısının yüzde beşini geçemez. Bu fıkra uyarınca yapılacak mülakat, adayın;
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,
b) Temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
liyakati ile genel ve fiziki görünümünün,
c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,
ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,
d) Çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının puan vermek
suretiyle değerlendirilmesi yöntemidir. Mülakat komisyonu başkan ve
üyeleri tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Mülakat
komisyonunun oluşturulması ile komisyonun çalışma usul ve esasları
Bakanlıkça belirlenir.
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MADDE 14 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I)
sayılı cetvel ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 15 – 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere
Gönderilecek Talebe Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 13 – Öğrenci ödeneği, bütün öğrencileri kapsamak üzere her
yıl Millî Eğitim ve Maliye Bakanlıklarınca tespit edilecek aylık miktar
ile zaruri giderler toplamından teşekkül eder.
Bu Kanun kapsamında yurt dışına gönderilenlerin bakmakla yükümlü
oldukları eş ve çocuklarının tedavi giderleri, sürekli görevle yurt dışına
gönderilen Devlet memurlarının bakmakla yükümlü oldukları kişiler
için 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununda belirlenmiş olan usul ve esaslar çerçevesinde ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanır.
MADDE 16 – 1416 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “üç ay zarfında” ibaresi “iki ay zarfında”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 17 – 1416 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 19 – Geriye çağrılan talebe ile tahsillerini bitirerek iki ay
zarfında avdet eylemeyen, 17 nci ve 18 inci maddeler mucibince müracaat
ve teklif olunan hizmetleri kabul etmeyen talebe ile bunlardan mecburi
hizmet müddeti içinde istifa eden veyahut memuriyetten ihraç cezasına
uğrayanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 34 üncü maddesine göre tahsil masraflarını faizleriyle birlikte ödemeye mecburdur.
Yurt dışına gönderilenlerden ruh veya beden sağlığının öğrenimini
sürdürmesine imkân tanımaması durumu, eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ve bu
hususla ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığınca istenen diğer destekleyici
belgeler ile tespit edilenlerin öğrencilikle ilişiği kesilir. Bu kişilerden tahsil
masrafı istenmez ve bu kişiler mecburi hizmetle yükümlü tutulmaz.
MADDE 18 – 1416 sayılı Kanunun 21 inci maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
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Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak çalışırken bu Kanun
kapsamında yurt dışına gönderilmeye hak kazananlara, öğrenim süreleri
boyunca kurumları tarafından aylıksız izin verilir. Bu kişiler öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek
üzere aylıksız izinli olarak ayrıldıkları kadrolarına döndükten sonra,
adına öğrenim gördükleri kurumların ilgili kadrolarına en geç altı ay
içerisinde naklen atanırlar. Aylıksız izin sebebinin ortadan kalkmasından
itibaren iki ay içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.
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Yükseköğretim kurumları adına ve Millî Eğitim Bakanlığı hesabına lisansüstü öğrenim görenlerin mecburi hizmet yükümlülüklerinin,
yükseköğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına devrine
Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü üzerine Millî Eğitim Bakanlığınca karar verilir. Kamu kurum ve kuruluşları adına lisansüstü
öğrenim görenlerin mecburi hizmet yükümlülüklerinin kamu kurum
ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarına devrine ise Millî Eğitim
Bakanlığınca karar verilir.
MADDE 19 – 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun
33 üncü maddesinin (b) fıkrasına “Maarif Müfettişleri ve Maarif Müfettiş
Yardımcıları” ibaresinden önce gelmek üzere “Gençlik ve Spor Bakanlığı
Denetçileri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Denetçi Yardımcıları, Bakanlık
Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcıları,” ibaresi
eklenmiştir.
MADDE 20 – 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun
1 inci maddesinin birinci fıkrasına “sosyal güvenlik kurumları ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “vakıf yükseköğretim kurumları,” ibaresi
eklenmiştir.
MADDE 21 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 36 ncı maddesinin “ORTAK HÜKÜMLER” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının onbirinci bendinde yer alan “Maliye Bakanlığı
Vergi Müfettiş Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlık
Maarif Müfettiş Yardımcıları” ibaresi, “Vergi Müfettişliğine” ibaresinden
sonra gelmek üzere “Bakanlık Maarif Müfettişliğine” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 22 – 657 sayılı Kanunun;
1) 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (g) bendine “Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı İş Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları” ibaresinden
sonra gelmek üzere “Bakanlık Maarif Müfettişi ve Bakanlık Maarif
Müfettiş Yardımcıları” ibaresi eklenmiştir.
2) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel İdare Hizmetleri
Sınıfı” bölümünün (g) bendinde yer alan “Millî Eğitim Denetçileri”
ibaresi “Bakanlık Maarif Müfettişleri” şeklinde değiştirilmiştir.
3) Eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8 inci sırasının (a)
bendinde yer alan “Millî Eğitim Denetçileri” ibaresi “Bakanlık Maarif
Müfettişleri” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 23 – 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel
Kanununun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 26 – Ortaöğretim; ilköğretime dayalı dört yıllık zorunlu
örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinin tümünü kapsar. Bu okul ve kurumları bitirenlere, bitirdikleri programın özelliğine göre diploma verilir.
Ancak mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin diploma alabilmeleri için
Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen fark derslerini tamamlaması
zorunludur.
MADDE 24 – 1739 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten
kaldırılmıştır.
Ortaöğretim, çeşitli programlar uygulayan liseler ile mesleki eğitim
merkezlerinden meydana gelir.
MADDE 25 – 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
d. Bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunlarının,
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek aynı alanda bir önlisans
programına yerleşmelerinde, merkezi sınavlardan almış oldukları puanlara bu fıkranın (b) bendine göre hesaplanan ortaöğretim başarı puanı
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ve bu puanın Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilecek katsayı
ile çarpımı sonucu bulunacak puan eklenir.
MADDE 26 – 2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (a) ve (b)
fıkraları aşağıdaki şekilde; (c) fıkrasının birinci paragrafında yer alan “ileri
sürülen suçlar hakkında” ibaresi “ileri sürülen suçlar hakkında yetkili
makamlarca inceleme başlatılabilir, inceleme sonucunda soruşturma
açılmasına karar verilmesi ya da doğrudan soruşturma başlatılması
hâlinde” şeklinde ve aynı fıkranın (2) numaralı bendinin (b) alt bendinde
yer alan “üniversite” ibaresi “Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumu”
şeklinde değiştirilmiştir.
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a. Yükseköğretim Kurulu Başkanı üst kuruluşlar, rektörler ve bağımsız
vakıf meslek yüksekokulu müdürlerinin ve 53/Ç maddesinin birinci
fıkrasının (e) bendinde yer alan fiillerle ilgili olarak öğretim elemanlarının; rektör, üniversitenin; bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürü,
bağımsız vakıf meslek yüksekokulunun; dekan, fakültenin; enstitü ve
yüksekokul müdürleri, enstitü ve yüksekokulların; kadrosu bulunan
uygulama araştırma merkezi ile bağımsız enstitü müdürleri, uygulama
araştırma merkezi ile enstitünün; bu birimlerin genel sekreter veya sekreterleri de bağlı birim personelinin disiplin amirleridir.
b. Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları,
memur ve diğer personeline uygulanabilecek disiplin cezaları uyarma,
kınama, aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden
çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezalarıdır.
(1) 657 sayılı Kanundaki fiillere ilave olarak bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri için uyarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:
a) Yetkili makamların bilgi ve belge istemini mazeretsiz olarak zamanında yerine getirmemek.
b) Maiyetindeki elemanların yetiştirilmesinde özen göstermemek.
c) Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını
belirtmemek.
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(2) 657 sayılı Kanundaki fiillere ilave olarak bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri için kınama cezasını gerektiren fiiller şunlardır:
a) Yetkili makamların görevle ilgili bilgi ve belge istemini mazeretsiz
olarak zamanında yerine getirmemek.
b) Resmi olarak ders vermekle yükümlü bulunulan öğrencilere özel
ders vermek.
c) Resmi ilan, afiş, program, yazı ve benzeri dokümanları koparmak,
yırtmak veya tahrif etmek.
d) Üniversite veya bağlı birimlerin sınırları içinde herhangi bir yeri
kurumun izni olmadan hizmetin amaçları dışında kullanmak veya
kullandırmak.
e) Yayınlarında hasta haklarına riayet etmemek.
f ) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda veya diğer klinik
araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak.
g) İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri
eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla
paylaşmak.
h) Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma
bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen
verileri yayımlamak.
ı) Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması
gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak.
j) Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye’nin taraf olduğu
uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine
aykırı çalışmalarda bulunmak.
k) Araştırmacılar veya yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili
olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme
ve uyarma yükümlülüğüne uymamak.
l) Akademik atama ve yükseltmelere ilişkin başvurularda bilimsel
araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak.
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m) İçeriği itibarıyla şiddet, terör ve nefret amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları
kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek.
n) Yükseköğretim kurumları içinde siyasi parti faaliyetinde bulunmak
veya siyasi parti propagandası yapmak.
(3) Aylıktan veya ücretten kesme: Devlet yükseköğretim kurumlarında brüt aylıktan; vakıf yükseköğretim kurumlarında brüt ücretten bir
defaya mahsus olmak üzere 1/30 ila 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.
657 sayılı Kanundaki fiillere ilave olarak bu Kanun kapsamındaki
kamu görevlileri için aylıktan veya ücretten kesme cezasını gerektiren
fiiller şunlardır:
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a) Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının
organlarında yapılan konuşma ve alınan kararları, yetkili olmadığı
halde organ veya üyelerinin aleyhinde davranışlara yol açmak maksadıyla dışarı yaymak.
b) Kuruma ait araç, gereç, belge ve benzeri eşyayı görevin sona ermesine ve kurumca yazı ile istenmesine rağmen belirlenen süre içinde geri
vermemek.
c) Araştırma ve deneylerde, hayvanlara ve ekolojik dengeye zarar
vermek.
d) Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri
ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin
gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak.
e) Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları,
imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak.
f ) Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak.
g) Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak
şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda
yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar
olarak sunmak.
h) Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan
kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir
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biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda
eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı hâlde nüfuzunu kullanarak
ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek.
ı) Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak suç isnadında bulunmak.
j) Hukuka aykırı olarak kurumun bilişim sisteminin bütününe veya
bir kısmına kasten girmek veya orada kalmak.
(4) Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten
kesme: Devlet yükseköğretim kurumlarında bulunulan kademedeki
ilerlemenin, fiilin ağırlık derecesine göre bir ila üç yıl arasında durdurulması; vakıf yükseköğretim kurumlarında ise fiilin ağırlık derecesine
göre üç ila altı ay süreyle brüt ücretten 1/4 ila 1/2 arasında kesintiye
gidilmesidir. 657 sayılı Kanundaki fiillere ilave olarak bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri için kademe ilerlemesinin durdurulması
cezasını gerektiren fiiller şunlardır:
a) Hizmet içinde resmi bir belgeyi tahrif etmek, yok etmek, gizlemek veya sahte olarak düzenlemek, sahte belgeyi bilerek kullanmak,
kullandırmak.
b) Görevi sebebiyle veya görevi sırasında doğrudan veya dolaylı olarak
her ne ad altında olursa olsun menfaat sağlamak, iş sahiplerinden veya
öğrencilerden borç para istemek veya almak.
c) Kamu hizmetlerinin yürütülmesini engellemek, boykot ve işgal
eyleminde bulunmak.
d) Ders, seminer, konferans, laboratuvar, grafik çalışma ve sınav gibi
öğretim çalışmalarının yapılmasına engel olmak; görevlileri, öğrencileri
eğitim-öğretim alanı dışına çıkartmak; görev yapılmasına engel olmak;
öğrencileri bu tür davranışlara teşvik etmek veya zorlamak ya da bu
maksatla yapılacak hareketlere iştirak etmek.
e) Basın-yayın veya bilişim sistemlerini kullanarak amiri, iş arkadaşları, personeli, hizmetten yararlananlar veya öğrencileri hakkında
gerçeğe aykırı açıklamada veya haksız isnatta bulunmak veya rızaları
olmaksızın özel hayatlarıyla ilgili açıklama yapmak.
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f ) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak suretiyle kişilere
zarar vermek.
g) Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş
verileri kullanmak, araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif
etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış
gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda
araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek.
h) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce,
felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını
hedef tutan davranışlarda bulunmak.
ı) Kanunların izin verdiği haller dışında siyasi partilere üye olmak.
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(5) Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma: Akademik bir kadroya
bir daha atanmamak üzere üniversite öğretim mesleğinden çıkarmadır.
Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiil, başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel
kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi
eseri gibi göstermektir.
(6) Kamu görevinden çıkarma: Kamu kurum ve kuruluşları ile vakıf
yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı ve memur olarak bir daha
atanmamak üzere kamu görevinden çıkarmadır. 657 sayılı Kanundaki
fiillere ilave olarak bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri için kamu
görevinden çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:
a) Terör niteliğinde eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek.
b) Amire, iş arkadaşlarına, personeline, hizmetten yararlananlara
veya öğrencilerine fiili saldırıda veya cinsel tacizde bulunmak.
c) Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak
nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak.
d) Uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı
maddeleri kullanmak, bulundurmak, başkalarına vermek, kullanılmasını
özendirmek, satmak, imal etmek.
e) Hukuka aykırı olarak kurumun verilerini elde etmek, kaydetmek,
kullanmak, depolamak, dağıtmak, değiştirmek veya yok etmek.
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f ) Kurumun bilişim sistemlerinin işleyişini kasten engellemek veya
bozmak.
MADDE 27 – 2547 sayılı Kanuna 53 üncü maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
Disiplin Soruşturması ve Savunma Hakkı
MADDE 53/A – Disiplin soruşturmasında uyulacak esaslar şunlardır:
a) Disiplin cezası verilmesini gerektiren bir fiilin işlendiğini öğrenen
disiplin amiri yazılı olarak disiplin soruşturması başlatır. Üst disiplin
amirinin soruşturma açtığı veya açtırdığı disiplin olayında alt disiplin
amiri ayrıca soruşturma yapamaz veya yaptıramaz. Daha önce açılmış
soruşturma varsa bunlar üst amirin açtığı veya açtırdığı soruşturma ile
birleştirilir.
b) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine ilişkin disiplin cezası verilmesini gerektiren fiiller açısından soruşturma başlatılmadan önce bilimsel
araştırma ve yayın etiği kurullarınca inceleme yapılması zorunludur.
c) Disiplin amiri soruşturmayı kendisi yapabileceği gibi soruşturmayı
yapmak üzere birim içerisinden soruşturmacı veya komisyon görevlendirebilir. Ancak zorunlu hallerde rektörlük aracılığıyla diğer birimlerden
soruşturmacı talep edilebilir.
d) Soruşturmacının görev ve unvanı, soruşturulanın görev ve unvanının üstünde veya onunla aynı düzeyde olmalıdır.
e) Fiilin ast ile üst tarafından birlikte işlenmesi hâlinde soruşturma
usulü ve disiplin cezası verme yetkisi üste göre belirlenir.
f ) Soruşturulanın disiplin cezası verilmesini gerektiren fiili işlediği
ve disiplin soruşturmasının başlatıldığı tarihteki görev veya unvanının
farklı olması hâlinde disiplin soruşturması, üst görev veya unvanı esas
alınarak yürütülür. Disiplin amirinin belirlenmesi ve uygulanacak diğer
disiplin hükümleri, görev yapılan kurumun tabi olduğu mevzuata göre
belirlenir.
g) Soruşturmacı, disiplin soruşturmasıyla ilgili bilgi ve belgeleri
toplama, ifade alma, tanık dinleme, bilirkişiye başvurma, keşif yapma,
inceleme yapma ve ilgili makamlarla yazışma yetkisini haizdir.
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h) Soruşturmacının, görevlendirme kapsamında talep ettiği bilgi ve
belgeler gecikmeksizin kendisine verilir.
ı) Soruşturmacı, görevlendirildiği konuda soruşturma yürütür; soruşturma sırasında disiplin soruşturmasına konu olabilecek başka fiillerin
ortaya çıkması durumunda bunları gecikmeksizin disiplin amirine
bildirir.
j) Soruşturma işlemleri bir tutanakla tespit olunur.
k) Soruşturmanın gizliliği esastır.
l) Soruşturma, görevlendirme yazısının tebliğ tarihinden itibaren iki
ay içinde tamamlanır. Soruşturma bu süre içinde tamamlanamaz ise
soruşturmacı gerekçeli olarak ek süre talep edebilir, disiplin amiri gerekçeyi değerlendirerek ve zamanaşımı sürelerini dikkate alarak karar verir.
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m) Fiili işleyenin emeklilik veya başka nedenlerle görevinin sona
ermesi, hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmanın devamına
engel olmaz. Bu durumda soruşturma sonunda verilen disiplin cezası,
özlük dosyasında saklanır. Aylıktan veya ücretten kesme ve kademe
ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezaları
ilgilinin kamu görevine dönmesi ya da bir vakıf yükseköğretim kurumunda göreve başlaması halinde uygulanır.
n) Bir fiilden dolayı ilgili hakkında ceza soruşturması veya kovuşturması yapılıyor olması, aynı fiilden dolayı disiplin soruşturması yapılmasına, ceza verilmesine ve bu cezanın yerine getirilmesine engel değildir.
Gerektiğinde ceza kovuşturması bekletici mesele yapılabilir. Bu durumda
disiplin soruşturmasına ilişkin zamanaşımı süreleri durur.
o) Bir fiilin diğer kanunlar uyarınca idari yaptırıma bağlanmış
olması, aynı fiile bu Kanun kapsamında disiplin cezası verilmesine
engel teşkil etmez.
Savunma hakkı kapsamında gözetilecek hususlar şunlardır:
a) Soruşturulana, iddialar hakkında savunma imkânı tanınmadan
disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın yedi günden az olmamak
üzere verdiği süre içinde veya belirtilen tarihte geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
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b) Savunmaya davet yazısında hakkında disiplin soruşturması açılan
fiilin neden ibaret bulunduğu, savunmasını belirtilen sürede yapmadığı
takdirde savunmasından vazgeçmiş sayılacağı bildirilir.
c) Disiplin cezası vermeye yetkili makamlar gerek görürse, isnat edilen
fiil ve soruşturma raporunda önerilen disiplin cezasını da belirtmek
suretiyle, bu maddedeki esaslar çerçevesinde (a) ve (b) bentlerindeki
usule göre tekrar savunma isteyebilir.
Hakkında üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden
çıkarma cezası istenenler soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme,
disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla
savunma yapma hakkına sahiptir.
MADDE 28 – 2547 sayılı Kanuna 53 üncü maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
Görevden Uzaklaştırma
MADDE 53/B – Görevden uzaklaştırma, Devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında yürütülen kamu hizmetinin gerektirdiği hallerde,
görevi başında kalmasında sakınca görülen üst kuruluşlar ile yükseköğretim kurumu yöneticileri, öğretim elemanları, memurlar ve diğer
personel hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma
tedbiri disiplin veya ceza soruşturmasının herhangi bir safhasında üç ay
süreyle alınabilir. Soruşturmayı yürütenler görevden uzaklaştırmayı teklif
edebilirler. Bu sürenin bitiminde tedbir kararının alınmasına ilişkin
sebeplerin devam etmesi halinde tedbir her defasında üç ay uzatılabilir.
Görevden uzaklaştırmaya Yükseköğretim Üst Kuruluş Başkanları
ile Devlet yükseköğretim kurumlarında atamaya yetkili amirler, vakıf
yükseköğretim kurumlarında rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokullarında müdürler yetkilidir.
Rektörlerin, bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürlerinin ve
dekanların görevden uzaklaştırılması kararı disiplin amirinin teklifi
üzerine Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından verilir. Görevden uzaklaştırma kararları atamaya yetkili amirlere bildirilir.
Görevinden uzaklaştırılanlar hakkında görevden uzaklaştırmayı
izleyen on işgünü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.
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Görevden uzaklaştırma işleminden sonra süresi içinde soruşturmaya
başlamayan, görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasının zorunlu
olduğu durumlarda bu tedbiri kaldırmayan veya görevden uzaklaştırma
işlemini keyfi olarak veya garaz ya da kini dolayısı ile yaptığı, yaptırılan
soruşturma sonunda anlaşılan yetkililer, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler.
Görevden uzaklaştırılanlar, kanunların öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler. Ancak görevden uzaklaştırma
süresi içinde kendilerine aylıklarının veya ücretlerinin üçte ikisi ödenir.
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Göreve tekrar başlatılmanın zorunlu olduğu durumlarda, bunların
aylıklarının veya ücretlerinin kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir
ve Devlet yükseköğretim kurumlarında çalışanlar bakımından görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve
bu sürenin dereceye yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan
kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi
yapılmak ve akademik yükselme için gerekli bekleme süresinden sayılmak
suretiyle değerlendirilir.
Soruşturma sonunda kamu görevinden çıkarma cezası önerilmesi
hali dışında görevden uzaklaştırma tedbiri, bu tedbiri alan yetkililerce
derhal kaldırılır.
Görevden uzaklaştırma tedbiri alınmakla beraber, soruşturma sonunda
yetkili makam veya mercilerce hakkında kamu görevinden çıkarmadan
başka bir disiplin cezası verilenler ile ceza kararından evvel haklarındaki
disiplin soruşturması af ile kaldırılanlar, bu kararların kesinleşmesi
üzerine veya tedbir süresinin dolması hâlinde derhal göreve iade edilirler.
Kişinin görevi başında kalmasının, soruşturmanın devamına engel
olmadığı hallerde görevden uzaklaştırma tedbiri süresi dolmadan da
kaldırılabilir.
MADDE 29 – 2547 sayılı Kanuna 53 üncü maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
Zamanaşımı
MADDE 53/C – Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallerin
işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;
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a) Uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezalarında
bir ay içinde,
b) Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden
çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı
takdirde disiplin soruşturması açılamaz.
Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren
iki yıl, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiil
açısından altı yıl geçmiş ise disiplin cezası verilemez.
Bilimsel bir eserin akademik atama ve terfilerde kullanılması ya da
kısmen veya tamamen yeniden yayımlanması hâlinde ikinci fıkrada
belirtilen zamanaşımı süreleri yeniden işlemeye başlar.
Disiplin cezasının yargı kararıyla iptal edilmesi hâlinde, kararın
idareye ulaştığı tarihten itibaren kalan disiplin ceza zamanaşımı süresi
içerisinde, zamanaşımı süresinin dolması veya üç aydan daha az süre
kalması hâlinde en geç üç ay içerisinde karar gerekçesi dikkate alınarak
yeniden disiplin cezası tesis edilebilir.
MADDE 30 – 2547 sayılı Kanuna 53 üncü maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
Disiplin Cezası Verme Yetkisi
MADDE 53/Ç – Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar
şunlardır:
a) Uyarma ve kınama cezaları sıralı disiplin amirleri tarafından,
rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri hakkında
Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından verilir.
b) Aylıktan veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezaları kişinin görevli olduğu
birimdeki disiplin kurulu kararı ile verilir.
c) Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden
çıkarma cezaları atamaya yetkili amirin teklifi üzerine Yüksek Disiplin
Kurulu kararıyla verilir.
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d) Rektörler, bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri ve dekanlar
hakkında aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden
çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezaları Yüksek Disiplin Kurulu
kararıyla verilir.
e) Aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması
veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden ve kamu
görevinden çıkarma cezaları gerektiren fiillerle ilgili olarak öğretim elemanları hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanı disiplin amiri sıfatıyla
doğrudan soruşturma açabilir. Bu kapsamda yapılan soruşturmalar
sonucunda verilecek cezalar Yüksek Disiplin Kurulunca verilir.
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Disiplin cezası vermeye yetkili makamlar, soruşturmada eksiklik
olduğunun tespiti halinde eksikliklerin giderilmesi amacıyla dosyayı
iade edebilir, soruşturmacı tarafından önerilen disiplin cezasını aynen
verebilir, hafifletebilir veya reddedebilir. Teklif edilen cezanın reddedilmesi halinde ilgili disiplin amiri ya da kurulu tarafından ret gerekçesine
uygun olarak en geç üç ay içerisinde yeni işlem tesis edilebilir.
Disiplin cezası verme yetkisi devredilemez.
Disiplin kurulları gerekli gördüğü takdirde ilgilinin özlük dosyasını
ve her türlü evrakı incelemeye, ilgili yerlerden bilgi almaya, her türlü
incelemeyi yaptırmaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten
dinletmeye, keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.
MADDE 31 – 2547 sayılı Kanuna 53 üncü maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
Disiplin Cezası Verilmesinde Uygulanacak Temel İlkeler:
MADDE 53/D – Aynı fiile birden fazla disiplin cezası verilemez.
Fiilin birden fazla disiplin suçu teşkil etmesi hâlinde bu suçlardan en
ağır cezayı gerektiren disiplin cezası verilir.
Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiilin, cezaların özlük
dosyasından çıkarılmasına ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece
ağır ceza uygulanır. Tekerrüre esas alınacak cezanın, süresi içerisinde
itiraz edilmemesi veya itirazın reddedilmesi suretiyle kesinleşmiş olması
gerekir. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiiller nedeniyle verilen
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disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.
Kanunla affedilmiş disiplin cezaları ile tekerrür nedeniyle verilen bir
derece ağır cezalar tekerrüre esas alınmaz.
Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan veya ödül veya
başarı belgesi alanlara verilecek disiplin cezalarında bir derece alt ceza
uygulanabilir. Bir derece alt cezayı, asıl cezayı vermeye yetkili makam
verir.
Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme
cezasına bir üst ceza uygulanması gereken hallerde üst ceza kamu görevinden çıkarma cezasıdır. Kamu görevinden çıkarma cezasına bir alt
ceza uygulanması gereken hallerde ise alt ceza kademe ilerlemesinin
durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezasıdır.
Bu Kanunda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillere
nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer fiilleri işleyenlere de hangi disiplin
fiiline benzediği belirtilerek aynı türden disiplin cezaları verilir.
Birinci derecenin son kademesinde bulunulması nedeniyle kademe
ilerlemesinin durdurulması cezasının uygulanamaması halinde brüt
aylıklarının 1/4’ü ila 1/2’si oranında aylıktan kesme cezası uygulanır.
Tekerrürü halinde ise ilgili disiplin kurulu tarafından kamu görevinden
çıkarma cezası verilir.
Disiplin cezaları, verildikleri tarihten itibaren, aylıktan veya ücretten
kesme cezası ile kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla
ücretten kesme cezası ise cezanın verildiği tarihi izleyen aybaşında
uygulanır.
Disiplin cezaları üst disiplin amirine, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezası tüm yükseköğretim kurumlarına, kamu görevinden
çıkarma cezası ise ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Aylıktan veya ücretten kesme cezası alanlar üç yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezası alanlar beş
yıl boyunca rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, meslek
yüksekokulu müdürü, bölüm başkanı, anabilim dalı başkanı, anasanat
dalı başkanı, bilim dalı başkanı, sanat dalı başkanı, daire başkanı dengi
ve üstü kadrolara atanamazlar. Söz konusu disiplin cezalarının verildiği
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tarihte bu görevlerde bulunanların görevleri kendiliğinden sona erer ve
durum ilgili mercilere derhal bildirilir.
MADDE 32 – 2547 sayılı Kanuna 53 üncü maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
Disiplin Kurullarının Teşekkülü
MADDE 53/E – Yüksek Disiplin Kurulu Yükseköğretim Genel
Kuruludur.
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Üniversite disiplin kurulu rektör dışındaki üniversite yönetim kurulu
üyelerinden oluşur; kurula akademik olarak en kıdemli profesör üye
başkanlık eder. Üniversite bağlı birimlerinin yönetim kurulları aynı
zamanda disiplin kurulu olarak görev yapar. Bu birimlerin disiplin
kurullarında dekan veya müdür yer alamaz. Bu durumda ilgili disiplin
kuruluna kurul üyelerinden en yüksek unvanlı öğretim üyesi, en yüksek
unvanlı öğretim üyesinin birden fazla olması halinde en kıdemli üye,
öğretim üyesi bulunmaması halinde en kıdemli öğretim görevlisi başkanlık eder.
Yükseköğretim Kurulu personeli için disiplin kurulu, Genel Sekreterin
başkanlığında, I. Hukuk Müşaviri ile Personel, Strateji Geliştirme, İdari
ve Mali İşler Daire başkanlarından teşekkül eder.
Üniversitelerarası Kurul personeli için disiplin kurulu, Genel Sekreterin başkanlığında Genel Sekreter Yardımcısı ve Hukuk Müşavirinden
teşekkül eder.
Yüksek Disiplin Kurulu hariç, disiplin kurullarında profesörlerle
ilgili hususların görüşülmesinde doçent ve yardımcı doçentler, doçentlerle
ilgili hususların görüşülmesinde yardımcı doçentler ve kendileri ile ilgili
hususların görüşülmesinde ilgili üyeler görüşmelere katılamazlar.
Soruşturmada görev alanlar disiplin kurullarındaki oylamalara,
disiplin kurulunda görev alanlar ile disiplin cezası verenler bu cezalara
itirazların görüşüldüğü kurullardaki oylamalara katılamazlar.
Herhangi bir sebeple disiplin kurullarının teşekkül edememesi halinde
eksik üyelikler eşdeğer unvana sahip öğretim üyeleri arasından senato
tarafından belirlenen üyelerce tamamlanır.
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MADDE 33 – 2547 sayılı Kanuna 53 üncü maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
İtiraz
MADDE 53/F – Disiplin cezalarına itiraz edilebilecek amir ve
kurullar şunlardır:
a) Uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz ilgilinin görevli olduğu
birimin disiplin kuruluna, dekanlar için üniversite disiplin kuruluna,
rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri için Yüksek
Disiplin Kuruluna yapılabilir.
b) Aylıktan veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması
veya birden fazla ücretten kesme cezasına karşı itiraz ilgilinin görevli
olduğu üniversite disiplin kuruluna, yükseköğretim üst kuruluşlarında
görev yapan personel için Yüksek Disiplin Kuruluna yapılabilir.
•

İtiraz süresi, cezanın tebliğ tarihinden itibaren yedi gündür.

•

İtiraz mercileri, itiraz tarihinden itibaren altmış gün içinde
karar verir.

•

İtiraz mercileri itirazı kabul ya da reddedebilir. İtirazın kabul
edilmesi halinde ceza tüm sonuçlarıyla ortadan kalkar, ancak ilgili
disiplin amiri veya disiplin kurulu tarafından kabul gerekçesine
uygun olarak en geç üç ay içerisinde yeni bir işlem tesis edilebilir.

MADDE 34 – 2547 sayılı Kanuna 53 üncü maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
Özlük Dosyasında Saklama
MADDE 53/G – Disiplin cezaları ilgililerin özlük dosyalarında
saklanır.
Uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından itibaren beş yıl,
aylıktan veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması veya
birden fazla ücretten kesme cezalarının uygulanmasından itibaren on yıl
sonra atamaya yetkili amire başvurularak verilmiş olan cezaların özlük
dosyasından silinmesi talep edilebilir. İlgilinin, bu süreler içerisindeki
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davranışları, isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, talep yerine
getirilir.
MADDE 35 – 2547 sayılı Kanunun 65 inci maddesinin (a) fıkrasına
aşağıdaki bent eklenmiştir.
(14) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarının oluşumu, görevleri
ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar.
MADDE 36 – 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasına “okullarda” ibaresinden sonra
gelmek üzere “yükseköğretim kurumlarında” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 37 – 3308 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına
“Bu Kanun,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yükseköğretim Kurulu
ve” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 38 – 3308 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
p) “Eğitim Birimi”, bu Kanun kapsamında öğrencilerin teorik ve
beceri eğitimi, staj veya tamamlayıcı eğitim ile işletme personelinin
eğitimi amacıyla işletmeler tarafından oluşturulan, gerekli araç, gereç
ve donanıma sahip eğitim ortamını;
r) “Staj”, öğrencilerin öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü
tanımaları, iş hayatına uyumları, gerçek üretim ve hizmet ortamında
yetişmeleri amacıyla işletmede yaptıkları mesleki çalışmayı;
s) “Tamamlayıcı Eğitim”, açık öğretim yoluyla eğitimi yapılamayan alan veya dallarda, mesleki ve teknik orta öğretim programlarını
tamamlayamadan okuldan ayrılanlar ile yurtdışında öğrenim görenlerin
denklik işlemleri sonucunda tespit edilen eksik meslek alan veya dal
derslerini işletmelerde mesleki eğitim esaslarına göre tamamlamalarına
imkân sağlayan eğitimi;
MADDE 39 – 3308 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
b) En az ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olmak.
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MADDE 40 – 3308 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 41 – 3308 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci,
üçüncü, beşinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
On ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az olmamak üzere mesleki ve teknik
eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi, mesleki ve teknik
ortaöğretim okul ve kurumu öğrencilerine staj ve tamamlayıcı eğitim
yaptırır. Öğrenci sayısının tespitinde kesirler tam sayıya tamamlanır.
Bu işletmeler mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumu
öğrencilerine staj yaptırabilir.
Mesleki eğitim kapsamına alınıp alınmadığına bakılmaksızın ondan
az personel çalıştıran işletmeler de mesleki ve teknik eğitim okul ve
kurumları öğrencilerine bu Kanunun ilgili hükümlerine göre beceri
eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırabilirler.
Bu Kanun kapsamında on ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler,
çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince her yıl şubat ayı içerisinde il
millî eğitim müdürlüklerine ve o ildeki yükseköğretim kurumlarına bildirilir. Beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitim yaptıracak Türk Silahlı
Kuvvetlerine bağlı işletmeler, Bakanlık ve Millî Savunma Bakanlığınca
birlikte belirlenir.
Bu madde kapsamında on ve daha fazla öğrenciye beceri eğitimi, staj
ve tamamlayıcı eğitim yaptıracak işletmeler bu amaçla bir eğitim birimi
kurar. Bu birimde, yapılan eğitim için alanında ustalık yeterliğine
sahip ve iş pedagojisi eğitimi almış usta öğretici veya eğitici personel
görevlendirilir.
MADDE 42 – 3308 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında ve işletmelerde yapılan mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitime ilişkin usul ve esaslar
ile sınavların yapılış şekilleri, Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulunca
çıkarılan yönetmeliklerle düzenlenir.
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MADDE 43 – 3308 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 21 – İşletmelerde mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim gören öğrenciler, işyerlerinin şartlarına ve çalışma düzenine uymak
zorundadırlar.
MADDE 44 – 3308 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 45 – 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci ve
dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci
fıkrasına “mesleki eğitim gören” ibaresinden sonra gelmek üzere “staj veya
tamamlayıcı eğitime devam eden öğrenciler ile mesleki ve teknik eğitim
okul ve kurumlarında alan eğitimine başlayan” ibaresi eklenmiştir.

1168

Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya
tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit
edilir. Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve
teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim
gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel
çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran
işyerlerinde yüzde onbeşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari
ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez. Bu amaçla kamu kurum
ve kuruluşları gerekli tedbirleri alır. Staj yapacak işletme bulunamaması
nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencilerinin yaptıkları
stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır.
Aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile
mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken
staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin
sigorta primleri asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden, Bakanlık ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu
üniversitelerin bütçesine konulan ödenekten karşılanır.
MADDE 46 – 3308 sayılı Kanunun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 35 – Kapsamı, şartları ve süresi Bakanlıkça belirlenen telafi
eğitimi veya tamamlayıcı eğitime katılan ve bu eğitim sonunda yapılan
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sınavlarda başarılı olan kalfa, usta ve ortaöğretim kurumu mezunlarına,
bitirdikleri meslek alanının diploması verilir.
Önceki öğrenmelere ilişkin mesleki yeterlikler, meslek standartları ve
seviyeleri esas alınarak sınavla belirlenir.
Önceki öğrenmelerin tanınması ve denklikle ilgili usul ve esaslar
Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 47 – 3308 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 11 – Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihte çıraklık eğitimine devam etmekte olanlar, eğitimlerini
başladıkları programa ve mevzuata göre sürdürür.
MADDE 48 – 3308 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 12 – 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna
kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile 18 inci madde
hükümleri uyarınca işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, 25 inci maddenin birinci fıkrası
kapsamında yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamaz. Ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel
çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran
işletmeler için üçte biri, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin
(h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir. Bu
kapsamda yapılacak ödemeleri beş eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Staj yapacak işletme bulunamaması
nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim öğrencilerinin
yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır. Kamu kurum ve
kuruluşlarına Devlet katkısı ödenmez.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve
Türkiye İş Kurumu tarafından belirlenir.
MADDE 49 – 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve
Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 2 – Bu Kanun, endüstriyel mesleki teknik öğretim veren
yükseköğretim kurumları mezunları ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı
mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun
olanlar, denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki
ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ve bu
okullara denk mülga okul mezunlarının unvan, yetki ve sorumlulukları
ile ilgili esasları kapsar.
MADDE 50 – 3795 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a) Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun
olanlar ile denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki
ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ve
bu okullara denk mülga okullardan mezun olanlara “teknisyen”,
1170

e) Teknik öğretmen unvanını kazananlar için Yükseköğretim Kurulunca belirlenen mühendislik fakültelerince düzenlenecek iki yarıyıl
süreli mühendislik eğitimi tamamlama programını en fazla dört yarıyıl
içinde bitirenlere dallarında “mühendis”,
MADDE 51 – 3795 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bu Kanun kapsamında unvana sahip personelin yetki ve sorumlulukları, ulusal ve uluslararası meslek standartları ve yeterlilikler çerçevesinde
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Millî Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,
Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak
Mesleki Yeterlilik Kurumunca hazırlanan yönetmelikle belirlenir.
MADDE 52 – 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
FATİH Projesi Kapsamında Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri
EK MADDE 10 – Yurt içi üretimin ve katma değerin artırılması,
teknoloji kazanımının sağlanması, daha önce yurt içinde üretimi bulunmayan ürünlerin üretilebilmesi, yeni teknoloji ve ürünlere yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi ve bilgi toplumuna geçiş
hedefleriyle, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okulöncesi, ilköğretim ve
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ortaöğretim kademelerindeki okulların dersliklerine bilişim teknolojisi
donanımı, yazılımı, ağ altyapısı ve internet erişim imkânının sağlanması,
dersler için çevrim içi ve çevrim dışı ortamlarda e-içerik temin edilmesi
ve e-içerik altyapısının oluşturulması, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı
okullarda görev yapan öğretmenlere ve örgün eğitim gören öğrencilere
e-kitap, tablet bilgisayar ve benzeri ihtiyaçların sağlanması amaçlarıyla Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi
(FATİH) Projesi kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, bu Kanun hükümlerine tabi değildir. Bu madde
uyarınca yapılacak alımlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve
Kamu İhale Kurumunun görüşü alınarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle rekabete açık olacak şekilde düzenlenir.
MADDE 53 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi
ve Kontrol Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
FATİH Projesi Kapsamında Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri
EK MADDE 3 – Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında Millî Eğitim Bakanlığınca
yapılacak yazılım, donanım, dijital içerik alımı, internet erişim hizmetleri sağlanması, ağ altyapısı, AR-GE merkezi, veri merkezi kurulumu
ve bunlara ilişkin her türlü bakım, onarım ve işletme işlerinde üst
yöneticinin onayıyla 15 yıla kadar gelecek yıllara yaygın yüklenmelere
girişilebilir.
MADDE 54 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendinde yer alan “meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek
öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler” ibaresi “meslekî ve
teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan
öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim
ya da alan eğitimi gören öğrenciler” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 55 – 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının
(f ) bendinde yer alan “Resmî meslek ve sanat okulları ile yetkili resmî
makamların izniyle kurulan meslek veya sanat okullarında ve” ibaresi
madde metninden çıkarılmıştır.
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MADDE 56 – 5510 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “meslekî eğitime” ibaresi “meslekî ve teknik
eğitime, meslekî ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya
da alan eğitimine” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 57 – 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci
fıkrasının (k) bendinin birinci cümlesinde yer alan “Meslek liselerinde
okumakta iken veya” ibaresi madde metninden çıkarılmış, aynı bendin
ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Aday çırak, çırak, işletmelerde mesleki eğitim, mesleki ve teknik
ortaöğretim sırasında staj, tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören
öğrencilerin prime esas kazançları ilgili kanunlarında öngörüldüğü
şekilde belirlenir.
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MADDE 58 – 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci
fıkrasının (ı) bendinin dördüncü cümlesine “Bu bent hükümleri;” ibaresinden sonra gelmek üzere “vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim
kurumları ile okul-aile birliklerince çalıştırılanlar hariç olmak üzere”
ibaresi eklenmiştir.
MADDE 59 – 5510 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “meslek liselerinde” ibaresi “meslekî veya
teknik ortaöğretimde okumakta iken” şeklinde değiştirilmiş, “tutulan
öğrenciler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile tamamlayıcı eğitim ya
da alan eğitimi gören öğrenciler” ibaresi, “eğitim gördükleri okullar”
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kurumlar” ibaresi, “yüksek öğrenim sırasında staja tabi tutulan” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya
işletmelerde meslekî eğitim gören” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 60 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 70 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar
olan dönemlerde vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları
ile okul-aile birliklerinin bu Kanunun 81 inci maddesinin birinci
fıkrasının (ı) bendi hükmü uyarınca yararlandıkları teşvikler, usulüne
uygun olarak yararlanılmış sayılır.
MADDE 61 – 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları
Kanununun 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
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Bu Kanun kapsamındaki eğitim-öğretim faaliyetlerini yapan ancak
bu Kanuna uygun olarak kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma
ruhsatı düzenlenmeyen yerleri kuran veya işletenlere brüt asgari ücretin
20 katı idari para cezası uygulanır ve bu yerler valiliklerce kapatılır. Bu
fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyıp özel hukuk
tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler
tarafından açılan özel öğretim kurumlarının kurucularında yabancı
uyruklu gerçek veya tüzel kişilerin ortaklığının tespit edilmesi hâlinde
söz konusu kurumlara brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası
uygulanır ve bu kurumlara yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerin
ortaklığının sona erdirilmesine ilişkin 30 iş günü süre verilir. Söz konusu
süreye rağmen yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerin ortaklığının
sona erdirilmemesi veya aynı kurumda ikinci kez yabancı uyruklu gerçek
veya tüzel kişilerin ortaklığının tespiti hâlinde söz konusu kurumun
kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir. Bu
fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
MADDE 62 – 5580 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci ve
ikinci fıkraları ile beşinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Kurum açma izni verilen kurumlardan iki yıl içerisinde faaliyete
başlamayan, faaliyete başladıktan sonra yönetmelikte belirtilen süreden
daha fazla izinsiz ara veren veya söz konusu izni amacı dışında kullandığı tespit edilen kurumların kurum açma izni ve iş yeri açma ve
çalışma ruhsatı iptal edilir.
Özel öğretim kurumunun;
a) Bakanlıkça onaylı yerleşim planında izinsiz değişiklik yapması,
b) Gerçeğe aykırı reklam ve ilan vermesi veya reklam ve ilanlarda
öğrenci resim ve bilgilerini kullanması,
c) Haftalık ders çizelgesi ve programları Bakanlık izni olmadan
kurumda uygulaması,
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d) Bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmelik ve yönergelerde belirtilen hükümlere aykırı fiillerde bulunması,
e) Mevzuatta belirtilen sayıda personel çalıştırmaması veya mevzuata
aykırı personel çalıştırması,
f ) 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun
genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uymaması,
g) Kurum açma şartlarından herhangi birini kaybetmesi,
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h) Mevzuata uygun olarak kapatılmaması hâllerinde; (a), (b), (c)
ve (d) bentlerindeki fiiller için brüt asgari ücretin beş katı; (e) ve (f )
bentlerindeki fiiller için brüt asgari ücretin on katı ve (g) bendindeki
fiil için brüt asgari ücretin yirmi katı idari para cezası uygulanır. Bu
fıkranın (a), (b), (c), (d), (e), (f ) ve (g) bentlerindeki fiillerin tekrarı
hâlinde idari para cezası miktarı beş kat artırılarak uygulanır ve bu
bentlerdeki fiillerin üçüncü kez tekrarlanması hâlinde ise kurum açma
izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir, (h) bendindeki fiilin
işlenmesi hâlinde brüt asgari ücretin yirmi katı idari para cezası verilir
ve kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir. İdari
para cezası, kurum açma iznini vermeye yetkili makam tarafından verilir.
Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”
Devir ve teslimden kaçınan veya bu görevi savsaklayan kurucu hakkında brüt asgari ücretin yirmi katı idari para cezası uygulanır.
Bu Kanunda belirtilen şartlara uymadan kurumunu kapatanlar ile
soruşturma sonucu kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı
iptal edilen kurucuya beş yıl geçmeden tekrar kurum açma izni veya bir
kurumu devralma ya da bir kuruma ortak olma izni verilmez.
MADDE 63 – 5580 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
Bu Kanun kapsamında açılan mesleki ve teknik anadolu liselerinde
verilen mesleki eğitimin kalitesini, öğretmen ve öğrencilerin mesleki
bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla alan ve dalların özelliklerine
göre Bakanlıkça belirlenen standartlara ve donanıma sahip atölye ve
laboratuvarlarda üretim yapılabilir ve üretilen malların satışından elde
edilen gelir okulun eğitim, öğretim ve yönetim hizmetlerinde kullanılır.
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Üretimde görev alan öğrenci ve personele ödenen pay ile üretim şartlarına
ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 64 – 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “oluşan”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve adaylar ile diğer ilgilileri bağlayıcı
olan” ibaresi eklenmiş ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
j) Bireyselleştirilmiş sınav: Elektronik ortamda her bir adaya aynı
veya farklı zamanlarda adayın verdiği cevaplara ve seviyesine göre soru
sayısının ve soruların niteliğinin değişebildiği sorulardan oluşan sınavı,
k) Deneme soru: Birbirine denk sonuçlar üreten sınavlar yapabilmek
için benzer güçlük derecesi ve ayırt edicilik özellikleri olan soruları tespit
etmek amacıyla gerçek sınavlarda sorulan fakat değerlendirme aşamasında
puanlama dışı bırakılan soruyu,
MADDE 65 – 6114 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü
fıkrasında yer alan “birimlere” ibaresinden sonra gelmek üzere “sınav
görevlendirmeleri,” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında
yer alan “iletişim altyapısı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “yazılım
geliştirme ve güncelleme” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 66 – 6114 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin on ikinci
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Yönetim Kurulu toplantıları ses, görüntü veya yazı nakleden bilişim
sistemleri ile de yapılabilir.
MADDE 67 – 6114 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası,
ikinci fıkrasının (a) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı
maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki (h) ve (ı) bentleri eklenmiş, aynı
maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde ve aynı fıkranın
(g) bendinde yer alan “Dış İlişkiler ve İş Geliştirme” ibaresi “Kurumsal
İlişkiler” şeklinde değiştirilmiş, aynı bende “koordine etmek,” ibaresinden
sonra gelmek üzere “telifler,” ibaresi ve aynı fıkraya aşağıdaki (h) ve (ı)
bentleri eklenmiştir.
(1) Başkanlık, merkez teşkilatı ile doğrudan Başkanlığa bağlı temsilciliklerden ve elektronik sınav merkezlerinden oluşur. Temsilciliklerin
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açılacağı yer ve sayıları Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar
Kurulu kararıyla, elektronik sınav merkezlerinin açılacağı yer ve sayılar
ise Yönetim Kurulunca belirlenir. Başkanlık kadro veya pozisyonlarında
görevli personel tüm iş ve işlemlerinde doğrudan Başkanlığa bağlı olmak
üzere geçici veya sürekli olarak temsilciliklerde veya elektronik sınav
merkezlerinde görevlendirilebilir.
a) Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı.
g) Kurumsal İlişkiler Daire Başkanlığı.
h) Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı.
ı) Engelli Adaylar Daire Başkanlığı.
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a) Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı: Başkanlık tarafından
yapılan sınavlarda sorulacak soruları hazırlamak veya hazırlatmak,
denetlemek ve güvenli bir şekilde şifreleyerek saklamak, soru havuzu
oluşturmak ve güvenliğini sağlamak, soruların geçerlik ve güvenirlik
düzeylerini artırmak; Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
h) Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı: Başta yeni sınav veya
soru türleri ve puanlama yöntemleri olmak üzere Başkanlığın faaliyet
gösterdiği tüm alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak; yeni
yöntem ve teknolojileri takip ederek bunları ülke koşullarına uyarlamak;
bu alanlarda gerekli hizmet içi eğitimler vermek; eğitim programları
düzenlemek; Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
ı) Engelli Adaylar Daire Başkanlığı: Başkanlıkça yapılan sınavlara
başvuruda bulunan engelli adaylar ile ilgili tüm iş ve işlemleri takip
etmek, gerekli raporları toplamak, gerekli bilgilendirmeleri yapmak,
engelli adayların sınavlarının sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için sınav
evrakı ve yardımcı personel konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak,
bunun için gerekli eğitimleri vermek, yurtiçi ve yurtdışı toplantılar
düzenlemek, engelli adayların sınav koşullarını iyileştirici tedbirleri
araştırmak, takip etmek ve ülke şartlarına uyarlamak; Başkan tarafından
verilen benzeri görevleri yapmak.
MADDE 68 – 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin;
1) Üçüncü fıkrasında yer alan “ikiden” ibaresi “dörtten” şeklinde
değiştirilmiştir.
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2) Dokuzuncu fıkrasının beşinci cümlesinde yer alan “üçte birini”
ibaresi “yarısını” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümleler
eklenmiştir.
8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek
Talebe Hakkında Kanun uyarınca Başkanlık adına mecburi hizmet
karşılığı yurt dışına gönderilenlerden doktora öğrenimlerini başarıyla
tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere
Başkanlığın ilgili kadrolarına atananlar, bu fıkra kapsamında belirlenen kadro sayısına bağlı kalmaksızın sözleşmeli yerli uzman olarak da
istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilenler, bu görevleri süresince
aylıksız izinli sayılırlar ve aylıksız izinli sayıldıkları kadro unvanları
dikkate alınmak suretiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendine tabi olmaya devam ederler. Bu görevlerde
geçen hizmet süreleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde
değerlendirilir. Bunlara sözleşmeli personel olarak çalıştıkları süreler
için iş sonu tazminatı ödenmez ve bu şekilde çalışılan süreler bunların
emekli ikramiyelerinin hesabında dikkate alınır.
3) On üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(13) Başkanlıkça yurtiçinde ve yurtdışında sınav soru havuzunda
yer alacak soruların hazırlanmasında görevlendirilenlere ve cevapların değerlendirilmesinde katkısı olanlara soru ücreti; 2 nci maddenin
birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca oluşturulan koordinatörlüklerin
koordinatörüne ve diğer personeline, bina sınav sorumluları ile bina
yöneticilerine, salon başkanlarına, gözetmenlere, sınav güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetlerine, kapalı dönem çalışanlara ve sınav sürecinde
görev alan diğer personele sınav ücreti ödenir. Kadrolu veya sözleşmeli
çalışan personele ayrıca soru ücreti ödenmez. Memuriyet mahalli dışına
sınav görevi için görevlendirilenlerden sınav ücreti ödenenlere 10/2/1954
tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre sadece yol
gideri ödenir. Sınav ve soru ücreti tutarına ilişkin usul ve esaslar; sınavın ve soruların özelliği, sınava katılanların sayısı, görev ve yetkileri,
sınav yerinin özelliği ve çalışma süresi gibi hususlar değerlendirilmek
suretiyle, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Bu fıkrada yer alan
hükümler, yükseköğretim kurumlarının açık öğretim sınavları, kamu
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kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin talepleri üzerine
yükseköğretim kurumlarınca yapılan sınavlar hakkında da uygulanır.
4) On dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurum müdürlükleri ile sınav
koordinatörlüklerinin bu fıkra kapsamındaki mal ve hizmet alımlarına
ilişkin ödemeleri nedeniyle düzenledikleri kâğıtlar damga vergisinden
istisnadır.
5) On beşinci fıkrasının birinci cümlesine “Yönetim Kurulu üyeleri
ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “Başkanlık Müşaviri,” ibaresi ve
aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Soru hazırlama ve denetleme faaliyetlerine ilişkin birimlerde görev
yapanlardan bu fıkra hükümlerine aykırı durumları tespit edilenler
başka birimlerde görevlendirilir.
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6) On sekizinci fıkrasının birinci cümlesine “ihtisaslaşmış” ibaresinden
sonra gelmek üzere “yardımcı doçent,” ibaresi eklenmiştir.
7) On dokuzuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
(20) Başkanlık sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme hizmetleri ile
sınırlı olmak üzere öğretim elemanlarına proje, araştırma ve incelemeler
yaptırabilir, bilimsel raporlar hazırlatabilir. Bu hizmetlerde görev alan
öğretim elemanlarına (40.000) gösterge rakamının ve bir ayda yapılacak
toplam olarak (60.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan
aylık katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı geçmemek üzere
Başkanlıkça belirlenecek tutarda, diğer kanunlardaki düzenleme ve
kısıtlamalara tabi olmaksızın doğrudan ödeme yapılır. Bu fıkra uyarınca
yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun
görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
MADDE 69 – 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin;
1) İkinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Sınavlardan sonra Başkanlık veya yargı mercileri tarafından iptaline
karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların
puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
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2) Üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(3) Sınavlar, adaylara aynı veya farklı sorularla aynı anda veya
farklı zamanlarda, basılı veya elektronik ortamda uygulanabilir. Sınavlar bireyselleştirilmiş sınav şeklinde de yapılabilir. Sınavlarda ek süre
verilmek kaydıyla, adaylara aynı veya farklı sorulardan oluşan deneme
soruları da sorulabilir. Adaylar dâhil hiç kimseye hangi sorunun deneme
sorusu olduğu hakkında bilgi verilmez. Sınav puanları hesaplanırken
güçlük ve ayırt edicilik özelliklerine göre her soru için farklı puan
değeri belirlenebilir. Hangi alan veya konularda hangi sınav türlerinin
uygulanacağına, ihtiyaçlar ve imkânlar çerçevesinde Yönetim Kurulu
tarafından karar verilir.
3) Dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
Soru kitapçıkları, cevap kâğıtları ve diğer sınav evrakının imajlarının
güvenli bir elektronik ortama aynen aktarılması hâlinde bu süreler beklenmeksizin bunlar imha işlemine tabi tutulabilir. Bu suretle elektronik
ortama aktarılan belgeler tüm iş ve işlemlerde geçerli olmak üzere sınav
evrakının aslı hükmündedir.
4) Altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Başkanlık eşdeğerlik belirlediği uluslararası yabancı dil sınav uygulamalarını yapan merkezlerde her türlü inceleme yapabilir veya yaptırabilir.
5) Sekizinci fıkrasının başına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Soru hazırlama faaliyetlerine ilişkin olarak, yayımlanmış ve alenileşmiş her türlü yazılı, görüntülü ve sesli eserlerden yararlanılması veya
iktibas yapılması eğitim ve öğretim kapsamında değerlendirilir, eser ve
eser sahibinin kimliği gizli tutulur.
6) Dokuzuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
(10) Başkanlık tarafından yurtdışında yapılan tüm sınavlarda da bu
Kanun hükümleri uygulanır.
MADDE 70 – 6114 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası
ile dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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(3) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden Başkanlıkça uygun görülenler, ihtiyaç duyulması hâlinde sınav hizmetlerinde
görevlendirilebilir. Başkanlık tarafından görevlendirilenlerin seçiminde
yapılan tercihler görevlendirilmeyen diğer personel açısından bir hak
doğurmaz. Görevlilerin Başkanlıkça belirlenen sınav kurallarına aykırı
davranışlarının tespiti hâlinde mevcut görevlerinin derhal iptalinin yanı
sıra bu personele belirli süreli veya süresiz olarak bir daha sınav görevi
verilmeyebilir. Ayrıca görevlinin sınav kurallarına aykırı davranışının
derecesi gözetilerek disiplin hükümlerinin uygulanması için bağlı olduğu
kurum veya kuruluşa bilgi verilebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin
ilkeler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Sınav sorularına ve sınav sonuçlarına itirazlar, 6/1/1982 tarihli ve
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun ivedi yargılamaya ilişkin
hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilgili kılavuzlarda belirtilen süreler
içinde doğrudan Başkanlığa yapılır.
1180

(6) Elektronik sınav merkezi ihtiyacı bulunan yerlerde mülkiyeti
veya kullanım hakkı üniversitelere, gerçek veya tüzel kişilere ait olan
arsa üzerine elektronik sınav binası inşa etmek isteyen üniversite, gerçek
veya tüzel kişilerce, Başkanlığın uygun göreceği ya da belirleyeceği sınav
merkezi projesine bağlı olarak yapılacak olan binalar ile yapımı devam
eden veya tamamlanmış binaların, on beş yıla kadar kiralanması için
3 üncü madde kapsamında Yönetim Kurulu kararı ile ön protokol yapılabilir. Başkanlıkça gerekli görülen hâllerde hizmet binası ve elektronik
sınav binası ile ilgili diğer tesisler, 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu
Konut Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendine
göre de yaptırılabilir.
MADDE 71 – 6114 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin;
1) Birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Başkanlık, gizlilik ve güvenliğin sağlanması için sınav öncesinde,
sınav sırasında ve sonrasında gerekli bütün tedbirleri alır, ilgili tüm
kurumlarla işbirliği yapar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokoller çerçevesinde veri tabanlarında sınav ve yerleştirmeler
için ihtiyaç duyulan kişisel veri sorgulaması yapabilir.
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2) İkinci fıkrasının birinci cümlesine “istinaden” ibaresinden sonra
gelmek üzere “özel erişim usulleri ile adaylara” ibaresi ve aynı fıkraya
aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
Ancak deneme soruları ve bu sorulara ilişkin bilgi ve belgeler sınav
sonrasında hiçbir surette açıklanmaz ve paylaşılmaz. Bu soruları sınav
sonrasında yetkilendirilmiş görevliler dışında herhangi bir yolla ezberlemek suretiyle de olsa elde ederek kaydeden, saklayan, aktaran ya da
paylaşanlar hakkında 10 uncu madde hükümleri uygulanır. Bireyselleştirilmiş veya elektronik sınavlarda soruların açıklanıp açıklanmayacağı
sınava başvuru aşamasında adaylardan alınacak onaylar çerçevesinde
yürütülür.
3) Üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Başkanlık sınavların her aşamasında ve sınav sonrası işlemlerde her
türlü yazışma, açıklama, görevlendirme ve bilgilendirme işlemlerini,
tebliğ hükmünde olmak üzere sınav görevlilerinin kişisel bilgi ve şifreleri
ile girebildikleri Başkanlıkça sağlanan güvenli elektronik ortamlarda
yapabilir.
4) Dördüncü fıkrasında yer alan “sinyal karıştırıcı” ibaresinden sonra
gelmek üzere “ve her türlü işaret, sembol, ses ve görüntünün ve elektrik
sinyallerine dönüştürülebilen her türlü verinin herhangi bir iletim sistemi
vasıtasıyla gönderilmesi veya alınması yoluyla yapılan iletişimin tespiti
için gerekli teknik araç ve gereçler” ibaresi eklenmiştir.
5) Beşinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
Sınav sırasında veya sınavdan sonra incelenen tutanaklar, kamera ses
ve görüntüleri, telefon kayıtları, ihbarlar veya başka yollarla bu Kanun
ve sınav kurallarının düzenlendiği yönetmelik veya kılavuz esaslarına
aykırılık teşkil eden davranışlarının tespit edilmesi hâlinde adayın
sınavı geçersiz sayılır, bu sınav veya yerleştirmeyle kendisine sağlanan
haklar geri alınır.
6) Altıncı fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
Başkanlık, adaylar ve sınav görevlilerini kapsayacak şekilde biyometrik
yöntemlerle kimlik doğrulaması yapabilir. Biyometrik doğrulamanın
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kullanılmadığı durumlarda; adayların ve sınav görevlilerinin sınav binalarına girişinde nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport
haricinde ilgili kanunlarında resmi kimlik belgesi hükmünde olsa bile
başka bir kimlik belgesi geçerli kabul edilmez. Biyometrik yöntemlerle
kimlik doğrulama uygulamaları için elde edilen veriler sınav hizmetlerinde kullanılmak üzere saklanabilir.
7) Altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
(7) Başkanlık, sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla sınav sırasında
veya sonrasında kopya amaçlı kullanıldığı yolunda şüpheler üzerine ses
ve kamera görüntü çözümleri ile yazı, imza, ifade ve sınav evrakında
her türlü tespit, işleme, karşılaştırma, analiz ve inceleme yapabilir veya
yaptırabilir, doğruluk analizi yapmak üzere gerekli cihazları kullanabilir,
her türlü cihaz içeriğinin kopyasını alabilir.
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(8) Sınavlardan sonra incelenen sınav belgelerinde, elektronik kayıtlarda veya yapılan analizlerde olağandışı bulgulara rastlanması hâlinde
adaylar, maliyeti Başkanlık tarafından karşılanmak üzere Yönetim
Kurulu kararı ile eşdeğer sınava çağrılabilir. Adayın sınavının geçerli
sayılıp sayılmayacağına eşdeğer sınav sonuçlarına bakılarak Yönetim
Kurulu tarafından karar verilir. Çağrıya rağmen eşdeğer sınava katılmayan adayın sınavı geçersiz sayılır.
MADDE 72 – 6114 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci
fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın
ikinci cümlesine “sınava” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve yerleştirmeye” ibaresi, üçüncü cümlesine “bu sınavdaki” ibaresinden sonra
gelmek üzere “veya yasaklılık süresi içinde girmiş olduğu Başkanlıkça
yapılan bir sınavdaki” ibaresi ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Sınavda kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın
sınavı ile çok oturumlu sınavlarda oturumların herhangi birinde kopya
çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın bu oturumlardan
oluşan sınavı iptal edilir.
(9) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan görevlilerin kimlik
bilgilerini, deneme sorularını veya sınavın devam ettiği süre içinde
sınavlarda sorulan soruları aynen veya değiştirerek herhangi bir ortamda
paylaşan, ifşa eden, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan
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araçlarla umuma ileten, yayımlayan veya işleyenler hakkında beşbin
Türk lirası idari para cezası uygulanır. Fiilin tekerrürü hâlinde ceza her
defasında bir kat artırımlı olarak uygulanır. İdari para cezası, 5/12/1951
tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan kaynaklanan
yükümlülükleri ve bu Kanunun 10 uncu maddesindeki ceza hükümlerinin uygulanmasını ortadan kaldırmaz. İdari para cezalarına ilişkin
karar Yönetim Kurulu tarafından verilir. İdari para cezalarına karşı
açılacak davalarda yetkili mahkeme Başkanlık merkezinin bulunduğu
yerdeki idare mahkemeleridir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları
tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir.
MADDE 73 – 6114 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “31/12/2015” ibaresi “31/12/2018” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 74 – 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki madde eklenmiştir.
EK MADDE 21 – Bu maddeyi ihdas eden Kanuna ekli (1) sayılı
listede yer alan kadrolar iptal edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Başkanlığına ait bölümünden çıkarılmış ve bu maddeyi ihdas eden
Kanuna ekli (2) ve (3) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek
bu Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Millî Eğitim
Bakanlığına ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına ait
bölümlerine eklenmiştir.
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Millî
Eğitim Bakanlığına ait bölümünde yer alan Rehberlik ve Denetim
Başkanı ile I. Hukuk Müşaviri kadroları hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiştir.
Bu kanun ile 13 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamede
toplam 120 madde değiştirilmiş,
6 madde yürürlükten kaldırılmıştır.
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(d). 18.01.2017 tarihli 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun:
Özeti
Bu kanun ile,
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•

Uluslararası taşımacılığa ilişkin damga vergisi ve harç istisnası
kapsamına yolcu taşımacılığı alınmakta,

•

Kamu kurum ve kuruluşlarının uluslararası ihale konusu yolcu
taşıma işlerine damga vergisi ve harç istisnası getirilmekte,

•

Üretim sektöründe faaliyette bulunan kurumların birleşmeleri
halinde üç yıl süreyle kurumlar vergisini indirimli ödemelerine
yönelik hüküm getirilmekte,

•

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki gayri maddi hak ve yazılım
teslimlerine KDV’den istisna getirilmekte,

•

İşletmelere kredi garanti kurumları tarafından verilebilecek Hazine
destekli kefalet tutarı 250 milyar Türk lirasına çıkarılmakta,

•

Denizcilik sektörünün teşvik edilmesi ve yabancı bayraklı gemi ve
yatların Türk bayrağına geçmesini teşvik etmek amacıyla konu ile
ilgili vergi, resim ve harçlarda indirim ve istisnalar getirilmekte,

•

Emekli ikramiyesine esas hizmet süresinin hesabındaki 30 yıllık
üst sınırın Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle
konu ile ilgili düzenleme yapılmakta,

•

Para Politikası Kurulu toplantılarının ayda bir kez yapılması
zorunluluğunun yılda en az sekiz kez şeklinde değiştirilmekte,

•

Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş.’nin TOKİ’den olan
alacaklarından, Hazineye olan borcu mahsup edilmek suretiyle,
mevcut borç ve alacakların tasfiyesi sağlanmakta,

•

Hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 2/3’ünü
geçtiği durumlarda, evde bakım yardımlarından faydalananlara
yapılan yersiz ödemelerin söz konusu sınır hangi oranda aşıldıysa
yine aynı oranda geri alınması sağlanmakta,
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•

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan ve öğrencilere yönelik
eğitim ve yurt temini faaliyetinde bulunan vakıflardan Gençlik
ve Spor Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı
tarafından müştereken belirlenen şartları sağlayanlara Hazineye
ve diğer kamu idarelerine ait taşınmazlar üzerinde kırk dokuz yıl
süreli bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanım izni verilmekte,

•

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi için öğretim elemanı kadroları
ihdas edilmektedir.

İçeriği
MADDE 1 – 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 226 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önce otuz yıldan fazla emekli ikramiyesine müstahak hizmet süreleri
bulunmasına rağmen, otuz tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, otuz yılı aşan her tam hizmet yılı için 50 Türk
lirasının altında olmamak üzere, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki
emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylıklarının başlangıç
tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler
dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin, kendilerinin
veya hak sahiplerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden
bir yıl içerisinde başvuruda bulunmaları şartıyla, 7.500 Türk lirasına
kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde, varsa
kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenir. Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp dava açmamış olanların
başvuruları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılır. Bu
fıkra kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı hiçbir şekilde 100
Türk lirasının altında olamaz.
Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, dava
öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar birinci fıkra hükümlerine göre ödenir.
Mahkemelerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış
davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer
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olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılır ve
vekalet ücretinin dörtte birine hükmedilir. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun
yollarına başvurulmaz ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
yapılan itiraz veya temyiz başvurularından vazgeçilmiş sayılır.
MADDE 2 – 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (e) bendinde yer alan
“münhasıran yük” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve (f ) bendinde
yer alan “yük taşımacılığından döviz olarak kazanılan navlun bedellerinin” ibaresi “yük ve yolcu taşımacılığından döviz olarak kazanılan
bedellerin” şeklinde değiştirilmiştir.

1186

MADDE 3 – 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun ek
1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (e) bendinde yer alan “münhasıran yük” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve (f ) bendinde yer
alan “yük taşımacılığından döviz olarak kazanılan navlun bedellerinin”
ibaresi “yük ve yolcu taşımacılığından döviz olarak kazanılan bedellerin”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – 492 sayılı Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak
harçlar:” başlıklı bölümünün başlığında ve birinci cümlesinde yer alan
“ve bunların vizelerinden” ibareleri ile üçüncü cümlesinde yer alan “ve
yapılacak vize” ibaresi metinden çıkarılmıştır.
MADDE 5 – 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası Kanununun 22/A maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Para Politikası Kurulu toplantıları, Başkan (Guvernör)’ın çağrısı
üzerine yılda en az sekiz defa yapılır. 21 inci maddenin ikinci fıkrasının
diğer hükümleri ile üçüncü fıkrası, Para Politikası Kurulu toplantıları
için de uygulanır.
MADDE 6 – 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler
Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 15 – Gerçeğe uygun olmayan belge ve sağlık kurulu
raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu Kanunun ek 7 nci maddesi
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kapsamında fazla ve yersiz ödenen ve geri alınması gereken tutarlar ile
bunlardan doğan faizler terkin olunur. Bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten önce bu kapsamda tahsil edilmiş olan tutarlar bakımından
ilgili kişiler lehine hiçbir şekilde alacak hakkı doğmaz ve yapılmış olan
tahsilatlar iade edilmez. Açılmış olan davalarda yargılama gideri ile
vekâlet ücretine hükmolunmaz, hükmolunanlar tahsil edilmez.
MADDE 7 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine “teçhizat teslimleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile belge kapsamındaki
yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 8 – 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (4) numaralı
fıkrasının (p) bendinde yer alan “arsa ve arazi teslimleri,” ibaresinden
sonra gelmek üzere “belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki
taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler,” ibaresi
eklenmiş; (r) bendinde yer alan “veya belediyeler ile il özel idarelerinin
mülkiyetinde,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
MADDE 9 – 3065 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 36 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önce belediyeler ve il özel idareleri tarafından iktisadi işletme oluşturmaksızın yapılan taşınmaz teslimlerinde katma değer vergisi aranmaz,
bu nedenle geçmişe dönük herhangi bir tarhiyat yapılmaz, daha önce
yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi
kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir, tahsil edilen
tutarlar red ve iade edilmez.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye
Maliye Bakanlığı yetkilidir.
MADDE 10 – 3065 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 37 – İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik
belgesi kapsamında;
a) Asgari 50 milyon Türk lirası tutarında sabit yatırım öngörülen
yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve
2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,
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b) 50 milyon Türk lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017
yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi
izleyen yıl içerisinde, talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade
olunur. Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade
edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren
gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun
meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlar.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye
Maliye Bakanlığı yetkilidir.
MADDE 11 – 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun
geçici 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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Bu Kanun kapsamında yer altındaki maden işlerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki maden işlerine ilişkin
11/9/2014 tarihi ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla,
5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında devam eden sözleşmeler ile bu Kanun kapsamındaki rödövans
sözleşmelerinde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 41,
53 ve 63 üncü maddelerinde 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunla
yapılan değişiklikler ile bu Kanunun ek 9 uncu maddesiyle sınırlı olmak
kaydıyla meydana gelen maliyet artışları fiyat farkı olarak ödenir. Fiyat
farkı ödenmesine ilişkin esas ve usuller; 4735 sayılı Kanun kapsamında
imzalanan sözleşmeler için Kamu İhale Kurumunun teklifi, rödövans
sözleşmeleri için ise Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca
belirlenir.
MADDE 12 – 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun
235 inci maddesinin (4) numaralı fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Kara, deniz ve hava ulaşım araçları hakkında verilen el koyma kararları, bu araçların siciline şerh verilmek suretiyle icra olunarak el koyma
ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi işlemlerine devam edilir.
MADDE 13 – 4458 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 9 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önce bu Kanunun 235 inci maddesi uyarınca el konularak mülkiyetin
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kamuya geçirilmesi kararı verilen kara ulaşım araçları ile ilgili olarak
bu maddenin yürürlüğe girdiği ayı takip eden altıncı ayın sonuna kadar
ilgili gümrük idaresine başvurulması ve taşıtın ilk iktisabında ödenen
özel tüketim vergisinin %25’ine tekabül eden tutarın, başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili tahsil dairesine ödenmesi halinde, el
konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kaldırılır ve el konulan
araç, sahibine iade edilir. Bu karar gümrük idaresi tarafından ilgili
mahkemeye bildirilir. Tasfiyesi tamamlanmış ulaşım araçları için bu
fıkra kapsamında başvurular kabul edilmez.
Birinci fıkrada belirtilen oran bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önce serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ilk iktisabı gerçekleşmiş
kara ulaşım araçları ile ilgili olarak, bu Kanunun 235 inci maddesi
kapsamında el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmesi gereken fiilin gümrük idaresince tespit edilmesinden önce ve birinci
fıkrada belirtilen süre içinde kendiliğinden bildirilmesi durumunda
%15 olarak uygulanır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir.
MADDE 14 – 16/12/1999 tarihli ve 4490 sayılı Türk Uluslararası
Gemi Sicili Kanunu İle 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye bu fıkradan sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek gemilere ve yatlara ilişkin
alım, satım, ipotek, tescil, kredi, gemi kira, zaman çarteri ve tüm navlun
sözleşmeleri damga vergisine ve harçlara; bu işlemler nedeniyle alınacak
paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine ve fonlara tabi tutulmaz.
Birinci ve ikinci fıkra hükümleri, gemi ve yatların, Türk Uluslararası
Gemi Sicilinden terkin edilerek bir başka sicile kaydedilmek üzere veya
sair suretlerle devri aşamasında da uygulanır. Ancak, bu Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Türk Uluslararası Gemi
Siciline kaydedilen gemilerin, bu sicilden terkin edilerek başka bir sicile
kaydedilmek üzere veya sair suretlerle devri halinde, bunların en az
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altı ay süreyle Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olarak işletilmiş
olması şartı aranır.
MADDE 15 – 4490 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 3 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce,
bu Kanun kapsamında tescile tabi deniz araçları arasında bulunan
gemi ve yatların Türk Uluslararası Gemi Sicilinden terkin edilerek bir
başka sicile kaydedilmek üzere veya sair suretlerle devrine ilişkin olarak
bu Kanunun 12 nci maddesi kapsamında istisnalardan yararlananlar
hakkında, yararlandıkları bu istisna dolayısıyla geçmişe dönük herhangi
bir tarhiyat yapılmaz, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa
açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden
tutarlar terkin edilir, tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye
Maliye Bakanlığı yetkilidir.
1190

MADDE 16 – 3065 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
Ancak mahsuben iade edilmeyen vergi, Maliye Bakanlığınca belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibarıyla yılı içinde
nakden iade edilebilir.
MADDE 17 – 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik
Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun ek 1 inci maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
Katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihten önceki
bir tarihte Devlet katkısı hesaplamasına konu edilmesi nedeniyle erken
ödenen Devlet katkısı tutarlarına, Devlet katkısının Müsteşarlıkça fiilen
ödendiği tarih ile ödenmesi gereken tarih arasındaki süre için, emeklilik
gözetim merkezi tarafından 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranı esas alınarak gecikme bedeli hesaplanır.
Hesaplanan bedelin, Devlet katkısının Müsteşarlıkça ödenmesi gereken
tarihten şirketin ödeme yaptığı tarihe kadar 6183 sayılı Kanunun 51
inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranına göre hesaplanan
faiziyle birlikte ilgili vergi dairesine ödenmesi gerektiği hususu emeklilik
gözetim merkezi tarafından şirkete ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine
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göre gerekli takibatın yapılması amacıyla durum şirketin bağlı olduğu
vergi dairesine bildirilir.
MADDE 18 – 4632 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin birinci
fıkrasının ilk cümlesi “Türk vatandaşı veya 29/5/2009 tarihli ve 5901
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olup
kırk beş yaşını doldurmamış olanlardan; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre çalışmaya başlayanlar
ile 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici
20 nci maddesi kapsamında kurulmuş olan sandıkların iştirakçisi olarak
çalışmaya başlayanlar, işverenin bu Kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dâhil edilir.” şeklinde
değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının ilk cümlesinden sonra
gelmek üzere “506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında
kurulmuş olan sandıkların iştirakçisi olan çalışanlar için bu çalışanların
bağlı bulunduğu sandığa, katılım payı, kesenek veya diğer adlar altında
ödediği tutarların hesaplanmasına esas kazancının yüzde üçüne karşılık
gelen tutardır.” cümlesi eklenmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasında
yer alan “Bankalar, Sosyal Güvenlik Kurumu” ibaresinden sonra gelmek
üzere “506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklar ile bunların ilgili bulundukları kuruluşlar” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 19 – 4632 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine “kırk beş
yaşını doldurmamış olan çalışanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile
506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında kurulmuş olan
sandıkların iştirakçisi olarak çalışanlardan Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihte kırk beş yaşını doldurmamış olanlar” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 20 – 4632 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 3 – 1/1/2013 ila bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasındaki sürede, katkı payının şirket hesaplarına nakden
intikal ettiği tarihten önceki bir tarihte Devlet katkısı hesaplamasına
konu edilmesi nedeniyle, erken ödenen Devlet katkısı tutarlarına Devlet
katkısının Müsteşarlıkça fiilen ödendiği tarih ile ödenmesi gereken tarih
arasındaki süre için, emeklilik gözetim merkezi tarafından 6183 sayılı
Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranı esas alınarak gecikme bedeli hesaplanır. Hesaplanan bedelin, Devlet katkısının
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Müsteşarlıkça ödenmesi gereken tarihten şirketin ödeme yaptığı tarihe
kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı
oranına göre hesaplanan faiziyle birlikte ilgili vergi dairesine ödenmesi
gerektiği hususu emeklilik gözetim merkezi tarafından şirkete ve 6183
sayılı Kanun hükümlerine göre gerekli takibatın yapılması amacıyla
durum ilgili şirketin bağlı olduğu vergi dairesine bildirilir.
1/1/2013 ila bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasındaki sürede,
erken ödenen Devlet katkısı tutarları kapsamında, ilgili dönemde gerçekleştirilmiş olan iade işlemleri geçerliliğini korur.
MADDE 21 – 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz
Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasında
yer alan “31.12.2000” ibaresi “19/7/2003” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 22 – 4706 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. “EK MADDE 4 – Türkiye Kızılay Derneği,
Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Türkiye Yeşilay Vakfı ile Darülaceze Başkanlığı, Darüşşafaka Cemiyeti ve Türk Hava Kurumu tarafından kuruluş
amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan mülkiyeti Hazineye kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde
adı geçen Dernek, Vakıf, Başkanlık, Cemiyetler ve Kurum lehine kırk
dokuz yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilir. Devletin hüküm
ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde ise bunlar adına bedelsiz kullanma izni verilebilir. Bunlardan ayrıca hasılat payı alınmaz.
İrtifak hakkı tesis edilen taşınmazların tapu kütüğüne, amacı dışında
kullanılmayacağına ilişkin şerh konulur.
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardan öğrencilere
yönelik eğitim ve yurt temini faaliyeti bulunanlardan Gençlik ve Spor
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
müştereken belirlenen şartları sağlayanlar lehine, kuruluş amaçlarına
uygun olarak kullanılmak üzere mülkiyeti Hazineye veya kamu kurum
ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde kırk dokuz yıl süre ile bedelsiz
irtifak hakkı tesis edilebilir. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde ise bunlar adına bedelsiz kullanma izni verilebilir.
Bunlardan ayrıca hasılat payı alınmaz. Bu şekilde irtifak hakkı tesis
edilen veya kullanma izni verilen taşınmazlardan söz konusu vakıflar
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tarafından elde edilen gelirin tamamı, münhasıran öğrencilere yönelik
eğitim kurumlarının veya yurtların yapım, bakım, onarım, işletim ve
benzeri giderlerinin karşılanmasında kullanılır. İrtifak hakkı tesis edilen taşınmazların tapu kütüğüne, amacı dışında kullanılmayacağına
ilişkin şerh konulur.”
MADDE 23 – 4706 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 21 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile mülkiyeti Hazineye veya
kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde lehine bedelli
olarak irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen Bakanlar
Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardan öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyeti bulunanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten sonra Kanunun ek 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre
belirlenecek şartları taşımaları koşuluyla bir yıl içinde talep etmeleri
halinde, bedelli olarak tesis edilen irtifak hakkı veya verilen kullanma
izni, hasılat payı alınmaksızın kırk dokuz yıl süreli bedelsiz irtifak hakkına veya kullanma iznine dönüştürülebilir. Bu madde kapsamında kalan
taşınmazların kullanımlarıyla ilgili olarak tebliğ edilen veya tahakkuk
ettirilen kullanma izni ve irtifak hakkı bedelleri tahsil edilmez, tahsil
edilenler iade edilmez.
MADDE 24 – 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı
ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 nci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2 milyar Türk Lirasına” ibareleri
“25 milyar Türk lirasına” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 25 – 4749 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 28 – Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 28/3/2001
tarihli ve 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Yüksek
Planlama Kurulu Kararı kapsamında ihraç ettiği borçlanma senetlerinden kaynaklı Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş.’ye olan
borçları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih esas alınarak belirlenen
tutar üzerinden Müsteşarlığa nakledilir.
Müsteşarlık, Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş.’nin
15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası
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Anonim Şirketi Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesi kapsamında
Müsteşarlığa olan ve diğer Hazine alacağı kapsamında izlenen borçlarını birinci fıkra çerçevesinde nakledilen tutardan takas ederek mahsup
işlemini gerçekleştirir.
Yukarıdaki fıkralar kapsamında yapılacak nakil, takas ve mahsup
işlemleri sonrasında oluşan bakiye tutarın ödenmesine ilişkin usul ve
esaslar Bakan tarafından belirlenir ve bu tutar Müsteşarlık bütçesine
konulacak ödenekten karşılanır.
Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş. ve Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı, bu madde kapsamında gerçekleştirilen nakil, takas ve mahsup
işlemlerinden sonra bilançolarında gerekli düzeltmeleri yapar.
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Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek nakil, takas ve mahsup
işlemlerini Bakanın teklifi üzerine bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla
ilişkilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
MADDE 26 – 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini
ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için
Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen geç ödeme
zammı ile birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri şartıyla
Kanun hükümlerinden yararlandırılır.
(2) Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi
gereken taksitlerin ödeme süreleri, 11 inci maddenin onuncu ve onbirinci fıkralarına göre ödenecek taksitler hariç olmak üzere, taksit ödeme
sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır.
(3) Kanunun 10 uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası kapsamında
başvuruda bulunarak mücbir sebep hâlini sonlandıran ancak, mücbir
sebep ilanı nedeniyle verilmeyen beyanname ve bildirimleri fıkrada
öngörülen sürede vermeyen mükellefler tarafından söz konusu beyanname
ve bildirimlerin 30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) verilmek ve
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tahakkuk eden vergilerin ilk taksiti birinci fıkrada, diğer taksitleri ise
ikinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmek şartıyla anılan fıkra
hükümlerinden yararlanılır.
(4) Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçenekleri tercih
edilerek yapılandırılan alacakların tamamının, birinci fıkrada belirtilen
süre ve şekilde ödenmesi şartıyla Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü
fıkrasının (b) bendi hükmüne göre indirim yapılır ve katsayı uygulanmaz.
(5) Kanun kapsamında peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak
yapılandırılan tutarları süresinde ödemeyerek Kanundan yararlanma
hakkını kaybedenlerce, 30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili
idareye yazılı olarak başvuruda bulunularak taksitli ödeme seçeneğinin
tercih edilmesi ve ilgili katsayı uygulanmak suretiyle yapılandırılan
tutarın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmesi gereken
taksitlerin birinci fıkrada, diğer taksitlerin ise ikinci fıkrada belirtilen
süre ve şekilde ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılır.
(6) Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların anılan
fıkra hükümlerine göre ödenmemesi nedeniyle bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarih itibarıyla Kanun hükümlerini ihlal etmiş olan borçluların
ihlale neden olan tutarları, birinci fıkrada belirtilen sürede ödemeleri
ya da bu süre içerisinde veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önce yaptıkları başvurulara dayanılarak 6183 sayılı Kanunun 48 inci
maddesine göre çok zor durumda olduklarının tespit edilmesi halinde
bu borçlular da Kanun hükümlerinden yararlandırılır.
(7) Kanunun 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası hükümlerinden
yararlanmak üzere başvuruda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarih itibarıyla Kanun hükümlerini ihlal eden borçluların ihlale
neden olan tutarları bu maddede belirtilen süre ve şekilde, ödeme süresi
gelmemiş taksitleri ise Kanunda öngörülen şekilde tamamen ödemeleri
halinde ilgili mevzuat uyarınca kesilmesi gereken vergi cezaları ve para
cezalarının kesilmesinden ve tahakkuk edip etmediğine bakılmaksızın bu
alacaklardan ve bunlara ilişkin fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.
(8) Bu madde hükümlerinden yararlanan borçlulardan, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanun kapsamında yapılandırılan
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alacaklara karşılık cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarlar, bu Kanuna
göre ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlamak
üzere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak bu madde hükmüne
göre mahsup edilir. Bu şekilde yapılan mahsup sonrasında bu Kanun
hükümlerine göre ödenmesi gereken tutarlardan fazla ödendiği tespit
edilen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilir.
(9) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarın tamamını Kanunun
10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmüne göre indirim uygulanmaksızın ödeyenler, 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih
dahil) yazılı olarak talep etmeleri durumunda, anılan bent hükmünden
yararlanır ve fazla ödenen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red
ve iade edilir.
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MADDE 27 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 71 – Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları
hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;
a) 2016 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve
hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulunca
belirlenen tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme
gün sayısını geçmemek üzere, 2017 yılında cari aya ilişkin verilen aylık
prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
b) 2017 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden
bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
2017 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için Bakanlar Kurulunca
tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu
tutar Hazinece karşılanır.
Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş
birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak
şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin
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değiştirilmesi gibi Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı
işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını
2017 yılı için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve
bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.
İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2017 yılına ilişkin
olarak, aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet
beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini
yasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli memurlarca
yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak
bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının
tespit edilmesi, Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme
cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hâllerinde bu maddenin
birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanmaz. Ancak
Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası
ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine
göre tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam
ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır.
Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, bir önceki yılın aynı
ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiş olması
hâlinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınır. 2016 yılından önce bu Kanun
kapsamına alınmış ancak 2016 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri
hakkında birinci fıkranın (b) bendi hükümleri uygulanır.
Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından
karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin Hazinece
karşılanacak tutardan az olması hâlinde sadece sigorta prim borcu kadar
mahsup işlemi yapılır.
3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri asgari
ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için birinci
fıkranın uygulanmasında (a) bendi uyarınca belirlenecek günlük kazanç
iki kat olarak ve 2016 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık
prim ve hizmet belgelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde
50’sini geçmemek üzere, 2017 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim
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ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde
bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate
alınır.
Bu madde hükümleri, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci
fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için uygulanmaz.
4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c)
ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca
yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık
çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü
işçilikler için birinci fıkra uyarınca Hazine tarafından karşılanacak
tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilir.
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2017 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemlerine ilişkin yasal süresi
dışında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya Maliye
Bakanlığına verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı
sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmaz.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının
görüşleri alınmak suretiyle Kurum tarafından belirlenir.”
MADDE 28 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 72 – Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör
işverenlerinden, 2016 yılı Aralık ayı için geçici 68 inci, 2017 yılı Ocak
ve Şubat ayları için geçici 71 inci madde kapsamında Hazine katkısına
müstahak olanların, anılan maddeler uyarınca Hazine katkısı hesabında
ilgili aylarda dikkate alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile
çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden
hesaplanacak 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait
sigorta prim tutarlarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları
içerisinde Kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara
ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılır. Bu maddenin uygulamasında,
2016 ve 2017 yılı içerisinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerleri
için sigorta primlerini yasal süresinde ödeme şartı aranmaz.
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Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.
MADDE 29 – 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanununun 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
(5) 19 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında birleşen sanayi
sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta
büyüklükteki işletmelerin, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde
münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile bu kapsamda
birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil
olmak üzere üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde
ettiği kazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranını %75’e
kadar indirimli uygulatmaya, bu indirim oranını, sektörler, iş kolları,
üretim alanları, bölgeler, hesap dönemleri itibarıyla ya da orta ve yüksek
teknolojili ürün üreten veya imalatçı ihracatçı kurumlar için ayrı ayrı
veya birlikte farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu; bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
MADDE 30 – 5520 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Mükelleflerin 2017 takvim yılında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki
yatırım harcamaları için, bu Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde “%55”, “%65” ve “%90” şeklinde yer alan kanuni
oranlar sırasıyla “%70”, “%80” ve “%100” şeklinde ve (c) bendinde
“%50” şeklinde yer alan kanuni oran ise “%100” şeklinde uygulanır.
MADDE 31 – 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci
fıkrası uyarınca gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle
açılan kamu davalarında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
el konulan ve müsadere kararı verilmemiş kara taşıtları ile ilgili olarak;
a) Taşıtın tasfiyesinin tamamlanmamış olması,
b) Bu maddenin yürürlüğe girdiği ayı takip eden altıncı ayın sonuna
kadar ilgili gümrük idaresine başvurulması ve taşıtın ilk iktisabında
ödenmesi gereken özel tüketim vergisinin %25’ine tekabül eden tutarın başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili tahsil dairesine
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ödenmesi,şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde el koyma kararı
kaldırılır ve el konulan aracın sahibine iade edilmesine karar verilir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen kamu davalarında, eşyanın müsaderesi
yerine eşyanın gümrüklenmiş değerinin ödenmesine karar verilir.
(3) Birinci fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye
Adalet Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı
müştereken yetkilidir.
MADDE 32 – 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun
11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
(6) Hasarın giderilmesine ve tazminatın ödenmesine yönelik olarak
ilgili mevzuat çerçevesinde orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçaların kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili sigorta genel şartlarında
belirlenir.
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MADDE 33 – 22/1/2009 tarihli ve 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve
Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olup da; kullandığı nakdî
ve gayrı nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve
bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan
çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin
19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun ek 1 inci
maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken
kısmının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde
tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle
yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar
tarafından dikkate alınmayabilir.
(2) Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü
uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.
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MADDE 34 – 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 12 nci maddesinin birinci
fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “1/1/2017” ibaresi “1/1/2019”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 35 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“1/1/2017” ibaresi “1/1/2019” ve “1/1/2018” ibaresi “1/1/2020” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 36 – 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu
İş Sözleşmesi Kanununun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“başkanlarından en kıdemli olanının başkanlığında;” ibaresi “başkanları
arasından başkanlık süresi en fazla olanın başkanlığında;” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 37 – 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları
Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 23 – Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde kullanılmak
üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar
ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin
anılan Üniversiteye ait bölümüne eklenmiştir.
MADDE 38 – 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
Yabancı bayrak çekilmiş olan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin
Türk bayrağına geçişine ilişkin istisnalar
GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih
itibarıyla yurtdışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan Türk
Gümrük Tarife Cetvelinin 8901.10.10.00.11 ve 8901.10.90.00.11
numaralarında yer alan mallar ile 89.03 tarife pozisyonunda yer alan
mallardan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin, Türkiye’deki gerçek
veya tüzel kişilere bedelsiz olarak intikali veraset ve intikal vergisinden;
bunların Türkiye’ye ithali ile kayıt ve tesciline ilişkin iş ve işlemler,
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2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifede
yer alan bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden alınacak harçlar hariç
olmak üzere, gümrük vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç, fon ve
paylardan müstesnadır.
(2) Birinci fıkra kapsamına giren gemi, yat, kotra, tekne ve gezinti
gemilerinin, Türkiye’ye ithali veya kayıt ve tescili öncesi dönemlere
ilişkin olarak, bunları Türkiye’ye ithal edenler veya adlarına kayıt ve
tescil ettirenler hakkında bunların ediniminden kaynaklı vergi incelemesi veya tarhiyat yapılmaz, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan
varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk
eden tutarlar terkin edilir, tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez.
Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye
Bakanlığı yetkilidir.
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Bu kanunla; 21 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamede
toplam 45 madde değiştirilmiştir.
(e). 09.02.2017 tarihli 6772 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun:
Özeti
Bu kanun ile,
•

Serbest bölgelerin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin birtakım düzenlemeler yapılmakta,

•

Serbest bölgelerde verilebilecek lojistik ve benzeri hizmet sunumu
kolaylaştırılmakta, ülke ekonomisinin ihtiyaçları ve cari açığın
azaltılması bakımından önem arz eden uluslararası yatırımları
çekmede serbest bölgelerin bir politika aracı haline getirilmekte,

•

Serbest bölge kuruluş ve faaliyetleri esnasında ortaya çıkan kamulaştırma ihtiyaçlarının karşılanmasında, acele kamulaştırma usulünün kullanılabilmesi, kamulaştırma bedelinin ve buna ilişkin masrafların işletici şirketlerce karşılanabilmesi, çevresel etki
değerlendirmesi sürecinin, bölgelerin kuruluş amaçlarına uygun
bir işleyiş kazandırılarak hızlandırılmasına yönelik hükümler
getirilmekte,
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•

Türkiye İhracatçılar Meclisinin ve İhracatçı Birliklerinin kamu
kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olduğu hususu tanımlanmakta ve bunun gerektirdiği mevzuat değişiklikleri yapılmakta,

•

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda 5910 sayılı
Kanun’un ilgili maddeleri Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı
Birliklerinin kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olma
statülerine uygun hale getirilmekte,

•

Ekonomi Bakanlığının yurt dışı teşkilatına ilişkin bazı değişiklikler yapılmakta,

•

637 sayılı KHK’da yapılan değişiklikle, ihracata yönelik Devlet
yardımları kapsamında Destekleme ve İstikrar Fonundan verilen
krediler ile destek ödemelerinden fazla/yersiz yararlananlardan bu
tutarların 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca tahsiline ilişkin
hususlar düzenlenmektedir.

İçeriği
MADDE 1 – 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş,
ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya
aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
Bakanlar Kurulu bu arazi ve tesislerin acele kamulaştırılmasını
kararlaştırabilir. Arazi ve tesislerin kamulaştırılmasında kamulaştırma
bedelleri ile kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği diğer giderlerin,
kamulaştırma talebinde bulunan işletici tarafından karşılanması Bakanlar Kurulunca kararlaştırılabilir.
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile bunlar üzerinde
bulunan bina ve tesisler kiralanabilir veya aynı süre ile kullanma izni
verilebilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına tahsis edilen arazi
ve binalar için Milli Savunma Bakanlığının görüşü alınır. Arazisi özel
mülkiyete ait serbest bölgelerde kullanıcı niteliğini haiz olmayan mülk
sahipleri, aidat ve benzeri bölge katılım bedelleri bakımından kullanıcılarla aynı mali yükümlülüklere tabidir.
MADDE 2 – 3218 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına
“Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber;” ibaresinden
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sonra gelmek üzere “yer ve sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenmiş,”
ibaresi eklenmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bu Kanun kapsamında kazançları gelir veya kurumlar vergisinden
istisna tutulan kullanıcılar ve işleticiler, yatırım ve üretim safhalarında
Bakanlar Kurulunca belirlenecek vergi dışı teşviklerden yararlandırılır.
Bu Kanun kapsamında kazançları gelir veya kurumlar vergisinden istisna
tutulmayan kullanıcılar, yatırım ve işletme safhalarında bu Kanun kapsamında yararlanılmayan vergi ve vergi dışı teşviklerden ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde yararlandırılır.
MADDE 3 – 3218 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına
aşağıdaki cümle ve aynı maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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Ücrete tabi olarak yurt dışından getirilen mallar ile imalatçı kullanıcılar tarafından üretilen malların, bölge içinde satılması ve sonrasında
Türkiye’ye çıkarılması hallerinde birinci fıkranın (b) bendi hükmü
uyarınca ücret alınır.
Bakanlar Kurulu stratejik, büyük ölçekli veya öncelikli yatırımlar ile
konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar
verilen yatırımlara yönelik olarak bu maddede yer alan oranları bölge,
sektör, faaliyet alanı veya yatırım türü itibarıyla sıfıra kadar indirmeye,
farklılaştırmaya veya kanuni seviyesine kadar artırmaya yetkilidir.
MADDE 4 – 3218 sayılı Kanunun 8 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut ikinci
fıkrasında yer alan “Yeni Türk Lirasını” ibaresi “Türk Lirasını” şeklinde
değiştirilmiştir.
Serbest bölgelerde faaliyette bulunan işletmelerde yatırım amaçlı
olarak kullanılan makine ve ekipmanın bakım onarım ihtiyaçlarının
Türkiye’nin diğer yerlerinde karşılanması, bölge faaliyetleri sonucu ortaya
çıkan atık ve hurdaların Türkiye’ye çıkarılması, Türkiye’nin diğer yerlerinde yapılacak film çekim faaliyetlerinde kullanılacak araç-gereç ve
ekipmanın bölgeden geçici çıkışı ve benzeri özellik arz eden durumlarda
vergi mükellefiyetine ilişkin hükümler hariç olmak üzere, iş ve işlemlerin
basitleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük
ve Ticaret Bakanlığınca müştereken belirlenir.
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MADDE 5 – 3218 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
İşletme Sözleşmelerinin Yenilenmesi, Değiştirilmesi ve Süre Uzatımı
EK MADDE 1 – İşletme sözleşmesinin sona ermesinden önce, işletici
tarafından işletme sözleşmesinde belirtilen taahhütlerin yerine getirilmiş
olması ve Ekonomi Bakanlığının geleceğe yönelik yatırım taleplerinin
kabul edilmesi halinde; 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi
kapsamındaki gelirlerin artırılması veya Ekonomi Bakanlığının mali
yükümlülüklerinin azaltılması bakımından mevcut sözleşmelerdeki
hükümler yeniden düzenlenmek suretiyle, sözleşme süresi Ekonomi Bakanlığınca belirlenen süreler itibarıyla uzatılabilir.
Birinci fıkrada yer alan şartların sağlanamaması veya sair nedenlerle
işletme sözleşmesi sona erecek serbest bölgelerde, işletme izninin 49 yılı
geçmemek üzere yeniden verilmesine ilişkin iş ve işlemlerde Ekonomi
Bakanlığınca 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunda düzenlenen usul ve esaslar kıyas yoluyla
uygulanır. Bu usule göre belirlenecek kamu kurum veya kuruluşları ile
yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere, Ekonomi Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile işletme izni verilebilir. Bu maddenin
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
İkinci fıkra kapsamında yürütülen çalışmalar tamamlanıncaya kadar
geçecek sürede iş ve işlemler Bakanlık tarafından yürütülür.
MADDE 6 – 3218 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
Yurt Dışında Bölgeler Kurulması
EK MADDE 2 – 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12
nci maddesinde yer alan serbest bölgeler, özel bölgeler, dış ticaret merkezleri ve lojistik merkezlerin yurt dışında kurulacağı ülkeleri belirlemeye
Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu bölgelerin, Türkiye’de yerleşik bir şirket
eliyle kurulmasına ve işletilmesine Bakanlar Kurulunca izin verilir.
Birinci fıkrada belirtilen bölgelerin kurulmasına, işletilmesine ve
tasfiyesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
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Yurt dışında kurulan bölgelere Türkiye’de yerleşik şirketlerce yapılacak
yatırımlara yönelik devlet yardımlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu
yetkilidir.
MADDE 7 – 3218 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendinin ilk cümlesine “elde ettikleri kazançları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile serbest bölgelerde, bakım, onarım, montaj,
demontaj, elleçleme, ayrıştırma, ambalajlama, etiketleme, test etme,
depolama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan ve hizmetin tamamını
Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt
dışında bulunanlara veren hizmet işletmelerinin, söz konusu hizmetlere
konu malların serbest bölgelerden Türkiye’ye herhangi bir şekilde girişi
olmaksızın yabancı bir ülkeye gönderilmesi şartıyla bu hizmetlerden
elde ettikleri kazançları” ibaresi eklenmiş ve (b) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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b) Bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini yurt
dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri
ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk
eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir. Bu oranı %50’ye kadar
indirmeye ve kanuni seviyesine kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu
yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu yetkiyi, stratejik, büyük ölçekli veya
öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında
desteklenmesine karar verilen yatırımlara yönelik olarak, bölge, sektör
ya da faaliyet alanı itibarıyla farklılaştırarak veya kademelendirerek
kullanabilir. Yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden
zamanında tahsil edilmeyen vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla
birlikte tahsil edilir.
MADDE 8 – 3218 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında
yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığından” ibaresi “Ekonomi Bakanlığından”, 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı” ibaresi “Ekonomi Bakanlığı” ve aynı maddenin son fıkrası ile
geçici 5 inci maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığınca” ibaresi
“Ekonomi Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 9 – 3218 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 10 – 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (f ) fıkrasına “Organize sanayi bölgeleri”
ibaresinden sonra gelmek üzere “serbest bölgeler” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 11 – 18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar
Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten
kaldırılmış ve maddenin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
İhracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısının dünya pazarlarında
güçlendirilmesini teminen TİM nezdinde oluşturulan Türkiye Tanıtım
Grubunun gelirleri, ihracat işlemleri üzerinden FOB bedelin onbinde
üçüne kadar Bakanlıkça belirlenen oranda kesilen katkı paylarından
oluşur. Türkiye Tanıtım Grubunun oluşumu, görev ve faaliyetleri ile
çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.
MADDE 12 – 5910 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte
İhracatçı Birlikleri nezdinde faaliyet göstermekte olan tanıtım gruplarının tasfiyesi ile gelirleri ve diğer hak ve kıymetlerinin Türkiye Tanıtım
Grubuna devrine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
MADDE 13 – 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 25
inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 9. fıkrasına
aşağıdaki cümle eklenmiş ve 10. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(5) Yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmek için bu atamanın
yapıldığı tarihte merkez teşkilatı birimlerinde fiilen en az üç yıl görev
yapmış olmak zorunludur. Hizmetin gerektirdiği hallerde, Müsteşar,
Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür ve ek gösterge itibarıyla Genel Müdüre
eşdeğer unvanlar için bu süre şartı aranmaz.
Bakan, bu süreleri yarısına kadar uzatmaya yetkilidir.
(10) Yurtdışında temsil, hizmet ya da görev gereklerini yerine getirmediği değerlendirilen veya dış görev için belirlenen performans ölçütlerini
karşılayamayan veya haklarında ceza kovuşturması başlatılan memurlar,
sekizinci fıkra uyarınca oluşturulan komisyonun teklifi üzerine Bakan
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onayı ile merkeze daimi görevle çağrılabilir. Bunlarla ilgili kararname
Başbakanlığa gönderilir.
Bu kanun ile 3 kanun ve 1 kanun hükmünde kararnamede
toplam 23 madde değiştirilmiş,
3 madde yürürlükten kaldırılmıştır.
(f). 23.02.2017 tarihli 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması
İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun:
Özeti
Bu kanun ile,
•

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendinin (1), (2), (3) numaralı alt bentlerine tabi olarak çalışan
sigortalıların olası ekonomik kayıplarını telafi etmek amacıyla
Esnaf Ahilik Sandığı kurulmakta,

•

Türkiye’de yerleşik olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile
kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da
temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara
yapılan konut ve iş yeri teslimlerinde katma değer vergisi istisnası
sağlamak suretiyle konut ve iş yeri satışları teşvik edilmekte,

•

İnşaat sektöründeki tapu harcı oranları ile bu sektörde kullanılan
bazı kâğıtlar bakımından damga vergisi oranlarının farklılaştırılmasına imkân sağlanmakta,

•

Vergiye gönüllü uyumun artırılması amacıyla uyumlu gelir ve
kurumlar vergisi mükelleflerinin yıllık beyanname ile beyan
ettikleri gelir ve kurumlar vergisinin belli bir kısmına kadar
indirim yapılmakta,

•

Türkiye İş Kurumunun faaliyet alanı ile ilgili yapılacak proje ve
programlara münferiden veya yurt içi ya da uluslararası kuruluşlarla iş birliği hâlinde eğitim ve danışmanlık hizmeti verilebilmesi
sağlanmakta,

•

Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlarla yürütülen projeler
karşılığı temin edilen hibe niteliğindeki tutarların, Türkiye İş
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Kurumunun bütçesine gelir kaydedilmeksizin özel hesaplarda
izlenmesine imkân tanınmakta,
•

Üç kategoride uygulanan genel sağlık sigortası prim oranı tek
kategoriye indirilmekte,

•

Genel sağlık sigortası prim borçları yeniden yapılandırılmakta,

•

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen baraj projeleri sebebiyle su altında kalan yerleşim yerlerindeki kamulaştırmalar ile
iskan/yeniden yerleşim çalışmalarının tek elde yürütülmesi amacıyla mevzuatta düzenleme yapılmakta,

•

Kadın istihdamını destekleyici faaliyetler kapsamında kullanılması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına kaynak
aktarımına imkân verilmektedir.

İçeriği
MADDE 1 – (1) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi
Kooperatifleri tarafından kullandırılan ve 31/12/2016 tarihi itibarıyla
takip hesaplarında izlenen tarımsal kredi alacakları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar banka/kooperatife
başvuruda bulunulması kaydıyla aşağıda belirtilen kapsam ve şartlar
dâhilinde yapılandırılır.
a) Yapılandırmaya esas tutar; yapılandırmaya konu kredi borcunun
vadesini takip eden tarihten yapılandırma tarihine kadar yıllık %11
oranında basit usulde yürütülecek faiz uygulanmak suretiyle hesaplanır. Yapılandırmaya konu kredi borcunun vadesini takip eden tarihten
yapılandırma tarihine kadar yıllık %5 oranında basit usulde yürütülecek
faiz borçlu tarafından ödenir.
b) Yapılandırmaya esas tutarın; defaten ödenmesi veya taksitlendirilmesi hâlinde ilk taksiti, 2017 yılının Ekim ayı sonuna kadar, izleyen
taksitleri 2018 yılının Ekim ayından başlamak üzere her yıl tekabül ettiği
ayda toplam beş eşit taksitte ödenir. Yapılandırma taksitlerine, yıllık %11
oranında basit usulde yürütülecek taksitlendirme faizi uygulanır. Ancak
(a) bendi hükümlerine göre hesaplanan yapılandırmaya esas tutarın
defaten ödenmesi hâlinde taksitlendirme faizi uygulanmaz.
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(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce takip hesaplarında
izlenip izlenmediğine bakılmaksızın borçları yapılandırılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödemeleri devam eden borçlular talep
etmeleri hâlinde bu maddenin taksitlendirmeye ilişkin hükümlerinden
kalan borç tutarı esas alınarak yararlandırılır.
(3) Bu maddeden yararlanılabilmesi için dava açılmaması veya açılmış
davalardan vazgeçilmesi şarttır. Bu maddenin yürürlük tarihinden önce
dava konusu edilmiş ve/veya icra takibi başlatılmış alacaklar için takip
işlemleri başvuru süresi sonuna kadar bekletilir. Borçlu tarafından madde
hükmünden yararlanmak üzere başvurulması ve madde hükmüne göre
yapılandırılan tutarın ilk taksit ödeme süresi içinde defaten veya taksitli
ödeme seçeneği tercih edilmiş ise ilk taksit tutarının ödenmesi hâlinde
banka/kooperatif tarafından dava ve/veya icra takipleri durdurulur. Bu
takdirde yargılama ve icra takip giderleri ile vekâlet ücretinin 2017 yılının
Ekim ayı sonuna kadar ödenmesi şarttır.
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(4) Bu madde hükümlerine göre yapılandırılan alacakların taksitlerinden herhangi birisinin vadesinde ödenmemesi hâlinde ödenmeyen
tutarın taksit ödeme süresinin son gününü takip eden 90 gün içinde ilgili
taksitlendirme faizi ile birlikte ödenmesi şartıyla madde hükümlerinden
yararlanılır. Taksitlerin belirtilen sürede de ödenmemesi hâlinde yeniden
yapılandırma iptal edilerek Banka veya Tarım Kredi Kooperatifleri mevzuatı doğrultusunda borcun tamamı muaccel hâle gelir.
(5) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce madde kapsamındaki alacaklar için temerrüde düştüğü tarihten sonra yapılan ödemeler,
yapılandırmaya esas tutarın hesabında dikkate alınır. Ancak borçlu lehine
fark çıkması hâlinde herhangi bir iade yapılmaz.
(6) Bu madde hükmünden yararlanılması, borcun maddi ve şahsi
teminatının sükutunu icap ettirmediği gibi müşterek borçlu ve müteselsil
kefillerine, kefaletten çekilme hakkını vermez.
(7) Bu madde hükümlerine göre yapılandırma ve taksitlendirme nedeniyle oluşacak gelir kayıpları, borçlunun ödemeyi yaptığı tarihi takip eden
ayda yapılan talep üzerine Hazine Müsteşarlığı tarafından Banka veya
ilgili kooperatife aktarılmak üzere Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
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Merkez Birliğine, Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama
tertiplerinden gider kaydedilerek ödenir.
(8) a) Yapılandırmaya esas gelir kaybı, birinci fıkranın (a) bendi
uyarınca yapılandırmaya esas tutar belirlenirken hesaplanan faiz ile aynı
bent hükmü uyarınca borçlu tarafından ödenecek faiz arasındaki farktır.
b) Taksitlendirmeye esas gelir kaybı, taksitlendirmeye esas alınan yıllık
%11 oranında basit usulde yürütülecek faizden borçlunun ödeyeceği yıllık
%5 oranında basit usulde yürütülecek faiz düşülerek bulunan tutardır.
c) Yapılandırmaya esas tutarın borçlu tarafından defaten ödenmesi
hâlinde bu fıkranın (a) bendinde hesaplanan tutarın tamamı Hazine
Müsteşarlığınca Banka veya ilgili kooperatife aktarılmak üzere Türkiye
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine defaten ödenir. Yapılandırmaya esas tutarın taksitlendirilmesi hâlinde ise bu fıkranın (a) bendinde
hesaplanan tutar da yapılandırmaya esas tutara uygulanan koşullar çerçevesinde taksitlendirilir ve bu maddenin yedinci fıkrasındaki usuller
uyarınca Hazine Müsteşarlığından talep edilir. Bu kapsamda taksitlendirilen tutarlara talep tarihinden önceki son on iki aylık döneme ilişkin TL
cinsi sabit getirili iç borçlanmanın ağırlıklı ortalama yıllık bileşik maliyeti
oranında taksitlendirme faizi uygulanır. Bu bent uyarınca yapılacak
ödemelerde vade tarihinin geçmesi ve 90 günlük ödeme dönemi içinde
ödeme yapılması durumunda günlük bazda basit usulde yürütülecek
taksitlendirme faizi hesaplanır. Söz konusu faizin hesaplanmasında bu
bentte belirlenen taksitlendirme faiz oranı kullanılır. Dördüncü fıkrada
belirtilen şekilde borcun muaccel hâle gelmesi hâlinde ödenen gelir
kayıpları Hazine Müsteşarlığına iade edilir.
(9) Sekizinci fıkra hükümlerine göre yapılan ödemelerin denetlenmesinde 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar
Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun
hükümleri uygulanır.
(10) Bu maddede yer almayan hususlarda Banka ve Tarım Kredi
Kooperatiflerinin mevzuatı uygulanır.
(11) Bu madde hükümlerinden, 18/4/2001 tarihli ve 2001/2312 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Hazine kaynağına dönüştürülmüş
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tarımsal kredilerin borçluları da yararlanabilir. Bu kapsamda yapılandırılacak krediler için gelir kaybı hesabı yapılmaz.
(12) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye
ve uygulamaya ilişkin tereddütleri gidermeye Hazine Müsteşarlığının
bağlı olduğu Bakan yetkilidir.

1212

MADDE 2 – (1) a) Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin
(TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarından (özelleştirme
devir işlemleri sırasında TEDAŞ’a devredilmiş olan alacaklar), vadesi
15/2/2017 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla geldiği hâlde bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olanların asıllarının tamamı
ile bu alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi
fer’i alacaklar yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü
ayın sonuna kadar başvurulması hâlinde bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde
fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi
şartıyla uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i
alacağın tamamının tahsilinden vazgeçilir.
b) TEDAŞ’ın tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarından (özelleştirme devir işlemleri sırasında TEDAŞ’a
devredilmiş olan alacaklar), vadesi 15/2/2017 tarihi (bu tarih dâhil)
itibarıyla geldiği hâlde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla
ödenmemiş olan asıllarının tamamının bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar dağıtım/perakende satış şirketine
veya dağıtım/perakende satış şirketine iletilmek üzere TEDAŞ’a yazılı
başvuruda bulunulması ve ödenmesi gereken tutarın, ilk taksiti 2017
yılı Ekim ayının son gününe kadar ödenmek üzere ve her yıl ilk taksitin
tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödenmesi şartıyla bu alacakların ödenen kısmına isabet eden fer’ilerin tahsilinden vazgeçilir. Bu bent
hükümlerine uygun ödeme yapıldığı takdirde maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten sonraki sürelere herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmaz.
Tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakların bu bentte belirtilen taksit ödeme zamanını, alacakların bulunduğu
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bölgeler, iller, ürünlerin hasat dönemleri dikkate alınarak değiştirmeye
TEDAŞ yönetim kurulu yetkilidir.
c) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun ilgili hükümlerine
göre yapılandırılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla
anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından,
borçlular talep etmeleri hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanabilir.
Bu takdirde, 6552 sayılı Kanun kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılır, bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına
tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için anılan Kanuna göre
tercih edilen taksit süresine uygun katsayı uygulanır, kalan taksit tutarlarına konu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek bu
maddenin ilgili hükümlerine göre yapılandırılır.
ç) Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri; Türkiye İstatistik Kurumunun
her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları
endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren
üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim
oranlarını (Bu madde hükümlerine göre ödenecek alacaklara maddenin
yürürlüğe girdiği ay için uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim
oranı olarak, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki ay için
belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınır.), ifade eder.
d) TEDAŞ’a ait olup tahsilatı özelleştirilen elektrik dağıtım/perakende
satış şirketlerince sürdürülen ve bu madde kapsamına giren alacaklar da
bu madde hükmünden yararlanır.
e) Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; maddede
öngörülen şartların yanı sıra, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar ilgili dağıtım/perakende satış şirketine
veya dağıtım/perakende satış şirketine iletilmek üzere TEDAŞ’a yazılı
başvuruda bulunmaları ve bu fıkranın (b) bendinde belirtilen alacaklar
hariç olmak üzere fıkra kapsamında ödenecek tutarların ilk taksiti bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen dördüncü aydan başlamak
üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri
şarttır. Bu fıkraya göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün
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resmî tatile rastlaması hâlinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati
sonunda biter.
f ) Bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarın;
1) İlk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre
için herhangi bir faiz uygulanmaz.
2) İlk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi hâlinde, fer’i
alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarı üzerinden ayrıca %50 indirim yapılır.
3) Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, borçluların başvuru sırasında
altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden
birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun
bir sürede ödeme yapılamaz.
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g) Taksitle yapılacak ödemelerde bu fıkranın (b) bendi hariç olmak
üzere bu madde hükümlerine göre belirlenen tutar;
1) Altı eşit taksit için (1,045),
2) Dokuz eşit taksit için (1,083),
3) On iki eşit taksit için (1,105),
4) On sekiz eşit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle
ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu madde
hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih
ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen
süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili
katsayıya göre düzeltilir.
ğ) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre ödenmesi gereken
taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmek koşuluyla, kalan taksitlerden; bir
takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya
eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri
için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı
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oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu
madde hükümlerinden yararlanılır. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin
belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla
taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde
hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.
h) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine göre ödenmesi gereken taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının bu fıkra
hükümlerine göre izleyen taksit ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde
hükümlerinden yararlanılır. Bu durumda gecikilen her ay ve kesri için
6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı
oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu
fıkra hükümlerinden yararlanılır. Bu şekilde de ödenmemesi veya eksik
ödenmesi hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.
ı) Taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 5 Türk lirasına (bu
tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu madde hükümleri
ihlal edilmiş sayılmaz.
i) Bu maddeye göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen
hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir.
j) Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan
borçluların bu borçlarla ilgili olarak dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri ve başvuru süresi içinde yazılı olarak bu iradelerini
belirtmeleri şarttır. Davadan vazgeçme dilekçelerinin ilgili mahkemeye
verilmesini müteakip davadan vazgeçme dilekçesinin mahkemece onaylı
bir sureti borçlularca ilgili dağıtım/perakende satış şirketine veya dağıtım/
perakende satış şirketine iletilmek üzere TEDAŞ’a verilir. Borçlularca,
madde hükümlerinden yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi hâlinde
idarece de ihtilaflar sürdürülmez.
k) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce dava konusu edilmiş
ve/veya icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde, asıl borçlular ve
kefiller hakkında sürdürülen davalar sonlandırılır, icra ve takip işlemleri
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durdurulur. Bu takdirde, borçluların mahkeme masraflarını, icra masraflarını ilk taksit tutarı ile birlikte, vekâlet ücretini ise son taksit ödeme
süresi sonuna kadar ödemeleri şarttır.
l) Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan
ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak
karar tarihine bakılmaksızın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz ve TEDAŞ aleyhine
hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekâlet ücreti bulunması hâlinde
bunlar talep edilemez.
m) Bu madde hükümlerinden yararlanılmak üzere vazgeçilen davalarda verilen kararlar ile hükmedilen yargılama gideri, vekâlet ücreti ve
fer’ileri talep edilmez ve bu alacaklar için icra takibi yapılamaz. Vazgeçme
tarihinden önce ödenmiş olan yargılama giderleri ve vekâlet ücretleri
geri alınmaz.
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n) Bu madde kapsamına giren alacakların maddede belirtilen şekilde
tamamen ödenmemiş olması hâlinde borçlular ödedikleri tutarlar kadar
bu madde hükümlerinden yararlanırlar.
o) Bu madde kapsamına giren alacaklara karşılık bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar, bu madde kapsamında tahsil edilen tutarlar ile bu fıkranın (c) bendi kapsamında yapılan
tecile ilişkin olarak çeşitli kanunlar uyarınca ödenen faizlerin bu madde
hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılmaz.
(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığının uygun görüşü alınarak TEDAŞ tarafından
belirlenir.
MADDE 3 – (1) Geliştirme ve Destekleme Fonundan kullandırılan Irak Programı Kredilerinden, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
(Banka) tarafından takip edilen alacak aslı ile bu alacak aslına ilişkin
hesaplanan faiz, zam ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklar yerine bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutarın bu maddede belirtilen süre ve şekilde
tamamen ödenmesi şartıyla, alacak asıllarına bağlı faiz, zam ve gecikme
zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.
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(2) Bu madde kapsamında, ödenmemiş alacağın sadece faiz, zam ve
gecikme zammı gibi fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde faiz, zam ve
gecikme zammı gibi fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutar tahsil edilir.
(3) Bu maddede geçen, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri; Türkiye
İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar
toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005
tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını,
1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık
değişim oranlarını (Bu madde hükümlerine göre ödenecek alacaklara
bu Kanunun yayımlandığı ay için uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık
değişim oranı olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten bir önceki
ay için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınır.) ifade eder.
(4) Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede
belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Davadan vazgeçme
dilekçeleri Bankaya verilir ve bu dilekçelerin Bankaya verildiği tarih,
ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir. Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda
bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla
ilgili olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra tebliğ edilen
kararlar uyarınca işlem yapılmaz ve bu kararlar ile hükmedilmiş yargılama
giderleri ve vekâlet ücreti bulunması hâlinde bunlar talep edilemez. Yargı
mercilerince alacağın tutarını etkileyen bir karar verilmiş olması hâlinde
madde hükmünden ilk aşamada istenilen tutar üzerinden yararlanılır.
(5) Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar Bankaya
başvuruda bulunmaları ve madde kapsamında ödenecek tutarları, ilk
taksiti bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ikinci aydan başlamak
üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır. Bu maddeye göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son
gününün resmi tatile rastlaması hâlinde süre izleyen ilk iş günü mesai
saati sonunda biter.
(6) Bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarın;
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a) İlk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre
için herhangi bir faiz uygulanmaz.
b) İlk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi hâlinde, faiz, zam
ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca %50 indirim yapılır.
c) Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde borçluların başvuru sırasında
altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden
birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun
bir sürede ödeme yapılamaz.
ç) Taksitle yapılacak ödemelerde bu maddeye göre belirlenen tutar;
1) Altı eşit taksit için (1,045),
2) Dokuz eşit taksit için (1,083),
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3) On iki eşit taksit için (1,105),
4) On sekiz eşit taksit için (1,15) katsayısı ile çarpılır ve bulunan
tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde
ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine
uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede
ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.
(7) Bu maddeye göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde
ödenmek koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az
taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen
veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar,
gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine
göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı
ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır. İlk
iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya
eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir
takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik
ödenmesi hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.

TBMM 26. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

(8) Taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 5 Türk lirasına (bu
tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu madde hükümleri
ihlal edilmiş sayılmaz.
(9) Bu madde kapsamına giren alacakların maddede belirtilen şekilde
tamamen ödenmemiş olması hâlinde borçlular ödedikleri tutarlar kadar
bu madde hükümlerinden yararlanırlar.
(10) Bu maddeden yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara,
maddede yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten sonraki süreler için faiz, zam ve gecikme zammı gibi fer’i
amme alacağı hesaplanmaz.
(11) Bu madde kapsamına giren alacaklara karşılık bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar ile bu madde
kapsamında tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez.
(12) Bu maddenin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek ihtilafların
giderilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine Müsteşarlığının
bağlı olduğu Bakan yetkilidir.
MADDE 4 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun
mülga mükerrer 121 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
yeniden düzenlenmiştir.
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi
MÜKERRER MADDE 121 – Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti
nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta
ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları
hariç olmak üzere), bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları
taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar
vergisinden indirilir. Şu kadar ki hesaplanan indirim tutarı, her hâl
ve takdirde 1 milyon Türk lirasından fazla olamaz. İndirilecek tutarın
ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık
gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi
izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden
diğer vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen
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tutarlar red ve iade edilmez. Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı
indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen
kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilir.
Söz konusu indirimden faydalanabilmek için;
1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan
önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş
(Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler
bu şartın ihlali sayılmaz.) ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden
vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması (Her bir beyanname itibarıyla
10 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz.),
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2. (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde haklarında beyana
tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir
tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme
hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu
şart ihlal edilmiş sayılmaz.),
3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla
vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi
geçmiş borcunun bulunmaması şarttır.
İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört
takvim yılında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler, bu madde hükümlerinden
yararlanamazlar.
Bu madde kapsamında vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin,
öngörülen şartları taşımadığının sonradan tespiti hâlinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler,
vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir. Bu hüküm, indirimin
hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son
iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanların gerçek durumu yansıtmadığının indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine yapılan
tarhiyatların kesinleşmesi hâlinde de uygulanır ve bu takdirde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler açısından zamanaşımı,
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yapılan tarhiyatın kesinleştiği tarihi takip eden takvim yılının başından
itibaren başlar.
Bu maddede geçen vergi beyannamesi ve vergi ibareleri, Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken vergi beyannameleri ile
bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri ifade eder.
Birinci fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213
sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme
oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarın
%5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, birinci
fıkrada yer alan oranı ve tutarı iki katına kadar artırmaya, sıfıra
kadar indirmeye, kanuni oran ve tutarına getirmeye; Maliye Bakanlığı,
maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”
MADDE 5 – 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa
ekli (1) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün
“A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:” başlıklı fıkrasına (13) numaralı
bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler ile anılan Kanuna ekli (2)
sayılı tablonun “V-Kurumlarla ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (25)
numaralı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı
inşaat sözleşmeleri (Binde 9,48)
15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat
sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında
düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri (Binde 9,48)
16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri (Binde 9,48)
17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri (Binde 9,48)
26. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında proje yürütücüsü sivil
toplum kuruluşları ile bu projelere destek veren kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları arasında
düzenlenen kâğıtlar.
MADDE 6 – 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı
(4) sayılı tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün (20) numaralı
fıkrasının (a) bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
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Bakanlar Kurulu, bu bende ilişkin kanuni nispeti, gayrimenkullerin
türleri, gayrimenkul sertifikası karşılığı edinimi, sınıfları, büyüklükleri, bulunduğu yer ve vergi değerleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı
olmak üzere, bir katına kadar artırmaya, onda birine kadar indirmeye
yetkilidir.
MADDE 7 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.
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i) Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde
uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla, Gelir
Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı
bendinde belirtilenler hariç olmak üzere çalışma veya oturma izni
alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları,
Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni
ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci
vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut
veya iş yeri teslimleri (Şu kadar ki bentte öngörülen şartları taşımadığı
hâlde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi hâlinde zamanında
tahsil edilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden mükellef
ile birlikte alıcı müteselsilen sorumludur. İstisna kapsamında teslim
alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması hâlinde
zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci
maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce
elden çıkaran tarafından ödenmesi şarttır.)
MADDE 8 – 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun
geçici 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Birinci fıkrada nitelikleri belirtilen taşınmazları belediyeler, il özel
idareleri veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bedeli karşılığında
satın alan gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile bunların kanuni ve akdi
haleflerinden bedel istenilmez, bu taşınmazlar hakkında dava açılmaz,
açılan davalardan vazgeçilir. Açılan davalar sonucunda Hazine adına
tesciline veya mera, yaylak ve kışlak olarak sınırlandırılmasına ve özel
siciline yazılmasına karar verilen, kesinleşen ve henüz tapuda infaz
edilmeyen kararlar tapuda infaz edilmez. Kesinleşen kararlar gereğince
doğrudan tapuda Hazine adına tescil edilen veya mera özel siciline
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yazılan fakat daha sonra bu Kanun hükümlerine göre meralık vasfı
değiştirilerek Hazine adına tescil edilen taşınmazlardan herhangi bir
kamu hizmeti için gerekli olmayan, Hazinece herhangi bir tasarrufa
konu edilmeyen ve hâlen tapuda Hazine adına kayıtlı olanların tapuları
da talep etmeleri hâlinde bedelsiz olarak önceki kayıt maliklerine veya
kanuni mirasçılarına devredilir.
MADDE 9 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
Esnaf Ahilik Sandığı
EK MADDE 6 – Esnaf Ahilik Sandığının gerektirdiği görev ve
hizmetler için malî kaynak sağlamak, piyasa şartlarında kaynakları
değerlendirmek, bu Kanunun öngördüğü ödemelerde bulunmak üzere
Esnaf Ahilik Sandığı kurulmuştur. Esnaf Ahilik Sandığı, Kurum Yönetim
Kurulunun kararları çerçevesinde işletilir ve yönetilir. Esnaf Ahilik Sandığı, Fon kaynakları ile aynı usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir.
Esnaf Ahilik Sandığı, Sayıştay tarafından denetlenir.
Esnaf Ahilik Sandığının;
A) Gelirleri;
a) Esnaf Ahilik Sandığı primlerinden,
b) Bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlardan,
c) Esnaf Ahilik Sandığının açık vermesi durumunda Devletçe sağlanacak katkılardan,
d) Bu madde gereğince sigortalılardan alınacak ceza, gecikme zammı
ve faizlerden,
e) Diğer gelir ve kazançlar ile bağışlardan,
B) Giderleri;
a) Esnaf Ahilik Sandığı ödeneklerinden,
b) 5510 sayılı Kanun gereği ödenecek sigorta primlerinden,
c) 48 inci maddenin yedinci fıkrasında sayılan hizmetlere ilişkin
giderlerden,
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d) Esnaf Ahilik Sandığı hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için
Yönetim Kurulunun onayı üzerine Kurum tarafından yapılan giderler ile
hizmet binası kiralanması, hizmet satın alınması, bilgisayar, bilgisayar
yazılım ve donanımı alım giderlerinden oluşur.
Esnaf Ahilik Sandığı, bütçe kapsamı dışında olup gelirlerinden vergi
kesintileri hariç hiçbir şekilde kesinti yapılamaz ve gelirleri genel bütçeye gelir kaydedilemez. Esnaf Ahilik Sandığının gelir ve giderleri üçer
aylık dönemler hâlinde 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış, denetim
yetkisine sahip meslek mensubu yeminli malî müşavirlere denetlettirilerek denetim raporlarının sonuçları ilân edilir. Esnaf Ahilik Sandığının
gelirleri ile bu gelirlerle alınan her türlü taşınır ve taşınmazlar Kuruma
aittir. Esnaf Ahilik Sandığı, damga vergisi hariç her türlü vergi, resim
ve harçtan muaftır. Bu muafiyetin, 193 sayılı Kanun ile 5520 sayılı
Kanun uyarınca yapılacak vergi kesintilerine şümulü yoktur.
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5510 sayılı Kanunun 50 nci maddesi kapsamındaki isteğe bağlı
sigortalılar, 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında
Kanuna tabi jokey ve antrenörler, köy ve mahalle muhtarları ile tarımsal
faaliyette bulunanlar hariç olmak üzere; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında hizmet akdine bağlı
olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar Esnaf Ahilik
Sandığı kapsamında Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı sayılır.
Esnaf Ahilik Sandığı sigortası zorunludur. Bu madde kapsamına
giren ve hâlen faaliyette olanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte,
faaliyetine daha sonra başlayanlar ise başladıkları tarihten itibaren Esnaf
Ahilik Sandığı sigortalısı olurlar.
Esnaf Ahilik Sandığı sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve
yönetim giderlerini karşılamak üzere, Esnaf Ahilik Sandığı sigortalıları
ve Devlet, Esnaf Ahilik Sandığı primi öder. Esnaf Ahilik Sandığı primi
sigortalının 5510 sayılı Kanunun 80 inci ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas günlük kazançlarından, %2 sigortalı ve %1 Devlet payı
olarak alınır. Ancak alınacak günlük prim tutarı, prime esas günlük
kazanç alt sınırının iki katı üzerinden hesaplanacak tutardan fazla olamaz. Herhangi bir nedenle sigortalılık durumunun sona ermesi hâlinde,
o ana kadar sigortalıdan kesilen Esnaf Ahilik Sandığı primleri ile Devlet
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payı iade edilmez. Esnaf Ahilik Sandığına sigortalılarca ödenen primler,
kazancın tespitinde gider olarak kabul edilir.
Esnaf Ahilik Sandığı primlerinin toplanmasından Sosyal Güvenlik
Kurumu, bu madde kapsamındaki diğer her türlü hizmet ve işlemlerin
yapılmasından Kurum görevli, yetkili ve sorumludur.
Esnaf Ahilik Sandığı primleri ile ilgili olarak 5510 sayılı Kanunun
80 inci, 82 nci, 86 ncı, 88 inci, 89 uncu, 90 ıncı, 91 inci, 93 üncü
ve 100 üncü madde hükümleri uygulanır. Esnaf Ahilik Sandığı primlerinin toplanmasından, sigortalı bazında kayıtların tutulmasından,
toplanan primler ile uygulanacak gecikme cezası ile gecikme zammının
Esnaf Ahilik Sandığına aktarılmasından, teminat ve hak edişlerin prim
borcuna karşılık tutulmasından ve yersiz olarak alınan primlerin iadesinden Sosyal Güvenlik Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur. Sosyal
Güvenlik Kurumu bir ay içinde tahsil ettiği primler ile gecikme cezası ve
gecikme zammını ayrı ayrı göstermek suretiyle tahsil edildiği ayı izleyen
ayın onbeşine kadar Esnaf Ahilik Sandığına aktarır. Uygulamaya ilişkin
hususlar Sosyal Güvenlik Kurumu ve Kurum arasında düzenlenen bir
protokol ile belirlenir. Kurum, Sosyal Güvenlik Kurumunun ay itibarıyla Esnaf Ahilik Sandığına intikal ettirdiği sigortalı paylarını dikkate
alarak Devlet payını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından talep
eder. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı talep edilen miktarı talep
tarihini izleyen onbeş gün içinde Esnaf Ahilik Sandığına aktarır.
Esnaf Ahilik Sandığı sigortalılarına bu maddede belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde, Kurumca aşağıda belirtilen ödemeler yapılır ve
hizmetler sağlanır:
a) Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği
b) 5510 sayılı Kanun gereği ödenecek sigorta primleri
c) Yeni bir iş bulma
d) Aktif işgücü hizmetleri kapsamında kurs ve programlar
Esnaf Ahilik Sandığı bir önceki yıl prim gelirlerinin %15’i; 48 inci
maddenin yedinci fıkrasında belirlenen amaçlarla hizmet sunmak için
Kurum bütçesine aktarılmak suretiyle kullanılabilir. Ancak, Esnaf Ahilik
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Sandığı ödeneğinden yararlanmakta olanlara yönelik hizmetler için bu
sınırlama dikkate alınmaz.
Günlük Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği, sigortalının son dört aylık prime
esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama kazancının
%40’ıdır. Bu şekilde hesaplanan Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği miktarı,
4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre belirlenen aylık asgari
ücretin brüt tutarının %80’ini geçemez.
Esnaf Ahilik Sandığı sigortalıları için sigortalılığının sona ermesinden
önceki son 120 gün sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;
a) 600 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş
olanlara 180 gün,
b) 900 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş
olanlara 240 gün,
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c) 1080 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş
olanlara 300 gün süre ile Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği verilir. Esnaf
Ahilik Sandığı ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak
sigortalının kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir. Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği damga
vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Esnaf Ahilik
Sandığı ödeneği, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve
temlik edilemez. Sigortalı, Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinden yararlanma
süresini doldurmadan tekrar faaliyetine başlar ve Esnaf Ahilik Sandığı
ödeneğinden yararlanmak için bu maddenin öngördüğü şartları yerine
getiremeden yeniden faaliyetine son verirse, daha önce hakettiği Esnaf
Ahilik Sandığı ödeneği süresini dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam eder. Bu maddenin öngördüğü şartları yerine getirmek
suretiyle yeniden faaliyetin son bulması hâlinde ise sadece bu yeni hak
sahipliğinden doğan süre kadar Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği ödenir.
Esnaf Ahilik Sandığı sigortalılarından iflas istemiyle mahkemeye
başvurulmuş olmak suretiyle veya iflasa tabi olmamakla birlikte işyerini
kapatmak suretiyle sigortalılığı sona erenler, sigortalılığının sona erdiği
tarihi izleyen günden itibaren otuz gün içinde Kuruma doğrudan veya
elektronik ortamda başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını
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kaydettirmeleri, bu maddede yer alan prim ödeme koşullarını sağlamış
olmaları ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ve bu prime ilişkin herhangi bir
borcunun olmaması kaydıyla Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği almaya hak
kazanırlar. Ancak sigortalılığının sona ermesinden önceki en fazla 90
günlük süreye ilişkin Esnaf Ahilik Sandığı prim borcu olan sigortalılar,
bu maddede sayılan diğer şartları sağlamaları ve bu döneme ilişkin Esnaf
Ahilik Sandığı prim borçlarının alacakları ödenekten tahsil edilmesi
kaydıyla Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinden faydalandırılır. 21/7/1953
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili diğer
kanunlar uyarınca prim borçları yeniden yapılandırılmış Esnaf Ahilik
Sandığı prim borcu olanlar, tecil ve taksitlendirmeleri veya yapılandırmaları bozulmamış olması şartıyla Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinden
faydalandırılır. Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre Esnaf
Ahilik Sandığı ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülür.
52 nci madde hükümleri, Esnaf Ahilik Sandığı sigortası ve sigortalıları bakımından da kıyasen uygulanır. Ayrıca Esnaf Ahilik Sandığı
sigortalılarından hileli iflas eden veya işyerini usul ve füruuna ya da
muvazaalı olarak üçüncü şahıslara devredenlere yapılan ödemeler ile
sigortalının kusurundan kaynaklandığı belirlenen fazla ödemeler yasal
faizi ile geri alınır. Ölen sigortalılara yapılmış fazla ve yersiz ödemeler
geri tahsil edilmez.
Bu madde kapsamında Esnaf Ahilik Sandığı sigortalıları için düzenlenecek kurs ve programlara ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görüşü alınır.
Bu maddede belirtilen prim oranlarını, prim ödeme gün sayısı ve
ödenek sürelerini, 48 inci maddenin yedinci fıkrasında belirlenen amaçlarla hizmet sunmak için Kurum bütçesine aktarılacak prim gelirlerinin
oranını bir katına kadar artırmaya veya yarı oranına kadar eksiltmeye
Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak
Kurum tarafından belirlenir.
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MADDE 10 – 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu
Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
Proje Karşılığında Aktarılan Hibe Niteliğindeki Tutarlar
EK MADDE 1 – Kurum, gerektiğinde faaliyet alanı ile ilgili ihalelere,
projelere ve programlara münferiden veya ulusal ya da uluslararası kuruluşlarla işbirliği hâlinde katılmak suretiyle, yurt içinde veya uluslararası
düzeyde kurum ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti verebilir.
Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşların kaynaklarından Kuruma
proje karşılığı aktarılan hibe niteliğindeki tutarlar hakkında, 17/9/2004
tarihli ve 5234 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32 nci maddesi doğrultusunda
işlem yapılır.
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MADDE 11 – 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik
Kurumu Kanununun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiş, yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Başkan ve başkan yardımcısı dışındaki atama ile gelen Yönetim Kurulu
üyeliklerine aynı usulle daha önce memuriyette bulunmamış olanlardan
atama veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
veya (b) bentlerine göre sigortalı olmalarını gerektiren çalışmalarını
devam ettirmek suretiyle görevlendirme yapılabilir; bu şekilde atanan
veya görevlendirilenler için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B)
bendi gereği aranacak on yıllık hizmet süresinin tespitinde, bakanlıkların
bağlı ve ilgili kuruluşlarının en üst yöneticileri için öngörülen hükümler
uygulanır ve yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuş olmak bu kişilere
görev süresinin sonunda memuriyete atanma hakkı vermez.
Toplantılara iştirak eden Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, bu
görevleri nedeniyle ayrıca, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre kamu iktisadi teşebbüsleri
yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen miktarlarda her ay ödeme
yapılır. Ancak beşinci fıkranın son cümlesine göre görevlendirilen yönetim
kurulu üyelerine sadece 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34
üncü maddesine göre kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan
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ve üyelerine ödenen tutarın iki katı kadar her ay huzur hakkı ödenir ve
bunlar yönetim kurulu üyesi kadrosu ile ilişkilendirilmez.
Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden emeklilik veya
yaşlılık aylığı almakta olanlardan yönetim kurulu üyeliğine atanan,
seçilen veya görevlendirilenler hakkında 21/4/2005 tarihli ve 5335
sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri uygulanmaz.
Ancak bunlardan isteyenlerin aylıkları göreve başladıkları tarihi takip
eden aybaşından itibaren kesilir ve bunlar 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yeniden sigortalı
sayılır. Bu şekilde aylıklarını kestirmek suretiyle yeniden sigorta primi
ödeyenlerin görev sürelerinin bitiminde emekli aylıkları genel hükümlere
göre yeniden belirlenir. Aylıklarını kestirmek istemeyen yönetim kurulu
üyelerine sadece 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü
maddesine göre kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve
üyelerine ödenen tutarda her ay huzur hakkı ödenir.
MADDE 12 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının
(e) bendine “işsizlik ödeneği” ibaresinden sonra gelmek üzere “Esnaf
Ahilik Sandığı ödeneği” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 13 – 5510 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin birinci
fıkrasının (d) bendinde yer alan “işsizlik veya” ibaresi “işsizlik, Esnaf
Ahilik Sandığı veya” şeklinde ve “işsizlik ödeneğinin” ibaresi “işsizlik
veya Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinin” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 14 – 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin dördüncü
fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
aynı fıkranın dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel
sağlık sigortalısı sayılanlar için 82 nci maddeye göre belirlenen prime
esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı, prime esas kazanç
tutarı olarak esas alınır. Ancak, tescil tebliğ tarihinden itibaren bir ay
içinde gelir testi talebinde bulunanlardan gelir testi sonucuna göre aile
içindeki gelirleri brüt asgari ücretin üçte birinin altında tespit edilenlerin
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bu sürelerde yaptıkları ödemeler herhangi bir faiz uygulanmaksızın iade
veya mahsup edilir.
MADDE 15 – 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (f ) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Ancak, 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendine tabi olanlar
için genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın %3’ü olup, bu
oranı %12’ye kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
MADDE 16 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 13 – a) Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşlarının
Türkiye’de ikamet etmeyen ve 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç)
bendinde belirtilenlerin ana, baba, eş ve çocukları,
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b) 6735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç)
bendinde belirtilenlerden aynı Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında
olanlar ile bunların ana, baba, eş ve çocukları talep etmeleri hâlinde,
talep tarihini takip eden günden itibaren bu Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında ikamet şartı aranmaksızın
genel sağlık sigortalısı sayılır.
Bu madde kapsamındaki genel sağlık sigortalıları hakkında 3 üncü
maddenin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi uygulanmaz.
Bu madde kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için, sağlık hizmet sunucusuna başvurdukları
tarihte 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirerek tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç prim ve prime
ilişkin her türlü borcunun bulunmaması şarttır.
Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilenler için 67 nci maddenin
birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen 30 gün prim ödeme şartı 120
gün olarak uygulanır.
Bu madde kapsamındaki genel sağlık sigortalıları ile ilgili olarak,
bu maddede aksine hüküm bulunmaması kaydıyla bu Kanunun ilgili
hükümleri uygulanır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.
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MADDE 17 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 14 – Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen
sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri ilk tespitte bir ay
süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir
tespit için ise bir yıl süreyle bu Kanun, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda
yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.
Bu Kanun ve 3294 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanunda bu maddeye
aykırı olan hükümler uygulanmaz.
Bu madde hükümleri 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin beşinci
fıkrası ve geçici 17 nci maddesi ile bu Kanunun geçici 71 inci maddesi;
bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığına yönelik tespitlerde ise 4447
sayılı Kanunun geçici 10 uncu ve geçici 15 inci maddeleri ile 3294 sayılı
Kanunun Ek 5 inci maddesi hakkında uygulanmaz.
Beş kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan toplam sigortalı
sayısının %1’ini aşmayan sayıda, çalıştırılanların sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen kişilerin fiilen çalışmadığının tespit edilmesi
hâlinde birinci fıkra hükümleri uygulanmaz.
Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırılanların sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen sigortalının fiilen
çalışmadığının tespit edilmesi nedeniyle bu Kanun, 3294 sayılı Kanun ve
4447 sayılı Kanunda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden
ilgili Kanun hükümleri nedeniyle bir yıllık yararlanamama kapsamına
giren ve bu maddenin yürürlük tarihinde bu bir yıllık yararlanamama
süresi devam eden işyerleriyle ilgili olarak yararlanamamaya esas olan
tespitler bu maddenin birinci fıkrası kapsamında ilk tespit sayılır, ancak
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlerde yararlanılmayan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden de yararlanılamaz.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.
MADDE 18 – 5510 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesinin birinci
fıkrasına “Sosyal Güvenlik Kurumuna ait olan ve Kuruma bağlı tahsil
dairelerince 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen” ibaresinden
sonra gelmek üzere “borçları ile kira ve ecrimisil” ibaresi, ikinci fıkrasına
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“takip edilen borçları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile kira ve ecrimisil borçları” ibaresi ve üçüncü fıkrasına “takip edilen borcu” ibaresinden
sonra gelmek üzere “ile kira ve ecrimisil borcu” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 19 – 5510 sayılı Kanunun geçici 71 inci maddesinin birinci
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Ancak (a) bendinin uygulanmasında Bakanlar Kurulunca belirlenecek
prime esas günlük kazancı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi
uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için ayrıca tespit edilebilir.
MADDE 20 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
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GEÇİCİ MADDE 73 – 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi
kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç
başvurmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
on iki ay içinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası
primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden
itibaren tahakkuk ettirilir.
60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçlarına, bu maddenin yürürlük
tarihinden önceki döneme ilişkin olarak tahakkuk ettirilen veya ettirilecek gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacaklardan ödenmemiş
olanların tamamının tahsilinden vazgeçilir.
Bu maddenin yürürlük tarihinden önce 60 ıncı maddenin birinci
fıkrasının (g) bendi kapsamında tahakkuk ettirilmiş olup ödenmemiş
olan aylık prim borcu aslının ait olduğu aya ilişkin tutarının; bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan prime esas kazanç alt
sınırının otuz günlük tutarının %3’üne eşit veya fazla olması hâlinde
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan prime esas kazanç alt
sınırının otuz günlük tutarının %3’ü üzerinden, %3’ünden az olması
hâlinde ise tahakkuk eden borç tutarı üzerinden prim borcu yeniden
hesaplanır. Hesaplanan yeni borcun bu maddenin yürürlük tarihini takip
eden ay başından itibaren on iki ay içinde peşin veya taksitle ödenmesi
hâlinde, bu tutara bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz. Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g)
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bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu
bulunanlar 67 nci maddede belirtilen şartları taşımaları hâlinde, bu
maddenin yürürlük tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate
alınmaksızın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iki
aylık sürenin sonuna kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan
yararlandırılır.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 60 ıncı maddenin birinci
fıkrasının (g) bendi kapsamında ödenmiş olan genel sağlık sigortası
primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları iade ve mahsup
edilmez.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye
Kurum yetkilidir.
MADDE 21 – 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanununa
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 2 – (1) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından
yapılmakta ve yapılacak olan baraj ile baraj mücavir alanında kalan
taşınmazların kısmen veya tamamen kamulaştırılması sonucunda yerlerini terk etmek zorunda kalanların iskânına ilişkin olarak bu Kanunla ve
ilgili diğer mevzuatla Bakanlığa verilen her türlü hak, görev ve yetkiler,
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Bu madde
kapsamında yapılacak iskân ile ilgili usul ve esaslar Orman ve Su İşleri
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.
(2) Birinci fıkra kapsamındaki hak, yetki ve görevlerin Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilebilmesi maksadıyla, bu
Kanunun hükümlerine göre kullanılabilecek arazi ve arsalardan gerekli
olanlar birinci fıkra kapsamında kalan iskân faaliyetleri maksadıyla
kullanılmak üzere tapuda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tescil
edilir. Aynı maksatla kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ve talep edilen
Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında
bulunan taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca uygun görülenler tapuda
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına bedelsiz olarak devren tescil
edilir, ancak bunlardan iskân faaliyetleri için ihtiyaç duyulmayan veya
kullanılmayanlar Maliye Bakanlığının talebi üzerine tapuda yeniden
bedelsiz olarak devren Hazine adına tescil edilir. Bu fıkra kapsamında
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yapılacak her türlü devir, temlik, tevhid, ifraz, tescil, terkin ve sair
işlemleri tapu sicilinde yapmaya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
yetkilidir. Bu madde kapsamında iskân faaliyetinde kullanılmak üzere
19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının
Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan
Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı
Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca orman sınırları dışına
çıkarılacak alanlar tapuda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına
resen tescil edilerek devredilir.
(3) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce bu Kanuna göre iskân
duyurusu yapılmış projeler Bakanlıkça yürütülür.

1234

MADDE 22 – 15/5/2007 tarihli ve 5661 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından
Kullandırılan Toplu Köy İkrazatı/Grup Kredilerinden Doğan Kefaletin
Sona Erdirilmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci ve
dördüncü fıkraları kapsamında borçlarını tasfiye etmemiş olan borçlular
için, anılan fıkralardaki mevcut düzenlemeler de geçerli olmak kaydıyla,
ödeme veya yeniden yapılandırma tarihi 31/12/2017 olarak uygulanır.
Bu düzenleme tahsilat yapılan borçlarla ilgili olarak iade isteme hakkı
doğurmaz.
MADDE 23 – 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu
İş Sözleşmesi Kanununun 28 inci maddesinin yedinci fıkrasına aşağıdaki
bent eklenmiştir.
c) Bakanlıkla yapılacak işbirliği protokolü çerçevesinde, kadın istihdamını destekleyici faaliyetler kapsamında kullanılması şartıyla Bakanlığa,
MADDE 24 – 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına
Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yıllık izinler, teşebbüs veya bağlı ortaklığın uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Bir sözleşme döneminde kullanılmayan izinler müteakip sözleşme döneminde
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kullanılabilir. Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç,
önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan izin hakları düşer.
Bu kanun ile 12 kanun ve 1 kanun hükmünde kararnamede
toplam 32 madde değiştirilmiş,
1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.
(g). 18.05.2017 tarihli 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması
ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun:
Özeti
Bu kanun ile;
•

3/8/2016 tarihli 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamına giren alacak türlerinin ve
alacaklı idareler esas alınarak bu idarelerin 31/3/2017 tarihine
kadar olan kesinleşmiş alacaklarının yine anılan Kanunda düzenlenen şartlara uyumlu olarak yapılandırılmakta,

•

Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen hallerde faiz
alınmadan veya uygulanmakta olan faiz oranından daha düşük
oranda faiz uygulanarak tecil yapılmasına imkan sağlanmakta,

•

Vergisel yükümlülüklerini yerine getirmiş ancak öngörülemeyen
nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş vergi mükelleflerinin anılan tecil müessesesine göre daha uygun şartlarda
borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine imkan sağlanmakta,

•

Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleşmesi sonucu alınmaya başlanacak olan ‘Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyannamesi ‘nin verilmemesi ve eksik verilmesi gibi hallerde
aynı fiil nedeniyle birden fazla ceza uygulanması engellenmekte,

•

Ekonomik ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılması
teşvik edilmektedir.
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İçeriği
Kapsam ve Tanımlar
MADDE 1 – (1) Bu Kanun hükümleri;
a) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen;
1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;
(aa) 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana
dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere
ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme
zamlarından (gelir ve kurumlar vergisine mahsuben 2017 yılında ödenmesi gereken geçici vergi ile 2017 yılında ödenmesi gereken gelir vergisi
ikinci taksitleri hariç),

1236

(bb) 2017 yılına ilişkin olarak 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil)
önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri
ile gecikme zamlarından (2017 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar
vergisi ikinci taksiti hariç),
(cc) 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere
ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarından,
2) 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce, 21/6/1927 tarihli ve
1111 sayılı Askerlik Kanunu, mülga 11/2/1950 tarihli ve 5539 sayılı
Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,
10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 13/10/1983
tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 18/1/1984 tarihli ve
2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri
Seçimi Hakkında Kanun, 23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, mülga 13/4/1994
tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları
Hakkında Kanun, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma
Kanunu, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu,
25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun
gereğince verilen idari para cezalarından,

TBMM 26. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

3) Bu bendin (1) ve (2) numaralı alt bentleri dışında kalan, 21/7/1953
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
kapsamında takip edilen 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında
olup tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan amme alacakları dâhil
olmak üzere asli ve fer’i amme alacaklarından (adli ve idari para cezaları
ile mülga 7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanununa istinaden
alınan Devlet hissesi ve Devlet hakkı, 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı
Türk Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi, mülga 22/6/1956
tarihli ve 6747 sayılı Şeker Kanununa istinaden alınan şeker fiyat farkı,
mülga 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı Millî Korunma Suçlarının Affına,
Millî Korunma Teşkilât, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve
Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanuna istinaden alınan akaryakıt fiyat
istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı
Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare payı ile
madencilik fonu, mülga 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik
Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye ve 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve römorkörcülük
hizmet payları hariç),
b) 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli
ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında
gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı
tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip
edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ile
gecikme zammı alacaklarından,
c) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183
sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen ve bu Kanunun yayımı tarihi
veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar
tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;
1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve
(c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan (5510
sayılı Kanunun geçici 72 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında

1237

TBMM 26. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

ödeme süresi ertelenen prim tutarları hariç), 2017 yılı Mart ayı ve önceki
aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik
sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme
cezası ve gecikme zammı alacaklarından,
2) 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri
ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme
zammı alacaklarından,
3) Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malûllük aylığı bağlandıktan sonra
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
belirtilen sigortalılık statüsü kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir
nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken
2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destek primi
ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarından,
1238

4) 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki
inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma
veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı
alacaklarından,
5) 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin idari para
cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarından,
6) İlgili kanunları gereğince takip edilen 2017 yılı Mart ayı ve önceki
aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile
bunlara bağlı gecikme zammı alacaklarından,
7) İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü,
21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ncı maddeleri, 17/7/1964 tarihli ve 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve 28
inci maddeleri, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun mülga
63 üncü maddesi ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun mülga 129 uncu maddesi gereğince iş kazası
ve meslek hastalığı, malûllük, adi malûllük ve ölüm hâlleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik
fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçlardan,
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ç) İl özel idarelerinin, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen
ve vadesi 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu
Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme
alacaklarından (idari para cezaları ve 3213 sayılı Kanuna istinaden
alınan özel idare payı hariç),
d) Belediyelerin;
1) 213 sayılı Kanun kapsamına giren ve 31/3/2017 tarihinden (bu
tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe
kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı
vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2017 yılına ilişkin olarak
31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi (2017
yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile iş yeri ve diğer şekillerde
kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi hariç) ve bunlara bağlı vergi
cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların dışında kalan ve 6183
sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31/3/2017 tarihinden
(bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla
ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacaklarından (idari para cezaları ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun
mükerrer 97 nci maddesinin (b) fıkrası gereğince belediyelere ödenmesi
gereken paylar hariç),
2) 2464 sayılı Kanunun 97 nci maddesine göre tahsili gereken ve vadesi
31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun
yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ücret alacakları ile bunlara
bağlı fer’i alacaklarından,
3) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki
belediyelerin su abonelerinden olan ve vadesi 31/3/2017 tarihinden
(bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla
ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara
bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil)
alacaklarından,
4) Büyükşehir belediyelerinin, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre
Kanununun 11 inci maddesine göre vadesi 31/3/2017 tarihinden (bu
tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla
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ödenmemiş bulunan katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i
(sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacaklarından,
e) 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki
büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin, vadesi 31/3/2017
tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi
itibarıyla ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde
düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacaklarından,
f ) Bu Kanunda belirtilen diğer alacaklardan kesinleşmiş olup bu
Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da
ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar (bu maddede vadeye
ilişkin belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla) hakkında uygulanır.
(2) Bu Kanunun uygulanmasında;
1240

a) Vergi: 213 sayılı Kanun kapsamına giren vergi, resim ve harçları,
b) Gümrük vergileri: İlgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali veya ihracında uygulanan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri
tarafından takip ve tahsil edilen gümrük vergisi, diğer vergiler, eş etkili
vergiler ve mali yüklerin tümünü,
c) Beyanname: Vergi tarhına esas olan beyanname ve bildirimleri,
ç) Yİ-ÜFE aylık değişim oranları: Türkiye İstatistik Kurumunun her
ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi
(TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici
fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden
itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını,
1/11/2016 tarihinden itibaren aylık %0,35 oranını (bu Kanunun yayımlandığı ay dâhil) ifade eder.
(3) Bu Kanun, bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümler ile
bazı kanunlarda değişiklik yapılması ve yeni hükümler ihdasına ilişkin
hükümleri kapsar.
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Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması
MADDE 2 – (1) Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere
bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan bu Kanunun
yayımı tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil);
a) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara
bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine
bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas
alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan
ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde
tamamen ödenmesi şartıyla vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme
zammı gibi fer’i amme alacakları ile aslı bu Kanunun yayımı tarihinden
önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen vergi
cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının,
b) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş
bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile
iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının %50’si ve bu tutara gecikme
zammı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim
oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece
gecikme zammından ibaret olması hâlinde gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE
aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda
belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan
%50’sinin ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının,
c) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında olan idari para cezalarının
tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i
amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE
aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş
alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu
Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaya
bağlı fer’ilerin tamamının,
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ç) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve yukarıdaki bentlerin dışında kalan asli amme alacaklarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bu alacaklara bağlı faiz, cezai
faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu
Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan
ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde
tamamen ödenmesi şartıyla uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının,

1242

d) 20/2/2008 tarihli ve 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma
Usulü ile Tahsili Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri gereğince
ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş
olan tutarların bu madde kapsamında ödenmesi hâlinde 5736 sayılı
Kanun gereğince hesaplanan binde iki oranındaki faiz alacaklarının
tamamının tahsilinden vazgeçilir.
(2) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından
takip edilen alacaklardan bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla (bu tarih
dâhil);
a) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş
bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara
bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine
bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas
alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan
ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde
tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı bu Kanunun yayımı
tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak
kesilen idari para cezalarının tamamının,
b) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş
bulunan ve 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın
kesilmiş idari para cezaları ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler
Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının
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%50’sinin, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi
şartıyla cezaların kalan %50’sinin,
c) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para
cezalarının %30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara
bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine
bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas
alınarak hesaplanacak tutarın bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde
tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %70’i ile alacak asıllarına
bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının
tamamının tahsilinden vazgeçilir.
(3) İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan
vergiler hakkında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarının (a) bendi
hükmü uygulanır.
(4) Bu Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi ve bu
vergiye bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımı
tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarın ait olduğu taşıt için, bu Kanun hükümlerinin ihlal edilmemiş
olması koşuluyla, bu Kanunda belirtilen ödeme süresi sonuna kadar
18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 13
üncü maddesinin (d) bendi hükmü uygulanmaz.
(5) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı
tarihi itibarıyla yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye
yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce bu Kanunda
öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar
da bu madde kapsamında yapılandırılır. Bu hüküm kapsamına giren
alacaklar için ayrıca tebligat yapılmaz ve alacakların vade tarihi olarak
bu Kanunun yayım tarihi kabul edilir. Bu kapsamda yapılandırılan
tutarların bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi hâlinde
de vade tarihinde değişiklik yapılmaz.
(6) 2464 sayılı Kanunun 97 nci maddesine göre tahsili gereken ücretler
ile su, atık su ve katı atık ücreti alacaklarından vadesi 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi
itibarıyla ödenmemiş olanlar ile bunlara bağlı fer’iler (sözleşmelerde
düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) hakkında bu maddenin birinci
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fıkrasının (ç) bendi hükümlerine göre yapılacak hesaplamalar sonucu
belirlenen tutarların aynı fıkra hükümleri çerçevesinde ödenmesi hâlinde
bu alacaklara bağlı cezaların ve fer’ilerin (sözleşmelerde düzenlenen her
türlü ceza ve zamlar dâhil) tahsilinden vazgeçilir.
(7) Büyükşehir belediyelerinin, 2872 sayılı Kanunun 11 inci maddesine
göre vadesi 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde
bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan katı atık ücreti
alacak asıllarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı gibi fer’iler (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar
dâhil) hakkında bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi hükümlerine
göre yapılacak hesaplamalar sonucu belirlenen tutarların aynı fıkra
hükümleri çerçevesinde ödenmesi hâlinde bu alacaklara bağlı cezaların
ve gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’ilerin (sözleşmelerde düzenlenen
her türlü ceza ve zamlar dâhil) tahsilinden vazgeçilir.
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(8) 2560 sayılı Kanun kapsamında büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin, vadesi 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce
olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan; su
ve atık su bedeli alacak asıllarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme
faizi, gecikme zammı gibi fer’iler (sözleşmelerde düzenlenen her türlü
ceza ve zamlar dâhil) hakkında bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi
hükümlerine göre yapılacak hesaplamalar sonucu belirlenen tutarların
aynı fıkra hükümleri çerçevesinde ödenmesi hâlinde bu alacaklara bağlı
cezaların ve gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’ilerin (sözleşmelerde
düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) tahsilinden vazgeçilir.
(9) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip
edilen alacaklardan 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu
Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen ilk taksit ödeme süresinin sonuna
kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;
a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a),
(b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan;
sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası
primi, sosyal güvenlik destek primi,
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b) Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına
göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve
topluluk sigortası primi,
c) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip
edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı asılları ile
bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı
tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi
hâlinde bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi
fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.
(10) Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malûllük aylığı bağlandıktan
sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendinde belirtilen sigortalılık statüsü kapsamında sigortalı sayılmasını
gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal
güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden, 2016 yılı Şubat ayı ve
önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş
olan sosyal güvenlik destek primi asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre
için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,
bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde bu alacaklara
uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının
tamamının tahsilinden vazgeçilir.
(11) 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylarda bitirilmiş özel nitelikteki
inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden
önce Sosyal Güvenlik Kurumunca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene
tebliğ edildiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş
olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön
değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik
tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme
cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu
Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim
oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre
ve şekilde ödenmesi hâlinde bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve
gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.
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(12) İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü,
21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ncı maddeleri, 506 sayılı Kanunun
mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve 28 inci maddeleri, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü maddesi ve 5434 sayılı Kanunun mülga 129 uncu
maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malûllük, adi malûllük ve
ölüm hâlleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü
olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları
her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE
aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda
belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde bu borçlara uygulanan kanuni
faizin tahsilinden vazgeçilir.
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(13) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip
edilen alacaklardan, 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylarda işlenen fiillere
ilişkin idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin
bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu
Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde idari para cezası
asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve
gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
(14) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip
edilen ve bu Kanun kapsamına giren alacakların; asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen, fer’ilerinin bu
Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı
ödenmiş fer’i alacağın %40’ının bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde
ödenmesi hâlinde kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilir.
(15) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi kapsamındaki sigortalıların, aynı Kanunun ek 5 inci ve ek 6 ncı
maddeleri kapsamında sigortalı olanların, bu madde kapsamındaki
borçlarını yapılandırmaları hâlinde, yapılandırılan borç haricinde altmış
günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu
borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup
ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve bu maddeye göre
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yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık
sigortasından yararlanmaya başlatılır.
Ortak Hükümler
MADDE 3 – (1) Bu Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme
süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden
yararlanmak isteyen borçluların;
a) 30/6/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda
bulunmaları,
b) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini
31/7/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), Sosyal Güvenlik Kurumuna
bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/8/2017 tarihine
kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer
aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır.
(2) Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai
saati sonunda biter.
(3) Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilir.
a) Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde
peşin olarak ödenmesi hâlinde, bu tutarlara bu Kanunun yayımı tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz
ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarlar üzerinden ayrıca %50 indirim yapılır.
b) Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte
ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit
süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.
c) Taksitle yapılacak ödemelerde 2 nci ve 4 üncü maddelere göre
belirlenen tutar;
1) Altı eşit taksit için (1,045),
2) Dokuz eşit taksit için (1,083),
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3) On iki eşit taksit için (1,105),
4) On sekiz eşit taksit için (1,15) katsayısı ile çarpılır ve bulunan
tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde
ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine
uygun ödeme planı verilir. Ancak tercih edilen süreden daha kısa sürede
ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.
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ç) Bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarlar; il özel idareleri
ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel
Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına
tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor
kulüplerince ikişer aylık dönemler hâlinde azami otuz altı eşit taksitte
ödenebilir. Bu takdirde, bu fıkra hükmüne göre hesaplanacak katsayı
yirmi dört eşit taksit için (1,194), otuz eşit taksit için (1,238), otuz altı
eşit taksit için (1,318) olarak uygulanır.
d) Bu Kanun kapsamında belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel
kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken tutarlar, belediyelerin
genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere
Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7 nci
maddesinin dördüncü fıkrasındaki %40 oranı dikkate alınmaksızın aylık
dönemler hâlinde azami yüz kırk dört eşit taksitte tahsil edilir. Ancak bu
kapsamda yapılacak kesinti tutarı her hâl ve takdirde bu idareler adına
genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan payların
aylık tutarının %50’sini aşamaz.
1) Taksitle yapılacak ödemelerde belirlenen tutar;
(aa) Altı eşit taksit için (1,032),
(bb) Dokuz eşit taksit için (1,053),
(cc) On iki eşit taksit için (1,064),
(çç) On sekiz eşit taksit için (1,086),
(dd) Yirmi dört eşit taksit için (1,109),
(ee) Otuz altı eşit taksit için (1,19),
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(ff) Kırk sekiz eşit taksit için (1,247),
(gg) Altmış eşit taksit için (1,304),
(ğğ) Yetmiş iki eşit taksit için (1,361),
(hh) Yüz kırk dört eşit taksit için (1,703) katsayısı ile çarpılır ve
bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler hâlinde
ödenecek taksit tutarı hesaplanır.
2) 5779 sayılı Kanuna göre yapılacak kesintilerin Bakanlar Kurulunca
durdurulması hâlinde aylık taksitlerin ödeme süreleri kesinti yapılmayan aylar için de durdurulur ve taksit ödemeleri yönünden bu Kanun
hükümlerine göre ihlal nedeni sayılmaz. Bu taksitler, taksit ödeme süresinin sonundan itibaren ayrıca bir katsayı ve geç ödeme zammı uygulanmaksızın aylık dönemler itibarıyla paylardan kesinti suretiyle tahsil
edilir. Taksit tutarlarının, bu bent kapsamındaki borçluların genel bütçe
paylarından daha yüksek olması hâlinde ise eksik tutarlar borçlularca
taksit ödeme süresini takip eden ay sonuna kadar geç ödeme zammı
uygulanmaksızın ödenir.
(4) Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine bu Kanun kapsamında ödenecek olan alacakların 6183 sayılı
Kanunun 41 inci maddesine göre kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi uygun görüldüğü takdirde, ödemeye aracılık yapan bankalarca, kart
kullanıcılarına kredi kartı işlemine konu borç tutarının, taksitler hâlinde
yansıtılması ve taksit ödeme aylarında hesaplarına borç kaydedilmesi
koşuluyla, bu ödemeler için ödeme tarihi olarak kredi kartının kullanıldığı
gün esas alınır ve borçluya tahsilatın yapıldığını gösteren makbuz verilir.
Bu şekilde tahsil edilen tutarların bankalarca Hazine veya Sosyal Güvenlik
Kurumu hesaplarına aktarılmasına ilişkin 6183 sayılı Kanunun 41 inci
maddesinde belirlenen süre, taksit aylarının son gününü izleyen günden
itibaren hesaplanır. Taksitlerin kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi
bu madde hükmüne göre katsayı uygulanmasına engel teşkil etmez.
(5) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme
alacaklarına uygulanmak üzere, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak
için başvuruda bulunan ve ödenecek tutarları ilgili vergi mevzuatı gereği
iade alacağından kendi borçlarına mahsuben ödemek isteyen mükelleflerin, bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit
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süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz
olarak ibraz etmeleri şarttır. Bu takdirde, ilgili mevzuatın mükellefin
mahsup talebine esas aldığı tarih itibarıyla bu Kanuna göre ödenecek
tutara mahsup işlemleri yapılır; mahsup talebine konu tutardan daha az
tutarda mahsubun yapılması hâlinde, mahsuben ödeme suretiyle tahsil
edilemeyen tutar için borçluya bildirimde bulunularak eksik ödenen
bu tutarın bir ay içerisinde ödenmesi istenilir. Bu süre içerisinde eksik
ödenen tutarın, ödenmesi gerektiği tarihten ödendiği tarihe kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre
belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile
birlikte ödenmesi hâlinde eksik ödenen tutar için bu Kanun hükümleri
ihlal edilmiş sayılmaz.
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(6) Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde
ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya
daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde,
ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme
seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar,
gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine
göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı
ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. İlk
iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya
eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir
takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik
ödenmesi hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için
ayrı ayrı uygulanır.
(7) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen
yıllık gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için bu Kanun
hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler, taksit
ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine
tahakkuk eden bu vergileri, çok zor durum olmaksızın her bir vergi
türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya
da eksik ödemeleri hâlinde bu Kanun hükümlerine göre yapılandırılan
borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.
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(8) Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki alacaklar için bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere
başvuruda bulunan borçlular, taksit ödeme süresince tahakkuk eden
sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden
fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde, belirtilen
madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.
(9) Bu maddenin yedinci ve sekizinci fıkraları uyarınca vadesinde
ödenmesi öngörülen alacakların veya taksit tutarının %10’unu aşmamak
şartıyla 5 Türk lirasına (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler
için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.
(10) Bu Kanun kapsamına giren alacakların altıncı fıkrada belirtilen
şekilde tamamen ödenmemiş olması hâlinde, bu maddenin yedinci ve
sekizinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla borçlular, ödedikleri
tutarlar kadar bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.
(11) Bu Kanun hükümleri;
a) 5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi, 10/7/2004 tarihli ve
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi
kapsamında uzlaşılan alacaklar ile 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun
geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklar,
b) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun, 6552 sayılı Kanun, 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerine
göre bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden
alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar hakkında
uygulanmaz.
(12) Bu Kanun kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yayımı
tarihinden önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip
de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit
tutarları için borçlular, talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden
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yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit
tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit
tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece
ilgili kanunda öngörülen faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde
ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu Kanun
hükümleri uygulanır.
(13) Bu Kanun kapsamında süresinde ödenen alacaklara, bu Kanunda
yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanunun yayımı tarihinden
sonraki süreler için faiz, gecikme zammı ile gecikme cezası gibi fer’i amme
alacakları hesaplanmaz.
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(14) Bu Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen
hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. Bu Kanuna göre ödenecek alacaklar nedeniyle tatbik
edilen hacizlere konu mallar, borçlunun talebi hâlinde 6183 sayılı Kanun
hükümlerine göre alacaklı tahsil dairesince satılabilir. Bu talep, bu Kanun
kapsamında ödenmesi gereken tutarların bu Kanun hükümlerine göre
ödenmesine engel teşkil etmez.
(15) Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların bu
Kanunda belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri, kanun yollarına başvurmamaları ve başvuru süresi
içerisinde yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır. Borçlularca, bu
Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi hâlinde
idarece de ihtilaflar sürdürülmez. Davadan vazgeçme dilekçeleri, ilgili
tahsil dairesine verilir ve bu dilekçelerin tahsil dairelerine verildiği tarih,
ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine
gönderilir. Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsili gerektiği
hâlde tahakkuku diğer kamu idarelerince yapılan alacaklara ilişkin ilgili
kamu idaresi aleyhine açılmış davalardan vazgeçme dilekçelerinin verileceği idari mercii belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
(16) Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan
ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak
karar tarihine bakılmaksızın bu Kanunun yayımı tarihinden sonra tebliğ
edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz.
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(17) Bu Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere vazgeçilen davalarda verilen kararlar ile hükmedilen yargılama gideri, avukatlık ücreti ve
fer’ileri talep edilmez ve bu alacaklar için icra takibi yapılamaz. Vazgeçme
tarihinden önce ödenmiş olan yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri
geri alınmaz.
(18) İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar hakkında bu maddenin yedinci ve sekizinci fıkra
hükümleri uygulanmaz.
(19) Bu Kanun kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımı
tarihinden önce tahsil edilmiş olan tutarlar, bu Kanun kapsamında tahsil
edilen tutarlar ile bu maddenin onikinci fıkrası kapsamında olan tecile
ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca ödenen
faizlerin bu Kanun hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılmaz.
(20) Bakanlar Kurulu, yabancı ülkelerde de faaliyette bulunan vergi
mükelleflerinden, Ekonomi Bakanlığı tarafından olağanüstü politik
riskin gerçekleştiği tespit edilen ülkede faaliyette bulunan ve bu ülkedeki
faaliyetleri nedeniyle durumları 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine
göre mücbir sebep hâli kabul edilenlerin, bu Kanun kapsamında alacakları yapılandırılan alacaklı idarelere mücbir sebep hâllerinin devam ettiği
süre içinde ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süreleri ile 213 sayılı
Kanunun 15 inci maddesine göre mücbir sebep hâli ilan edilen yerlerdeki
dairelere (alacaklı idarelere) mücbir sebep hâlinin vukuu tarihinden
itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerini, mücbir sebep
hâlinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere topluca veya ayrı
ayrı bir yıla kadar uzatmaya yetkilidir.
(21) Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 213 sayılı Kanunun 15 inci
maddesine göre mücbir sebep hâli ilan edilmiş ve devam eden yerlerdeki vergi dairelerinde mükellefiyet kaydı bulunanlardan mücbir sebep
hâli devam edenler ile Sosyal Güvenlik Kurumunca mücbir sebep hâli
nedeniyle belge verme süresi ve prim ödemelerinin ertelendiği yerlerdeki
kayıtlı işveren, sigortalı ve diğer prim ödeme yükümlülerinin, bu Kanun
kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden, mücbir sebep hâli süresi içerisinde ödenmesi gereken taksitleri, mücbir sebep hâlinin bitim tarihini
takip eden aydan başlamak üzere altı ay içinde ödenir.
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(22) Bu maddenin yirminci fıkrası hükümlerine göre mücbir sebep
nedeniyle ödeme süresi uzatılan taksitler ile yirmibirinci fıkra hükümlerine göre ödeme süresi uzatılan taksitler için altıncı fıkrada yer alan ilk
iki taksitin süresinde ödenme şartı aranmaz.
(23) Bu Kanun kapsamındaki alacaklarla ilgili olarak mevzuatlarında
yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla taksit ödeme süresince
zamanaşımı süreleri işlemez.
(24) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye
ilgisine göre Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile bu Kanunda belirtilen diğer kamu idareleri
yetkilidir. İl özel idarelerine ve belediyelere ait amme alacaklarına ilişkin
hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca
belirlenir.
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Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılması
MADDE 4 – (1) Orman köylerinde oturan köylüler ile bu köylülerce
kendi aralarında 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa
göre kurulmuş veya durumları bu Kanun hükümlerine intibak ettirilmiş
çok amaçlı tarımsal kalkınma kooperatiflerine Orman Genel Müdürlüğünce kullandırılan kredilerden ödeme süresi geldiği hâlde bu Kanunun
yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan kredi alacaklarının asıllarının
tamamı ile bu alacaklara ilişkin fer’iler yerine, bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarın; bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar
orman bölge müdürlüklerine yazılı başvuruda bulunulması ve ödenmesi
gereken tutarın, ilk taksiti 2017 yılı Kasım ayından başlamak üzere ve
her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödenmesi
şartıyla bu alacakların ödenen kısmına isabet eden fer’ilerin tahsilinden
vazgeçilir. Bu fıkra hükümlerine uygun ödeme yapıldığı takdirde bu
Kanunun yayımı tarihinden sonraki sürelere herhangi bir faiz, zam ve
katsayı uygulanmaz. Bu fıkra uyarınca taksitlendirilen alacaklara ilişkin
olarak açılmış davalar sonlandırılır. Yargılama giderleri ile icra masrafları
karşılıklı olarak talep edilmez. Borçluların vekâlet ücretini ilk taksit tutarıyla birlikte ödemeleri şarttır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve
esasları belirlemeye Orman Genel Müdürlüğü yetkilidir.
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(2) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına 31/3/2017 tarihinden (bu
tarih dâhil) önce kullandırılan ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla
muaccel hâle gelen krediler ile müteakiben yeniden yapılandırılan kredi
alacaklarının bakiye asılları ile ödenmeyen alacağın vadesinin başlangıç
tarihi itibarıyla bu Kanunun yayımı tarihine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca bu Kanunun yayımı tarihinde kredilere uygulanan
sözleşme faiz oranı olan yıllık %3 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın;
bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlüklerine başvuruda bulunulması ve
ödenmesi gereken tutarın ilk taksiti 2018 yılı Kasım ayından başlamak
üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam on eşit taksitte
ödenmesi şartıyla bu alacakların ödenen kısmına isabet eden fer’ilerin
tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükümlerine uygun ödeme yapıldığı takdirde bu Kanunun yayımı tarihinden sonraki sürelere herhangi bir faiz,
zam ve katsayı uygulanmaz. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava
konusu edilmiş ve/veya icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun
bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde
davalar sonlandırılır ve icra takipleri durdurulur. Bu takdirde borçluların
mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte
ödemeleri şarttır. Bu fıkra kapsamına giren alacakların tamamının fıkrada
öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi hâlinde alacak ilgili mevzuatın
öngördüğü şekilde hesaplanır ve ödenen tutarlar mahsup edilir. Bu fıkra
kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımı tarihinden önce
ödenen tutarlar bu fıkra hükümlerine dayanılarak red ve iade edilmez. Bu
fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilidir.
(3) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden organize sanayi
bölgelerine ve küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan kredilerden, 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce ödeme süresi geldiği
hâlde ödenmeyen kredi borçları ile kanuni takipte olan kredi borçlarının;
bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ayın sonuna kadar Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı ya da bu Bakanlığın uygun görmesi hâlinde kredi
ödemelerine aracılık eden bankaya başvuruda bulunulması ve ödenmemiş kredi alacak asıllarının tamamı ile buna bağlı faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı gibi fer’i alacaklar yerine bu Kanunun yayımı tarihine
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kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutarın,
ilk taksiti bu Kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü aydan başlamak
üzere bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde bu alacaklara bağlı fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Ancak yapılandırılan
tutarların tamamının ödenmemesi hâlinde ödenen kısmına isabet eden
fer’ilerin tahsilinden vazgeçilir. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce
dava konusu edilmiş ve/veya icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun, bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması
hâlinde, davalar sonlandırılır ve icra takipleri durdurulur. Bu takdirde
borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini ilk taksit
tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Bu fıkra kapsamına giren alacakların
tamamının bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi hâlinde
alacak, ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde hesaplanır ve ödenen tutarlar
mahsup edilir. Bu fıkra kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun
yayımı tarihinden önce ödenen tutarlar bu fıkra hükümlerine dayanılarak
red ve iade edilmez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları
belirlemeye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilidir.
(4) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 4/12/1984 tarihli ve 3093
sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu kapsamına
giren bandrol ücretleri, elektrik enerjisi payları, gecikme faizleri ve idari
para cezaları hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır.
a) 3093 sayılı Kanun uyarınca Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna
bildirilmesi gereken yükümlülüklere ilişkin olup bu Kanunun yayımı
tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesi geldiği hâlde ödenmemiş veya
ödeme süresi geçmemiş olan elektrik enerjisi satış bedeli payı ve bandrol ücretlerinin aslı ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve faiz yerine
bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas
alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi
geldiği hâlde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş olan idari para
cezalarının %20’sinin, bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın
sonuna kadar başvuruda bulunulması ve ödenecek tutarların ilk taksiti
bu Kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü aydan başlamak üzere bu
Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, bu alacaklara bağlı
gecikme faizi ve faizin tamamı ile idari para cezalarının kalan %80’inin
tahsilinden vazgeçilir.
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b) Bu fıkra hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların bu fıkrada belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açtıkları davalardan
vazgeçmeleri, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun açmış olduğu
davaları kabul etmeleri, kanun yollarına başvurmamaları, açılmış dava ve
icra takiplerinde bu hükümlerden yararlanmak üzere başvuruda bulunan
borçluların ilk taksit ödeme süresi içerisinde Türkiye Radyo-Televizyon
Kurumu tarafından hesaplanan dava ve icra takip masrafları ile vekâlet
ücretlerini ödemeleri şarttır.
c) Bu fıkra kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımı
tarihinden önce ödenen tutarlar bu fıkra hükümlerine dayanılarak red
ve iade edilmez.
ç) Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu yetkilidir.
(5) 31/3/2017 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği
hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; 7/6/2005
tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu
hükümlerine göre esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara olan
aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik
ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna
olan katılma payı, esnaf ve sanatkarların meslek eğitimini geliştirme
ve destekleme fonu borç asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna
kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte
ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükmünden
yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın
sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır. Fıkra kapsamında
ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen
veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara
ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir. Bu fıkra hükmünden yararlanmak
isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı
sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına
başvurmamaları şarttır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin
yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak
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talep edilmez. Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla üyelerin odalara, odaların birlik ve federasyonlara, birlik ve federasyonların da Konfederasyona
kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat ve katılma payı asıllarına
isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi
fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.
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(6) 31/3/2017 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği
hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; 19/3/1969
tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların ve
stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçlarının asıllarının
tamamının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip
eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami
toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu
Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması
hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Baro keseneğinin ve
staj kredisi borcunun ödenmemesine bağlı olarak yürütülen levhadan
ve sicilden silme işlemleri ile yasal takip işlemleri bu Kanunun yayımı
tarihini izleyen aydan itibaren taksitlerin ödeme süresinin sonuna kadar
durdurulur. Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun
yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı baroya başvurulması şarttır. Fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada
öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde,
ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.
Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen
şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan
vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu kapsamda
tamamı ödenen alacaklara ilişkin icra harcı alınmaz, yargılama giderleri
ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.
Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Türkiye
Barolar Birliği yetkilidir.
(7) 31/3/2017 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği
hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; 18/5/2004
tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve
Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat,
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navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve
borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asılları ile 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 26 ncı
maddesinin yirmiüçüncü fıkrası ile 27 nci maddesinin yedinci fıkrası
uyarınca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ödenmesi gereken sigorta
eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarının ödenmemiş
kısmının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden
üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami
toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımı
tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması
şarttır. Fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen
süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş
alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi
fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir. Bu fıkra
hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartları
yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan
vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun
yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme
bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış
alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere
başvuruda bulunması hâlinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır.
Bu takdirde, borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini
ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihi
itibarıyla üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların da Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliğine, sigorta eksperlerinin ve sigorta acentelerinin Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliğine kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat
asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.
(8) 31/3/2017 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği
hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; 1/6/1989
tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli
Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi
oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan
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birlik payı borçlarının asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna
kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte
ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükmünden
yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın
sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır. Fıkra kapsamında
ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen
veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara
ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir. Bu fıkra hükmünden yararlanmak
isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı
sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına
başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu
edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar
dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra
hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde davalar
ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu takdirde, borçluların mahkeme ve
icra masrafları ile vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri
şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla üyelerin odalara, odaların da
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler
Odaları Birliğine kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat asıllarına
isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi
fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.
Bazı Yerlerde Mücbir Sebep Hâlinin Sonlandırılmasına İlişkin Hükümler
MADDE 5 – (1) Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 213 sayılı
Kanunun 15 inci maddesine göre mücbir sebep hâli ilan edilmiş ve
mücbir sebep süresi iki yılı aşmış yerlerde, mücbir sebep hâli devam
eden mükelleflerin mücbir sebep hâli bu Kanunun yayımlandığı ayın
son günü itibarıyla sona erer.
(2) Mücbir sebep ilanı nedeniyle verilmeyen; beyanname ve bildirimler bu Kanunun yayımını izleyen üçüncü ayın sonuna kadar verilir,
geçici vergi beyannameleri, mükellef bilgileri bildirimleri ve kesin mizan
bildirimleri verilmez. Tahakkuk eden vergilerin vadesi beyanname ve
bildirim verme süresinin son günü kabul edilir ve ilk taksiti 2018 yılının
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Ocak ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde otuz eşit
taksitte ödenir. Bu şekilde ödenen vergilere herhangi bir zam, faiz, katsayı uygulanmaz.
(3) Bu maddeye göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında
iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi
hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti
izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı
Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında
hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde
hükümlerinden yararlanılır. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi
ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin
süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu takdirde süresinde ödenmeyen tutarlar, ikinci fıkrada belirtilen vade tarihinden itibaren gecikme
zammı ile birlikte tahsil edilir. Bu madde uyarınca vadesinde ödenmesi
öngörülen taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 5 Türk lirasına
(bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu madde hükmü
ihlal edilmiş sayılmaz.
(4) 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası
kapsamında mücbir sebep hâlini sonlandıran ve anılan fıkrada öngörülen
sürede beyanname ve bildirimlerini veren mükellefler hakkında da bu
madde hükümleri uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önce tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez. Anılan fıkra hükümlerine
göre mücbir sebep hâlini sonlandırdığı hâlde beyanname ve bildirimlerini vermemiş olan mükellefler de bu maddede öngörülen süre içinde
beyanname ve bildirimlerini vermeleri durumunda bu madde hükümlerinden yararlanırlar.
(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye
Maliye Bakanlığı yetkilidir.
MADDE 6 – 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “doğal afetler nedeniyle” ibaresi “Maliye Bakanlığınca”
şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 7 – 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili
MADDE 48/A – Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı tahsil
dairelerince takip edilen ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren vergi,
resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme
zammının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş
malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse,
borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak ve aşağıdaki şartları taşımak
koşuluyla vadesi bir yılı geçmemiş alacaklar, Maliye Bakanınca 36 ayı
geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil olunabilir.
Madde hükmünden yararlanacak borçlunun;
1262

1. Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki
faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,
2. Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini
kanuni sürelerinde vermiş olması (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya
pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.),
3. Bu madde kapsamına giren ve başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı
geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen
ödenememiş olması şarttır. Şu kadar ki, bu madde ile 48 inci maddeye
göre tecil edilen veya özel kanunlara göre ödeme planına bağlanan borcun bulunması madde hükmünden yararlanılmasına engel teşkil etmez.
Bu madde kapsamında tecil edilen alacaklara, 48 inci maddeye göre
belirlenen oranda faiz tatbik edilir.
Amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen
borçlarının toplamı beşyüz bin Türk lirasını (bu tutar dâhil) aşmadığı
takdirde teminat şartı aranmaz. Bu tutarın üzerindeki amme alacaklarının tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutarı beşyüz bin Türk
lirasını aşan kısmın %25’idir.
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Bakanlar Kurulu;
1. Teminatsız tecil tutarını; yarısına kadar indirmeye, yeniden kanuni
tutarına getirmeye, zorunlu teminat oranını %50’ye kadar artırmaya,
sıfıra kadar indirmeye, yeniden kanuni orana getirmeye,
2. Borçlunun çok zor durum hâlinin tespitinde kullanılmak üzere
varlıklar, yükümlülükler ve nakit akımlarını esas alan mali göstergeler ile
mali durumu tespite yarayan diğer ölçütlere dayalı kriterleri belirlemeye,
belirlenen kriterler çerçevesinde çok zor durum hâlini derecelendirmeye
ve bu dereceleri dikkate alarak;
a) Tecil süresini 60 aya kadar uzatmaya,
b) Farklı faiz oranları belirlemeye,
3. Tecil edilecek gecikme zammını, Türkiye İstatistik Kurumunun
her ay için belirlediği Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) aylık
değişim oranları esas alınarak hesaplatmaya,
4. Madde hükmünü, alacaklı diğer amme idarelerini, alacak türlerini
ve uyumlu borçlu kapsamına girebilecek borçlu kriterlerini belirleyerek
uygulatmaya (Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı olanlar dışındaki
tahsil dairelerince takip edilen alacaklar dâhil) yetkilidir. Bu fıkranın
(4) numaralı bendindeki yetkinin kullanılması hâlinde bu madde ile
Maliye Bakanına tanınan yetkiler 48 inci maddede tanımlanan alacaklı
amme idarelerinin tecile yetkili makamları tarafından kullanılır.
Maliye Bakanı;
1. Tecil edilecek amme alacağını tür ve tutar olarak belirlemeye,
2. Tecilde taksit zamanlarını, ödemelerin başlayacağı ayı, tecil talep
tarihini takip eden aydan başlamak üzere 12 ayı geçmeyecek şekilde
belirlemeye, ödeme dönemlerini, azami altı ayda bir yapılacak şekilde
düzenlemeye,
3. Tecilde diğer şartları belirlemeye yetkilidir.
Maliye Bakanı, tecil yetkisini, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı
olmak şartıyla oluşturulacak tecil komisyonlarına devredebilir. Komisyonların teşkili ile çalışma usul ve esasları Maliye Bakanınca belirlenir.
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Tecil şartlarına riayet edilmemesi nedeniyle muaccel olan amme alacağının tecili, talep edilmesi hâlinde en fazla iki defa geçerli sayılabilir.
Haciz yapılmışsa mahcuz mal, değeri tutarınca teminat yerine geçer.
Tecil edilen amme alacakları ile ilgili olarak daha önce tatbik edilen ve
borcun tamamını karşılayacak değerde olan hacizler, yapılan ödemeler
nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminat iade edilir. Ancak,
mahcuz malların değeri tecil edilen borç tutarından az, zorunlu teminat
tutarından fazla olması hâlinde, tatbik edilen hacizler, tecil şartlarına
uygun olarak yapılan ödemeler neticesinde kalan tecilli borç tutarı
mahcuz mal değerinin altına inmediği müddetçe kaldırılmaz. Tecilli
borca karşılık alınan teminat ise, tecil şartlarına uygun olarak yapılan
ödemeler neticesinde kalan tecilli borç tutarının zorunlu teminat tutarının altına inmesi durumunda, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır.
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Tecil edilen amme alacağının ikimilyon Türk lirasını (bu tutar dâhil)
aşmaması, mahcuz malın 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (5)
numaralı bendinde sayılan mal olması ve bu Kanuna göre belirlenmiş
değerinin %50’sinden aşağı olmamak üzere satış bedelinin %50’sinin
tahsil dairesine ödenmesi şartıyla mahcuz malın satışına izin verilir.
Bu takdirde, kalan tecilli borç tutarı için zorunlu teminat tutarını
karşılayacak mahcuz mal ve/veya teminat bulunması şartıyla satılan
mal üzerindeki haciz kaldırılır. Bu hüküm ikimilyon Türk lirasını aşan
tecilli borçlarda, değeri ikimilyon Türk lirasına kadar olan mahcuz
mallar için uygulanır.
Tecil şartlarına riayet edilmemesi hâlinde tecil talep tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe bu madde hükümlerinden, sekizinci fıkra hükümleri
saklı kalmak kaydıyla, yararlanılamaz.
Bu madde kapsamında tecil edilen amme alacakları hakkında 48 inci
maddenin yedinci fıkrası hükümleri uygulanır ve tecil edilen gecikme
zammının (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanmış
olması hâlinde gecikme zammı hesabı 51 inci maddeye göre düzeltilir.
Muhtelif kanunlarda vergi borcu bulunmadığına ilişkin şartları içeren
hükümler çerçevesinde 48 inci maddeye yapılan atıflar bu maddeye de
yapılmış sayılır.
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MADDE 8 – 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca verilmesi gereken
beyanname ile ilgili olarak bu maddeye veya 352 nci maddeye göre ceza
kesilmesini gerektiren fiillerin, aynı zamanda 5510 sayılı Kanun uyarınca
idari para cezası kesilmesini gerektirmesi durumunda aynı fiillerden
dolayı bu madde ve 352 nci madde uyarınca ayrıca ceza kesilmez.
MADDE 9 – 3213 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasına
aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca buluculuk belgesi talep edilmesi
hâlinde kaynak veya rezerv raporu verilmesi yeterlidir.
MADDE 10 – 3213 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin son fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
Birbirine bitişik veya yakın maden sahalarında, yapılan üretimin
çevresel etkileri, şehirleşme, işletme güvenliği, rezervin verimli işletilmesi
ve benzeri sebeplerden dolayı yapılacak proje ve planlama çerçevesinde
Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan onayı ile maden bölgesi ilan edilebilir. Maden bölgesindeki ruhsatların bir veya birden fazla ruhsatta
birleştirilmesi Genel Müdürlükçe yapılır.
Maden bölgesinde belirlenen alandaki ruhsatların tüzel kişiliği haiz bir
şirkette birleştirilmesi için ruhsat sahiplerine altı aya kadar süre verilir.
Ruhsat sahiplerinin kurulacak olan bu şirketteki ortaklık payları, maden
rezervi de göz önüne alınarak belirlenir. Ruhsatların birleştirilmesi,
belirlenen alandaki toplam rezervin en az yarısına tekabül eden ruhsat
sahiplerinin talebi hâlinde gerçekleştirilir. Bu talep sahipleri ikiden az
olamaz. Talep sahibinin iki olması hâlinde ise hissedarlardan birinin
rezerv oranı en az yüzde on olmalıdır. Yeterli talebin sağlanamaması
durumunda belirlenen alandaki tüm ruhsatlar iptal edilir. Bu sahalar,
alan sınırlamasına bağlı kalmaksızın Genel Müdürlük tarafından belirlenen kriterlere göre ihale edilerek ruhsatlandırılır. İptal edilen ruhsatlara ilişkin Genel Müdürlükçe tespit edilen yatırım giderleri Bakanlık
bütçesinden karşılanır. Birleşen ruhsatların alan sınırlarını belirleme
yetkisi Genel Müdürlüğe aittir. Maden bölgesi içerisinde bulunan ihalelik
sahalar, ihale taban bedeli yatırılarak birleşen ruhsata ilave edilebilir.
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Belirlenen alandaki toplam rezervin en az yarısına tekabül eden
ruhsat sahiplerince birleştirmenin talep edilmesi hâlinde, birleştirmeye
dâhil olmayan diğer ruhsatlar iptal edilir. İptal edilen ruhsatların Genel
Müdürlükçe tespit edilen yatırım giderleri, birleştirme yapılan ruhsat
sahibince ödenir ve bu ruhsat alanları birleştirilmiş ruhsata ilave edilir.
Tespit edilen yatırım giderinin ruhsat sahibince altı ay içinde ödenmemesi
hâlinde ise belirlenen alandaki ruhsatların tümü iptal edilir.
Şehirleşme, çevresel ve benzeri etkiler dikkate alınarak bazı alanlardaki I. Grup ve II. Grup (a) madencilik faaliyetleri valilik görüşü ile
Bakanlık tarafından kısıtlanabilir. Bakan onayı ile kısıtlanan alandaki
I. Grup ve II. Grup (a) bendi maden ruhsatları, rezervi dikkate alınmak
suretiyle maden bölgesine ya da başka bir alana taşınarak ruhsatlandırılabilir. Bu tür ruhsatlandırma işlemi ihalelik sahalar üzerinde de
ihalesiz yapılabilir. Kısıtlama ve taşınma alanlarındaki rezerv tespitleri
valiliklerce yapılır.
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Maden bölgesi olan illerde bu bölgeleri yönetmek üzere maden bölgesi komisyonu kurulur. Bu komisyon, büyükşehirlerde Yatırım İzleme
ve Koordinasyon Başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise il özel idaresi
bünyesinde faaliyet gösterir. Komisyon; valilik, ilgili belediye ve ruhsat
sahibi şirket temsilcilerinden oluşur.
Komisyon, ruhsat sahasındaki faaliyetlerin projeye, çevre ve insan
sağlığına uygun yürütülmesini kontrol ederek madencilik faaliyetlerinin
geçici olarak durdurulması dâhil gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.
Komisyon geçici olarak durdurma faaliyetlerini Genel Müdürlüğe bildirir.
Genel Müdürlük, komisyonun maden bölgeleri ile ilgili faaliyetlerini
inceler ve denetler.
Ruhsat sahibi tarafından, ocak başı satış tutarının %0,5’i, komisyonun
maden bölgesi için yapacağı harcamaları karşılamak üzere, büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, diğer illerde ise
il özel idaresi hesabına yatırılır. Maden bölgesindeki her grup maden
işletme ruhsatı için bu Kanun kapsamında irtifak ve/veya intifa hakkı
tesis edilebilir ve kamulaştırma yapılabilir. Maden bölgesi alanında
rödövans sözleşmesi yapılamaz ve varsa mevcut sözleşmeler iptal edilir.
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Maden bölgesi ilan edilmesi, ruhsatların birleştirilmesi, taksiri ve iptal
edilmesi, yatırım giderlerinin belirlenmesi ve ödenmesi, maden sahalarının ihale edilmesi, rezerv tespiti ve ruhsatlandırma, bir veya birden fazla
il sınırına giren maden bölgeleri komisyonunun oluşturulması, toplanma
ve çalışma süresi, görev ve yetkileri, faaliyetlerin inceleme ve denetimi
ile ruhsatların taşınması, proje ve planlaması gibi uygulamaya ilişkin
usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 11 – 3213 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin dördüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından buluculuk
hakkı kazanılan maden ruhsat sahaları, bedeli karşılığında ihtisaslaşmış Devlet kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıklarına Bakan onayı
ile devredilebilir. Devir aşamasında bu Kanunun 17 nci maddesinde
belirtilen süreler bu kararların uygulanması esnasında aranmaz. Maden
Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen arama dönemi faaliyet raporları yerine kaynak/rezerv raporu verir.
MADDE 12 – 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye
Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde
eklenmiştir.
EK MADDE 1 – Geçici 3 üncü madde uyarınca tasfiyeye giren
“Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi”, “Türkiye
Emlak Bankası Anonim Şirketi” adı altında, Genel Kurul tarafından
belirlenecek esas sözleşme kapsamında ilgili mevzuatın gerektirdiği izinlerin alınmasını takiben bankacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tasfiye hâlinden çıkmıştır.
Bu madde kapsamında tasfiyeden çıkan Türkiye Emlak Bankası
Anonim Şirketi’nin yeni esas sözleşmesi Genel Kurul tarafından kabul
edilinceye kadar Tasfiye Kurulunun ilgili mevzuattan ve esas sözleşmeden kaynaklanan tüm yetki ve sorumlulukları ile Bankanın tüm iş ve
işlemlerinde yetki ve sorumluluk Yönetim Kuruluna geçer.
Banka, faaliyet izni alıncaya kadar bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihte kullanmakta olduğu adreste faaliyetlerini sürdürür.
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Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.
MADDE 13 – 4603 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin üçüncü
fıkrasında yer alan “Tasfiye Halinde Emlak Bankası Anonim Şirketi”
ibaresi “Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi” olarak değiştirilmiş;
dördüncü, beşinci, altıncı ve sekizinci fıkraları ile geçici 4 üncü
maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 14 – 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz
Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
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GEÇİCİ MADDE 22 – 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişiliği kaldırılarak bağlı bulundukları ilçe belediyesine mahalle olarak katılan
İstanbul ili Silivri ilçesine bağlı Sayalar, Danamandıra ve Çayırdere
köyleri ile Çatalca ilçesi Hallaçlı, Gümüşpınar, Aydınlar, Karamandere
ve Yaylacık köylerinin eski köy yerleşim alanları ile Çatalca ilçesi Binkılıç
Mahallesinin yerleşim alanında bulunan Hazineye ait taşınmazların
yedi bin metrekareye kadar olan kısmı; 19/7/2003 tarihinden önce
kullanılıyor olması ve kullanımın hâlen devam etmesi kaydıyla ve bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde idareye
başvuruda bulunulması hâlinde, kullanıcılarına veya bunların kanuni
haleflerine rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilir. Satış bedeli peşin
veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi hâlinde, bu
bedel en fazla beş yılda on eşit taksitte faizsiz olarak ödenir.
MADDE 15 – 5326 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
(4) İdari yaptırım kararları, Maliye Bakanlığı ile idari yaptırım kararı
verenler arasında yapılacak protokoller çerçevesinde, kararı verenler adına
213 sayılı Kanunun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik
altyapı kullanılmak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından elektronik
ortamda tebliğ edilebilir. Elektronik ortamda yapılan tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda
yapılmış sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatlar, birinci fıkra kapsamındaki
tebliğ yerine geçer.”
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MADDE 16 – 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin onaltıncı
fıkrasına aşağıdaki cümle ve yirmiikinci fıkrasından sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Bakanlar Kurulu, Kurumun 6183 sayılı Kanuna göre takip edilen
alacakları için anılan Kanunun 48/A maddesini; en az üç yıl süreyle
prim yükümlüsü olup son üç yıl içerisinde verilmesi gereken bildirgeleri
kanuni sürelerinde vermiş olanlardan başvuru tarihi itibarıyla vadesi
bir yılı geçmemiş borcunu borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına
rağmen ödeyememiş olanlar hakkında uygulatmaya ve uyumlu prim
borçlularını belirlemeye yetkilidir.
Kurum görev alanı kapsamındaki tebliğler, bu Kanunun 99 uncu
maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, tebliğe elverişli elektronik
bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda yapılabilir. Elektronik ortamda
yapılan tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen
beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Kurum, elektronik ortamda
yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma
zorunluluğu getirmeye, kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları
ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
Kurum tarafından yapılacak tebliğler, Maliye Bakanlığı ile yapılacak
protokol çerçevesinde 213 sayılı Kanunun 107/A maddesi hükümlerine
göre kurulan teknik altyapı kullanılarak da elektronik ortamda yapılabilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar, 99 uncu maddenin ikinci fıkrası
kapsamındaki bildirim yerine geçer.
MADDE 17 – 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası
Kanununun 27 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Elektrik enerjisi mübadele, ithalat ve ihracat anlaşmaları ile mevcut
imtiyaz ve uygulama sözleşmeleri kapsamında enerji alış ve satış anlaşmaları imzalayabilir.
MADDE 18 – 6446 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
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Üretime Geçememiş Önlisans veya Lisanslara İlişkin İşlemler
GEÇİCİ MADDE 21 – (1) Mevcut üretim veya otoprodüktör önlisanslarını, lisanslarını ya da lisans başvurularını sonlandırmak isteyen
tüzel kişilerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden iki ay
içerisinde Kuruma başvurmaları hâlinde önlisansları, lisansları veya
lisans başvuruları sonlandırılarak teminatları iade edilir.
MADDE 19 – 6736 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin onbirinci
fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “on” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 20 – 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 40/A maddesi
eklenmiştir.
Elektronik Ortamda Tebliğ
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MADDE 40/A – Bakanlık görev alanı kapsamındaki tebliğler, ilgili
kanunlarda belirtilen usullerle bağlı kalınmaksızın, Maliye Bakanlığı
ile yapılacak protokol çerçevesinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi
Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik
altyapı kullanılarak elektronik ortamda yapılabilir.
Elektronik ortamda yapılan tebligat, muhatabın elektronik adresine
ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.
Bakanlık, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu
getirmeye, kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik
tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İlgili trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan, model yılı 1997 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını;
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2018 tarihine kadar ilgili
mevzuat gereğince kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması
suretiyle il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak
teslim eden veya 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin (4) numaralı fıkrasında
düzenlenen uygulama çerçevesinde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
(MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden

TBMM 26. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

herhangi birine teslim eden gerçek ve tüzel kişiler adına, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31/12/2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve
ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme
zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2016 tarihine kadar tescil
plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilir.
(2) Motorlu taşıtlarını noter satış senediyle veya kamu kurum ve
kuruluşlarından satın alıp ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt
ve tescil ettirmemiş olan gerçek ve tüzel kişiler, bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten 31/12/2018 tarihine kadar kayıt ve tescil işlemlerini
tamamlayarak bu maddenin öngördüğü diğer şartları da yerine getirmeleri
hâlinde bu madde hükmünden yararlanabilirler.
(3) Bu madde kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların, adlarına tescil kaydı bulunanlar tarafından ilgili kurumlara teslimi
ile il özel idarelerinin veya büyükşehir belediyelerinin bu kapsamda
teslim aldıkları hurda taşıtların satışından elde ettikleri kazançlar ve
bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar her
türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Bu madde kapsamında yapılan motorlu taşıt teslimlerine ilişkin olarak 25/10/1984 tarihli ve 3065
sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi
hükmü uygulanmaz.
(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut olmayan
veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup model
yılı 2005 ve daha eski olan taşıtların, bu durumlarının kanaat verici
belgelerle tevsik edilmesi veya ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması hâlinde, bu
taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin 1/4’ünün 31/12/2018 tarihine
kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi,
vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının
tahsilinden vazgeçilir ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinir.
Bu fıkra kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların daha
sonra bulunması veya varlığının tespiti hâlinde, terkin tarihi itibarıyla
trafik tescil kaydı yapılır. Bu takdirde terkin edilen vergi ve diğer amme
alacakları ayrıca bir işleme gerek olmaksızın bulundukları veya tespit
edildikleri yılın Ocak ayında motorlu taşıtlar vergisi adıyla tahakkuk
etmiş sayılır ve Ocak ayının son günü vade tarihi kabul edilerek takip ve
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tahsil edilir. Bulunan veya varlığı tespit edilen taşıtın noter satış senediyle
veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alındığının tevsiki hâlinde
taşıt, satış tarihi itibarıyla alıcı adına tescil edilir ve alıcı adına motorlu
taşıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edilir.
(5) Bu madde hükmünden gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak suretiyle yararlananlar, bu fiilleri başkaca bir suç teşkil etmediği takdirde
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi
gereğince, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve MKEK Hurda
İşletmesi Müdürlüğünce bu madde hükmüne göre teslim alınan taşıtları,
taşıt vasfını kaybettirecek şekilde kullanılamaz hâle getirmeyenler ile
bu hususa ilişkin gerekli tedbirleri almayanlar aynı Kanunun 257 nci
maddesi gereğince cezalandırılır.
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(6) Bu madde kapsamında tescil kayıtları silinen motorlu taşıtlara ait
daha önce ödenmiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile buna ilişkin gecikme
zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve idari para cezaları red ve iade
edilmez. Tescil kayıtları silinen bu taşıtlar üzerine 6183 sayılı Kanun
hükümlerine göre tatbik edilmiş olan hacizler kaldırılır.
(7) Dördüncü fıkra gereğince trafik tescil kayıtları silinecek taşıtların,
motorlu taşıt vasfını kaybettikleri hâller ile mevcut olmadıklarının kabul
edileceği durumları tespite ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul
ve esasları belirlemeye, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı müştereken
yetkilidir.
Bu kanunla; 9 kanun ve 1 kanun hükmünde kararnamede
toplam 27 madde değiştirilmiş,
1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.
(ğ). 18.06.2017 tarihli 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin
Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun:
Özeti
Bu kanun ile;
•

Ülke sanayisinin canlandırılması, yerli ve yabancı yatırımcılar için
yeni sanayi alanlarının oluşturulması, mevcut sanayi alanlarının
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genişletilmesi, yatırımların bürokratik süreçlere takılmadan hızla
hayata geçirilebilmesi için hükümler getirilmekte,
•

Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme
bölgeleri, sanayi siteleri ve serbest bölgelere ilave Devlet teşvikleri
verilmekte,

•

Üreticinin desteklenmesi ve sanayinin geliştirilmesi için sanayi
siciline kayıtlı işletmelerin elektrik tüketiminde alınan TRT payı
kaldırılmakta,

•

2/1/1924 tarihli 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanundan
kaynaklanan mali yükler sonlandırılmakta,

•

Planlı sanayi alanlarında üretim yapan sanayicilerin tapu ve
kadastro harçlarından, damga vergisinden, emlak vergisinden
muaf tutulması ve enerji giderlerinin azaltılması sonucunda üretim
maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenmekte,

•

Bedelsiz veya kısmen bedelli arsa tahsis uygulaması yeniden ve
kalıcı olarak yürürlüğe konulmakta,

•

Organize sanayi bölgelerinin tüm faaliyetleri için kredi tahsis
edilmekte ve söz konusu bölgelerin iç ve dış kaynaklardan kullandıkları krediler için kredi faiz desteği verilmekte,

•

Çarpık kentleşmeyi ortadan kaldırmak, yaşanabilir, yeşil ve ferah
yerleşim alanları sağlamak amacıyla altyapı, üstyapı ve taşınma
noktasında kredi destekleri vererek kent içinde kalan sanayi sitelerinin kent dışındaki alanlara taşınması sağlanmakta,

•

Yükseköğretim Kanununda yapılacak değişiklikler ile nitelikli
işgücünün yükseköğretim kurumları aracılığı ile yetiştirilmesi
sağlanmaktadır.

İçeriği
MADDE 1 – 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında
Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun
33 üncü maddesinin (b) fıkrasına “Sağlık Denetçileri ve Sağlık Denetçi
Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ürün Denetmenleri ve
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Ürün Denetmen Yardımcıları, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri ve
Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcıları” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3 – 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununun 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah,
alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile
kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle
devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin
çıkarılıp işlendiği yerler sanayi işletmesi, buralarda yapılan işler sanayi
işleri ve buraları işletenler sanayici sayılır.
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Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair
enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri ile
bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de bu madde şümulüne
girer.
MADDE 4 – 6948 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Sanayi işletmelerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında tutulacak sanayi siciline kaydettirilmesi ve mukabilinde alınacak
sanayi sicil belgesinin icabında salahiyetli memurlara ibraz olunması
mecburidir.
Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline
ön kayıt olmak zorundadır. Sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalışma
ruhsatı düzenlemesi için sanayi siciline kaydolduğuna dair yazı, işyeri
açma ve çalışma ruhsatı veren idareler tarafından aranır.
Yeni açılan sanayi işletmeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından tanzim kılınacak beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren 3 üncü madde uyarınca doldurup iki ay içinde Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığına elektronik ortamda göndermekle mükelleftir.
MADDE 5 – 6948 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
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Sanayi sicilinde kaydı olmadığı tespit edilen sanayi işletmelerine
9 uncu maddeye göre müddetinde sanayi siciline tescil ettirmeyenler için
hükmedilen idari para cezası verilir.
MADDE 6 – 6948 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 3 – Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın
sanayi işletmelerinden sanayi siciline kaydolmayanlardan bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde sanayi siciline kaydolup sanayi sicil belgesi alanlar hariç, bu tarihe kadar kaydolmayanlar
hakkında bu Kanunun 9 uncu maddesi gereği sanayi siciline tescil
ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanır.
Bu Kanuna göre işletmesinde meydana gelen değişiklikleri, verilmesi
gereken beyannameleri ve senelik işletme cetvellerini bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce süresi içinde vermeyenlere idari para
cezası uygulanmaz.
MADDE 7 – 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa
ekli (2) sayılı Tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar”
başlıklı bölümüne aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
53. Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri,
teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde bulunan arsaların
tahsisine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler ve taahhütnameler.
MADDE 8 – 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun
59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
n) Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri,
teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri, söz konusu bölgelerde
bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa
ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescili işlemleri
ve cins değişikliği işlemleri.
MADDE 9 – 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 45 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Ancak, usul ve esasları ilgili Bakanlıkça yapılacak düzenlemede gösterilmek üzere; kooperatif üst kuruluşuna ortak olunması ve genel kurul
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toplantısının gündemine konuyla ilgili madde konulması şartıyla, olağan
genel kurul toplantıları en fazla üç hesap dönemini kapsayacak şekilde
ve birleştirilerek yapılabilir.
MADDE 10 – 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (m) fıkrasına parantez içi ibareden sonra
gelmek üzere “ile organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri
bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan
binalar” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 11 – 1319 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (f ) fıkrası
yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 12 – 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanununun 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hafta tatili
ve ulusal” ibaresi “Ulusal” şeklinde değiştirilmiş ve 14/1/2015 tarihli ve
6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlemesi Hakkında Kanunun
25 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13 – 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine aşağıdaki alt
bent eklenmiştir.
(4) Yükseköğretim kurumlarının ihtisaslaşmasına yönelik çalışmalar
yapmak ve bu konuda karar vermek.
MADDE 14 – 2547 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
Geçici 55 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla,
yaş haddini dolduracakları tarihten önce başvurmuş olup sözleşme
tarihi itibarıyla öğretim üyesi kadrolarında bulunanlardan yükseköğretim kurumlarınca belirlenen bölüm ve programlarda görevlerinde
kalmalarında fayda görülenler, yükseköğretim kurumunun teklifi ve
Yükseköğretim Kurulunun onayı ile emeklilik yaş hadlerini doldurdukları tarihten itibaren, yetmiş beş yaşını geçmemek üzere emeklilik veya
yaşlılık aylığı bağlanıncaya kadar birer yıllık sürelerle sözleşmeli olarak
çalıştırılabilirler. Bunlarla, net tutarı, en son bulundukları kadroları
için öngörülmüş olan gösterge, ek gösterge, taban ve kıdem aylıkları,
üniversite ödeneği, yükseköğretim tazminatı, eğitim öğretim ödeneği,
geliştirme ödeneği, makam ve görev tazminatları ve 375 sayılı Kanun
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Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde belirlenmiş olan ek
ödemenin toplamından ilgili mevzuatı uyarınca vergi ve diğer kesintiler
yapıldıktan sonra kalan net tutarı geçmemek üzere belirlenecek ücret
üzerinden sözleşme yapılır. Bunların sigortalılık veya iştirakçilik ilişkisi
önceki kadro unvanları esas alınmak suretiyle devam ettirilir. Öğretim
üyelerinin tabi olduğu yasak, ödev ve sorumluluklar ile disipline ilişkin
hükümler bu şekilde çalıştırılanlar hakkında da uygulanır. Bu fıkranın
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü
üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
MADDE 15 – 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
l. Organize sanayi bölgelerinde kurulan meslek yüksekokulları için
öğrenci başına ilgili yükseköğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kurulu
bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten eğitim desteği yapılabilir.
Eğitim desteğinin tutarı ve kullanımı ile uygulamaya ilişkin usul ve
esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenir.
MADDE 16 – 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (b) fıkrasına
aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
Bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin kullandırılmasında,
proje kapsamında görevlendirilecek tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrencilere 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim
Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine tabi
olmaksızın belirlenecek miktarlarda burs verilir. Bu bursun verilmesine
ilişkin usul ve esaslar bu fıkra uyarınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
MADDE 17 – 2547 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrasının ikinci bendinin ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 18 – 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
Teknoloji Transfer Ofisi
EK MADDE 32 – Yükseköğretim kurumları, Ar-Ge ve yenilikçilikle
ilgili olarak kamu ve özel sektör ile iş birliği yapmak, üretilen bilgi ve
yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak ve
uygulamaya aktarmak üzere, Yükseköğretim Kurulundan önceden izin
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almak kaydıyla, yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun kararıyla
sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer ofisi kurabilirler.
Ofisin kuruluş sermayesi, bilimsel araştırma projesi kaynaklarından
veya döner sermaye gelirlerinden karşılanabilir.
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Ofiste 4857 sayılı Kanuna tabi olarak işçi statüsünde personel istihdam edilir ve 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu
personel çalıştırılabilir. Ofis faaliyetlerinde hizmetine ihtiyaç duyulan
öğretim elemanları yükseköğretim kurumlarının izni ile sürekli veya
yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim
elemanlarının bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirleri, üniversite
döner sermaye işletmesine yatırılmak zorunda değildir. Bunlara kendi
yükseköğretim kurumlarınca ayrıca ek ödeme yapılmaz. Sürekli olarak
istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları
ile ilişkileri devam eder. Bu şekilde aylıksız izne ayrılanlardan, önceki
görevleri sebebiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendi veya geçici 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı
veyahut iştirakçi sayılanların aylıksız izne ayrıldığı tarihi takip eden on
beş gün içerisinde talepte bulunmaları hâlinde; aylıksız izinli sayıldıkları
ve buralarda çalıştırıldıkları sürece aynı kapsamdaki sigortalılık veya
iştirakçilik ilişkisi devam eder. Bu şekilde aylıksız izne ayrılanlardan;
a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için önceki kadroları için tespit
edilen sigorta primine esas kazanç unsurları esas alınmak suretiyle ilgili
aya ilişkin olarak hesaplanacak sigorta primi çalışan hissesi ile genel sağlık
sigortası primi çalışan hissesi tutarı kendilerince, sigorta primi işveren
hissesi ile genel sağlık sigortası primi işveren hisseleri görev yaptıkları
işverenleri tarafından,
b) 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında iştirakçi
sayılanlar için önceki kadroları için tespit edilen emekli keseneğine esas
aylık unsurları esas alınmak suretiyle ilgili aya ilişkin olarak hesaplanacak
kişi keseneği kendilerince, kurum karşılıkları ile genel sağlık sigortası
primlerinin tamamı görev yaptıkları işverenleri tarafından ödenir. Prim
ödeme yükümlülüğü görevlendirildikleri işverene aittir. İlgililerin bu
şekilde aylıksız izinde geçirdikleri süreler önceki kadro unvanları esas
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alınmak suretiyle emekli keseneğine esas aylık unsurlarının veya sigorta
primine esas kazanç unsurlarının tespitinde dikkate alınır. Bunlara
aylıksız izin dönemindeki söz konusu çalışma süreleri için görev yaptıkları işveren tarafından kıdem tazminatı ödenmez ve bu süreler emekli
ikramiyesinin hesabında dikkate alınır.
Ofisler ile bunların yürüttükleri faaliyetler hakkında 8/9/1983 tarihli
ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. Ofisin
teşkili, görevleri, yönetimi, yükseköğretim kurumuyla ilişkisi ile çalışma
usul ve esasları ve tasfiyesine ilişkin hususlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu
tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
Bu Kanunun 36 ncı maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere
aykırı hükümleri uygulanmaz.
Ücretli Araştırma İzni
EK MADDE 33 – Devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi
kadrosunda fiilen altı yıl çalışan öğretim üyelerine, yurt içinde ve yurt
dışında alanıyla ilgili Ar-Ge niteliğinde çalışmak üzere, fakülte yönetim
kurulunun görüşü ve hizmetin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınmış olması kaydıyla ilgili üniversite yönetim kurulu kararı ile öğretim
üyesinin hazırladığı çalışma programı değerlendirilerek bir yıl süreyle
ücretli izin verilebilir. İkinci defa ücretli izin kullanılabilmesi için
öğretim üyesinin, birinci iznin sona erdiği tarihten itibaren asgari altı
yıl süreyle bir Devlet yükseköğretim kurumunda görev yapması gerekir.
Doktora Sonrası Araştırmacı İstihdamı
EK MADDE 34 – Devlet yükseköğretim kurumlarının uygulama
ve araştırma merkezlerinde, araştırma enstitülerinde sadece Ar-Ge
faaliyetlerinde bulunmak veya öğretim üyelerinin yürüttükleri Ar-Ge
kapsamındaki projelere yardımcı olmak üzere, doktora ile tıpta, diş
hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta
yeterlik eğitimi sonrasındaki yedi yıl içerisinde kalmak kaydıyla en fazla
üç yıl süre ile giderleri döner sermaye gelirlerinden bilimsel araştırma
projeleri için ayrılan kaynaktan karşılanmak üzere sözleşmeli olarak
doktora sonrası araştırmacı istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam
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edilecek personel sayısı ilgili yükseköğretim kurumunun dolu öğretim
elemanı kadrosu sayısının %5’i ile sınırlıdır. Bu madde uyarınca istihdam edilmiş olmak, memurluk veya diğer personel istihdam şekillerinden
birine geçiş hakkı vermez.
Bunların yükseköğretim kurumları itibarıyla dağılımı, sözleşme örneği,
sözleşme süresinin uzatılması ve sona erdirilmesine ilişkin hususlar ile
40.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu
bulunacak tutarı geçmemek üzere ücretleri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Bunlara, diğer mevzuatta aksine hüküm bulunsa dahi,
bu maddede öngörülen ücret dışında herhangi bir ad altında ödeme
yapılamaz ve sözleşmelere bu hususta hüküm konulamaz.
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Mali ve sosyal haklar dışında kalan istihdama ilişkin diğer hususlarda
657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Ar-Ge
proje hizmetlerine ilişkin pozisyonlarda istihdam edilen personelin tabi
olduğu hükümler uygulanır.
Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sistemi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu
EK MADDE 35 – Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sistemi, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile
idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve
bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerine
ilişkin esasları içerir.
Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri
ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası
kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapmak, iç ve dış kalite
güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürütmek üzere idari ve mali özerkliğe
sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli Yükseköğretim Kalite
Kurulu kurulmuştur.
Yükseköğretim Kalite Kurulu;
a) Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu tarafından seçilen üç,
b) Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen üç,
c) Millî Eğitim Bakanlığı tarafından seçilen bir,
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ç) Mesleki Yeterlilik Kurumunu temsilen bir,
d) Türk Akreditasyon Kurumunu temsilen bir,
e) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu temsilen bir,
f ) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını temsilen bir,
g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir,
ğ) Öğrenci temsilcisi bir üye olmak üzere toplam on üç üyeden oluşur.
Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen
üyeler, her birisi farklı yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan,
yükseköğretimin yapısı, işleyişi ve yönetimi ile kalite değerlendirme ve
geliştirme uygulamaları konusunda deneyimli, yurt içindeki veya yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarında en az on yıl görev yapmış, farklı
alanlardaki öğretim üyeleri arasından seçilir. Millî Eğitim Bakanlığı
tarafından seçilen üyenin yükseköğretim kurumunda görev yapmakta
olan, yükseköğretimin yapısı, işleyişi ve yönetimi ile kalite değerlendirme
ve geliştirme uygulamaları konusunda deneyimli, yurt içindeki veya yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarında en az on yıl görev yapmış öğretim üyesi şartlarını taşıması gerekir. Öğrenci temsilcisi, Yükseköğretim
Kalite Kurulu tarafından belirlenecek ilke ve esaslar dâhilinde belirlenir.
Yükseköğretim Kalite Kurulu üyelerinin 657 sayılı Kanunun 48 inci
maddesi sayılan genel şartları taşıması gerekir.
Yükseköğretim Kalite Kurulu, üyeleri arasından salt çoğunlukla Başkan
ve Başkan Yardımcısı seçer.
Yükseköğretim Kalite Kurulu üyelerinden öğrenci temsilcisinin görev
süresi bir yıl, diğer üyelerin görev süresi dört yıldır. İki dönemden fazla
üyelik yapılamaz.
Yükseköğretim Kalite Kurulu üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğu
ile toplanır ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar alır.
Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı sürekli
görev yaparlar ve bu görevlerde bulundukları sürece kurumlarından
aylıksız izinli sayılırlar; görev süreleri bittiğinde veya süresinden önce
ayrıldıklarında başka bir işleme gerek kalmaksızın görevlerine geri
dönerler. Görev sürelerinin bitimini müteakip asli görevlerine başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren asli kadrolarına ilişkin
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aylıklarını almaya başlarlar. Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı ve
Başkan Yardımcısı, görevleri süresince, Bakanlar Kurulunca verilecek
geçici görevler dışında herhangi bir kamu kuruluşunda ve özel kuruluşlarda ücretli veya ücretsiz çalışamazlar, görev alamazlar.
Yükseköğretim Kalite Kurulunun teşkilatı, Kalite Kurulu ile Genel
Sekreterlikten oluşur. Genel Sekreterlik; kurumsal dış değerlendirme ve
dış değerlendirme kuruluşları tescil birimi, tanıtım ve paydaş ilişkileri
birimi ve yönetim hizmetleri biriminden oluşur.
Yükseköğretim Kalite Kurulunun gelirleri şunlardır:
a) Genel bütçeden yapılacak yardımlar
b) Faaliyet gelirleri
c) Her türlü bağış ve yardımlar
ç) Diğer gelirler
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Genel Sekreterlik personeli 657 sayılı Kanuna tabidir.
Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanına Yükseköğretim Kurulu Başkan
Vekili, Başkan Yardımcısına Yükseköğretim Yürütme Kurulu üyeleri,
Genel Sekreterine Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri için mali
ve sosyal haklar kapsamında öngörülen ödemeler aynı usul ve esaslar
çerçevesinde ödenir. Bunlar, emeklilik hakları bakımından da emsali
olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir ve emsali personele
yapılan ödemelerden vergi ve diğer yasal kesintilere tabi olmayanlar bu
maddeye göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz. Başkan ve Başkan
Yardımcısı hariç Yükseköğretim Kalite Kurulu üyelerine, Yükseköğretim
Genel Kurulu üyelerine ödenen tutarda huzur hakkı aynı usul ve esaslar
çerçevesinde ödenir.
Yükseköğretim Kurulu Üst Kuruluşları ile yükseköğretim kurumları
kadrolarında bulunan memurlar, kurumlarının muvafakati ile Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı tarafından her defasında iki yılı geçmemek
üzere Yükseköğretim Kalite Kurulunda görevlendirilebilir.
Yükseköğretim Kalite Kurulunun çalışma usul ve esasları ile yükseköğretim kurumlarında kalite güvence sistemlerinin kurulması, iç ve
dış değerlendirme süreçleri, yükseköğretim kurumlarında kurulacak
kalite komisyonları, kalite değerlendirme tescil belgesinin alınması,
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Genel Sekreterliğin çalışma usul ve esasları, Genel Sekreterlik bünyesinde
oluşturulacak birimlerin görevleri ile bu maddenin uygulanmasına
ilişkin diğer hususlar Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından çıkarılan
yönetmelikle belirlenir.
Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu
EK MADDE 36 – Yükseköğretim Programları Danışma Kurulu,
yükseköğretim alanındaki istihdam odaklı politikaların oluşturulması
ve geliştirilmesi ile buna bağlı yeni açılacak eğitim programları ve kontenjanların planlanmasına yönelik süreçlerde görüş ve öneride bulunmak
üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanı başkanlığında, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî
Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen en az genel müdür
seviyesinde görevlendirilecek yedi üyeden oluşur.
Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulunun çalışma usul
ve esasları ile üyelerde aranacak diğer şartlar, Yükseköğretim Kurulu
tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu
EK MADDE 37 – Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu; Yükseköğretim Kurulu Başkanı başkanlığında, meslek yüksekokul müdürleri
arasından Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen bir müdür, Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik
Kurumu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen en az genel
müdür seviyesinde görevlendirilen üyelerden oluşur.
Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu; meslek yüksekokulları
ve programların açılmasına yönelik standartların belirlenmesi, mevcut
programların geliştirilmesi, izlenmesi, mezunların istihdamı ile lisans
tamamlama süreçlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur. Meslek
Yüksekokulları Koordinasyon Kurulunun çalışma usul ve esasları ile
üyelerde aranacak şartlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan
yönetmelikle belirlenir.
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Araştırma Görevlisi İstihdamı
EK MADDE 38 – Yükseköğretim kurumları araştırma görevlisi
kadrolarına atamalar, 33 üncü maddede belirtilen usule uygun olarak
50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır.
Bu kapsamda atananlardan doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini
tamamlayanların en fazla %20’si doktora veya sanatta yeterlik eğitimini
tamamladıkları kurumların senatolarınca belirlenen ve Yükseköğretim
Kurulunca onaylanan performansa dayalı kriterler çerçevesinde yardımcı
doçent kadrolarına atanabilir. Bu kapsamda atanamayanların, doktora
veya sanatta yeterlik eğitimini tamamladıkları kurumların öğretim
üyesi kadrolarına atanabilmeleri için en az bir eğitim-öğretim yılı yurt
içinde veya yurt dışında farklı bir yükseköğretim kurumunda çalışması
gerekir. Bu madde kapsamında atananlara 35 inci maddeye göre yurt
içinde başka bir yükseköğretim kurumlarındaki doktora veya sanatta
yeterlik eğitim süreleri için mecburi hizmet yüklenemez.
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MADDE 19 – 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 74 – Yükseköğretim Kurulu, 1/1/2023 tarihine
kadar Devlet yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde fen ve mühendislik bilimleriyle sınırlı olmak üzere, öğrencilerin öğrenimlerinin son
yılında bir yarıyılı özel sektör işletmelerinde, teknoparklarda, araştırma
altyapılarında, Ar-Ge merkezlerinde ya da sanayi kuruluşlarında uygulamalı eğitimle tamamlamalarını zorunlu kılmaya, uygulamalı eğitimin
zorunlu kılınacağı bölümleri belirli yükseköğretim kurumlarıyla ve/veya
belirli fakülte ya da bölüm ve programlarla sınırlı tutmaya yetkilidir.
Uygulamalı eğitimleri süresince öğrencilere asgari ücretin net tutarının
%35’i ücret olarak ödenir. Uygulamalı eğitim ücretlerini karşılamak
üzere ihtiyaç duyulan kaynak, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik
Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Yükseköğretim Kurulu hesabına
ödenen ve Yükseköğretim Kurulu bütçesine gelir ve ödenek kaydedilerek ilgili yükseköğretim kurumlarına aktarılmak suretiyle karşılanır.
Aktarılan bu tutar, yükseköğretim kurumları bütçesine gelir ve ödenek
kaydedilmek suretiyle öğrencilerin hesabına ödenir.
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Öğrencilerin uygulamalı eğitim süresince sigorta primleri, 5/6/1986
tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin
dördüncü fıkrası hükümlerine göre karşılanır.
Eğitimin planlanması, öğrencilerin yerleştirilmesi, takibi, kaynağın
aktarımı, bütçeleştirilmesi ve kullanımına ilişkin esaslar ile uygulamalı
eğitime ilişkin diğer hususlar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının görüşü
alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
Bu madde kapsamına giren öğrencilere aynı uygulamalı eğitim dönemi
için 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun geçici
12 nci maddesi hükümleri uygulanmaz.
MADDE 20 – 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (b) fıkrasında yer alan “eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik
iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları ve” ibaresi madde metninden
çıkarılmıştır.
MADDE 21 – 28/3/1983 tarihli 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları
Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
Kapadokya Üniversitesi
EK MADDE 173 – Nevşehir’de İlke Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip
Kapadokya Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Beşeri Bilimler Fakültesinden,
b) Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden,
c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
ç) Yabancı Diller Yüksekokulundan,
d) Sağlık Bilimleri Yüksekokulundan,
e) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan,
f ) Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsünden,
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g) 3/7/2008 tarihli ve 2008/13861 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile kurulmuş bulunan ve bu Kanun ile tüzel kişiliği sona erdirilerek
Rektörlüğe bağlanan Kapadokya Meslek Yüksekokulundan oluşur.
MADDE 22 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
Ostim Teknik Üniversitesi
EK MADDE 174 – Ankara’da Ostim-Ortadoğu Sanayi ve Ticaret
Merkezi Araştırma, Geliştirme, Eğitim, Kalkınma ve Dayanışma Vakfı
tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim
kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine
sahip Ostim Teknik Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
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b) Mühendislik Fakültesinden,
c) Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden,
ç) Meslek Yüksekokulundan,
d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
e) Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşur.
MADDE 23 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi
EK MADDE 175 – Ankara’da Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi
adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu Üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Müzik Bilimleri ve Teknolojileri
Fakültesi, Müzik ve Sanat Eğitimi Fakültesi, İcra Sanatları Fakültesi,
Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulundan,
b) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsünden
oluşur.
MADDE 24 – 2809 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin başlığında
ve birinci fıkrasında yer alan “Yüzüncü Yıl Üniversitesi” ibareleri “Van
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Yüzüncü Yıl Üniversitesi” şeklinde, ek 22 nci maddesinin başlığında ve
birinci fıkrasında yer alan “Ömer Halisdemir Üniversitesi” ibareleri
“Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi” şeklinde, ek 74 üncü maddesinin
başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Acıbadem Üniversitesi” ibareleri
“Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi” şeklinde, ek 104 üncü
maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi” ibareleri “Altınbaş Üniversitesi” şeklinde ve ek 132
nci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Uluslararası
Antalya Üniversitesi” ibareleri “Antalya Bilim Üniversitesi” şeklinde
değiştirilmiş ve Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 49 – Bu maddeyi ihdas eden Kanunla tüzel kişiliği
sona erdirilerek Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanan Kapadokya Meslek Yüksekokulunda halen öğrenimlerini sürdüren öğrenciler
ve öğretim elemanları ile Kapadokya Meslek Yüksekokulunun mal varlığı
adı geçen Üniversiteye devredilir.
Mevzuatta Yüzüncü Yıl Üniversitesine yapılan atıflar Van Yüzüncü
Yıl Üniversitesine, Ömer Halisdemir Üniversitesine yapılan atıflar Niğde
Ömer Halisdemir Üniversitesine, Acıbadem Üniversitesine yapılan atıflar
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesine, İstanbul Kemerburgaz
Üniversitesine yapılan atıflar Altınbaş Üniversitesine ve Uluslararası
Antalya Üniversitesine yapılan atıflar Antalya Bilim Üniversitesine
yapılmış sayılır.
MADDE 25 – 7/10/1983 tarihli ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst
Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
Birinci fıkrada belirtilen daire başkanlıklarına ilave olarak sayısı beşi
geçmemek üzere Yükseköğretim Kurulu Kararı ile daire başkanlıkları
kurulabilir. Bu şekilde kurulan daire başkanlıklarının görevi Kurul
Başkanınca belirlenir.
MADDE 26 – 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye RadyoTelevizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 1 inci maddesinde yer alan
“cihazlardan” ibaresi “cihazlar ile görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen
her türlü cihazlardan” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 27 – 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin;
1) (a) fıkrasında yer alan “üzere;” ibaresi “üzere, ilave bir yazılım
veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden
veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen;”
şeklinde değiştirilmiş, fıkranın (5) numaralı bendinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, mevcut (6) numaralı bent (10) numaralı
bent olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki
paragraf eklenmiştir.
6. Cep telefonları için %6,
7. Bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar için %2,
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8. Taşıtlarda yer alan bandrole tabi cihazların ayrı ayrı tevsik edilememesi hâlinde, imalatta taşıtın satış faturasındaki (özel tüketim vergisi
hariç) Katma Değer Vergisi matrahı, ithalatta ise gümrük giriş beyannamesindeki (özel tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı
üzerinden;
a. Kara taşıtları için %0,4,
b. Diğer taşıtlar için %0,01,
9. Video görüntü veya ekranına bağlantı yapılmak üzere tasarlanmış
olan televizyon alıcıları (uydu alıcıları, set üstü medya kutuları dâhil)
için %10,”
10. Yukarıda sayılan cihazların dışında kalan ve görsel ve/veya işitsel
yayınları alabilen her türlü cihazlar için %10,
Bu Kanundaki cihaz ifadesi asli fonksiyonu farklı olsa dahi dâhili
tuner, internet veya başka bir yolla ilave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen
cihazın bütününü ifade eder.
2) (c) fıkrasına “satış bedelinin” ibaresinden sonra gelmek üzere
“(sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi
satışı hariç)” ibaresi eklenmiştir.
3) (d) fıkrasında yer alan “6 numaralı” ibaresi “10 numaralı” şeklinde
değiştirilmiştir.
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MADDE 28 – 3093 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “cihazın satış bedeli kadar” ibaresi “hesaplanan bandrol
ücretinin iki katı tutarında” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın
ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 29 – 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8
inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine birinci cümlesinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Mekânsal strateji planları, çevre düzeni planları ve 1/25.000 ölçekli
nazım imar planlarında; organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, sanayi
sitesi ve teknoloji geliştirme bölgesine ilişkin kararların alınması ve bu
kararlarda değişiklik yapılması Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının
uygun görüşüne tabidir.
MADDE 30 – 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 35 inci maddesinin ikinci
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Ancak, bu gelirlerden 6831 sayılı Orman Kanununun mülga 64 üncü
ve ek 3 üncü maddeleri, 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon
Kontrolü Seferberlik Kanununun mülga 9 uncu maddesi ile 4629 sayılı
Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun ve 5217 sayılı Kanunun ilgili
hükümlerine göre oduna dayalı orman ürünü satışlarında; satış bedeli
üzerinden yüzde üç oranına kadar alıcılardan tahsil edilen mülga Ağaçlandırma Fonu ve yine bu satışlardan yüzde üç oranında tahsil edilen
mülga Orman Köylülerini Kalkındırma Fonu paylarını ayrı ayrı sıfıra
kadar indirmeye veya yüzde üçü geçmemek üzere belirlemeye Bakanlar
Kurulu yetkilidir.
MADDE 31 – 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
r) “Staj”, Yükseköğretim Kurulunca, yükseköğretim kurumlarında
verilmekte olan her düzeydeki alana özgü olarak belirlenen teorik ve
uygulamalı dersler dışında, öğrencilerin öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını
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geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyumları, gerçek üretim
ve hizmet ortamında yetişmeleri amacıyla işletmede yaptıkları mesleki
çalışmayı;
MADDE 32 – 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci
fıkrasının dördüncü cümlesine “ortaöğretim” ibaresinden sonra gelmek
üzere “öğrencileri ile yükseköğretim kurumları ve birimlerinde yapan
yükseköğretim” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 33 – 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 6 ncı
maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
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e) Trabzon ve Zonguldak illerinde 24/5/1933 tarihli ve 2219 sayılı
Hususi Hastaneler Kanunu kapsamında kalan sağlık tesisleri hariç olmak
üzere, Sağlık Bakanlığının önerisi ve Bakanlar Kurulunca alınacak kamu
yararı kararı doğrultusunda kurulacak sağlık tesisleri ve alternatif alan
bulunmaması durumunda 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri
Bölgeleri Kanununa göre kurulan, işletilen ve mevcut en iyi teknikleri
kullanan endüstri bölgeleri,
MADDE 34 – 3621 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bu gibi yerlerde doldurma veya kurutmayı yapacak ilgili idarenin
valiliğe iletilen teklifi, valilik görüşü ile birlikte Çevre ve Şehircilik
Bakanlığına gönderilir. Bakanlık, konusuna göre ilgili kuruluşların
görüşünü de almak suretiyle teklifi inceler. Uygun bulunması halinde
ilgili idare tarafından uygulama imar planı hazırlanır. Bu yerler için
yapılacak planlar hakkında 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu
hükümleri uygulanır. Ancak bu planlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından; 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
kapsamında kalan alanlardaki planlar, anılan Kanunun 7 nci maddesine göre ve 4737 sayılı Kanun kapsamında kalan alanlardaki planlar
ise anılan Kanunun 4/A, 4/C ve 4/Ç maddelerine göre tasdik edilir.
Doldurma ve kurutma işlemleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine
göre yapılır. Bu araziler Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır, özel
mülkiyet konusu olamaz.
MADDE 35 – 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması
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Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler
eklenmiştir.
z) Bu maddede sayılan destekler için Başkanlıkça belirlenen usul ve
esaslar doğrultusunda erken ödeme yapmak.
aa) KOBİ ve girişimcilere yönelik belirlenen destek politikalarının
tasarım süreçlerinde faydalanılmak ve sunulan hizmetlerin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini
sağlamak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden
işletme ve girişimcilere ait bu hususlara ilişkin her türlü bilgi ve veriyi
almak ve analiz etmek.
MADDE 36 – 3624 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (d) bendine “yıllık” ibaresinden sonra gelmek üzere “safi”
ibaresi eklenmiş, (e) bendinde yer alan “Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz
Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin yıllık” ibaresi “Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliğinin yıllık safi” şeklinde değiştirilmiş, (g) bendi
yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki
cümleler eklenmiştir.
Ödenen aidat tutarlarının tespitine ilişkin Başkanlıkça belirlenen
kanıtlayıcı belgeler, ilgili kurum ve kuruluşlarca Başkanlığa gönderilir.
Diğer kanunların bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz. Söz konusu
kanıtlayıcı belgeleri zamanında göndermeyenler hakkında Başkanlıkça
belirlenen usuller çerçevesinde on bin Türk lirasına kadar idari para
cezası uygulanır.
MADDE 37 – 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 28 – Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlardan bu Kanunun 20 nci maddesinin (A) bendi gereğince
tasfiyesiz infisah suretiyle birleştirilenlerin, gerek halen bünyelerinde
çalışmaya devam etmekte olan, gerekse daha önce istifa, emeklilik, iş
akdinin feshi, ölüm gibi sair nedenlerle ayrılmış olan çalışanlarının bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemde aylık ve ücretlerinden kesilmemiş olmakla birlikte, bilahare yargı kararına istinaden
kuruluşlar tarafından ödenmiş veya ödenecek olan sendika üyelik aidatları
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ve faizinden doğan alacak tutarları ile yargılamaya ilişkin her türlü
giderin ilgililerine rücuundan vazgeçilir.
MADDE 38 – 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi
Bölgeleri Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üst
kuruluşlarının” ibaresi “OSB Üst Kuruluşunun” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 39 – 4562 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
b) Finansal kiracı: 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında finansal
kiralamayı kabul eden gerçek veya tüzel kişiyi,
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c) Finansal kiralama şirketi: 6361 sayılı Kanun kapsamında kurulan
finansal kiralama şirketlerini,
ç) Hizmet ve destek alanları: Küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık sektörlerinde katılımcı veya katılımcının kiracısı olarak
faaliyet gösterilen alanları,
d) İhtisas OSB: Aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dâhil alt
sektörlerde faaliyet gösteren tesislerin yer aldığı OSB’yi,
e) Katılımcı: OSB’lerde, bir işletmenin kurulması için parsel tahsisi
veya satışı yapılanlar ile maliki bulunduğu parselde üretimde bulunan
veya bulunmayı taahhüt eden ve bu Kanunun amacına uygun faaliyet
gösteren gerçek veya tüzel kişi ile finansal kiracıyı,
f ) Kiracı: Katılımcının tesisini, yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara
uygun biçimde kiralayan gerçek veya tüzel kişiyi,
g) Onaylı sınır: OSB’nin faaliyetleri için zorunlu olan ve Bakanlığın uygun gördüğü, teknik altyapılara ilişkin tesis ve bağlantı hatları
ile teknik donatı alanlarının yer aldığı, yer seçimi sonucunda sınırları
tasdik edilmiş OSB alanları dışındaki OSB alanlarını,
ğ) Ortak kullanım alanları: OSB’nin amaçlarına uygun şekilde faaliyet göstermesini teminen, OSB alanı içinde planlanan yollar, altyapı
ve enerji hatları ve sağlık koruma bandı hariç, OSB’nin mülkiyet ve
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tasarrufunda bulunan sosyal, idari ve teknik altyapı ve hizmet alanları
ile park alanlarını,
h) Organize Sanayi Bölgesi (OSB): Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını
önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi
ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir
plan dâhilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla, sınırları tasdik
edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dâhilinde gerekli
ortak kullanım alanları, hizmet ve destek alanları ve teknoloji geliştirme
bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dâhilinde
sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve bu Kanun hükümlerine
göre kurulan, planlanan ve işletilen, kaynak kullanımında verimliliği
hedefleyen mal ve hizmet üretim bölgelerini,
ı) OSB alanı: Yer seçimi sonucunda sınırları tasdik edilmiş alanlar
ile onaylı sınır kapsamında belirlenen alanların bütününü,
i) OSBÜK: Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunu ifade eder.
MADDE 40 – 4562 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yer Seçimi, Kuruluş ve Planlama
MADDE 4 – OSB, yer seçimine ilişkin yönetmeliğe göre uygun görülen
yerlerde Bakanlığın onayı ile kurulur.
OSB’lere ait yer seçimi, Bakanlığın koordinatörlüğünde ilgili kurum ve
kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla oluşan yer seçimi komisyonunun
yerinde yaptığı inceleme sonucunda, varsa üst ölçekli plan kararları dikkate alınarak yapılır. Komisyonda kararlar oybirliği ile alınır. Oybirliği
sağlanamaması durumunda yer seçimi ile ilgili nihai karar, yönetmelikte
belirlenen esaslar doğrultusunda Bakanlıkça verilir. Mevzuat gereğince
korunması gereken ve sanayi tesislerinin kurulmasına izin verilmeyen
alanlar OSB yeri olarak incelemeye alınmaz.
OSB alanı içinde Hazine veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait
arazilerin bulunması hâlinde; bu araziler, talep edilmesi ve başkaca
bir sakıncası bulunmaması durumunda, 29/1/2004 tarihli ve 5084
sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
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Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi kapsamındaki illerde bedelsiz devredilir. Diğer illerde ise 2/7/1964
tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan
harca esas değerleri üzerinden peşin veya taksitle ödenmek üzere OSB’lere
satılır. Buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile Maliye Bakanlığınca
müştereken belirlenir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı mülkiyetinde
bulunan stok araziler ise ilgili mevzuatına göre OSB tüzel kişiliğine
tapuda devredilirken 29/4/1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Üretimi ve
Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen
şerh tapuya işlenmez.
Seçilen alanda özel mülkiyette olan araziler bulunması hâlinde bu
araziler rızaen satın alma veya kamulaştırma yoluyla iktisap edilir.
Bu nitelikte taşınmazlar hakkında 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı
Kamulaştırma Kanunu hükümleri uygulanır.
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Yer seçiminin kesinleşmesinden sonra OSB sınırları dışında kalan
alanların planlanması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve/veya ilgili belediye
tarafından en geç bir yıl içinde yapılır. Bununla ilgili usul ve esaslar
Bakanlık ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken belirlenir. OSB
alanı dışındaki içme ve kullanma suyu, karayolu, demiryolu, elektrik ve
doğalgaz bağlantıları ile ilgili iş ve işlemler Bakanlığın koordinasyonunda
ilgili kurum ve kuruluşlarca yerine getirilir.
Yer seçimi kesinleştirilen alandaki büyükşehir belediyesi, il belediyesi,
ilçe belediyesi, belde belediyesi, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre kurulan
sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası, o da yoksa ticaret odası, il özel
idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı temsilcileri ile
alanın hiçbir belediye sınırı içinde olmaması hâlinde il belediyesi, ilçe
belediyeleri ile bu ilçelerdeki odalar valilik uygun görüşüne istinaden
OSB kuruluşunda yer alabilir. OSB kuruluşuna katılan kurum ve kuruluşların temsilcileri ve vali tarafından imzalanmış kuruluş protokolünün
Bakanlıkça onaylanması ve sicile kaydı ile OSB tüzel kişilik kazanır.
OSB kuruluşunda, altıncı fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde
belirlenen odanın yer alması zorunludur.
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İhtisas OSB’lerde konuyla ilgili mesleki kuruluşlar ve teşekküllerin
temsilcileri, talepleri hâlinde müteşebbis heyete dâhil edilirler.
Tüzel kişilik kazanan OSB’lerden, kuruluş tarihinden itibaren altı
ay içerisinde kamulaştırma işlemlerine başlayıp, iki yıl içerisinde uzlaşılamayan tüm parseller için tespit ve tescil davası açmayan veya tüm
parseller için açılan davalar neticesinde 2942 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesinde belirtilen süreler içerisinde bedeli ödemeyen OSB’lerin tüzel
kişilikleri, tasfiye süreci başlatılarak Bakanlık tarafından resen terkin
edilebilir.
OSB alanında Sağlık Bakanlığınca öngörülen sağlık koruma bandı
bırakılır.
Ortak kullanım alanları, OSB büyüklüğünün %8’inden az; hizmet
ve destek alanları ise OSB büyüklüğünün %10’undan fazla olamaz.
OSB sınırları içerisinde yapılacak imar ve parselasyon planları ve
değişiklikleri, OSB tarafından yönetmeliğe uygun olarak hazırlanır ve
Bakanlıkça onaylanır. Onaylı imar planları valilikçe tespit edilen ilan
yerlerinde, Bakanlığın internet sayfasında bir hafta süre ile ilan edilir.
Askı süresinin sonunda Bakanlıkça yürürlüğe konulur ve ilgili kurumlara bilgi için gönderilir. Bir haftalık ilan süresi içinde planlara itiraz
edilebilir. İtirazlar Bakanlığa veya valiliğe yapılır. Bakanlık itirazları
ve planları on beş gün içerisinde inceleyerek kesin karara bağlar.
Katılımcı tarafından OSB’ye başvurulduğu hâlde başvuru tarihinden
itibaren üç ay içinde herhangi bir karara bağlanmayan imar ve parselasyon planı ve değişiklikleri katılımcının müracaatı hâlinde Bakanlıkça
değerlendirmeye alınır. Bakanlık değerlendirme aşamasında OSB’nin
başvuru hakkındaki görüşünü ister. OSB başvuru hakkındaki görüşünü
on beş gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadır. Başvuruya konu
imar ve parselasyon planı ile değişiklikleri Bakanlık tarafından uygun
bulunması hâlinde onaylanabilir.
Yürürlüğe giren imar plânına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin
projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler ile işyeri
açma ve çalışma ruhsatları OSB tarafından verilir ve denetlenir. İşyeri
açma ve çalışma ruhsatının verilmesi sırasında işyeri açma ve çalışma
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ruhsatına ilişkin harçlar, OSB tarafından tahsil edilerek ilgili belediye
veya il özel idaresi hesabına yatırılır.
OSB tüzel kişiliği, OSB’nin mevzuata ve imar planına uygun yapılaşmasından sorumludur. Ruhsatsız veya ruhsata aykırılığı tespit edilen
yapılar hakkında ilgili idarece 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar
Kanununun 32 nci ve 42 nci maddeleri çerçevesinde tesis edilen işlemler
ilgili OSB ve Bakanlığa bildirilir. Yıkım, Bakanlığın talimatı üzerine
valilik veya kaymakamlık tarafından yapılır. Yıkım bedeli, yapı sahibi
tarafından karşılanır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle
belirlenir.
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MADDE 41 – 4562 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına
“OSB, müteşebbis heyetin” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya genel
kurulun vereceği karar üzerine yönetim kurulunun” ibaresi ve ikinci
fıkrasına aşağıdaki cümleler birinci ve ikinci cümleler olarak eklenmiştir.
OSB adına kamulaştırma yapacak idare, 2942 sayılı Kamulaştırma
Kanunu uyarınca oluşturacağı kıymet takdir ve uzlaşma komisyonlarında OSB’den en az bir üyenin görevlendirilmesini ister. Tanınacak
süre zarfında görevlendirme yapılmaması hâlinde, ilgili idare, komisyon
üyelerinin tamamını kendi bünyesinden seçer.
MADDE 42 – 4562 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci ve
üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
Müteşebbis heyet, OSB’nin kuruluşuna katılan kurum ve kuruluşların
karar organlarınca, organlarında görevli olanlardan veya mensupları
arasından tespit edilecek on beş asıl ve on beş yedek üyeden oluşur.
Müteşebbis heyette yer alan üyeler, vali hariç dört yıl için seçilir ve
temsil ettikleri kurum ve kuruluşlardaki görevleri sona erdiğinde üyelikleri düşer. Üyelikten düşen veya ayrılan üyenin yerine, temsil ettiği
kurum ve kuruluşun ön sıradaki yedek üyesi geçer. Katılan üye, yerine
geçtiği üyeden kalan süreyi tamamlar. Vali, müteşebbis heyette bulunması
durumunda yedek üye uygulamasından istisna tutulur.
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OSB organlarında görev alanlar, vali hariç diğer OSB’lerin organlarında görev alamazlar.
MADDE 43 – 4562 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yönetim kurulu, müteşebbis heyetin en az dördü kendi üyeleri arasından olmak üzere seçeceği beş asıl, beş yedek üyeden oluşur. Genel
kurula geçen ve müteşebbis heyetin sona erdiği OSB’lerde, yönetim
kurulu yönetmelikle belirlenecek kriterlere göre en fazla on bir asıl ve
on bir yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri dört yıl için seçilir.
MADDE 44 – 4562 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “iki” ibaresi “dört” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 45 – 4562 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “müteşebbis heyet” ibaresi “yönetim
kurulu” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 46 – 4562 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “iştirak” ibaresi “katılma” olarak değiştirilmiş,
aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “Arsa tahsisi yapılan veya satışı
yapılan ve OSB’de faaliyet gösterecek olan ve gösteren katılımcıların”
ibaresi “Katılımcıların” olarak değiştirilmiş; aynı fıkranın (f ) bendine
“Arsa” ibaresinden sonra gelmek üzere “tahsisi ve” ibaresi eklenmiş; (j)
bendinde yer alan “cezaları” ibaresi “faizleri” şeklinde değiştirilmiş ve
maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
Su, elektrik ve doğalgaz gelirleri haczedilemez ve amacı dışında
kullanılamaz.
OSB vermekle yükümlü olduğu hizmetlerle ilgili olarak katılımcılardan bağış adı altında bedel talep edemez.
Katılımcılar hakkında mahkemelerce verilen iflas erteleme ihtiyati
tedbir ve iflas erteleme kararları, katılımcının bu madde uyarınca OSB’ye
olan elektrik, su ve doğalgaz borçlarının ifasını, takibini ve tahsilini
durdurmaz ve yükümlülüklerini yerine getirmesine engel oluşturmaz.
MADDE 47 – 4562 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine birinci
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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OSB’nin kuruluşuna katılacak kurum ve kuruluşlar, müteşebbis
heyette bulunduracakları her bir temsilci için yüz bin Türk lirasından
az olmamak üzere belirleyecekleri meblağı il özel idaresi, il özel idaresi
bulunmayan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı adına
açılan banka hesabına yatırırlar. Yüz bin Türk lirası olan alt sınır, her
yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenen
yeniden değerleme oranında artırılır. Bu şekilde il özel idaresi, il özel
idaresi bulunmayan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı
hesabına yatırılan meblağ, OSB tüzel kişilik kazandığında OSB’ye
devredilir.
MADDE 48 – 4562 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
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OSB’lere faaliyetleri için gerekli olan ve Bakanlıkça uygun görülecek
projeler için kredi verilebilir.
Kullandıkları krediler için Bakanlıkça kredi faiz desteği verilebilir.
MADDE 49 – 4562 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine “Bakanlığa” ibaresinden sonra gelmek üzere “satışı
takip eden ayın ilk haftası içerisinde” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye
birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Parsel birim maliyeti; altyapısı tamamlanmış ve işletmeye geçmiş
OSB’nin muhasebe kayıtlarındaki kamulaştırma, altyapı inşaatı, arıtma
tesisi maliyeti, genel idare giderleri ve yatırım ile ilgili cari giderlerden
oluşan toplam yatırım tutarının 213 sayılı Kanun uyarınca belirlenen
yeniden değerleme oranı ile güncellenerek toplam sanayi alanına bölünmesiyle hesaplanır. Bulunan birim maliyetinin %25 fazlasını geçmemek
üzere parsel birim satış fiyatı belirlenir. Altyapı yatırımları devam eden
OSB’lerde yatırım tutarları ve diğer masraflar tahmini olarak hesaplanır
ve kalan harcamalar için taahhütname alınır. Bu şekilde hesaplanan
parsel birim maliyeti sonraki yıllar için yeniden değerleme oranlarına
göre güncellenir.
MADDE 50 – 4562 sayılı Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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MADDE 17 – Müteşebbis heyet ile yönetim ve denetim kurullarının
üyelerine, müteşebbis heyet tarafından tespit edilen tutarda huzur hakkı
ödenebilir. Ödenecek bu huzur hakkının aylık toplam tutarı, her yıl
Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen kamu iktisadi teşebbüsleri ve
bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen net aylık
ücreti aşamaz. Müteşebbis heyet üyelerinden kamu personeli olanlara
4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci
maddesi çerçevesinde ödeme yapılır.
Genel kurula geçen ve müteşebbis heyetin görevinin sona erdiği
OSB’lerde yönetim ve denetim kurulu üyelerine, genel kurul tarafından
tespit edilecek tutarda huzur hakkı ödenebilir.
Huzur hakkı ödemeleri OSB’nin Bakanlıktan aldığı kredi dışında,
kendi kaynaklarından yapılır.
Aynı OSB organlarında birden fazla görevi bulunanlara, bu görevlerinden sadece biri için huzur hakkı ödenir.
MADDE 51 – 4562 sayılı Kanunun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 18 – Arsa tahsisi, yönetmelik hükümlerine göre müteşebbis
heyetin veya genel kurulun belirleyeceği prensipler çerçevesinde yönetim
kurulu tarafından yapılır ve Bakanlığa, tahsisi takip eden ayın ilk haftası
içerisinde bilgi verilir.
Bakanlık gerekli gördüğü takdirde, OSB’de yer tahsis edileceklerin
temel vasıfları ile iştigal konularını kuruluş protokolünde belirleyebilir.
Katılımcılara tahsis veya satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis
amacı dışında kullanılamaz. Bu arsalar katılımcılar ve mirasçıları
tarafından borcun tamamı ödenmeden ve tesis üretime geçmeden satılamaz, devredilemez ve temlik edilemez. Bu husus tapuya şerh edilir. Arsa
tahsis ve satışının şirket statüsündeki katılımcılara yapılması hâlinde,
borcu ödenmeden ve tesis üretime geçmeden arsanın satışını ve spekülatif
amaçlı işlemlerle mülkiyet hakkının devrini önlemeye yönelik tedbirleri
almakla Bakanlık yetkilidir.
Ancak arsa tahsisi yapılan firmanın tasfiyesi hâlinde, firmanın katılımcı vasfını taşıyan ortağına veya ortaklarına tahsis hakkının devri
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mümkündür. Bu konudaki işlemlerin muvazaalı olup olmadığını tetkikle
ve sonucuna göre gerekli tedbirleri almakla Bakanlık yetkilidir.
Bu husustaki yasaklara aykırılığın mahkemece tespiti hâlinde, arsa
kimin tasarrufunda olursa olsun tahsis veya satış tarihindeki bedeli ile
geri alınarak bir başka katılımcıya tahsis ve satışı yapılır.
Tahsis edilen arsaların tapuları, katılımcı tarafından tahsis bedelinin tümüyle ödenmesi veya tahsis bedelinden kalan borç için teminat
mektubu verilmesi ve OSB’nin kesin olarak belirleyeceği arsa bedelleri
ile yapılacak diğer yatırımlara itirazsız olarak katılacağına ilişkin noter
tasdikli taahhütname vermesi koşullarının gerçekleşmesi hâlinde tesisi
üretime geçenlere geri alım hakkı şerhi konulmadan, tesisi üretime geçmeyenlere ise geri alım hakkı şerhi konularak verilir.
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Katılımcının kendisine tahsis edilen parsel üzerinde gerçekleştireceği
sabit yatırım tutarının en az %50’si tutarında bankalar veya kredi
kuruluşlarından yatırım kredisi alması durumunda altıncı fıkrada aranan şartları sağlayanlarda üretime geçme şartı aranmaksızın geri alım
hakkı şerhi konulmadan; Bakanlık kredisi kullanan OSB’lerde ipotekli,
Bakanlık kredisi kullanmayan OSB’lerde ipoteksiz tapu verilebilir.
Katılımcının yönetmelikte belirlenen süreler içinde üretime geçmemesi
ve kredi sözleşmesinin sona ermesi durumunda tahsis için ödenen tutar
toplamının tahsis tarihinden sonraki yıllar için 213 sayılı Kanun uyarınca açıklanan yeniden değerleme oranlarına göre güncellenmesi ile elde
edilen tutarın ilgilinin banka hesabına yatırılmasını müteakip, parsel
OSB adına tescil edilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar
yönetmelikle belirlenir.
Hâlihazırda geri alım şerhli tapusunu alan katılımcılar hakkında
yedinci fıkra hükümleri kıyasen uygulanabilir.
OSB sınırları içerisinde yer alan OSB mülkiyetinde bulunmayan
taşınmazların tamamının tapu kaydına “Taşınmazın icra yoluyla satışı
dâhil üçüncü kişilere devrinde OSB’den uygunluk görüşü alınması
zorunludur.” şerhi konulur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu
taahhütler, yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır.
Hizmet ve destek alanları haricinde OSB’lerde yer alan her bir parselde
bir katılımcı ya da katılımcının kiracısı üretim yapabilir. 13/1/2011
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tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan hâkim ve
bağlı şirketler bu hükümden istisnadır.
OSB’lerde yer alacak sanayi kuruluşlarının müşterek yararlarına
yönelik hizmet vermek üzere; kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu
niteliğinde meslek kuruluşları ile müteşebbis heyette temsil edilen kurum
ve kuruluşlara, müteşebbis heyet tarafından, mülkiyeti OSB’de kalmak
üzere arsa tahsis edilebilir.
MADDE 52 – 4562 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 20 – OSB’lerin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon,
doğalgaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve
genel hizmet tesislerini kurma ve işletme, kamu ve özel kuruluşlardan
satın alarak dağıtım ve satışını yapma hakkı sadece OSB’nin yetki ve
sorumluluğundadır. OSB’ler, Bakanlıktan izin almak kaydıyla ayrı
şirket kurma şartı aranmaksızın OSB alanı içerisinde öncelikle kendi
ihtiyacı olmak üzere elektrik üretim tesisleri kurma ve işletme hakkına
sahiptir. OSB’deki katılımcıların elektrik üretim tesisleri kurması ve
işletmesi OSB iznine tabidir.
Atıkların ortak arıtma tesisinin kabul edebileceği standartlara düşürülmesi amacıyla münferiden ön arıtma tesisi yapılması gerekir.
OSB’de yer alan kuruluşlar, altyapı ihtiyaçlarını OSB’nin tesislerinden karşılamak zorundadır. OSB’nin izni olmaksızın altyapı ihtiyaçları
başka bir yerden karşılanamaz ve bu amaçla münferiden tesis kurulamaz. Bu kuruluşlar kendilerine tahsis edilen altyapı kullanma hakkını
başka kuruluşlara devir ve temlik edemez ve başkalarının istifadesine
tahsis edemez.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 53 – 4562 sayılı Kanunun 21 inci maddesi başlığı ile birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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Muafiyet ve Destekler
MADDE 21 – OSB tüzel kişiliği, bu Kanunun uygulanması ile ilgili
işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
OSB katılımcılarının enerji giderlerine dair düzenlemeler, serbest
piyasa koşulları ile oluşmuş fiyatlara müdahale edilmeksizin, Bakanlar
Kurulu tarafından yapılır.
Atık su arıtma tesisi işleten bölgelerden, belediyelerce atık su bedeli
alınmaz.
MADDE 54 – 4562 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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MADDE 22 – OSB’lerin ve OSBÜK’ün organlarının üyeleri ile
personeli, Bakanlığın talebi üzerine her türlü belge, defter, kayıt ve
bilgileri ibraz etmek ve örneklerini noksansız, istenilen süre içerisinde
ve gerçeğe uygun olarak vermek, para ve para hükmündeki evrakı göstermek, bunların sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak, yazılı
bilgi taleplerini karşılamak, denetimde her türlü yardım ve kolaylığı
göstermekle yükümlüdür.
OSB ve OSBÜK organ üyeleri ile personeli, kendi kusurlarından ileri
gelen zararlardan sorumludurlar. Bunlar, para ve para hükmündeki
evrak ve senetler ile bilanço, tutanak, rapor, defter ve belgeler üzerinde
işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılırlar.
Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen OSB
organ üyelerinden kamu görevlisi olmayanlar ile OSBÜK organ üyeleri,
beş bin Türk lirası idari para cezasıyla, kamu görevlisi olanlar ilgili
mevzuat hükümlerine göre cezalandırılır. Bu madde kapsamındaki idari
para cezaları, Bakanlıkça verilir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle
belirlenir.
MADDE 55 – 4562 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 23 – OSB kuruluş protokolü, OSB’nin oluşumuna katılan
kurum veya kuruluşlarca hazırlanır ve Bakanlıkça onaylanır.
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Bakanlık gerekli gördüğü hâllerde veya şikayet üzerine OSB’lerin
ve OSBÜK’ün her türlü hesap ve işlemlerini denetlemeye ve tedbirler
almaya yetkilidir.
Bakanlık kanalıyla kredi kullanan bölgelerin altyapı, sosyal hizmet
tesisleri ve proje ihalelerinde, ihale komisyonu teşkil edilmesi de dâhil
olmak üzere ihale ile ilgili bütün işlemler, Bakanlıkça belirlenecek usul ve
esaslar dâhilinde OSB yönetimi tarafından yürütülür ve sonuçlandırılır.
İhalelerin ne şekilde yapılacağı ve komisyonların teşkili ile hakedişlerin
düzenlenmesi ve onaylanmasıyla ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir.
Söz konusu krediden faydalanmayan OSB’lerde ihale işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması müteşebbis heyetin yetki ve
sorumluluğundadır.
OSB ve OSBÜK organ üyeleri ile personeli, Bakanlıkça yapılan
denetim sonucunda verilen talimatlara ve bu Kanunun uygulanmasına
ilişkin alınan tedbirlere uymak zorundadır. Görevleriyle ilgili suçlamalardan dolayı haklarında soruşturmaya başlanan OSB ve OSBÜK
organ üyeleri ile personeli Bakanlık tarafından tedbiren üç aya kadar
geçici olarak görevden uzaklaştırılabilir. Gerektiğinde bu süre bir defaya
mahsus uzatılabilir. Ağır cezayı gerektiren bir fiilden veya görevleriyle
ilgili suçlamalardan dolayı hakkında kovuşturmaya başlananlara ilişkin
olarak Bakanlık tarafından yargılama sonuçlanıncaya kadar mahkemeden görevden uzaklaştırma kararı istenebilir. Bu madde kapsamında
görevden uzaklaştırılan personel, denetim sırasında veya denetimin
tamamlanmasından sonra Bakanlık kararıyla veya haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ya da mahkûmiyetlerine karar
verilmediği takdirde, varsa kalan görev sürelerini tamamlamak üzere
görevlerine dönerler.
Bu Kanunda belirtilen görevlerini Bakanlığın yazılı uyarısına rağmen yerine getirmeyen OSB ve OSBÜK organ üyelerinin görevlerine
son verilmesine, Bakanlığın istemi üzerine mahkemece karar verilir.
Yargılama, basit yargılama usulüne göre yapılır.
MADDE 56 – 4562 sayılı Kanunun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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MADDE 25 – OSB’nin onaylı parselasyon planında yer alan sanayi
parselleri ile hizmet ve destek alanındaki toplam parsellerin 1/3’ünün
işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması hâlinde, yapı kullanma izni almış
olan katılımcılar temsil ve ilzama yetkili birer temsilcilerinin kendi
aralarında seçecekleri üyeler vasıtasıyla en geç altı ay içinde müteşebbis
heyette temsil edilirler. Bu suretle seçilen üyelerin sayısı müteşebbis heyet
üye sayısının yarısını geçemez ve bu aşamada yönetim kurulu üyelerinin
en az üçü OSB katılımcıları arasından seçilir.
OSB’nin onaylı parselasyon planında yer alan sanayi parselleri ile
hizmet ve destek alanındaki toplam parsellerin 1/2’sinin işyeri açma ve
çalışma ruhsatı alması hâlinde, yapı kullanma izni almış olan katılımcılar veya temsilcilerinin müteşebbis heyet üyeleri ile birlikte en geç altı
ay içinde yapacakları ilk genel kurul toplantısında müteşebbis heyet,
yönetim kurulu ve denetim kurulunun görevi sona erer.
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Yapı kullanma izni almış olan katılımcıların salt çoğunluğu müteşebbis heyetin devam etmesini istediği takdirde müteşebbis heyet devam
eder. Müteşebbis heyetin devam etmesi durumunda müteşebbis heyete
katılacak katılımcıların sayısı müteşebbis heyet üye sayısının yarısından
bir fazla olur.
Yapı kullanma izni almış olan katılımcılar ile müteşebbis heyet üyelerinin birlikte katıldığı genel kurulun ilk toplantısında, mevcut kuruluş
protokolü tüzel kişiliğin ana sözleşmesi olarak değiştirilir, kararlar salt
çoğunlukla alınır.
OSB’lerde tutulacak defterler ve genel kurul toplantılarında görevlendirilecek Bakanlık temsilcisi konularında OSB mevzuatında hüküm
bulunmayan hâllerde 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun anonim şirketlere ilişkin hükümleri uygulanır.
MADDE 57 – 4562 sayılı Kanunun 27 nci maddesi başlığı ile birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ile Yönetmelikler ve Düzenlemeler
MADDE 27 – OSBÜK, OSB’ler arası uygulama birlikteliği ve
işbirliğini sağlamak, dayanışmayı temin etmek, OSB’lerin sorunlarının
çözümüne yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak ve çalışmalar yapmak, Bakanlık ile OSB’ler arasında koordinasyonu sağlamak ve Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek amacıyla
kurulan bir özel hukuk tüzel kişiliğidir.
OSBÜK’ün organları; genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu ve
genel sekreterliktir. Genel sekreter, OSBÜK Yönetim Kurulu tarafından
atanır ve aynı şekilde azledilir.
Tüzel kişilik kazanan tüm OSB’lerin, OSBÜK’e üyeliği ve belirlenen
aidatı ödemeleri zorunludur.
OSBÜK’ün görev ve yetkileri, teşkilatlanma ve işleyişi, organları,
gelirleri ve bütçesi ile yönetim ve denetimine dair usul ve esaslar Bakanlık
tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.
Bakanlık, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili usul ve esasları yönetmelik ile belirlemeye, mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri almaya ve
düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.
MADDE 58 – 4562 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Parsel Tahsisi
EK MADDE 3 – Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen il ve ilçelerdeki OSB’lerde yer alan parseller tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis
edilebilir. Buna ilişkin uygulamanın süresi Bakanlar Kurulu kararı ile
belirlenir.
Bakanlık kredisi kullanan OSB’deki tahsis edilmemiş parseller,
OSB’nin yetkili organlarının karar almaları hâlinde en az on kişilik
istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere, çıkarılacak yönetmelikte belirlenen şartları taşımaları kaydıyla, tamamen
veya kısmen bedelsiz olarak tahsis edilebilir. Bu durumda tahsis edilen
parselin değeri, Bakanlık tarafından OSB’ye verilen kredi geri ödemesinden mahsup edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
gerçek ve tüzel kişilere bedelli olarak tahsis edilmiş parseller için ödemeler
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durdurulur ve kalan meblağ Bakanlık tarafından OSB’ye verilen kredi
geri ödemesinden mahsup edilir. Parsellerin mahsup işlemlerine esas
değeri, Bakanlıkça her OSB için tespit edilecek yılı metrekare fiyatı
üzerinden hesaplanır.
Bakanlık kredisi kullanmamış ya da kredi borcunu ödemiş olan
OSB’lerden de yetkili organlarının karar almaları hâlinde, en az on
kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere,
çıkarılacak yönetmelikte belirlenen şartları taşımaları kaydıyla, tamamen
veya kısmen bedelsiz olarak parsel tahsisi yapılabilir. Bu durumda tahsis
edilen parsel bedeli, OSB tüzel kişiliğine Bakanlık bütçesine bu amaçla
konulacak ödenekten ödenir. Ödemeye esas parselin bedeli, Bakanlıkça
her OSB için tespit edilecek yılı metrekare fiyatı üzerinden hesaplanır.
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Yatırımcının bu madde kapsamında belirlenen şartlara uymadığının
veya mücbir sebepler hariç öngörülen sürede yatırımın tamamlanmadığının tespiti hâlinde, herhangi bir yargı kararı aranmaksızın parsel
tahsisi iptal edilir. Bu durumda taşınmazın üzerindeki tüm yapı ve
tesisler sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin OSB
tüzel kişiliğine intikal eder, bundan dolayı adına tahsis yapılan kişiler
veya üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz. Ancak
öngörülen sürede yatırımın en az %50’sinin gerçekleştirilmesi hâlinde
yatırımın bedeli, yeni yatırımcı tarafından önceki yatırımcıya ödenir.
Bu ödeme, organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğince sağlanır. Yukarıda
belirtilen en az on kişilik istihdam şartı Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerde
aranmaz.
Bu maddenin uygulanması ile bedelsiz arsa tahsis edilecek yatırımlara
ilişkin istihdam, yatırıma başlama ve tamamlama süresi, tahsis ve devir
işlemleri ile yatırımın cinsi, konusu, tutarı, yapıldığı yer, teknoloji geliştirme potansiyeli veya kapasitesi ve benzeri hususlar Bakanlık tarafından
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Yurtdışında OSB Kurulması
EK MADDE 4 – OSB tüzel kişiliklerinin veya Türkiye’de yerleşik
şirketlerin yetkili organlarınca karar alınması hâlinde yurtdışında OSB
kurulmasına, kurulmuş olanlara ortak olunmasına ve bu OSB’lerin
işletilmesine Bakanlar Kurulunca izin verilebilir.
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Yurt dışında kurulan OSB’lerin kuruluş ve işletilmesine ve bu
OSB’lerde Türkiye’de yerleşik şirketlerce yapılacak yatırımlara yönelik
Devlet yardımlarına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu
yetkilidir.
OSB’lerin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kurması
EK MADDE 5 – OSB’ler, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine göre yönetim ve
hisse çoğunluğu OSB tüzel kişiliğinde olmak ve münhasıran OSB’lerde
faaliyet göstermek şartıyla gayrimenkul yatırım ortaklıkları kurabilir.
OSB’lerin kuracağı gayrimenkul yatırım ortaklıkları, katılımcı hak
ve yükümlülüklerine sahiptir. Ancak bu Kanunun 18 inci maddesinde
yer alan kısıtlamalar ile üretim yapmaktan ve üretim yapma taahhüdünden muaftır.
Bakanlık, OSB’lerin kuracağı gayrimenkul yatırım ortaklıklarının
üst yapılı veya üst yapısız parsel satışına, kiralanmasına ve üst hakkı
kurulmasına ilişkin tavan bedeller veya prensipler ile satış, kiralama ve
üst hakkı tesis edilecek sektörleri belirlemeye yetkilidir.
OSB’lerin kuracağı gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ana sözleşmesi, ortaklık yapısı, işleyişi, faaliyetleri ve diğer hususlar yönetmelikle
düzenlenir.
MADDE 59 – 4562 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci
fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “genel kurul ve” ibaresi madde
metninden çıkarılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
OSB’nin onaylı parselasyon planında yer alan sanayi parselleri ile
hizmet ve destek alanındaki toplam parsellerin 1/2’sinin işyeri açma ve
çalışma ruhsatı alması hâlinde, en geç altı ay içinde yapılacak ilk genel
kurul toplantısında oda meclislerinin görevi sona erer.
MADDE 60 – 4562 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler
eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 13 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önce mer’i plana göre yapılaşan sanayi tesislerinin bulunduğu alanlar
için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde
yapılan başvuruların, valilikçe uygun görülmesi hâlinde; hazırlanan
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gerekçe raporuna istinaden 3194 sayılı Kanun uyarınca plan onama
yetkisi bulunan idarelerle alanın özelliklerine göre ilgili kurumların
katılımıyla, vali başkanlığında oluşturulacak olan ıslah komisyonunun
belirlediği ıslah şartları ve süresinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi
ile söz konusu alanlar OSB olarak değerlendirilebilir. Bakanlık, OSB
yer seçimi komisyon üyesi olan kurum ve kuruluşlardan alacağı görüşler
doğrultusunda OSB sınırlarını belirler. Bu fıkrada belirtilen başvuru
süresi Bakanlıkça yapılacak değerlendirme neticesinde bir defaya mahsus
olmak üzere Bakanlar Kurulunca bir yıl daha uzatılabilir.
Tespit edilen ıslah şartları çerçevesinde, tüzel kişilik kazanan
OSB’lerde, bu Kanunla getirilen tüm imar, izin ve ruhsat yetkileri,
ıslah çalışmaları tamamlanıncaya kadar genel hükümlere göre yürütülür. Süresi içinde ıslah şartlarını tamamlamayanlar OSB niteliklerini
kaybederek sicilden terkin edilir.
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Bu Kanunun geçici 8 inci maddesine göre başlatılan başvurulardan,
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde ıslah
edilerek OSB tüzel kişiliğini kazanamayanların işlemleri Bakanlıkça
resen sonlandırılır.
Birinci fıkra uyarınca yapılan başvurulardan, başvuru tarihinden
itibaren iki yıl içerisinde ıslah edilerek OSB tüzel kişiliğini kazanamayanların işlemleri Bakanlıkça resen sonlandırılır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
GEÇİCİ MADDE 14 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önce tüzel kişilik kazanan ve hiçbir taşınmaz mülkiyeti edinmemiş
OSB’lere, kamulaştırma işlemlerine başlamaları ve uzlaşılamayan parseller hakkında tespit ve tescil davası açmaları için iki yıl süre tanınır.
Sürenin bitiminde uzlaşılamayan tüm parseller için tespit ve tescil
davası açmayan veya tüm parseller için açılan davalar neticesinde 2942
sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen süreler içerisinde bedeli
ödemeyen OSB’lerin tüzel kişilikleri tasfiye süreci başlatılarak Bakanlık
tarafından resen terkin edilebilir.
GEÇİCİ MADDE 15 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
OSB olarak seçilen alan içinde kalan ve OSB tarafından katılımcıya
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devri gerçekleştirilen taşınmazların yatırım yapılmayarak boş kaldığının tespit edilmesi hâlinde taşınmaz malikine yapı ruhsatını alması ya
da OSB’nin uygun gördüğü yatırımcıya taşınmazı devretmesi için bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süre tanınır. Bu
süre içinde taşınmazın OSB’nin uygun göreceği bir yatırımcıya devredilmemesi ya da yapı ruhsatı alınmaması veya yapı ruhsatı alınmış
ise yapı ruhsatı tarihinden itibaren iki yıl içinde üretime geçilmemesi
hâllerinde, taşınmaz kimin tasarrufunda olursa olsun tahsis için ödenen
tutar toplamının tahsis tarihinden sonraki yıllar için Maliye Bakanlığı
tarafından 213 sayılı Kanun uyarınca açıklanan yeniden değerleme
oranlarına göre güncellenmesi ile elde edilen tutarın ilgilinin banka
hesabına yatırılmasını müteakip OSB adına tescil edilir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce maliki bulunduğu
taşınmazı OSB olarak seçilen alan içerisinde kalan ve bu taşınmazı
üzerinde yatırım yapmayarak boş hâlde bulunduran taşınmaz malikine,
yapı ruhsatını alması ya da OSB’nin uygun gördüğü yatırımcıya taşınmazı devretmesi için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
bir yıl süre tanınır. Bu süre içinde taşınmazın OSB’nin uygun göreceği
bir yatırımcıya devredilmemesi ya da yapı ruhsatı alınmaması veya yapı
ruhsatı alınmış ise yapı ruhsatı tarihinden itibaren iki yıl içinde üretime
geçilmemesi hâllerinde taşınmaz, kamulaştırma yoluyla iktisap edilir.
Birinci fıkraya göre OSB adına resen tescil edilen taşınmazlar ile ikinci
fıkraya göre kamulaştırma yoluyla iktisap edilen taşınmazlar, öncelikli
olarak orta yüksek ve yüksek teknolojili yatırımlara tahsis edilir. Aynı
parsel için birden fazla yatırımcının tahsis talebinde bulunması durumunda teknoloji yoğunluğu, yatırım tutarı ve istihdam oranı yüksek olan
yatırıma öncelik tanınır, eşitlik hâlinde ise kura yöntemine başvurulur.
Bakanlık, OSB tarafından talep edilmesi durumunda, birinci ve
ikinci fıkraların uygulanması kapsamında ortaya çıkacak arsa edinim
masraflarının tamamına kadar olan kısmını kredilendirebilir.
GEÇİCİ MADDE 16 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önce 15 inci madde hükümlerine göre kredi alacaklısı kuruluşun mülkiyetine geçen taşınmazların iki yıl içerisinde satılamaması veya kiraya
verilememesi hâllerinde, OSB’nin başvurusu üzerine ilgili mahkeme
tarafından belirlenecek bilirkişi marifetiyle tespit edilen taşınmaz bedeli
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kredi alacaklısı kuruluş hesabına yatırılarak taşınmaz OSB adına tescil
edilir. Bakanlık, OSB tarafından talep edilmesi durumunda, bu fıkranın uygulanması kapsamında ortaya çıkacak taşınmaza ilişkin edinim
masraflarının tamamına kadar olan kısmını kredilendirebilir.
MADDE 61 – 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası
Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.
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7) Doğal gaz dağıtım şirketleri, organize sanayi bölgelerinin talebi
ve muvafakati ile organize sanayi bölgeleri için şebeke ve bağlantı hattı
yatırımları yaparak organize sanayi bölgelerinde dağıtım faaliyeti gerçekleştirebilir. Bu faaliyetlerin hangi koşullarda yapılabileceğine ilişkin
usul ve esaslar, Bakanlık ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının
görüşleri alınarak Kurul tarafından belirlenir. Dağıtım şirketlerinin
belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapacakları yatırımlar ve işletme
giderleri tarifelerinde dikkate alınır.
MADDE 62 – 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki
bent eklenmiştir.
ee) Temel bilimler: Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik,
kimya ve biyoloji lisans programlarını,
MADDE 63 – 4691 sayılı Kanunun 8 inci maddesine üçüncü fıkradan
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli
istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, bu personelin
her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin
aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Ancak bu kapsamda
her bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasına sağlanacak destek, ilgili
ayda Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında istihdam edilen toplam
personel sayısının yüzde onunu geçemez. Bu destek, Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri yönetici şirketlerinde istihdam edilen temel bilimler mezunu
Ar-Ge personeline de aynen uygulanır.
MADDE 64 – 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine birinci
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu
kazançlarının gayri maddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan yararlanılmasını, bu hakların
ilgili mevzuat çerçevesinde tescil, kayıt veya bildirim şartına bağlamaya,
mükellefin gayri maddi hak geliri ve varsa bağlı olduğu grubun satış
hasılatına göre tescil şartına bağlı olmaksızın belgelendirme usulüne tabi
tutmaya, istisnadan yararlanacak kazancı; bu kazancın elde edilmesine
yönelik faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen nitelikli harcamaların toplam harcamalara oranına isabet eden kısmı ile sınırlandırmaya, bu oranı
toplam harcama tutarını aşmamak üzere yüzde 30’una kadar artırımlı
uygulatmaya, nitelikli ve toplam harcamaları tanımlamaya Bakanlar
Kurulu, bu kapsamda uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye
Maliye Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilidir.
MADDE 65 – 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Yetkili kuruluşlar, teknik düzenlemeleri insan sağlığının, can ve
mal güvenliğinin, çevrenin, hayvan ve bitki sağlığının veya tüketicinin
korunması veya enerji verimliliğinin sağlanması gibi bir kamu yararını
gözeterek, rekabeti engellemeyecek şekilde ve gözettiği amacın ötesine geçmeyen, uygun, orantılı, açık ve uygulanabilir hükümler koyarak hazırlar.
MADDE 66 – 4703 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dokuzuncu
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Dağıtıcılar, teknik düzenlemelerle kendilerine getirilen yükümlülükleri
yerine getirmek zorundadır.
MADDE 67 – 4703 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yetkilendirilen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşunun
adı, adresi, uygunluk değerlendirmesi yapacağı modüller ile ürünler
Komisyona bildirilir. Bu kuruluş, Komisyon tarafından Avrupa Birliği
Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sisteminde yayımlanması
ile onaylanmış kuruluş statüsünü elde eder.
MADDE 68 – 4703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin dördüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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Onaylanmış kuruluşların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması
veya onaylanmış kuruluş statüsünün kaldırılmasına ilişkin kararlar
yetkili kuruluş tarafından Komisyona bildirilir ve Avrupa Birliği Yeni
Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sisteminde yayımlanır.
MADDE 69 – 4703 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasından
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen önlemler ve ürünün içerdiği
riskler hakkındaki bilgilerin, üretici tarafından etkili olacak şekilde
duyurulmasını, üretici tarafından yapılan duyuru veya duyuru şekli
uygun bulunmaz veya yetersiz görülürse, ülke genelinde dağıtımı yapılan
iki gazete ile ülke genelinde yayın yapan iki televizyon kanalında ilanı
suretiyle risk altındaki kişilere duyurulmasını,
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İkinci fıkrada yer alan hükümler, yetkili kuruluş tarafından 4 üncü
maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde hazırlanarak yürürlüğe
konulan teknik düzenlemede yer alan diğer önlemlerin alınmasını
engellemez.
MADDE 70 – 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bu Kanunun;
a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler
hakkında dört bin Türk lirasından elli bin Türk lirasına kadar,
b) 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler
hakkında on dokuz bin Türk lirasından iki yüz elli bin Türk lirasına
kadar,
c) 5 inci maddesinin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler
hakkında dört bin Türk lirasından yetmiş beş bin Türk lirasına kadar,
d) 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı hareket eden üreticiler
hakkında dört bin Türk lirasından yirmi beş bin Türk lirasına kadar,
e) 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına aykırı hareket eden dağıtıcılar hakkında iki bin Türk lirasından kırk bin Türk lirasına kadar,
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f ) 5 inci maddesinin onuncu fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında
on bin Türk lirasından yetmiş beş bin Türk lirasına kadar,
g) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden uygunluk
değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar hakkında kırk altı
bin Türk lirasından yüz on beş bin Türk lirasına kadar,
h) 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden uygunluk
değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar hakkında on bin
Türk lirasından yirmi beş bin Türk lirasına kadar idarî para cezası
uygulanır.
MADDE 71 – 4703 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 1 – Yetkili kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitime
katılarak piyasa gözetimi ve denetimi sertifikası almış olan personele,
fiilen piyasa gözetimi ve denetimi için görevlendirilmeleri hâlinde
10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre hak ettikleri
gündeliklerin bir buçuk katı tutarında gündelik ödenir. Ancak, 6245
sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasında sayılanlar hakkında
bu madde hükmü uygulanmaz.
MADDE 72 – 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrasının altıncı cümlesinde yer
alan “ve Organize Sanayi Bölgeleri” ibaresi “Organize Sanayi Bölgeleri,
Serbest Bölgeler ve Sanayi Siteleri” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 73 – 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
u) Yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi
iş birliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işleri,
MADDE 74 – 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (d) ve (e)
bentleri (e) ve (f ) bentleri olarak teselsül ettirilmiştir.
c) Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine, %15
oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Ancak Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri
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alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen
ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde,
yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir. Yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine de
%15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir.
d) Yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile
yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı
getirilebilir. Ancak, malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından, makinelere ve ekipmanlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta
düşük, orta yüksek ve yüksek teknolojili makine, malzeme ve ekipman
arasından belirlenen, Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan ve
ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli
malı olması şarttır.
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MADDE 75 – 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri
Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 1 – Bu Kanunun amacı endüstri bölgelerinin kurulması,
yönetim ve işletilmesine ilişkin esasları düzenlemektir.
Bu Kanun, Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulunun oluşumunu,
endüstri bölgelerinin kuruluşu ve ilânını, yatırım izni sürecini, teşvik
tedbirlerini ve yönetici şirketin görev ve yetkilerini belirleyen hükümleri
kapsar.
MADDE 76 – 4737 sayılı Kanunun 1/A maddesinin birinci fıkrasının
(a), (b), (c) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
b) Endüstri bölgesi: Ülke ekonomisini uluslararası rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmak, teknoloji transferini sağlamak, üretim ve
istihdamı artırmak, yabancı sermaye girişini hızlandırmak ve özellikle
üretim maliyetleri açısından büyük ölçekli yatırımlar için uygun sanayi
alanı oluşturmak üzere bu Kanun uyarınca kurulacak üretim bölgelerini,
c) Katılım payı: Yönetici şirketi tarafından bölgenin yönetilmesi ve
işletilmesi için gereken harcamaları karşılamak üzere bölgede faaliyette
bulunan yatırımcılardan alınacak bedeli,
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g) Yönetici şirket: Bu Kanuna uygun ve anonim şirket olarak kurulan,
bölgenin yönetimi ve işletilmesinden sorumlu şirketi,
MADDE 77 – 4737 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bakanlık, kurum ve kuruluşların veya yönetici şirketin
başvurusuna istinaden veya resen yer seçimi yapmak suretiyle endüstri
bölgelerinin kurulması önerisinde bulunabilir. Bakanlığın önerisi üzerine
Kurulca belirlenen yerlerde, Bakanlar Kurulunca endüstri bölgelerinin kurulmasına izin verilebilir. Kurul kararının Bakanlar Kuruluna
sunulmasından önce yönetici şirketin kurulmuş olması zorunludur.
Endüstri bölgelerinin kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları
Resmî Gazetede yayımlanır. Endüstri bölgesi olarak belirlenen alanlar
hiçbir şekilde başka amaçlarla kullanılamaz. Bu husus tapu kütüğüne
şerh edilir.
Endüstri bölgesi olarak ilân edilen alanlardaki araziler kamulaştırılarak Hazine adına tescil edilir ve Maliye Bakanlığı tarafından endüstri
bölgesi olarak kullanılmak üzere Bakanlığa tahsisi yapılır.
Endüstri bölgelerinin kurulması için gerekli kamulaştırma bedeli
ve altyapı ile ilgili giderler Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak
ödenekten karşılanır.
Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde kamulaştırma bedeli ve altyapı
ile ilgili giderler yönetici şirket tarafından da karşılanabilir. Bu şekilde
yapılan kamulaştırmalarda 4 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre
işlem yapılır.
Hazine arazilerinin tescili ve bu araziler üzerinde irtifak hakkı tesis
işlemlerine ilişkin belgelere ait liste ve listeyle ilgili açıklamalar Bakanlıkça Sayıştay’a altı aylık dönemler hâlinde gönderilir.
Endüstri bölgelerinin yönetimi ve işletilmesi, yönetici şirket tarafından
yürütülür.
Bölge sınırları içerisinde tek bir yatırımcı var ise yatırımcı firma
yönetici şirket olarak kabul edilir.
Endüstri bölgesindeki yatırım faaliyetleri, bölgenin sevk ve idaresi ile
ilgili iş ve işlemler, Bakanlığın denetimine tabidir.
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Münferit yatırım yeri ve özel endüstri bölgelerinin kuruluş ve ilan
süreçleri ayrıca düzenlenir.
MADDE 78 – 4737 sayılı Kanunun 3/A maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 3/A – Endüstri bölgelerinde yatırım yapmak isteyen yerli
ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlığa başvurusu üzerine, ön yer
tahsisi yapılır. Ancak altyapı ile ilgili giderlerin yönetici şirket tarafından
karşılandığı endüstri bölgelerinde yer alacak yatırımcılar, ön yer tahsisi
için yönetici şirkete başvurur. Yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde yönetici şirket tarafından belirlenen yatırımcılara, Bakanlıkça ön
yer tahsisi yapılır.
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ÇED mevzuatına tabi faaliyetlerden “ÇED Olumlu” kararı veya
“ÇED Gerekli Değildir” kararı verilerek yatırımı kabul edilen faaliyetler
hakkında gerekli izin, onay ve ruhsatlar verilmeden önce başvuruda bulunan yatırımcının yatırımda kullanacağı sabit yatırım tutarının binde
beşini geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca belirlenen oran dâhilinde
hesaplanan tutarı, Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına
yatırması zorunludur. Bakanlık Merkez Saymanlığınca tahsil edilen
bu tutar bütçeye gelir kaydedilir. Bu tutar özel endüstri bölgelerindeki
yatırımcılardan alınmaz.
Yönetici şirket veya yatırımcı tarafından hazırlattırılacak imar
plânları, alt yapı ve üst yapı projeleri ve bunlarla ilgili ruhsat ve izinler ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları Bakanlık onayı ve denetimine
tabidir. “ÇED Olumlu” kararı veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı
verilen faaliyetler hakkında, ilgili kurumlarca başkaca hiçbir işleme
gerek kalmaksızın on beş gün içinde gerekli diğer tüm ruhsat, izin ve
onaylar verilir. Yönetici şirket ve yatırımcılar, her türlü ruhsat ve izinlere
ilişkin harçlardan muaftır.
Yatırımcının bu maddede düzenlenen yükümlülüklerini yerine getirmesini takiben, Bakanlığın uygun görüşü üzerine yatırımcı lehine irtifak
hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir.
Atık su arıtma tesisi işleten endüstri bölgelerinden, belediyelerce atık
su bedeli alınmaz.
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MADDE 79 – 4737 sayılı Kanuna 4/C maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki 4/Ç ve 4/D maddeleri eklenmiştir.
Özel Endüstri Bölgeleri
MADDE 4/Ç – Üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunan, arazi alanı
yüz elli bin metrekareden büyük, kurulduğu dönemde geçerli olan imar
plânları uyarınca gerekli izinleri alarak faaliyete geçmiş ve yeni yapılacak
yatırım yeri için en az elli bin metrekare tevsi imkânı sağlayan alanlar
veya üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunmayan, iki yüz bin metrekareden
büyük alanlar gerçek ya da tüzel kişilerin başvurusu, Kurulun uygun
görüşü ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca özel endüstri
bölgesi olarak ilan edilir.
Özel endüstri bölgesi ilan edilecek alanlarda;
a) Gerçekleştirme süresi beş yılı geçmemek üzere 213 sayılı Kanun
uyarınca Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına
göre güncellenmek kaydıyla en az dört yüz milyon Türk lirası tutarında
yeni yatırım taahhüdünde bulunulması,
b) Başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişilerin, önerilen alanın en az
%51’inin mülkiyetine ve/veya varsa süreleri ile sınırlı olmak kaydıyla
irtifak hakkına veya kullanma iznine sahip olması,
c) Yeni yatırıma ilişkin “ÇED Olumlu” kararı veya “ÇED Gerekli
Değildir” kararının alınmış olması şartları aranır.
Özel endüstri bölgesi ilan edilecek alanlarda yatırıma başlanmış ancak
tamamlanmamış olan yatırımlar da yeni yatırım olarak değerlendirilerek
taahhüt kapsamına alınır.
Özel endüstri bölgesi olarak ilan edilen alanlar hiçbir şekilde başka
amaçlarla kullanılamaz. Bu husus tapu kütüğüne şerh edilir.
Özel endüstri bölgesi olarak ilan edilen alanlarda başvuru sahibinin
mülkiyetinde olanlar dışında özel mülkiyete konu araziler bulunması
hâlinde, bu arazilerin Bakanlıkça kamulaştırılmasının ardından Hazine
adına tescili yapılır. Yatırımcı lehine, bu Kanunun 3 üncü ve 4 üncü
madde hükümleri de dikkate alınarak bedelli ve/veya bedelsiz olarak
Maliye Bakanlığınca irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir.
Özel endüstri bölgesi ilanından önce yatırımcı lehine irtifak hakkı tesis
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edilmiş olan Hazineye ait veya Devletin hüküm veya tasarrufu altında
bulunan taşınmazlar üzerindeki irtifak hakları korunarak, endüstri
bölgelerine sağlanan teşvikler çerçevesinde irtifak hakkı bedelleri yatırımcı lehine revize edilir.
Bölgenin yönetimi ve işletilmesi ile bunlara ilişkin giderlerden başvuru
sahibi gerçek ya da tüzel kişiler sorumlu olur.
Özel endüstri bölgesi olarak ilan edilen alan sınırları içerisinde kalan,
başvuru sahibinin mülkiyetindeki araziler parseller hâlinde veya işletme
binaları da yapılmak suretiyle satılabilir veya kiraya verilebilir.
İrtifak hakkı tesis edilen ve/veya kullanma izni verilen araziler,
Maliye Bakanlığının devir ve alt kiralamaya yönelik düzenlemeleri
çerçevesinde ve her türlü sorumluluk kendisine ait olmak üzere başvuru
sahibi tarafından diğer yatırımcılara devredilebilir veya kiralanabilir.
1318

Tesis edilen irtifak hakkı ve/veya verilen kullanma izni, başvuru
sahibinin talebi ve Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda yatırımın
devam etmesi şartı ile Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen koşullarla
yenilenebilir.
Yeni yapılacak olan yatırımlarda özel endüstri bölgelerinin imar
plânları ile bölge içindeki parsel ifraz, tevhid, terk, ihdas ve benzeri
imar uygulaması işlemleri başvuru sahibi tarafından hazırlanarak
Bakanlıkça onaylanır. Daha önce imar plânı onaylanmış olan yerlerde
ise gerekli görülmesi hâlinde mevcut plândan gelen haklar saklı kalmak
kaydıyla Bakanlıkça imar plânları yeniden hazırlattırılıp onaylanabilir.
Özel endüstri bölgesi ilan edilen alanlarda yer alan ve daha önce izin,
onay ve ruhsatları alınmış yatırımların tüm izin, onay ve ruhsatları
geçerliliğini korur. Başvuru sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından
hazırlattırılan alt yapı ve üst yapı projeleri ve bunlarla ilgili ruhsat ve
izinler ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları Bakanlık onayı ve denetimine
tabidir. ÇED dâhil yeni alınacak izin, onay ve ruhsatlar ilgili kurumlar
tarafından en geç üç ay içerisinde sonuçlandırılır. Özel endüstri bölgeleri
içerisinde yer alacak yatırımcılar Bakanlık tarafından onaylanan ruhsat
ve izinlere ilişkin harçlardan muaftır.
Verilen beş yıllık taahhüt süresi içerisinde yatırımın gerçekleşmemesi
durumunda gecikmenin gerekçeleri Kurulca değerlendirilir ve gerekirse
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bu süre bir defaya mahsus olmak üzere bir yıl uzatılabilir. Verilen ek süre
içerisinde taahhüdün gerçekleşmemesi hâlinde Kurulun uygun görüşü ve
Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca özel endüstri bölgesinin
kaldırılmasına karar verilebilir.
Özel endüstri bölgelerinde uygulanacak teşvikler, diğer endüstri bölgelerinde uygulanan teşviklere ilişkin usul ve esaslara tabidir. Bu bölgelere
ilişkin olarak Bakanlar Kurulunca ek teşvikler belirlenebilir.
Yönetici Şirket
MADDE 4/D – Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu yönetici
şirkete, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar, yerel yönetimler, bankalar ve finans kurumları, bölgede sınai faaliyet yürüten yerli
ve yabancı özel hukuk tüzel kişileri, konuyla ilgili vakıf, kooperatif ve
dernekler, ilgili kamu kuruluşları ve ihracatçı birlikleri kurucu ya da
sonradan ortak olabilirler. Yabancı özel hukuk tüzel kişileri 5/6/2003
tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetici şirkete iştirak edebilir.
Kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerde başvuru sahibi tarafından;
Bakanlıkça resen yapılan çalışmalarda ise endüstri bölgesinin kurulacağı
il sınırları içindeki varsa sanayi odaları, yoksa ticaret ve sanayi odası
tarafından yönetici şirket kurulur.
Bölgedeki yönetici şirketin faaliyet ve uygulamaları Bakanlık tarafından denetlenir.
Bakanlık, bölgede bu Kanunda belirtilen amacın dışında faaliyet
gösteren yönetici şirketi uyarır ve belirli bir süre vererek amacına uygun
faaliyette bulunulmasını ister. Bu sürenin sonunda, yönetici şirketin
amacı doğrultusunda faaliyet göstermediğinin tespit edilmesi durumunda,
Bakanlık görevli mahkemeye başvurarak mevcut yönetici şirketin yönetim
kurulu üyelerinin görevlerinin sona erdirilmesini, şirketin yönetimi için
kayyım tayin edilmesini ve yönetici şirketin tasfiyesini ister. Mahkemece
yönetici şirketin tasfiyesine karar verilmesi hâlinde, şirket ve yöneticilerin
hak ve yükümlülükleri ile sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla yeni
bir yönetici şirket kurulur.
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Bölgenin yönetilmesi ve işletilmesinden kaynaklanan giderler, bölge
faaliyete geçene kadar kurucu ortakların yönetici şirkete taahhüt ettikleri
sermaye payları ve bölgenin faaliyete geçmesini takiben yatırımcılardan
alınacak katılım payları ile karşılanır.
Katılım payları yönetmelikle belirlenen esaslar çerçevesinde yönetici
şirket tarafından belirlenir ve Bakanlıkça onaylanır. Bakanlık, gerekli
görmesi hâlinde endüstri bölgelerindeki katılım payı üst limitlerini
belirlemeye yetkilidir.
Altyapıya yönelik giderlerin yönetici şirket tarafından karşılandığı
endüstri bölgelerindeki, imar plânı ve parselasyon plânları ve değişiklikleri ile alt yapı ile ilgili etüd, harita, plân ve projeler yönetici şirketçe
hazırlanır ve Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.
Yönetici şirket, kendisine ve bölge içerisinde yer alan yatırımcıların
faaliyetlerine ilişkin verileri Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.
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Yönetici şirket, her yılın sonunda kendisinin ve bölge içerisinde yer
alan yatırımcıların gerçekleştirdiği faaliyetlerin etki değerlendirmesini
yapar ve bu konuda düzenlenen raporun bir örneğini Bakanlığa gönderir.
Yönetici şirket, her türlü hesap ve işlemlerini yıllık olarak müteakip
yılın ocak ayında ve gerekli görülen hâllerde her zaman yeminli mali
müşavire inceletir. Yeminli mali müşavir, düzenlediği denetim raporunun
birer örneğini yönetici şirkete ve Bakanlığa eşzamanlı olarak gönderir.
Yönetici şirketin görev ve sorumlulukları, teşkili, bütçesinin hazırlanması, gelirleri ve personel alımına ilişkin hususlar ile diğer hususlar
yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 80 – 4737 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 4 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
ilan edilen endüstri bölgeleri, en geç bir yıl içinde bu Kanun hükümlerine
uygun hâle getirilir. Mevcut endüstri bölgelerinin işletme müdürlükleri
yönetici şirketin kurulduğu tarihe kadar görevlerini sürdürürler.
MADDE 81 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) sayılı cetvelin “A) Yükseköğretim
Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri” bölümünün 29
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ve 49 uncu sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bölüme aşağıdaki
sıralar eklenmiştir.
29) Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
49) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
114) Yükseköğretim Kalite Kurulu
115) Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi
MADDE 82 – 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
c) Organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi siteleri için uygun alanları belirlemek ve bu
alanlardan uygun görülenlerin altyapılarını yapmak, mekânsal strateji
planları, çevre düzeni planları ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planlarında sanayi alanlarına ilişkin görüş vermek, organize sanayi bölgeleri,
endüstri bölgelerinin planlanmasına, kuruluşuna, yapılaşmasına ve
işleyişine ilişkin mevzuatla verilen görevleri yapmak, organize sanayi
bölgelerinin faaliyetleri için gerekli olan ve Bakanlıkça uygun görülecek
projelerin tamamına kadar olan kısmını, sanayi sitelerinin altyapılarının tamamını ve üstyapı tesislerinin yüzde yetmişe kadar olan kısmını,
yerleşim alanları içinde kalmış sanayi sitelerinin taşınması için sanayi
sitesi yapı kooperatiflerince, il özel idarelerince, büyükşehir belediyelerince veya belediyelerce yapılacak sanayi sitelerinin idari ve sosyal tesis
binaları, arsa bedelleri, mülkiyetin edinilmesi masrafları ile altyapı
ve üstyapı yatırımlarının tamamına kadar olan kısmını mimarlık ve
mühendislik hizmetleri dahil kredi ile desteklemek, işletmelerin rekabet
edebilirliğini artırmak amacıyla kümelenme girişimlerine ait politikalar
geliştirmek ve uygulamak, kümelere hibe desteği sağlamak, uygulama
sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek, yerleşim alanları içerisinde
bulunan sanayi sitelerinin ve sanayi işletmelerinin yerleşim alanı dışına
taşınmasına ve planlı sanayi alanları dışında faaliyet gösteren sanayi
işletmelerinin planlı sanayi alanlarına taşınmasına yönelik faaliyetleri
yürütmek, taşınma masraflarını kredi ile desteklemek, organize sanayi
bölgelerine iç ve dış kaynaklardan kullanacakları krediler için belirlediği
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miktarlarda kredi faiz desteği vermek, destekleme şart ve niteliklerini
belirlemek ve denetlemek.
MADDE 83 – 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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b) Organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi siteleri için uygun alanları belirlemek ve bu
alanlardan uygun görülenlerin altyapılarını yapmak, mekânsal strateji
planları, çevre düzeni planları ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planlarında sanayi alanlarına ilişkin görüş vermek, organize sanayi bölgeleri,
endüstri bölgelerinin; planlanmasına, yer seçimine, imar planlarının
yapılmasına, yapılaşmasına, kuruluş ve işleyişine ilişkin mevzuatla
verilen iş ve işlemleri yürütmek, organize sanayi bölgelerinde kamu
yararı kararı vermek ve endüstri bölgelerinde kamulaştırmaya ilişkin
işlemleri yapmak, faaliyetlerini denetlemek, yerleşim alanları içerisinde
bulunan sanayi sitelerinin ve sanayi işletmelerinin yerleşim alanı dışına
taşınmasına ve planlı sanayi alanları dışında faaliyet gösteren sanayi
işletmelerinin planlı sanayi alanlarına taşınmasına yönelik faaliyetleri
yürütmek ve taşınma masraflarını kredi ile desteklemek.
d) Organize sanayi bölgelerinin faaliyetleri için gerekli olan ve Bakanlıkça uygun görülecek projelerin tamamına kadar olan kısmını, sanayi
sitelerinin altyapılarının tamamını ve üstyapı tesislerinin yüzde yetmişe
kadar olan kısmını, yerleşim alanları içerisinde kalmış sanayi sitelerinin
taşınması için sanayi sitesi yapı kooperatiflerince, il özel idarelerince,
büyükşehir belediyelerince veya belediyelerce yapılacak sanayi sitelerinin idari ve sosyal tesis binaları, arsa bedelleri, mülkiyetin edinilmesi
masrafları ile altyapı ve üstyapı yatırımlarının tamamına kadar olan
kısmını mimarlık ve mühendislik hizmetleri dahil kredi ile desteklemek, organize sanayi bölgelerine iç ve dış kaynaklardan kullanacakları
krediler için kredi faiz desteği vermek, destekleme şart ve niteliklerini
belirlemek ve denetlemek.
MADDE 84 – 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 15 – (1) Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün görevleri
şunlardır:
a) Devletçe yaptırılacak demiryolları, lojistik köy, merkez veya üsler,
limanlar, barınaklar, kıyı yapıları, hava meydanlarının plan ve projelerini hazırlamak veya hazırlatmak ve onaylamak.
b) (a) bendinde belirtilen ulaştırma altyapılarının inşaatını yapmak
ve/veya yaptırmak, yapımı tamamlananları ilgili kuruluşlara devretmek.
c) (a) bendinde belirtilen ulaştırma altyapıları ile sanayi siteleri,
fabrikalar, rafineriler, endüstriyel tesisler, organize sanayi bölgeleri,
endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, maden ocakları, sanayi
kuruluşları ve benzeri tesislerin demiryolları ile bağlantısını sağlamak
üzere iltisak hatlarını yapmak ve/veya yaptırmak gerekli görülmesi
hâlinde karayolu bağlantılarını tesis etmek ve/veya ettirmek.
ç) Kamu kurum ve/veya kuruluşları, özel sektör ve/veya tüzel kişiler
tarafından tamamlanan veya devam edenler de dâhil olmak üzere (a),
(b) ve (c) bentlerinde belirtilen ulaştırma altyapılarının inşaatı ve
işletmesinin sağlanması amacıyla Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modelleri geliştirerek esaslarını belirlemek, proje bazında gerekli görüldüğü
hâllerde özel sektör gerçek ve tüzel kişilerle müzakerelerde bulunmak,
katkı payları belirlemek, taahhüt vermek ve almak, kiralamak, kiraya
vermek, işletmek, işlettirmek, garantiler almak ve vermek, özel sektörün
katılımını sağlamak, ortaklık tesis etmek.
d) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, gerçek ve
tüzel kişilerce yaptırılacak (a) bendinde yazılı ulaştırma altyapılarının
proje ve şartnamelerini incelemek veya incelettirmek ve onaylamak.
e) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idarelerinin teleferik, finiküler, monoray, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemi kurma
taleplerini değerlendirmek ve uygun olanlarını Bakanlar Kurulunun
iznine sunmak.
f ) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve il özel idareleri tarafından yaptırılacak teleferik, finiküler, monoray, metro ve şehir içi raylı
ulaşım sistemlerinin proje ve şartnamelerini incelemek veya incelettirmek
ve onaylamak.
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g) (a) bendinde yazılı ulaştırma altyapıları ile teleferik, finiküler,
monoray, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin standartlarını ve
bunlarla ilgili birim fiyatları belirlemek.
ğ) Bakanlar Kurulunca yapımının üstlenilmesine karar verilen teleferik, finiküler, monoray, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve
bunlarla ilgili tesislerin ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak plan, proje
ve programlarını hazırlamak, hazırlatmak, incelemek, incelettirmek ve
bunları yapmak veya yaptırmak.
h) Deniz altından ulaşımı ve haberleşmeyi sağlayıcı altyapı projelerini
yapım ve işletim modelleri de geliştirerek planlamak, bu altyapılarla ilgili
proje ve şartnameleri hazırlamak, hazırlatmak, incelemek, incelettirmek
ve onaylamak, yapmak veya yaptırmak, yapımı tamamlananları ilgili
kuruluşlara devretmek ve işletme esaslarını belirlemek.
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ı) Denizleri, gölleri, nehirleri birbirine bağlayarak suyolu işlevi görecek kanal ve benzeri altyapı projelerini yapım ve işletim modelleri de
geliştirerek planlamak, bu altyapılarla ilgili proje ve şartnameleri hazırlamak, hazırlatmak, incelemek, incelettirmek ve onaylamak, yapmak
veya yaptırmak, yapımı tamamlananları ilgili kuruluşlara devretmek
ve işletme esaslarını belirlemek.
i) Denetim yapmak veya yaptırmak amacıyla gerekli her türlü fiziki
ve teknik altyapı ve tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek
ve bunları denetlemek.
j) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
(2) Birinci fıkranın (ğ) bendi kapsamındaki teleferik, finiküler, monoray, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin Bakanlıkça yapımının
tamamlanmasından sonra, Bakanlık bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları dışında bir kuruluşa mülkiyetinin maliyet bedeli üzerinden devri
Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınarak düzenlenecek protokoller
ile gerçekleştirilir. Devralan kuruluş, merkezi yönetim bütçesinden
karşılanan proje maliyetlerinin ifa edildiği tarihe kadar, devredilen
projeden sağlanan tüm brüt gelirleri Hazine Müsteşarlığınca belirlenen
hesaba aktarır. Bu hasılatın protokolle tespit edilen oran esas alınarak
belirlenen tutarı, hesabın bulunduğu banka tarafından Hazine Müsteşarlığı hesaplarına aktarılır. Söz konusu oranı belirlemeye Bakanlar
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Kurulu yetkilidir. Devralan kuruluşun belediye bağlı idaresi, belediye
bağlı idaresinin ve/veya belediyenin sermayesinin %50’sinden fazlasına
sahip olduğu şirket olması hâlinde ve herhangi bir sebeple faaliyetlerinin
sonlandırılması hâlinde, bu fıkra kapsamında ilgili kuruluş tarafından
yerine getirilmesi gereken tüm yükümlülükler ilgili belediye tarafından
üstlenilmiş sayılır.
MADDE 85 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanununun;
a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “10’dan
az” ibaresi “50’den az” şeklinde,
b) 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “10’dan az” ibaresi
“50’den az” şeklinde,
c) 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (6) numaralı alt
bendinde yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 86 – 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci
fırkasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2017”
ibaresi “1/7/2020” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 87 – 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası
Kanununun 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
(7) Islah komisyonunun belirlediği ıslah şartlarını yerine getiren ve
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tüzel kişilik verilen
organize sanayi bölgeleri, bulundukları bölgelerdeki işletme hakkı devir
sözleşmesi süresi sona erene kadar dağıtım lisansı başvurusunda bulunamazlar. Islahtan dönüşen organize sanayi bölgeleri tarafından tesis edilen
ve bedelsiz olarak veya sembolik bedelle devredilen dağıtım tesislerinin
mülkiyeti, işletme hakkı devir sözleşmesi süresi sonunda ilgili organize
sanayi bölgesine bedelsiz veya sembolik bedelle devredilir.
MADDE 88 – a) Bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar
ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Yükseköğretim Kuruluna ait bölümüne, (2) sayılı listede yer alan kadrolar
ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı
cetvele Yükseköğretim Kalite Kurulu bölümü olarak ve ekli (3) sayılı
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listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi
bölümü olarak eklenmiştir.
b) Ekli (4) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas
edilerek 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim
Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı
cetvellere Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.
Bu kanunla; 28 kanun ve 4 kanun hükmünde kararnamede
toplam 151 madde değiştirilmiş, 6 madde ve 1 kanun (394 s.K)
yürürlükten kaldırılmıştır.
(h). 20.07.2017 tarihli 7035 sayılı Bölge Adliye ve Bölge İdare
Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun:
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Özeti
Bu kanun ile,
•

Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kesin nitelikteki kararlarına karşı, olası hukuka aykırılıkların giderilmesi amacıyla
bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığına itiraz yetkisi
verilmekte,

•

Ceza daireleri tarafından verilen kararlarda sanık lehine ortaya
çıkan sonuçların, istinaf kanun yoluna başvurmayan diğer sanıklara sirayeti kabul edilmekte,

•

Ceza dairelerinin hukuka aykırılığı düzelterek istinaf başvurusunun esastan reddine karar vereceği haller genişletilmekte,

•

Bölge adliye mahkemeleri başkanlar kurulu, ceza daireleri başkanlar kurulu ve hukuk daireleri başkanlar kurulu şeklinde ikiye
ayrılmakta ve özellikle büyükşehirlerde kurulu olan bölge adliye
mahkemelerinin karar alma süreçleri hızlandırılmakta,

•

Ayrıca, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin işleyişinde
uygulamada ortaya çıkan birtakım farklılıkların giderilmesi ve
teşkilat yapısında ortaya çıkan sorunların çözümü amacıyla çeşitli
kanunlarda değişiklik yapılmaktadır.
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İçeriği
MADDE 1 – 6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri
Hakkında Kanunun 3/B maddesinin başlığı “Bölge idare mahkemesi
başkanı, daire başkanları ve üyelerinin görevleri:” şeklinde değiştirilmiş,
birinci fıkrasının başına “1.” ibaresi, aynı fıkranın (f ) bendine “denetlemek” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya denetletmek, personelden
kendisine doğrudan bağlı olanlar hakkında ilgili kanunda belirtilen
disiplin cezalarını uygulamak” ibaresi ile aynı fıkraya (g) bendinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, mevcut (h) bendi (ı) bendi
olarak teselsül ettirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
h) Hukuki veya fiili nedenlerle bir dairenin kendi üyeleri ile toplanamadığı hâllerde ilgisine göre diğer dairelerden kıdem ve sıraya göre
üye görevlendirmek.
2. Daire başkanlarının görevleri şunlardır:
a) Dairelerinde uyumlu, verimli ve düzenli bir çalışmanın gerçekleşmesini ve işlerin makul süre içinde incelenmesini ve karara bağlanmasını
sağlamak, dairenin kendi kararları arasında meydana gelen farklılık ve
uyumsuzlukların giderilmesi için tedbirler almak.
b) Dosyayı, inceleyecek üyeye havale etmek ve kararların zamanında
yazılmasını sağlamak.
c) Personelin özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlamak ve izin isteklerini düşünceleriyle birlikte adalet komisyonuna aktarmak.
d) Dairede görevli yazı işleri müdürlüğünün işleyişini denetlemek ve
personel hakkında ilgili kanunda belirtilen disiplin cezalarını uygulamak.
e) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
3. Üyelerin görevleri şunlardır:
a) Daire başkanı tarafından verilen dosyaları gerekli şekilde ve zamanında inceleyerek heyete sunmak, düşüncelerini bildirmek ve kararları
yazmak.
b) Dairelerindeki duruşma ve müzakerelere katılmak.
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c) Dairenin uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasının sağlanmasında
ve işlerin makul süre içinde incelenip karara bağlanmasında daire başkanına yardım etmek.
d) Bu Kanun uyarınca daire başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
4. Bölge idare mahkemesi başkanının yokluğunda, adalet komisyonu
ve dairedeki görevler hariç olmak üzere, en kıdemli daire başkanı başkana vekâlet eder.
MADDE 2 – 2576 sayılı Kanunun 3/C maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate
alınarak ihtisaslaşmayı sağlamak amacıyla, bölge idare mahkemesi
daireleri arasındaki iş bölümünü belirlemek, daireler” ibaresi “Daireler”
şeklinde değiştirilmiş ve fıkranın (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 3 – 2576 sayılı Kanunun 3/D maddesinin birinci fıkrasının
başına “1.” ibaresi ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
2. İki dairenin görevine ilişkin davalar, ilgili dairenin isteği üzerine o
dairelerin birlikte yapacakları toplantıda karara bağlanır. Bu toplantıya
daire başkanlarından kıdemli olan katılır ve başkanlık eder. Toplanma
ve görüşme yeter sayısı beştir. Kararlar oy çokluğuyla verilir. Bu davalar,
istemde bulunan ilgili dairenin esas ve karar numaralarını alır.
3. Gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak bölge idare
mahkemesi daireleri arasındaki iş bölümü, Hâkimler ve Savcılar Kurulu
tarafından belirlenir.”
MADDE 4 – 2576 sayılı Kanunun 3/F maddesinin ikinci fıkrasında
yer alan “başkanlar kurulunun” ibaresi “bölge idare mahkemesi başkanının” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanununun 20 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “İdare” ibaresi
“Bölge idare mahkemelerindeki istinaf kanun yolu incelemeleri ile idare”
şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya “ara kararları” ibaresinden sonra gelmek
üzere “daire başkanı” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 6 – 2577 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “aksine hüküm bulunsa” ibaresi “farklı bir kanun yolu
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öngörülmüş olsa” şeklinde değiştirilmiş ve maddenin altıncı fıkrasına
aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Bu kararlar, dosyayla birlikte kararı veren ilk derece mahkemesine
gönderilir ve bu mahkemelerce yedi gün içinde tebliğe çıkarılır.
MADDE 7 – 2577 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş
ve mevcut ikinci cümlesinde yer alan “karar” ibaresi “kararlar” şeklinde
değiştirilmiştir.
Ancak Danıştay ilgili dairesinin onamaya ilişkin kararları, dosyayla
birlikte kararı veren ilk derece mahkemesine, kararın bir örneği de bölge
idare mahkemesine gönderilir.
MADDE 8 – 2577 sayılı Kanunun 52 nci maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut dördüncü
fıkra beşinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.
4. Temyiz ve istinaf incelemesi sırasında yürütmenin durdurulması
istemleri hakkında verilen kararlar kesindir.
MADDE 9 – 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece
Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına “başkanlık,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ceza daireleri başkanlar kurulu, hukuk
daireleri” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 10 – 5235 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin başlığı “Bölge
adliye mahkemesi ceza daireleri başkanlar kurulu ve hukuk daireleri
başkanlar kurulu” şeklinde, birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
ve maddenin ikinci fıkrasına “başkanlığını” ibaresinden sonra gelmek
üzere “ilgili” ibaresi eklenmiştir.
Bölge adliye mahkemesi ceza daireleri başkanlar kurulu ve hukuk
daireleri başkanlar kurulu, bölge adliye mahkemesi başkanı ve ilgili
dairelerin başkanlarından oluşur.
MADDE 11 – 5235 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (2) numaralı bendine “mahkemesi” ve “başkanlık etmek,”
ibarelerinden sonra gelmek üzere “ceza daireleri başkanlar kurulu ve
hukuk daireleri” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 12 – 5235 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci
fıkrasının giriş cümlesinde yer alan “başkanlar kurulunun görevleri
şunlardır” ibaresi “ceza daireleri başkanlar kurulu ve hukuk daireleri
başkanlar kurulu kendi aralarında toplanır ve aşağıdaki görevleri yaparlar” şeklinde, aynı fıkranın (1) numaralı bendinde yer alan “Bölge adliye
mahkemesi hukuk ve ceza dairelerinin numaralarını ve aralarındaki
iş bölümünü belirlemek, daireler” ibaresi “Daireler” şeklinde ve (3)
numaralı bendinde yer alan “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu veya
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa” ibaresi “Hukuk Muhakemeleri
Kanunu veya Ceza Muhakemesi Kanununa” şeklinde değiştirilmiş ve
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak bölge adliye
mahkemeleri ceza ve hukuk daireleri arasındaki iş bölümü, Hâkimler
ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenir.
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MADDE 13 – 5235 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci
fıkrasının (6) numaralı bendine “giderilmesi için” ibaresinden sonra
gelmek üzere “ceza daireleri başkanlar kuruluna veya hukuk daireleri”
ibaresi eklenmiştir.
MADDE 14 – 5235 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “başkanlar kurulunun” ibaresi “bölge adliye mahkemesi
başkanının” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 15 – 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun 280 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan
“(c)” ibaresi “(a), (c), (d)” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya (a) bendinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, mevcut (b) ve (c) bentleri
(d) ve (e) bentleri olarak teselsül ettirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
b) Cumhuriyet savcısının istinaf yoluna başvurma nedenine uygun olarak mahkumiyete konu suç için kanunda yazılı cezanın en alt derecesinin
uygulanmasını uygun görmesi hâlinde, hukuka aykırılığın düzeltilerek
istinaf başvurusunun esastan reddine,
c) Olayın daha fazla araştırılmasına ihtiyaç duyulmadan davanın
reddine karar verilmesi veya güvenlik tedbirlerine ilişkin hatalı kararın
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düzeltilmesi gereken hâllerde hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf
başvurusunun esastan reddine,
(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca verilen kararların sanık lehine
olması hâlinde, bu hususların istinaf isteminde bulunmamış olan diğer
sanıklara da uygulanma olanağı varsa bu sanıklar da istinaf isteminde
bulunmuşçasına verilen kararlardan yararlanırlar.
MADDE 16 – 5271 sayılı Kanunun 281 inci maddesinin birinci
fıkrasına “mahkemesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “daire” ibaresi
eklenmiş ve fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 17 – 5271 sayılı Kanunun 282 nci maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinde yer alan “okunur” ibaresi “anlatılır” şeklinde,
(b) bendinde yer alan “de okunur” ibaresi “anlatılır” şeklinde ve (c)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (c) bendinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (d) bendi (e) bendi
olarak teselsül ettirilmiştir.
c) İlk derece mahkemesinde dinlenilen tanıkların ifadelerini içeren
tutanaklar ile keşif tutanakları ve bilirkişi raporu anlatılır.
d) Bölge adliye mahkemesi duruşma hazırlığı aşamasında toplanan
delil ve belgeler, yapılmışsa keşif ve bilirkişi açıklamalarına ilişkin
tutanak ve raporlar okunur.
MADDE 18 – 5271 sayılı Kanunun 283 üncü maddesinin birinci
fıkrasına “yoluna” ibaresinden sonra gelmek üzere “yalnız” ibaresi
eklenmiştir.
MADDE 19 – 5271 sayılı Kanunun 285 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türk Ceza Kanununun” ibaresi “23/4/2016 tarihli ve
6706 sayılı Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanununun”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 20 – 5271 sayılı Kanunun 286 ncı maddesinin ikinci
fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve
diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
c) Hapis cezasından çevrilen seçenek yaptırımlara ilişkin ilk derece
mahkemesi kararları ile ilgili olarak bölge adliye mahkemesince verilen;
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seçenek yaptırımlara ilişkin her türlü kararlar ve istinaf başvurusunun
esastan reddine dair kararlar,
MADDE 21 – 5271 sayılı Kanunun 291 inci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “yedi” ibaresi “on beş” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 22 – 5271 sayılı Kanunun 304 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gönderilmek üzere bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet
başsavcılığına verir.” ibaresi “gönderir.” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 23 – 5271 sayılı Kanunun Altıncı Kitap Üçüncü Kısım
Birinci Bölüm başlığında yer alan “Yargıtay” ibaresi metinden çıkarılmış
ve 308 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 308/A maddesi
eklenmiştir.
Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi
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MADDE 308/A – (1) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin
kesin nitelikteki kararlarına karşı bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet
başsavcılığı, re’sen veya istem üzerine, kararın kendisine verildiği tarihten
itibaren otuz gün içinde kararı veren daireye itiraz edebilir. Sanığın
lehine itirazda süre aranmaz. Daire, mümkün olan en kısa sürede itirazı
inceler ve yerinde görürse kararını düzeltir, aksi halde itirazı reddeder.
İtirazın reddine ilişkin kararlar kesindir.
MADDE 24 – 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 101 inci maddesinin ikinci ve
üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(2) 99 uncu madde gereğince cezaların toplanması gerektiğinde bu
hususta hüküm verme yetkisi, en fazla cezaya hükmetmiş bulunan mahkemeye, bu durumda birden çok mahkeme yetkili ise son hükmü vermiş
olan mahkemeye aittir. En fazla cezanın;
a) Yargıtay tarafından ilk derece mahkemesi sıfatıyla verilmesi hâlinde
Ankara ağır ceza mahkemesince,
b) Bölge adliye mahkemesi tarafından ilk derece mahkemesi sıfatıyla
verilmesi hâlinde bölge adliye mahkemesinin bulunduğu il ağır ceza
mahkemesince,
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c) Bölge adliye mahkemesi tarafından duruşma açmak suretiyle verilmesi hâlinde ise hükmü kaldırılan ilk derece mahkemesince bu hususta
karar verilir.
(3) Bu madde uyarınca verilen kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir.
MADDE 25 – 5275 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin onbirinci
fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “mahkemeye verilir” ibaresi “mahkemeye; hüküm veya hükümlerden biri bölge adliye mahkemesi veya
Yargıtay tarafından verilmiş ise 101 inci maddenin ikinci fıkrasına
göre belirlenen ilk derece mahkemesine; hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa o yerde bulunan aynı derecedeki mahkemeye verilir” şeklinde
ve onbeşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(15) Hükümlü, geri kalan süre içinde işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı
hapis cezasına mahkûm edilirse ya da bağlı tutulduğu yükümlülükleri
yerine getirmezse hükmü veren ilk derece mahkemesi, cezaların toplandığı hâller ile hükmün bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay tarafından
verilmiş olması hâlinde ise 101 inci maddenin ikinci fıkrasına göre
belirlenen ilk derece mahkemesi tarafından koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dosya üzerinden karar verilir. Bu kararlara karşı
itiraz yolu açıktır.
MADDE 26 – 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına (b)
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (c)
bendi (ç) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.
c) Bölge adliye ve bölge idare mahkemesi daireleri arasındaki iş bölümü
ile ilk derece mahkemeleri arasındaki iş dağılımını karara bağlamak.
MADDE 27 – 6100 sayılı Kanunun 302 nci maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
(5) Kanun yollarından geçmek suretiyle kesinleşen kararların kesinleşme kaydı ile kesinleşme kaydı yapılan kararların yerine getirilmesi
için gerekli bildirimler de ilk derece mahkemesince yapılır.
MADDE 28 – 6100 sayılı Kanunun 352 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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MADDE 352 – (1) Bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince dosya
üzerinde yapılacak ön inceleme sonunda aşağıdaki durumlardan birinin
tespiti hâlinde öncelikle gerekli karar verilir:
a) İncelemenin başka bir dairece veya bölge adliye mahkemesince
yapılmasının gerekli olması
b) Kararın kesin olması
c) Başvurunun süresi içinde yapılmaması
ç) Başvuru şartlarının yerine getirilmemesi
d) Başvuru sebeplerinin veya gerekçesinin hiç gösterilmemesi
(2) Ön inceleme heyetçe veya görevlendirilecek bir üye tarafından
yapılır ve ön inceleme sonunda karar heyetçe verilir.
(3) Eksiklik bulunmadığı anlaşılan dosya incelemeye alınır.
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MADDE 29 – 6100 sayılı Kanunun 353 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “veyahut
mahkemenin bölge adliye mahkemesinin yargı çevresi dışında kalması”
ibaresi ile bendin (5) numaralı alt bendinde yer alan “merci tayinine”
ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
MADDE 30 – 6100 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin başlığına
“ve tebliği” ibaresi ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
(3) Temyizi kabil olmayan kararlar, ilk derece mahkemesi tarafından; temyizi kabil olan kararlar ise bölge adliye mahkemesi tarafından
tebliğe çıkarılır.
MADDE 31 – 6100 sayılı Kanunun 361 inci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “bir ay” ibaresi “iki hafta” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 32 – 6100 sayılı Kanunun 362 nci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendinin başına “Kira ilişkisinden doğan ve miktar veya
değeri itibarıyla temyiz edilebilen alacak davaları hariç olmak üzere”
ibaresi eklenmiştir.
MADDE 33 – 6100 sayılı Kanunun 363 üncü maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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(1) İlk derece mahkemelerinin kesin olarak verdikleri kararlar ile
istinaf incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlarına ve
bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla
kesin olarak verdikleri kararlar ile yine bu sıfatla verdikleri ve temyiz
incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlarına karşı, yürürlükteki hukuka aykırı bulunduğu ileri sürülerek Adalet Bakanlığı veya
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz
yoluna başvurulur.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunla, 5271 sayılı Kanunun 291 inci
maddesi ile 6100 sayılı Kanunun 361 inci maddesinde temyiz sürelerine
ilişkin olarak yapılan değişiklikler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte
ve sonrasında verilen kararlar hakkında uygulanır.
(2) Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından bölge adliye ve bölge idare
mahkemesi daireleri arasında iş bölümü yapılıncaya kadar bölge adliye
ve bölge idare mahkemesi başkanlar kurullarınca yapılan iş bölümünün
uygulanmasına devam olunur.
Bu kanun ile 7 kanunda toplam 64 madde değiştirilmiş,
2 madde yürürlükten kaldırılmıştır.
(7) Bütçe Kanunları:
(a). 16.12.2016 tarihli 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu:
Özeti
Bu kanun ile;
•

Gider olarak kamu idareleri, özel bütçeli idareler ile düzenleyici
ve denetleyici kurumlara toplam 717.826.880.900 Türk lirası
ödenek verilmekte,

•

Gelir ve finansman olarak, genel bütçenin gelirleri
586.696.152.000 Türk lirası, özel bütçeli idarelerin gelirleri (öz
gelir + Hazine yardımı) 80.063.288.250 Türk lirası, düzenleyici
ve denetleyici kurumların gelirleri (öz gelir+ Hazine yardımı)
4.216.853.000 Türk lirası, özel bütçeli idarelerin finansmanı
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49.222.000 Türk lirası olarak toplam 671.025.515.250 Türk
lirası tahmin edilmekte,
•

Ödenekler ile gelir ve finansman arasındaki fark olan
46.801.365.650 Türk lirasının net borçlanma ile karşılanacağı
belirtilmektedir.

İçeriği
BİRİNCİ BÖLÜM – Gider, Gelir, Finansman ve Denge
Gider
MADDE 1 – (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği
üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununa ekli;
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a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 634.176.488.900 Türk lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 79.433.539.000
Türk lirası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara
4.216.853.000 Türk lirası ödenek verilmiştir.
Gelir ve Finansman
MADDE 2 – (1) Gelirler: Bu Kanuna bağlı (B) işaretli cetvellerde
gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçenin gelirleri 586.696.152.000
Türk lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri
9.777.075.350 Türk lirası öz gelir, 70.286.212.900 Türk lirası Hazine
yardımı olmak üzere toplam 80.063.288.250 Türk lirası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların
gelirleri 4.186.853.000 Türk lirası öz gelir, 30.000.000 Türk lirası
Hazine yardımı olmak üzere toplam 4.216.853.000 Türk lirası olarak
tahmin edilmiştir.
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(2) Finansman: Bu Kanuna bağlı (F) işaretli cetvellerde gösterildiği
üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli
idarelerin net finansmanı 49.222.000 Türk lirası olarak tahmin edilmiştir.
Denge
MADDE 3 – (1) 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde
belirtilen ödenekler toplamı ile 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a)
bendinde yer alan tahmini gelirler toplamı arasındaki fark, net borçlanma
ile karşılanır.
İKİNCİ BÖLÜM – Bütçe Düzenine ve Uygulamasına İlişkin Hükümler
Bağlı Cetveller
MADDE 4 – (1) Bu Kanuna bağlı cetveller aşağıda gösterilmiştir:
a) 1 inci madde ile verilen ödeneklerin dağılımı (A)
b) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından ilgili
mevzuata göre tahsiline devam olunacak gelirler (B)
c) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelirlerine dayanak teşkil eden temel hükümler (C)
ç) Bazı ödeneklerin kullanımına ve harcamalara ilişkin esaslar (E)
d) 5018 sayılı Kanuna ekli (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idare
ve kurumların nakit imkânları ile bu imkânlardan harcanması öngörülen
tutarlar (F)
e) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri
uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarları (H)
f ) Çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelere göre bütçe kanununda gösterilmesi gereken parasal ve diğer sınırlar (İ)
g) Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarları (K)
ğ) 11/8/1982 tarihli ve 2698 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununun 3 üncü maddesi gereğince Millî Eğitim Bakanlığı
tarafından yönetilen okul pansiyonlarının öğrencilerinden alınacak
pansiyon ücretleri (M)
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h) 7/6/1939 tarihli ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu
uyarınca millî müdafaa mükellefiyeti yoluyla alınacak hayvanların alım
değerleri (O)
ı) 3634 sayılı Kanun uyarınca milli müdafaa mükellefiyeti yoluyla
alınacak motorlu taşıtların ortalama alım değerleri ile günlük kira bedelleri (P)
i) 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan
kamu idarelerinin yıl içinde edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi
hizmette kullanılacağı ve kaynağı ile 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt
Kanununa tabi kurumların yıl içinde satın alacakları taşıtların azami
satın alma bedelleri (T)
j) Kanunlar ve kararnamelerle bağlanmış vatani hizmet aylıkları (V)
Gerektiğinde Kullanılabilecek Ödenekler
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MADDE 5 – (1) Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği:
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin
bütçelerine konulan ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığı takdirde, ilgili
mevzuatının gerektirdiği giderler için “Personel Giderleri” ve “Sosyal
Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” ile ilgili mevcut veya yeni
açılacak tertiplere, Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.001-09.1 tertibinde yer alan ödenekten aktarma yapmaya,
(2) Yedek Ödenek
Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.6 tertibinde yer alan ödenekten, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri
ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinde mevcut veya yeni açılacak (01),
(02), (03), (05) ve (08) ekonomik kodlarını içeren tertipler ile çok acil
ve zorunlu hâllerde (06) ve (07) ekonomik kodlarını içeren tertiplere
aktarma yapmaya,
(3) Yatırımları Hızlandırma Ödeneği
Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.3 tertibinde
yer alan ödenekten, 2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar esaslarına uyularak 2017 Yılı Yatırım
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Programının uygulama durumuna göre gerektiğinde öncelikli sektörlerde
yer alan yatırımların hızlandırılması veya yılı içinde gelişen şartlara göre
öncelikli sektör ve alt sektörlerde yer alan ve programa yeni alınması gereken projelere ödenek tahsisi veya ödeneklerinin artırılmasında kullanılmak
üzere genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin
projelerine ilişkin mevcut veya yeni açılacak tertiplere aktarma yapmaya,
(4) Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği
Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.5 tertibinde
yer alan ödeneği, yatırım nitelikli giderler açısından yılı yatırım programı
ile ilişkilendirilmek kaydıyla genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile
özel bütçeli idarelerin her türlü doğal afet giderlerini karşılamak amacıyla
mevcut veya yeni açılacak tertiplerine aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
Aktarma, Ekleme, Devir ve İptal İşlemleri
MADDE 6 – (1) a) Bu Kanunla verilen ödeneklerin etkin ve verimli
bir şekilde kullanılması amacıyla, kamu idarelerinin yıl içinde ortaya
çıkabilecek ihtiyaç fazlası ödeneklerinin diğer kamu idarelerinin ödenek
ihtiyacının karşılanmasında kullanılmasını temin etmek veya ödeneklerin
öncelikli hizmetlerde kullanılmasını sağlamak üzere genel bütçe ödeneklerinin yüzde 10’unu aşmamak kaydıyla; genel bütçe kapsamındaki kamu
idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine konulan (01), (02), (03),
(05), (06), (07), (08) ve (09) ekonomik kodlarındaki ödenekleri kamu
idareleri bütçeleri arasında veya Maliye Bakanlığı bütçesinin “Yedek
Ödenek” tertibine aktarmaya,
b) Kamu idarelerinin yeniden teşkilatlanması sonucu, bütçe kanunlarının uygulanması ve kesin hesapların hazırlanması ile ilgili olarak gerekli
görülen her türlü bütçe ve muhasebe işlemleri için gerekli düzenlemeleri
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden hizmeti yaptıracak
olan kamu idaresi, yıl içinde hizmeti yürütecek olan idarenin bütçesine,
fonksiyonel sınıflandırma ayrımına bakılmaksızın ödenek aktarmaya
yetkilidir.
(3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 29/6/2011 tarihli ve
644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında

1339

TBMM 26. DÖNEM 1. ve 2. YASAMA YILI
YASAMA FAALİYETİ

Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yaptıracağı işlere ilişkin ödeneklerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
bütçesine aktarmaya yetkilidir.
(4) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet
Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinde yer alan
ve tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve tedarik hizmetleri ile bir
fonksiyona ait bir hizmetin diğer bir fonksiyon tarafından yürütülmesi
hâlinde ilgili ödeneği, fonksiyonlar arasında karşılıklı olarak aktarmaya
ilgili kurumlar yetkilidir.
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(5) Özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların (B)
işaretli cetvellerinde belirtilen tahmini tutarlar üzerinde gerçekleşen gelirler ile (F) işaretli cetvellerinde belirtilen net finansman tutarlarını aşan
finansman gerçekleşme karşılıklarını, idare ve kurumların bütçelerinin
mevcut veya yeni açılacak tertiplerine ödenek olarak eklemeye Maliye
Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kamu idareleri
yetkilidir. Hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerin 2016 yılında “06Sermaye Giderleri” ve “07- Sermaye Transferleri” giderlerine finansman
sağlamak üzere genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinden
tahakkuka bağlanan Hazine yardımlarının bu idarelerce kullanılmayan
kısımları, 2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara uygun olarak mevcut veya yeni projelerin ödenek
ihtiyacının karşılanmasında kullanılır.
(6) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasındaki kaynak
transferleri ödenek aktarma suretiyle yapılır. Merkezi yönetim bütçesi
kapsamındaki idareler ve kurumlar arasındaki diğer kaynak transferleri
tahakkuk işlemleriyle gerçekleştirilir. Bu işlemler karşılığı tahsil edilen
tutarlar, ilgili kamu idaresince bir yandan (B) işaretli cetvellere gelir,
diğer yandan (A) işaretli cetvellere ödenek kaydedilir.
(7) a) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bütçelerinin (özel
ödenekler ve “03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri” ekonomik kodu ile
“03.1.1.01 Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Hizmetleri Yatırımları” fonksiyonunu içeren tertipler hariç) mal ve hizmet alım giderleri ve
sermaye giderleri ile ilgili tertiplerinde yer alan ödeneklerden yılı içinde
harcanmayan kısımları, hizmetin devamlılığını sağlamak amacıyla bu
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tertiplere bütçe ile tahsis edilen ödeneklerin toplamının yüzde 30’unu
aşmamak üzere ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye,
b) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 21
inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı
bütçesinin 21.01.36.00 ve 21.01.36.63 kurumsal kodu altında bulunan
(03) ekonomik kodunu içeren tertiplerinde yer alan tanıtma amaçlı ödeneklerden harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin aynı tertiplerine
devren ödenek kaydetmeye,
c) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bütçesinin
40.08.33.00-01.4.1.00-2-07.1 tertibinde yer alan ödenekten harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin aynı tertibine devren ödenek
kaydetmeye,
ç) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin 26.01.31.0004.8.1.02-1-07.1, 26.01.31.00-04.8.1.04-1-05.4, 26.01.31.00-04.8.1.061-05.4, 26.01.31.00-04.8.1.07-1-05.4, 26.01.31.00-04.8.1.08-1-05.4
ve 26.01.31.00-04.8.1.09-1-05.4 tertiplerinde yer alan ödeneklerden
harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin aynı tertiplerine devren
ödenek kaydetmeye,
d) Hazine Müsteşarlığı bütçesinin 07.82.32.00-04.1.1.00-1-07.2,
07.82.32.00-04.1.1.00-1-05.6 ve 07.82.32.00-01.2.1.00-1-08.2 tertiplerinde yer alan ödeneklerden harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin
aynı tertiplerine devren ödenek kaydetmeye,
e) Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin “03.1.1.01 Emniyet Genel
Müdürlüğü Güvenlik Hizmetleri Yatırımları” fonksiyonu altında yer
alan yatırım ödeneklerinden harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin
aynı tertibine devren ödenek kaydetmeye,
f ) İlgili mevzuatı gereğince özel gelir kaydedilmek üzere tahsil edilen
tutarları, idare bütçelerinde söz konusu mevzuatta belirtilen amaçlar için
tertiplenen ödenekten kullandırmak üzere genel bütçenin (B) işaretli
cetveline gelir kaydetmeye ve bütçelenen ödenekten gelir gerçekleşmesine
göre ilgili tertiplere aktarma yapmaya, yılı içinde harcanmayan ödenekleri
(2016 yılından devredenler de dâhil) ertesi yıl bütçesine devren gelir ve
ödenek kaydetmeye, bu hükümler çerçevesinde yapılacak işlemlere ilişkin
usul ve esaslar belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir.
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Diğer Bütçe İşlemleri
MADDE 7 – (1) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bütçesinin
38.01.02.00-09.4.2.20-2-05.2 (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı)
tertibinde yer alan ödenek, bu Program kapsamında lisansüstü eğitim
veren yükseköğretim kurumlarına, mal ve hizmet alımlarında kullanılmak
üzere görevlendirilen öğrencilerin sayıları ve öğrenim alanları dikkate
alınarak tahakkuk ettirilmek suretiyle ödenir. Ödenen bu tutar karşılığını bir yandan ilgili yükseköğretim kurumunun (B) işaretli cetveline
öz gelir, diğer yandan (A) işaretli cetveline ödenek kaydetmeye ilgili
yükseköğretim kurumu yetkilidir.
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(2) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43
üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 44 üncü, 46 ncı, 58 inci,
ek 25 inci, ek 26 ncı ve ek 27 nci maddeleri ile 19/11/1992 tarihli ve
3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca tahsil edilen tutarlar ve
diğer gelirler, yükseköğretim kurumları bütçelerine özel gelir ve özel
ödenek olarak kaydedilmez. Tahsil edilen bu tutar ve gelirler, ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine öz gelir olarak kaydedilir. Kaydedilen bu
tutarlar karşılığı olarak ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine konulan
ödenekler, gelir gerçekleşmelerine göre kullandırılır.
(3) Öz gelir karşılığı olarak ilgili yükseköğretim kurumu bütçesinin
(A) işaretli cetvelinde fonksiyonel sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde
tertiplenen ödenekler arasında (09.6.0-Eğitime Yardımcı Hizmetler
fonksiyonu altında öz gelir karşılığı tefrik edilen ödenekler arasında
yapılacak aktarmalar hariç) aktarma yapılamaz.
(4) Maliye Bakanı
a) Emniyet Genel Müdürlüğünün öğrenim ve eğitim müesseselerinde
okutulan ve eğitim gören yabancı uyruklu öğrenci ve personele yapılan
giderler karşılığında ilgili devletler veya uluslararası kuruluşlar tarafından
ödenen tutarları,
b) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek havaalanlarının bakım ve onarımları için ödenecek tutarları,
c) Gümrük idarelerince tahsil edilerek Türkiye Radyo-Televizyon
Kurumuna intikal ettirilen bandrol ücretlerinin yüzde 2’si oranında
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı hizmetleri için söz konusu Kurumca ödenecek tutarları, aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan genel bütçeye
gelir, diğer yandan ilgili idare bütçelerinde açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydedilen tutarlardan yılı içinde
harcanmayan kısımları ertesi yıla devretmeye yetkilidir.
Mali Kontrole İlişkin Hükümler
MADDE 8 – (1) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde
yer alan kamu idareleri;
a) Arızi nitelikteki işleriyle sınırlı kalmak koşuluyla yıl içinde bir
ayı aşmayan sürelerle hizmet satın alınacak veya çalıştırılacak kişilere
yapılacak ödemeleri,
b) İlgili mevzuatı uyarınca kısmi zamanlı hizmet satın alınan kişilere
yapılacak ödemeleri,
c) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 25
inci maddesi gereğince aday, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören
öğrencilere yapılacak ödemeleri,
ç) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
4 üncü maddesinin (C) fıkrası gereğince çalıştırılan geçici personele
yapılacak ödemeleri, bütçelerinin (01.4) ekonomik kodunda yer alan
ödenekleri aşmayacak şekilde yaparlar ve söz konusu ekonomik kodu
içeren tertiplere ödenek eklenemez, bütçelerin başka tertiplerinden (bu
ekonomik kodu içeren tertiplerin kendi arasındaki aktarmalar ile 6 ncı
maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılan aktarmalar hariç) ödenek
aktarılamaz ve ödenek üstü harcama yapılamaz. Ancak, özelleştirme
uygulamaları nedeniyle iş akitleri feshedilenlerden 657 sayılı Kanunun
4 üncü maddesinin (C) fıkrası hükmü çerçevesinde anılan kamu idarelerinde istihdam edilecek personel ile bu ekonomik kodu içeren tertiplerden yapılması gereken akademik jüri ücreti ödemeleri için gerekli olan
tutarları ilgili tertiplere aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
(2) Bu Kanuna bağlı (T) işaretli cetvelde yer alan taşıtlar, ancak çok
acil ve zorunlu hâllere münhasır olmak kaydıyla ilgili bakanlığın teklifi
üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile edinilebilir.
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(3) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu
idareleri, sürekli işçileri ile 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanuna göre
çalıştıracakları geçici işçileri, bütçelerinin (01.3) ile (02.3) ekonomik
kodlarını içeren tertiplerde yer alan ödenekleri aşmayacak sayı ve/veya
süreyle istihdam edebilirler. Bu işçilerle ilgili toplu iş sözleşmelerinden
doğacak yükümlülükler, ihbar ve kıdem tazminatı ödemeleri, asgari ücret
ve sigorta prim artışı nedeniyle meydana gelecek ödenek ihtiyaçlarını
ödenek aktarmak suretiyle karşılamaya Maliye Bakanı yetkilidir. Bu
fıkrada belirtilen ekonomik kodlara bu durumlar dışında (söz konusu
ekonomik kodlar arasındaki aktarmalar ile bu kodlar için birimler arası
aktarmalar hariç) hiçbir şekilde ödenek aktarması yapılamayacağı gibi
bütçenin başka tertiplerinden işçi ücreti ve fazla süreli çalışma ve/veya
fazla çalışma ücreti de ödenemez. Bu fıkradaki ödenek aktarmasına ilişkin kısıtlamalar, kendi bütçe tertiplerinden aktarma yapılması koşuluyla
TÜBİTAK için uygulanmaz.
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(4) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu
idarelerinin harcama yetkilileri, sürekli işçiler ile 5620 sayılı Kanuna
göre çalıştıracakları geçici işçilerin fazla çalışmaları karşılığı öngörülen
ödeneğe göre iş programlarını yapmak, bu ödeneği aşacak şekilde fazla
süreli çalışma ve/veya fazla çalışma yaptırmamak ve ertesi yıla fazla süreli
çalışma ve/veya fazla çalışmadan dolayı borç bıraktırmamakla yükümlüdürler. Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve
benzeri afetler nedeniyle yürürlüğe konulacak Bakanlar Kurulu kararları
uyarınca yaptırılacak fazla çalışmalar ile fazla çalışma ücret ödemelerine
ilişkin ilama bağlı borçlar için yapılacak aktarmalar hariç fazla süreli
çalışma ve/veya fazla çalışma ücret ödemeleri için hiçbir şekilde ödenek
aktarması yapılamaz.
(5) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler
tarafından uluslararası anlaşma, kanun ve kararnameler gereği üye olunan
uluslararası kuruluşlar dışındaki uluslararası kuruluşlara, gerekli ödeneğin temini hususunda Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmadan
üye olunamaz ve katılma payı ile üyelik aidatı adı altında herhangi bir
ödeme yapılamaz.
(6) Ekonomi Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının uluslararası anlaşma,
kanun ve kararnamelerle Türkiye Cumhuriyeti adına üye olduğu
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uluslararası kuruluşlara ilişkin işlemlerine (katılma payı ödemeleri dâhil)
beşinci fıkra hükmü uygulanmaz.
(7) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince işletilen eğitim
ve dinlenme tesisi, misafirhane, çocuk bakımevi, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderleri, münhasıran bu tesislerin işletilmesinden
elde edilen gelirlerden karşılanır. Bu yerlerde, merkezi yönetim bütçesi
ile döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek üzere 2017 yılında ilk
defa istihdam edilecek yeni personel görevlendirilmez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – Yatırım Harcamaları, Mahalli İdareler ve Fonlara İlişkin
Hükümler
Yatırım Harcamaları
MADDE 9 – (1) 2017 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışında herhangi bir projeye harcama yapılamaz.
Bu cetvellerde yer alan projeler ile ödeneği toplu olarak verilmiş projeler
kapsamındaki yıllara sari işlere (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığınca gerçekleştirilecek şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metro
yapım projeleri ile diğer demiryolu yapımı ve çeken araç projeleri hariç)
2017 yılında başlanabilmesi için proje veya işin 2017 yılı yatırım ödeneği,
proje maliyetinin yüzde 10’undan az olamaz. Bu oranın altında kalan
proje ve işler için gerektiğinde projeler 2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar esaslarına uyulmak ve
öncelikle kurumların yatırım ödenekleri içinde kalmak suretiyle revize
edilebilir.
(2) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, yatırım programında ödenekleri toplu olarak verilmiş yıllık projelerinden makine-teçhizat, büyük onarım, idame-yenileme, tamamlama ile bilgisayar yazılımı
ve donanımı projelerinin detay programları ile alt projeleri itibarıyla
tadat edilen ve edilmeyen toplulaştırılmış projeler ile ilgili işlemlerde
2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine
Dair Karar esasları uygulanır.
(3) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerine
yatırım projeleri ile ilgili olarak yapılacak ödenek ekleme, devir ve
aktarma işlemleri 2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu
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ve İzlenmesine Dair Kararda yer alan usul ve esaslara göre yatırım programı ile ilişkilendirilir.
(4) 2017 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yıl içinde
yapılması zorunlu değişiklikler için 2017 Yılı Programının Uygulanması,
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda yer alan usullere uyulur.
(5) 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun 28/A maddesi ve geçici 10 uncu maddesi
gereği 2017 yılı bütçesine devren kaydedilecek ödenekler, Kalkınma
Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla proje sahibi ilgili kurum tarafından
Yatırım Programında yer alan projelerle ilişkilendirilir.
Mahalli İdarelere İlişkin İşlemler
MADDE 10 – (1) Maliye Bakanlığı bütçesinin;
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a) 12.01.31.00-06.1.0.07-1-05.2 tertibinde yer alan ödenek, 13/1/2005
tarihli ve 5286 sayılı Kanun uyarınca il özel idarelerine devredilen personelin aylık ve diğer her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemelerini
karşılamak üzere il özel idarelerine,
b) 12.01.31.00-06.1.0.08-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek, Köylerin
Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin
altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme
birliklerine,
c) 12.01.31.00-06.1.0.09-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek, Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında belediyelerin içme
suyu ve atıksu projelerini gerçekleştirmek üzere İller Bankası Anonim
Şirketine, tahakkuk ettirilmek suretiyle kullandırılır. SUKAP kapsamında
ihtiyaç olması hâlinde genel bütçe kapsamındaki ilgili kamu idaresi
bütçesine veya özel bütçeli idare bütçesine ödenek aktarılabilir. Bu fıkra
kapsamında ilgili idarelere yapılan Hazine yardımları haczedilemez ve
üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
(2) Birinci fıkranın (a) bendine göre yapılacak ödemelere ilişkin usul ve
esaslar İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından birlikte belirlenir.
(3) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan ödeneklerin,
2017 Yılı Yatırım Programında belirlenmesini müteakip, KÖYDES
Projesi için iller bazında; SUKAP için ise belediyeler bazında dağılımı,
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kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Yüksek
Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır.
Fonlara İlişkin İşlemler
MADDE 11 – (1) Türk Silahlı Kuvvetlerinin stratejik hedef planı
ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının
ihtiyaç planları uyarınca temini gerekli modern silah, araç ve gereçler ile
gerçekleştirilecek savunma ve NATO altyapı yatırımları için yıl içinde
yapılacak harcamalar; 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunla kurulan
Savunma Sanayii Destekleme Fonunun kaynakları, bu amaçla bütçeye
konulan ödenekler ve diğer ayni ve nakdî imkânlar birlikte değerlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii İcra Komitesince tespit edilecek esaslar
çerçevesinde karşılanır.
(2) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığına bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden
birinci fıkra hükümleri gereğince tespit edilecek tutarları; Emniyet Genel
Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden zırhlı araç,
uçak ve helikopter, insansız hava araçları (İHA), uçuş simülatörü ve
Elektronik Harp (HEWS) projesine ilişkin tutarları; Türkiye Hudut ve
Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödenekler ile bu Genel Müdürlük bütçesine kaydedilen ödeneklerden motorbot
alımına yönelik tutarları; Orman Genel Müdürlüğüne bütçe ile tahsis
edilen mevcut ödenekler ile bu Genel Müdürlük bütçesine kaydedilen
ödeneklerden Helikopter Alım Projesine ilişkin tutarları; Maden Tetkik ve
Arama Genel Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödenekler ile
bu Genel Müdürlük bütçesine kaydedilen ödeneklerden araştırma gemisi
alımına yönelik tutarları; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi
ödeneklerinden petrol ve doğalgaz boru hatları entegre güvenlik sistemi
tedarikine ilişkin tutarları; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına
bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden Afet Sonrası Görüntü İşleme
İstasyonu Kurulması Projesine ilişkin tutarları; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna bütçe ile tahsis edilen mevcut ödenekler ile
bu Kurum bütçesine kaydedilen ödeneklerden yüksek hızlı rüzgar tüneli
yapımına yönelik tutarları; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bütçe
ile tahsis edilen ödenekler ile bu Genel Müdürlük bütçesine kaydedilen
ödeneklerden Özgün Helikopter Projesi Sertifikasyonu, Bölgesel Sivil
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Uçak Projesi Sertifikasyonu ve diğer uçuşa elverişlilik sertifikasyonu faaliyetlerine dair projelere ilişkin tutarları; ilgili hizmetleri gerçekleştirmek
üzere Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ödemeye ilgisine göre; Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından sorumlu Başbakan Yardımcısı,
Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Orman ve Su İşleri
Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı veya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yetkilidir.
(3) Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Hazineye yatırılacak
tutarları bir yandan genel bütçeye gelir, diğer yandan Millî Savunma
Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve geçen yıllar
ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
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(4) İlgili yıllar bütçe kanunları uyarınca, yürütülmesi öngörülen
projeler için Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılan tutarlardan
kullanılmayan kısımlar, Savunma Sanayii Destekleme Fonundan ilgili
genel bütçeli idarenin merkez muhasebe birimi hesabına; özel bütçeli
idarelerde ise muhasebe birimi hesabına yatırılır ve ilgili idarenin (B)
işaretli cetveline gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar karşılığını
ilgili idare bütçesine ödenek kaydetmeye genel bütçeli idarelerde Maliye
Bakanı, özel bütçeli idarelerde ise ilgili özel bütçeli idare yetkilidir. Millî
Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı dışındaki idarelerde ödenek kaydı yılı yatırım programı
ile ilişkilendirilerek yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – Çeşitli Hükümler
Hazine Garantili İmkân ve Dış Borcun İkraz Limiti ile Borç Üstlenim Taahhüt
Limiti ve Borçlanmaya İlişkin İşlemler
MADDE 12 – (1) 2017 yılında, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu
Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre
sağlanacak; garantili imkân ve dış borcun ikraz limiti 4 milyar ABD
dolarını aşamaz.
(2) 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile belirlenen başlangıç
ödeneklerinin yüzde 1’ine kadar ikrazen özel tertip Devlet iç borçlanma
senedi ihraç edilebilir.
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(3) 2017 yılında 4749 sayılı Kanunun 8/A maddesi çerçevesinde
Hazine Müsteşarlığınca sağlanacak borç üstlenim taahhüdü 4 milyar
ABD dolarını aşamaz.
Gelir ve Giderlere İlişkin Diğer Hükümler
MADDE 13 – (1) 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (f ) bendi ile 3/7/2005
tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 68 inci maddesinin birinci
fıkrasının (f ) bendi uyarınca il özel idareleri ve belediyelerin ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kaynak gerektiren altyapı yatırımlarında
Kalkınma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilen projeleri için yapılacak borçlanmalar, 5302 sayılı Kanunun 51 inci
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 5393 sayılı Kanunun 68
inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında hesaplanan
faiz dâhil borç limitinin hesaplanmasına dâhil edilir. Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde
50’sinden fazlasına sahip oldukları şirketler tarafından Avrupa Birliği
ile katılım öncesi mali iş birliği çerçevesinde desteklenen projelerin
finansmanı için yapılan borçlanmalar, çok taraflı yatırım ve kalkınma
bankalarından doğrudan veya İller Bankası Anonim Şirketi aracılığıyla
yapılan borçlanmalar ile SUKAP kapsamında yürütülecek işler için İller
Bankası Anonim Şirketinden yapılan borçlanmalarda söz konusu borç
stoku limitine uyma şartı aranmaz.
(2) Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin politik risk kapsamında yapacağı tahsilatın ve Bankanın faaliyet kârlarından Hazineye
tekabül eden temettü tutarlarının ve olağanüstü yedek akçelerinin tamamı
veya bir kısmı, Bankanın politik risk alacağına mahsup edilebilir. Söz
konusu mahsup işlemlerine Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan;
mahsup işlemlerini Hazine Müsteşarlığının teklifi üzerine mahiyetlerine
göre ilgili Devlet hesaplarına kaydettirmeye ve bu işlemlere karşılık gelen
tutarları bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan da Hazine Müsteşarlığı
bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
(3) 2006 yılından önce katma bütçeli olan idarelerden 5018 sayılı
Kanunla genel bütçe kapsamına alınanların ilgili mevzuatında belirtilen
kurum gelirleri, genel bütçe geliri olarak tahsil edilir.
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(4) 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile
Görevlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki tabii kaynakların
ve tesislerin işletme haklarının devrinden elde edilen gelirlerin tamamı
genel bütçeye gelir kaydedilir.
(b). 16.12.2016 tarihli 6768 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap
Kanunu:
Özeti
•

2015 Yılı genel bütçe kapsamında (kamu idareleri + özel
bütçe idareleri + düzenleyici ve denetleyici kurumlar) için
520.445.679.000 Türk lirası ödenek tahsis verilmiştir.

•

2015 Yılı bütçe giderleri (kamu idareleri + özel bütçe idareleri
+ düzenleyici ve denetleyici kurumlar) 572.996.578.559,54
Türk lirası,

•

2015 Yılı Merkezi Yönetim net bütçe gideri toplamı
506.305.092.576,61 Türk lirası olarak gerçekleşmiştir.

•

2015 Yılı genel bütçe kapsamında (kamu idareleri + özel
bütçe idareleri + düzenleyici ve denetleyici kurumlar) için
499.482.333.000 Türk lirası gelir tahmin edilmiştir.

•

2015 Yılı net bütçe geliri (kamu idareleri + özel bütçe idareleri
+ düzenleyici ve denetleyici kurumlar) 542.488.572.504,44
Türk lirası,

•

2015 Yılı Merkezi Yönetim net bütçe geliri toplamı
482.779.899.561,53 Türk lirası olarak gerçekleşmiştir.

•

2015 Yılı bütçe giderleri ile bütçe gelirleri toplamları arasında,
kamu idarelerinin 25.185.380.024,05 Türk lirası bütçe gider
fazlası, özel bütçeli idarelerin 5.814.990.945,70 Türk lirası bütçe
gelir fazlası, düzenleyici ve denetleyici kurumların 492.364.914,65
Türk lirası bütçe gelir fazlası gerçekleşmiştir.

•

2015 yılı merkezi yönetim net bütçe gider fazlası
23.525.193.015,08 Türk lirasıdır.
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•

2015 yılı sonu itibarıyla; 440.124.283.273,14 Türk lirası orta
ve uzun vadeli Devlet iç borcu, 237.985.062.341,18 Türk lirası
Devlet dış borcu, 46.723.012.515,02 Türk lirası Hazine garantili
borç olmak üzere toplam 724.832.358.129,34 Türk lirası devlet
borcu mevcuttur.

Gider Bütçesi
MADDE 1 – (1) 22/12/2014 tarihli ve 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği
üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununa ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 464.163.399.000 Türk lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 53.069.588.000
Türk lirası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara
3.212.692.000 Türk lirası ödenek verilmiştir.
(2) Kanunların verdiği yetkiye dayanarak yıl içerisinde eklenen ve
düşülen ödenekler sonrası merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2015 yılı bütçe giderleri toplamı 491.864.454.769,49 Türk lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2015 yılı bütçe
giderleri toplamı 78.095.077.559,43 Türk lirası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların
2015 yılı bütçe giderleri toplamı 3.037.046.230,62 Türk lirası olarak
gerçekleşmiştir.
(3) 2015 yılı merkezi yönetim net bütçe gideri toplamı
506.305.092.576,61 Türk lirasıdır.
Gelir Bütçesi
MADDE 2 – (1) 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı
(B) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;
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a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçenin gelirleri 442.586.345.000
Türk lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri
7.789.211.000 Türk lirası öz gelir, 45.894.085.000 Türk lirası Hazine
yardımı olmak üzere toplam 53.683.296.000 Türk lirası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların
gelirleri 3.192.332.000 Türk lirası öz gelir, 20.360.000 Türk lirası
Hazine yardımı olmak üzere toplam 3.212.692.000 Türk lirası olarak
tahmin edilmiştir.
(2) Merkezi yönetim kesin hesap gelir cetvellerinde gösterildiği üzere,
5018 sayılı Kanuna ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçenin 2015 yılı bütçe gelirleri
toplamı 466.679.074.745,44 Türk lirası,
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b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2015 yılı bütçe
gelirleri 15.245.715.721,54 Türk lirası öz gelir, 57.034.370.892,19 Türk
lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 72.280.086.613,73 Türk lirası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2015 yılı bütçe gelirleri 3.509.051.145,27 Türk lirası öz gelir,
20.360.000,00 Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam
3.529.411.145,27 Türk lirası olarak gerçekleşmiştir.
(3) 2015 yılı merkezi yönetim net bütçe geliri toplamı
482.779.899.561,53 Türk lirasıdır.
Denge
MADDE 3 – (1) 2015 yılı bütçe giderleri ile bütçe gelirleri toplamları
arasında, 5018 sayılı Kanuna ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 25.185.380.024,05 Türk lirası bütçe gider fazlası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 5.814.990.945,70
Türk lirası bütçe gider fazlası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların
492.364.914,65 Türk lirası bütçe gelir fazlası gerçekleşmiştir.
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(2) 2015 yılı merkezi yönetim net bütçe gider fazlası 23.525.193.015,08
Türk lirasıdır.
Devredilen, İptal Edilen ve Tamamlayıcı Ödenek
MADDE 4 – (1) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde
gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2015 yılı içinde harcanmayan toplam 655.403.256,44 Türk lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2015 yılı içinde
harcanmayan toplam 28.415.423,15 Türk lirası ödeneği ertesi yıla
devredilmiştir.
(2) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere,
2015 yılı içinde kullanılan ve ertesi yıla devredilen özel ödenekler dışında
kalan ödeneklerden, 5018 sayılı Kanuna ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin toplam 23.866.025.888,75 Türk lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin toplam
4.126.517.217,18 Türk lirası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların
toplam 660.578.687,26 Türk lirası ödeneği iptal edilmiştir.
(3) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere,
kamu idarelerinin 2015 yılı ödenek üstü giderlerini karşılamak üzere,
5018 sayılı Kanuna ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri
için toplam 31.207.551.183,33 Türk lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler için toplam
123.312,79 Türk lirası, tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.
Devlet Borçları
MADDE 5 – (1) Devlet borçlarına ilişkin cetvellerde gösterildiği
üzere 2015 yılı sonu itibarıyla;
a) 440.124.283.273,14 Türk lirası orta ve uzun vadeli Devlet iç borcu,
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b) 237.985.062.341,18 Türk lirası Devlet dış borcu,
c) 46.723.012.515,02 Türk lirası Hazine garantili borç mevcuttur.
(8). TBMM 26 ncı Dönem 2 nci Yasama Yılı Yasama Faaliyetinin Değerlendirmesi:
26 ncı Dönem 2 nci Yasama Yılına ilişkin yasama faaliyeti incelendiğinde;
•

Dönem içinde yayımlanan 3 çerçeve kanun kapsamında,
2 kanunun 3 maddesinin değiştirildiği, 1 kanunun yürürlükten kaldırıldığı,

•

Yasalaşan 3 kod kanun çerçevesinde, 18 kanun ve 2 kanun
hükmünde kararnamenin 215 maddesinin değiştirildiği,
9 maddesinin ve 5 kanun hükmünde kararnamenin yürürlükten kaldırıldığı,

•

Dönem içinde çıkarılan 31 TBMM kararı çerçevesinde TBMM
İçtüzüğünün 27 maddesinin değiştirildiği, 4 OHAL uzatma
kararının alındığı,

•

Kanunlaşan 9 torba kanunla, 114 kanun ve 12 kanun hükmünde kararnamenin 625 maddesinin değiştirildiği, 23 maddesinin ve 1 kanunun yürürlükten kaldırıldığı görülmektedir.
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Kanun tipleri içinde aynı kanunda yapılan değişiklikler dikkate alınarak ayıklama yapıldığında inceleme yapılan dönem içinde yukarıda
belirtilen 3 çerçeve kanun, 3 kod kanun, 31 TBMM Kararı ve 9 torba
kanun çerçevesinde;
•

Değiştirilen kanun sayısı: 96

•

Değiştirilen kanun hükmünde kararname sayısı: 9

•

Değiştirilen madde sayısı: 839

•

Yürürlükten kaldırılan kanun sayısı: 2

•

Yürürlükten kaldırılan kanun hükmünde kararname sayısı: 5

•

Yürürlükten kaldırılan madde sayısı: 32

En fazla değişiklik yapılan kanun tipleri ele alındığında;
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•

5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda 100 maddede değişiklik, 4 madde yürürlükten
kaldırılmıştır.

•

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda 94 maddede değişiklik, 4 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 47 maddede değişiklik,

•

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda
29 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 28 maddede değişiklik,
2 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunda 29 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten
kaldırılmıştır.

•

2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununda 25 maddede değişiklik,
3 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununda 27 maddede değişiklik,
1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda 25 maddede değişiklik,

•

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda 23 maddede
değişiklik,

•

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda 20 maddede değişiklik,
3 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

492 sayılı Harçlar Kanununda 19 maddede değişiklik, 1 madde
yürürlükten kaldırılmıştır.

•

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda 17 maddede değişiklik,
2 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamede 20 maddede değişiklik,
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•

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda
17 maddede değişiklik,

•

2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi
Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunda
13 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten kaldırılmıştır.

•

3093 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri
Kanununda 13 maddede değişiklik, 1 madde yürürlükten
kaldırılmıştır.

•

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 13 maddede değişiklik,

•

3213 sayılı Maden Kanununda 11 maddede değişiklik,

•

5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye
Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Kanununda
11 maddede değişiklik,

•

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda 10 maddede
değişiklik,

•

4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununda 10 maddede değişiklik
yapıldığı görülmektedir.

Yukarıda belirtilen sayısal verileri anlamlandırmak bağlamında siyasi,
sosyal ve çalışma hayatını etkileyen önemli olayları hatırlamakta fayda
mütalaa edilmektedir. 26 ncı Dönem yasama çalışmalarını etkileyen
önemli gelişmeler aşağıya çıkarılmıştır;
üü Bu yasama yılının 21 Temmuz 2016’da ilan edilen olağanüstü
halin devamında yasama faaliyetlerinin icra edildiği bir dönem
olarak nitelendirilmesi gerekmektedir.
üü 15 Temmuz darbe girişiminin saldırılarına maruz kalan TBMM’de
milletvekilleri bir taraftan OHAL döneminde çıkarılan kanun
hükmünde kararnamelerin yasalaşması için genel kurulda görüşmeler yaparken diğer taraftan durgunlaşan ekonomiyi canlandıracak yasal tedbirleri ele almışlar ve yargıda bugün dahi tartışılan
bazı yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesine önayak olmuşlardır.
üü Bu dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişi öngören 6771 sayılı T.C. Anayasa Değişikliği Kanunu TBMM’de ele
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alınmış ve 21 Ocak 2017 tarihinde kabul edilerek 16 Nisan 2017
tarihinde halk oylamasına sunulmuştur.
üü Bu dönemde 20 Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi
ve 5 Olağanüstü Hal Kanunu yayınlanmıştır. Anılan kararnameler
ve kanunlar ile Anayasa değişikliğini kendi içinde değerlendirmenin daha faydalı olacağı mütalaa edildiğinden yasama yılından
ayrı bir başlık altında incelenmiştir.
üü 26 ncı Dönem 2 inci Yasama Yılında ilk değerlendirilecek husus
TBMM’de yasalaşan 344 yasama faaliyetinin 266’sının uluslararası metinlerin onaylanması olmasıdır. Bu sayıdaki uluslararası metnin bir yasama yılına yoğunlaşması muhtemelen benzer
yasama meclislerinde nadir görülebilecek bir yasama faaliyeti
olarak değerlendirilmektedir.
üü Bu yasama yılında durgunlaşan ekonomiyi canlandırmaya yönelik
kanunların çıkarılması dikkat çekmektedir. Bu meyanda;
-- 26.10.2016 tarihli 6753 sayılı Gelir Vergisi Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
-- 18.01.2017 tarihli 6770 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
-- 23.02.2017 tarihli 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 18.05.2017
tarihli 7020 sayılı aynı konuda çıkarılan kanun,
-- 18.06.2017 tarihli 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve
Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunlarda yapılan yasal düzenlemeler önem arz etmektedir.
üü Bu yasama yılında yargı reform olarak nitelendirilecek düzenlemeler de yapıldığı görülmektedir. Bu bağlamda;
-- 03.11.2016 tarihli 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu,
-- 24.11.2016 tarihli 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
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-- 22.12.2016 tarihli 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu,
-- 20.07.2017 tarihli 7035 sayılı Bölge Adliye ve Bölge İdare
Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun yasalaştığı ve uygulanmaya başlamasıyla birlikte
özellikle baroların bu kanunların genel kurulda görüşülmesinden önce görüşlerinin alınmadığını kamuoyuyla paylaştıkları
bilinmektedir.
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üü Diğer taraftan Adana Aladağ İlçesi Kız Öğrenci Yurdunda 29
Kasım 2016 tarihinde meydana gelen ve 11 kız öğrenci toplam
12 kişinin yanarak can verdiği elim olayın ardından TBMM’de
1132 ve1137 sayılı Kararlar ile olayı soruşturmak için komisyon
kurulması ve üye seçilerek çalışmalar başlanılması yüce meclisin
toplumsal olaylara karşı gösterdiği duyarlılığın örneği olması
bakımından önem arz etmektedir.
üü Ayrıca TBMM’de 6970, 6971, 6972 sayılı uluslararası metinler ile vergi konusunda bilgi değişimini amaçlayan kanunların
onaylanması, iktidar ile muhalefet arasında yargıya kadar intikal
eden tazminat davalarının başlangıcını oluşturması açısından
dikkat çekmektedir.
üü Yine bu dönemde 1160 sayılı karar ile TBMM İç Tüzüğü değişikliklerinin onaylanması ve 1157 ve 1158 sayılı kararlarla HDP
milletvekillerinin üyeliklerinin düşürülmesi kayda değer gelişmeler
olarak görülmektedir.
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26. Dönem 2. Yasama Yılı Yasama Faaliyeti Çizelgesi
Kanun Tipi

Sayısı

Değiştirilen

Yürürlükten Kaldırılan

Kanun

KHK

Kanun

KHK

Dğş.
md.

YK md.

Çerçeve Kanun

3

2

-

1 (1447
s.K)

-

3

-

Kod Kanun

3

18

2

-

5 (551, 554,
555, 556,
566 s. KHK)

215

-

TBMM Kararı

31

1 TBMM
İçtüzüğü

-

-

27

-

Uluslararası Metin

266

-

-

-

-

-

-

9

114

12

1 (394
s.K)

-

594

23

16.11.2016 tarih / 6761 s.
Kanun

9

-

-

-

12

-

24.11.2016 tarih / 6763 s.
Kanun

12

1

-

-

120

4

02.12.2016 tarih / 6764 s.
Kanun

13

2

-

-

120

6

18.01.2017 tarih / 6770 s.
Kanun

21

2

-

-

45

-

09.02.2017 tarih / 6772 s.
Kanun

3

1

-

-

23

3

23.02.2017 tarih / 6824 s.
Kanun

12

1

-

-

32

1

18.5.2017 tarih / 7020 s.
Kanun

9

1

-

-

27

1

18.6.2017 tarih / 7033 s.
Kanun

28

4

1 (394
s.K)

-

151

6

20.7.2017 tarih / 7035 s.
Kanun

7

-

-

-

64

2

TOPLAM

134

14+1
Tüzük

2

5

839

32

TOPLAM*

96

9

2

5

839

32

Torba Kanun

* Kanun tipleri içinde aynı kanunda yapılan değişiklikler ayıklanarak yapılan toplamdır.
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