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KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6495 Kabul Tar h : 12/7/2013

MADDE 1 – 10/2/1954 tar hl  ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddes n n (b) bend ne “İl Eğ t m
Denetmenler  ve İl Eğ t m Denetmen Yardımcıları,” bares nden sonra gelmek üzere “Sosyal Güvenl k Denetmenler
ve Sosyal Güvenl k Denetmen Yardımcıları,” bares  eklenm şt r.

MADDE 2 – 17/4/1957 tar hl  ve 6948 sayılı Sanay  S c l  Kanununa aşağıdak  geç c  madde eklenm şt r.

“GEÇİCİ MADDE 2- Faal yette olup olmadığına bakılmaksızın sanay  şletmeler nden sanay  s c l ne kayıt
olmayanlardan 31/12/2014 tar h ne kadar kayıt şlem n  tamamlayanlar hakkında bu Kanunun 9 uncu maddes  gereğ
sanay  s c l ne tesc l ett rmeyenler ç n öngörülen dar  para cezası uygulanmaz.”

MADDE 3 – 29/4/1959 tar hl  ve 7258 sayılı Futbol ve D ğer Spor Müsabakalarında Bah s ve Şans Oyunları
Düzenlenmes  Hakkında Kanunun 5 nc  maddes  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“MADDE 5- Kanunun verd ğ  yetk ye dayalı olmaksızın;

a) Spor müsabakalarına dayalı sab t ht mall  ve müşterek bah s veya şans oyunlarını oynatanlar ya da
oynanmasına yer veya mkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hap s ve on b n güne kadar adl  para cezasıyla
cezalandırılır.

b) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sab t ht mall  veya müşterek bah s ya da şans
oyunlarının nternet yoluyla ve sa r suretle er ş m sağlayarak Türk ye’den oynanmasına mkân sağlayan k ş ler, dört
yıldan altı yıla kadar hap s cezasıyla cezalandırılır.

c) Spor müsabakalarına dayalı sab t ht mall  veya müşterek bah s ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para
nakl ne aracılık eden k ş ler, üç yıldan beş yıla kadar hap s ve beş b n güne kadar adl  para cezasıyla cezalandırılır.

ç) K ş ler  reklam vermek ve sa r surette spor müsabakalarına dayalı sab t ht mall  veya müşterek bah s ya da
şans oyunlarını oynamaya teşv k edenler, b r yıldan üç yıla kadar hap s ve üç b n güne kadar adl  para cezasıyla
cezalandırılır.

d) Spor müsabakalarına dayalı sab t ht mall  veya müşterek bah s veya şans oyunlarını oynayanlar mahall n
en büyük mülk  dare am r  tarafından beş b n l radan y rm  b n l raya kadar dar  para cezası le cezalandırılır.

Bu madde kapsamına g ren suçlarla bağlantılı olarak, spor müsabakalarına dayalı sab t ht mall  veya müşterek
bah s veya şans oyunlarının oynanmasına tahs s ed len veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan
eşya le bu oyunların oynanması ç n ortaya konulan veya oynanması suret yle elde ed len her türlü mal varlığı değer ,
26/9/2004 tar hl  ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderes ne l şk n hükümler ne göre
müsadere ed l r.

Bu madde kapsamına g ren suçlardan dolayı, tüzel k ş ler hakkında bunlara özgü güvenl k tedb rler ne
hükmolunur.

Bu madde kapsamına g ren suçlarla lg l  olarak, 4/5/2007 tar hl  ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan
Yayınların Düzenlenmes  ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Ed lmes  Hakkında Kanunun er ş m n
engellenmes ne l şk n hükümler  uygulanır.

Bu madde kapsamına g ren suçların şlend ğ  şyerler  mahall n en büyük mülk  dare am r  tarafından htarda
bulunmaksızın üç ay süreyle mühürlenerek kapatılır. İş yer  açma ve çalışma ruhsatına sah p şyerler n n ruhsatları
mahall n en büyük mülk  dare am r n n b ld r m  üzer ne ruhsat vermeye yetk l  dare tarafından beş ş günü ç nde
ptal ed l r.”
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MADDE 4 – 22/6/1965 tar hl  ve 633 sayılı D yanet İşler  Başkanlığı Kuruluş ve Görevler  Hakkında
Kanunun 1 nc  maddes ne aşağıdak  fıkra eklenm şt r.

“D yanet İşler  Başkanlığı ve Başkanlığın z n verd ğ  vakıf, kurum ve kuruluşlar dışında, d ğer kurum ve
kuruluşlar le özel ve tüzel k ş ler tarafından “D yanet” kel mes  s m, unvan ve marka olarak kullanılamaz.”

MADDE 5 – 633 sayılı Kanuna aşağıdak  ek madde eklenm şt r.

“EK MADDE 4- Mazbut ve mülhak vakıflar le Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve gerçek ve özel hukuk tüzel
k ş ler ne a t olanlar har ç olmak üzere, mülk yet  kamu kurum ve kuruluşları le Haz neye a t taşınmazların üzer nde
dernek veya vakıflarca kend  kaynaklarından ve/veya toplanan bağış ve yardımlarla yaptırılan (bu madden n yürürlüğe
g rd ğ  tar hten önce yaptırılmış olanlar dah l) cam  ve mesc tler le Kur’an kurslarının b r kısmında veya eklent s  ya
da bütünley c  parçasında bulunan ve t car  faal yetlerde kullandırılması öngörülen kısımları; rt fak hakkı tes s ne
konu ed lmemek şartıyla ve elde ed len gel rler n yüzde onu pay olarak D yanet İşler  Başkanlığına aktarılmak, kalan
kısmın en az üçte k s  öncel kle gel rler n elde ed ld ğ  cam , mesc t ve Kur’an kurslarının münhasıran yapımı,
bakımı, onarımı ve şlet lmes ne (ısınma, aydınlatma vb.) l şk n g derlerde, kalanı se tüzükler nde veya vakf ye ya da
vakıf sened nde bel rt len amaçlarda kullanılmak şartıyla, şlet lmek, şlett r lmek veya k raya ver lmek üzere lg l
dernek veya vakfın bedels z olarak tasarrufuna bırakılır. Mülk yet  mazbut ve mülhak vakıflar le Vakıflar Genel
Müdürlüğüne ve gerçek ve özel hukuk tüzel k ş ler ne a t olanlar dışında kalanlar le mülk yet  kamu kurum ve
kuruluşları le Haz neye a t taşınmazların üzer nde dernek veya vakıflarca kend  kaynaklarıyla ve/veya toplanan bağış
ve yardımlarla yaptırılanların (bu madden n yürürlüğe g rd ğ  tar hten önce yaptırılmış olanlar dah l) dışında kalan
cam  ve mesc tler le Kur’an kurslarının b r kısmında veya eklent s  ya da bütünley c  parçasında bulunan ve t car
faal yetlerde kullandırılması öngörülen kısımları, rt fak hakkı tes s ne konu ed lmemek şartıyla D yanet İşler
Başkanlığınca şlet leb l r veya 8/9/1983 tar hl  ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 nc  maddes n n b r nc
fıkrasının (g) bend  uyarınca pazarlık usulüyle yapılacak haleyle şlett r leb l r ya da k ralanab l r. Bu fıkra uyarınca
D yanet İşler  Başkanlığına aktarılacak paya esas gel rler n hesabında; faal yet n, lg l  dernek veya vakıflarca
bel rt len yerler n şlett r lmek veya k raya ver lmek suret yle yapılması hâl nde brüt hasılat tutarı, kt sad  şletme
oluşturulmak suret yle şlet lerek yapılması hâl nde se kurum kazancı esas alınır.

B r nc  fıkra uyarınca D yanet İşler  Başkanlığına aktarılacak olan pay, lg l  dernek veya vakıf tarafından;
b r nc  fıkrada bel rt len yerler n üçüncü k ş lere şlett r lmes  veya k raya ver lmes  hâl nde payın hesaplanmasına esas
gel r n tahs l n  tak p eden ayın sonuna kadar, kt sad  şletme oluşturmak suret yle şlet lmes  hâl nde se geç c  verg
beyannames n n ver ld ğ  ayı tak p eden ayın sonuna kadar lg l  müftülüklere b ld r l r ve müftülüklerce yapılan
tahakkuk üzer ne aynı süre ç nde özel gel r kayded lmek üzere genel bütçe muhasebe b r mler ne öden r. Süres  ç nde
b ld r ld ğ  halde ödenmeyen veya eks k ödenen paylar müftülüklerce, 21/7/1953 tar hl  ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahs l Usulü Hakkında Kanun hükümler ne göre gec kme zammı le b rl kte tak p ve tahs l ed lmek
üzere lg l  verg  da reler ne b ld r l r. Süres  ç nde b ld r lmed ğ  veya eks k b ld r ld ğ  tesp t ed len paylara,
b ld r m n yapılması gereken son günden tahakkuk ett r ld ğ  güne kadar geçen süre ç n 6183 sayılı Kanunun 51 nc
maddes ne göre hesaplanacak gec kme zammı oranında zam uygulanır ve b r ay ç nde ödenmes  ç n b r yazı tebl ğ
ed l r. Bu süre ç nde de ödenmeyen paylar 6183 sayılı Kanun hükümler ne göre gec kme zammı le b rl kte tahs l
ed l r.

B r nc  fıkra kapsamında kalan yerler n lg l  dernek veya vakıflar tarafından şlet lmes , şlett r lmes  ve
k ralanmasına l şk n ş ve şlemler, bu yerlerden elde ed len gel rler ve yapılan harcamalar le müftülüklere yapılan
b ld r mler n ve tahakkuk ett r len paylara l şk n ödemeler n zamanında yapılıp yapılmadığı D yanet İşler
Başkanlığınca denetlen r ve tak p ed l r.

Bu madde uyarınca D yanet İşler  Başkanlığına aktarılacak olan paylar le bu Başkanlık tarafından şlet len,
şlett r len veya k raya ver len yerlerden elde ed len gel rler ; b r yandan genel bütçen n (B) şaretl  cetvel ne özel gel r,

d ğer yandan Başkanlık bütçes n n mevcut veya yen  açılacak tert pler ne özel ödenek kaydetmeye ve bu suretle
ödenek kayded len tutarlardan yılı ç nde harcanmayan kısımları ertes  yıl bütçes ne devren özel gel r ve özel ödenek
kaydetmeye, Başkanlığın bağlı bulunduğu Bakan yetk l d r. Bu kapsamda kayded len ödenekler; cam  ve mesc tler le
Kur’an kursları ve bunların eklent s  ve bütünley c  parçalarının yapımı, bakımı, onarımı ve şlet lmes ne (ısınma,
aydınlatma vb.) l şk n g derler le 10/12/2003 tar hl  ve 5018 sayılı Kamu Mal  Yönet m  ve Kontrol Kanununun 29
uncu maddes  çerçeves nde aynı amaçlarla kullanılmak üzere dernek ve vakıflara yardım yapılmasına l şk n g derler n
karşılanmasında kullanılır. Bu madden n yürürlüğe g rd ğ  tar hten önce b r nc  fıkrada bel rt len yerlerden D yanet
İşler  Başkanlığınca elde ed len ve banka hesaplarında tutulan gel rler hakkında da bu fıkra hükümler  uygulanır.

Bu madden n uygulanmasına l şk n usul ve esaslar, Mal ye Bakanlığının uygun görüşü alınarak D yanet İşler
Başkanlığınca bel rlen r.”
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MADDE 6 – 633 sayılı Kanunun geç c  13 üncü maddes n n k nc  fıkrası aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“1/7/2010 tar hl  ve 6002 sayılı D yanet İşler  Başkanlığı Kuruluş ve Görevler  Hakkında Kanun le Bazı
Kanunlarda Değ ş kl k Yapılmasına Da r Kanunun yürürlüğe g rd ğ  tar hte D n İşler  Yüksek Kurulu Başkanı ve D n
İşler  Yüksek Kurulu Üyes  kadrosunda bulunanlar, aynı unvanlı kadrolara atanmış sayılırlar. Bunların görev süres
6002 sayılı Kanunun yürürlüğe g rd ğ  tar hten t baren beş yıldır.”

MADDE 7 – 633 sayılı Kanuna aşağıdak  geç c  madde eklenm şt r.

“GEÇİCİ MADDE 18- 30/6/2013 tar h  t barıyla D yanet İşler  Başkanlığına bağlı Kur’an kurslarında vek l
Kur’an kursu öğret c s  olarak görev yapmakta olanlar le 4/5/2005 le 30/6/2013 tar hler  arasında en az üç ay süreyle
Başkanlığa bağlı Kur’an kurslarında vek l Kur’an kursu öğret c s  olarak görev yapmış olanlar, bu madden n yürürlüğe
g rd ğ  tar hten t baren üç ay ç nde müracaat etmeler  hâl nde, yeterl l k belges ne sah p olmaları koşuluyla Başkanlık
tarafından Kur’an kursu öğret c s  kadrosuna atanırlar. Bu madde uyarınca memur kadrolarına atananların beş yıl
süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakl  yapılamaz.

Bu madde kapsamında atama yapılacak kadrolar, başka b r şleme gerek kalmaksızın atama şlem n n yapıldığı
tar h t barıyla hdas ed lerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekl  (I) sayılı cetvel n Başkanlığa a t
bölümüne eklenm ş sayılır. İhdas ed len kadrolar; unvanı, sınıfı, aded  ve dereces  bel rt lmek suret yle atamanın
yapıldığı tar hten t baren b r ay ç nde Mal ye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına b ld r l r.”

MADDE 8 – 14/7/1965 tar hl  ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) 36 ncı maddes n n “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bend ne “Ürün
Denetmen Yardımcıları,” bares nden sonra gelmek üzere “Sosyal Güvenl k Denetmen Yardımcıları,” bares  ve “Ürün
Denetmenl ğ ne,” bares nden sonra gelmek üzere “Sosyal Güvenl k Denetmenl ğ ne,” bares  eklenm şt r.

b) 86 ncı maddes ne aşağıdak  fıkra eklenm şt r.

“Açıktan vek l olarak atananlara, b r yılda y rm  günü geçmemek üzere çalıştıkları her ay ç n k  gün yıllık
z n ver l r. Bu zn n kullanımında, b r sonrak  yıla devred lme hâl  dışında Devlet memurları ç n öngörülen hükümler

uygulanır.”

c) 101 nc  maddes n n k nc  fıkrasında yer alan “doğumdan sonrak  b r yıl süreyle” bares  “doğumdan
sonrak  k  yıl süreyle” şekl nde değ şt r lm şt r.

ç) 152 nc  maddes n n “II- Tazm natlar” kısmının “A- Özel H zmet Tazm natı” bölümünün ( ) bend ne
“Gümrük ve T caret Denetmenler ,” bares nden sonra gelmek üzere “Sosyal Güvenl k Denetmenler ,” bares
eklenm şt r.

d) Ek 41 nc  maddes n n k nc  fıkrasında yer alan “Adalet Uzman Yardımcılığı, M llî Savunma Uzman
Yardımcılığı, İç şler  Uzman Yardımcılığı, Dış şler  Uzman Yardımcılığı, Yükseköğret m Kurulu Uzman Yardımcılığı
ve Bakanlar Kurulunca bel rlenen bakanlık bağlı kuruluşlarının uzman yardımcılığı ç n” bares  madde metn nden
çıkarılmış, yed nc  fıkrasında yer alan “Üçüncü” bares  “İk nc , üçüncü” şekl nde değ şt r lm şt r.

e) Geç c  39 uncu maddes n n son fıkrasına aşağıdak  cümle eklenm şt r.

“Ancak, söz konusu mevzuatta yabancı d l yeterl ğ ne l şk n şartların ek 41 nc  maddede öngörülenlerden daha ağır
olması hâl nde, yabancı d l yeterl ğ ne l şk n ek 41 nc  madde hükümler  uygulanır.”

f) Ek  (I) sayılı Ek Gösterge Cetvel n n “I- Genel İdare H zmetler  Sınıfı” bölümünün (h) bend ne “Gümrük ve
T caret Denetmenler ,” bares nden sonra gelmek üzere “Sosyal Güvenl k Denetmenler ,” bares  eklenm şt r.

MADDE 9 – 657 sayılı Kanuna aşağıdak  geç c  madde eklenm şt r.

“GEÇİCİ MADDE 41- Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşk latı le bunlara bağlı döner
sermayel  kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günler  ya da günün bel rl  saatler  g b  kısm  zamanlı çalışanlar le
yükseköğret m kurumlarının araştırma-gel şt rme projeler nde proje süreler yle sınırlı olarak çalışanlar har ç olmak
üzere;
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a) 25/6/2013 tar h  t barıyla;

1) Bu Kanunun 4 üncü maddes n n (B) fıkrası,

2) 11/8/1983 tar hl  ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, D l ve Tar h Yüksek Kurumu Kanununun 97 nc  maddes n n
b r nc  fıkrasının (a) bend ,

3) 9/11/1983 tar hl  ve 2945 sayılı M ll  Güvenl k Kurulu ve M ll  Güvenl k Kurulu Genel Sekreterl ğ
Kanununun 17 nc  maddes ,

4) 2/3/1984 tar hl  ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 3 üncü maddes ,

5) 10/10/1984 tar hl  ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşk latı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen n
Değ şt r lerek Kabulü Hakkında Kanunun 35 nc  maddes ,

6) 7/11/1985 tar hl  ve 3238 sayılı Kanunun 8 nc  maddes ,

7) 21/5/1986 tar hl  ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşk lat ve Görevler  Hakkında Kanunun 30
uncu maddes ,

8) 09/12/1994 tar hl  ve 4059 sayılı Haz ne Müsteşarlığının Teşk lat ve Görevler  Hakkında Kanunun 7 nc
maddes n n (e) fıkrası,

9) 10/7/2003 tar hl  ve 4924 sayılı Eleman Tem n nde Güçlük Çek len Yerlerde Sözleşmel  Sağlık Personel
Çalıştırılması le Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değ ş kl k Yapılması Hakkında Kanun,

10) 23/7/2003 tar hl  ve 4954 sayılı Türk ye Adalet Akadem s  Kanununun 24 üncü maddes ,

11) 6/11/2003 tar hl  ve 5000 sayılı Türk Patent Enst tüsü Kuruluş ve Görevler  Hakkında Kanunun 26 ncı
maddes ,

12) 5/5/2005 tar hl  ve 5345 sayılı Gel r İdares  Başkanlığının Teşk lat ve Görevler  Hakkında Kanunun 29
uncu maddes n n sek z nc  fıkrası,

13) 10/11/2005 tar hl  ve 5431 sayılı S v l Havacılık Genel Müdürlüğü Teşk lat ve Görevler  Hakkında
Kanunun 25 nc  maddes ,

14) 16/5/2006 tar hl  ve 5502 sayılı Sosyal Güvenl k Kurumu Kanununun 28 nc  maddes n n üçüncü fıkrası,

15) 17/2/2010 tar hl  ve 5952 sayılı Kamu Düzen  ve Güvenl ğ  Müsteşarlığının Teşk lat ve Görevler
Hakkında Kanunun 10 uncu maddes n n b r nc  fıkrasının (c) bend  le 13 üncü maddes ,

16) 24/3/2010 tar hl  ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşk lat ve Görevler
Hakkında Kanunun 21 nc  maddes n n üçüncü fıkrası,

17) 28/12/2010 tar hl  ve 6093 sayılı Türk ye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevler
Hakkında Kanunun 7 nc  maddes ,

18) 17/2/2011 tar hl  ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleşt rme Merkez  Başkanlığının Teşk lat ve Görevler
Hakkında Kanunun 6 ncı maddes n n dokuzuncu fıkrası,

19) 16/5/2012 tar hl  ve 6306 sayılı Afet R sk  Altındak  Alanların Dönüştürülmes  Hakkında Kanunun 8 nc
maddes n n dördüncü fıkrası,

20) 27/6/1989 tar hl  ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen n ek 6 ncı maddes ,

21) 27/10/1989 tar hl  ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projes  Bölge Kalkınma İdares  Teşk latının Kuruluş
ve Görevler  Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen n 6 ncı maddes ,

22) 3/6/2011 tar hl  ve 642 sayılı Doğu Anadolu Projes , Doğu Karaden z Projes  ve Konya Ovası Projes
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Bölge Kalkınma İdares  Başkanlıklarının Teşk lat ve Görevler  Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen n 5 nc
maddes n n üçüncü fıkrası,

23) 29/6/2011 tar hl  ve 644 sayılı Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığının Teşk lat ve Görevler  Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamen n 36/A maddes ,

24) 24/11/2011 tar hl  ve 656 sayılı Türk İşb rl ğ  ve Koord nasyon Ajansı Başkanlığının Teşk lat ve Görevler
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen n 16 ncı maddes n n yed nc  fıkrası,

uyarınca v zelenm ş veya hdas ed lm ş sözleşmel  personel poz syonlarında çalışmakta olan ve 48 nc
maddede bel rt len genel şartları taşıyanlardan, bu madden n yürürlüğe g rd ğ  tar hten t baren, b r nc  ve dokuzuncu
alt bentler kapsamına g renler otuz gün, d ğer alt bentler kapsamına g renler se altmış gün ç nde yazılı olarak
başvurmaları hâl nde poz syonlarının v zel  olduğu teşk lat ve b r mde, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye tab  kurumlar bakımından bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekl  cetvellerde yer
alan bulunduğu poz syon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, d ğer kurumlar bakımından bu kurumların kadro
cetveller nde yer alan aynı unvanlı memur kadrolarına; poz syon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması
hâl nde se lg s ne göre l90 sayılı Kanun Hükmünde Karamameye ekl  cetveller veya kurumların kadro cetveller nde
yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak üzere Mal ye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken
bel rlenen memur kadrolarına,

b) İl özel dares , beled ye ve bağlı kuruluşları le mahall  dare b rl kler nde 3/7/2005 tar hl  ve 5393 sayılı
Beled ye Kanununun 49 uncu maddes n n üçüncü fıkrası çerçeves nde 25/6/2013 tar h  t barıyla çalışmakta olan ve 48
nc  maddede bel rt len genel şartları taşıyanlardan, bu madden n yürürlüğe g rd ğ  tar hten t baren otuz gün ç nde

yazılı olarak başvuranlar, sözleşmel  personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına,

c) Türk ye Radyo ve Telev zyon Kurumunda 11/11/1983 tar hl  ve 2954 sayılı Kanunun 50 nc  maddes n n
b r nc  fıkrasının (ı) bend  le geç c  12 nc  maddes  çerçeves nde 25/6/2013 tar h  t barıyla sözleşmel  personel
poz syonlarında çalışmakta olan ve Türk ye Radyo-Telev zyon Kurumunda Memur Statüsünde İst hdam Ed len
Personel Yönetmel ğ n n 37 nc  maddes nde bel rt len genel şartları taşıyanlardan, bu madden n yürürlüğe g rd ğ
tar hten t baren otuz gün ç nde yazılı olarak başvuranlar, bulunduğu poz syon unvanıyla aynı unvanlı memur
kadrolarına, bulunduğu poz syon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâl nde Kurumda halen var olan
kadro unvanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla Genel Müdürlükçe bel rlenecek memur kadrolarına,

bu madden n yürürlüğe g rd ğ  tar hten t baren doksan gün ç nde kurumlarınca atanırlar.

B r nc  fıkrada bel rt len mevzuat hükümler ne göre çalışmakta ken 25/6/2013 tar h nde askerl k, doğum veya
ücrets z z n nedenler yle görevler nde bulunmayanlardan lg l  mevzuatına göre yen den h zmete alınma şartlarını
kaybetmem ş olanlar hakkında da bu madde hükümler  uygulanır. Bunlar ç n b r nc  fıkrada bel rt len süreler yen den
h zmete alındıkları tar hten t baren başlar.

25/6/2013 tar h nden önce 4 üncü madden n (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta ken
24/11/2004 tar hl  ve 5258 sayılı A le Hek ml ğ  P lot Uygulaması Hakkında Kanun hükümler ne göre a le hek ml ğ
uygulamasında görev alanlar hakkında görevler nden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümler  uygulanır.

Bu madde hükümler ne göre memur kadrolarına atananların, söz konusu mevzuat hükümler ne göre sözleşmel
personel olarak geç rd kler  h zmet süreler , öğren m durumlarına göre yükseleb lecekler  dereceler  aşmamak
kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademeler n n tesp t nde değerlend r l r. Bunlar, atandıkları kadronun mal  ve
sosyal haklarına göreve başladığı tar h  tak p eden ay başından t baren hak kazanır ve öncek  poz syonlarında aldıkları
mal  ve sosyal haklar hakkında herhang  b r mahsuplaşma yapılmaz. Bu madde kapsamında memur kadrolarına
atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakl  yapılamaz.

25/6/2013 tar h nden önce bu madde kapsamındak  v zel  sözleşmel  personel poz syonlarına personel alımına
yönel k olarak lanı ver lm ş ve bu madden n yürürlüğe g rd ğ  tar hte yerleşt rme şlemler  b tm ş olan sözleşmel
personel hakkında da bu madde hükümler  uygulanır. Bunlar ç n b r nc  fıkrada bel rt len süreler, göreve başladıkları
tar hten t baren başlar.

Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara ş sonu tazm natı ödenmez. Bu personel n önceden ş
sonu tazm natı ödenm ş süreler  har ç, ş sonu tazm natına esas olan toplam h zmet süreler , 8/6/1949 tar hl  ve 5434
sayılı Türk ye Cumhur yet  Emekl  Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekl  kram yes ne esas toplam h zmet
süres n n hesabında d kkate alınır.
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Bu madden n b r nc  fıkrasının (a) bend  kapsamında sözleşmel  personel n atanacağı memur kadroları, 190
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekl  cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve dereceler ne uygun olmak şartıyla,
başka b r şleme gerek kalmaksızın atama şlem n n yapıldığı tar h t barıyla hdas ed lerek kurumların 190 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye ekl  cetveller n n lg l  bölümler ne eklenm ş ve memur kadrolarına atananların
poz syonları başka b r şleme gerek kalmaksızın ptal ed lm ş sayılır. İhdas ed len kadrolar le ptal ed len poz syonlar;
unvanı, sınıfı, aded , dereces , teşk latı ve b r m  bel rt lmek suret yle b r nc  fıkrada bel rt len altmış günlük süren n
b t m nden t baren k  ay ç nde Mal ye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına b ld r l r. B r nc  fıkranın (c) bend
kapsamında memur kadrolarına atananların poz syonları da başka b r şleme gerek kalmaksızın ptal ed lm ş sayılır,
ancak 2954 sayılı Kanunun 50 nc  maddes n n b r nc  fıkrasının (ı) bend  kapsamında st hdam ed lecekler n poz syon
sayısının 300’ün altına düşmes  hâl nde, anılan bent kapsamında st hdam ed lecekler ç n kullanılab lecek toplam
poz syon sayısı 300 olarak uygulanır.

Geç c  37 nc  madde kapsamında memur kadrolarına atanamayan sözleşmel  personelden, bu madden n
yürürlüğe g rd ğ  tar hten önce dar  yargı merc ler ne başvuran ve açtıkları dar  davalarda ver len yargı kararları
sonucu memur kadrolarına atanmış olup davaları henüz b tmem ş olanlardan bu madden n yürürlüğe g rd ğ  tar hten
t baren otuz gün ç nde kurumlarına başvuranlar, halen bulundukları memur kadrolarına bu madde kapsamında

atanmış ve açmış oldukları dar  davalardan vazgeçm ş sayılırlar. Söz konusu davalar ç n ayrıca vekalet ücret ne
hükmed lmez.

Bu madden n uygulamasında ortaya çıkab lecek tereddütler  g dermeye b r nc  fıkranın (a) bend  kapsamına
g renler yönünden Mal ye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı, b r nc  fıkranın (b) bend  kapsamına g renler
yönünden se İç şler  Bakanlığı ve Mal ye Bakanlığı yetk l d r.

MADDE 10 – 14/1/1970 tar hl  ve 1211 sayılı Türk ye Cumhur yet Merkez Bankası Kanununun 45 nc
maddes n n b r nc  fıkrasının b r nc  ve k nc  cümleler  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“Banka, muteber saydığı asgar  üç mzayı taşımak şartıyla kend  bel rleyeceğ  esaslar dâh l nde bankalar
tarafından ver lecek t car  senet ve ves kaları reeskonta kabul edeb l r. Reeskonta kabul ed lecek t car  senet türler  ve
mzalardan b r  yer ne geçeb lecek tem natlar le d ğer koşullar Bankaca tesp t ed l r.”

MADDE 11 – 28/3/1983 tar hl  ve 2809 sayılı Yükseköğret m Kurumları Teşk latı Kanununun ek 140 ıncı
maddes n n başlığı ve b r nc  fıkrası aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“Yüksek İht sas Ün vers tes ”

“Ankara’da Türk ye Yüksek İht sas Hastanes  Vakfı tarafından, 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğret m
kurumlarına l şk n hükümler ne tab  olmak üzere, kamu tüzel k ş l ğ ne sah p Yüksek İht sas Ün vers tes  adıyla b r
vakıf ün vers tes  kurulmuştur.”

MADDE 12 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdak  geç c  madde eklenm şt r.

“GEÇİCİ MADDE 44- Yüksek İht sas Ün vers tes n n eğ t m-öğret me başlama zn  alab lmes  ç n taahhüt
ed len hususları yer ne get rme süres , bu madden n yürürlüğe g rd ğ  tar hten t baren başlar.”

MADDE 13 – 13/10/1983 tar hl  ve 2918 sayılı Karayolları Traf k Kanununun 3 üncü maddes nde yer alan
“Otomob l”, “Kamyonet”, “Otobüs”, “Motos klet”, “B s klet” ve “Motorlu b s klet” tanımları aşağıdak  şek lde
değ şt r lm ş ve aynı maddeye “Motorlu taşıt sürücüsü sert f kası”, “Sürücü belges ” ve “Uluslararası sürücü belges ”
tanımları le madden n son fıkrasına “Bu maddedek  tanım ve ter mlerle lg l  olarak verg  kanunları hükümler
saklıdır.” cümles  eklenm şt r.

“Otomob l: Yapısı t barıyla, sürücüsü dah l en fazla dokuz oturma yer  olan ve nsan taşımak ç n mal ed lm ş
bulunan motorlu taşıttır.”

“Kamyonet: Azam  yüklü ağırlığı 3.500 k logramı geçmeyen ve yük taşımak ç n mal ed lm ş motorlu taşıttır.
Sürücü ve yanındak  oturma yerler  dışında başka oturma yer  de bulunab len, sürücü bölümü gövde le b rleş k
kamyonetlere panelvan den r.”

“Otobüs: Yolcu taşımacılığında kullanılan, sürücüsü dah l dokuzdan fazla oturma yer  olan motorlu taşıttır.
Troleybüsler de bu sınıfa dah ld r. Sürücüsü dah l oturma yer  on yed y  aşmayan otobüslere m n büs den r.”
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“Motos klet: Azam  tasarım hızı 45 km/saatten ve/veya s l nd r kapas tes  50 sant metreküpten fazla olan
sepetl  veya sepets z k  veya üç tekerlekl  motorlu taşıtlar ve net motor gücü 15 k lovatı, net ağırlığı 400 k logramı,
yük taşımacılığında kullanılanlar ç n se net ağırlığı 550 k logramı aşmayan dört tekerlekl  motorlu taşıtlardır. Elektr k
le çalışanların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları d kkate alınmaz. Bunlardan karoser  yük

taşıyab lecek şek lde sandıklı veya özel b ç mde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç tekerlekl
motos kletlere yük motos klet  (tr portör) den r.”

“B s klet: Üzer nde bulunan nsanın adale gücü le pedal veya el le tekerleğ  döndürülmek suret yle hareket
eden motorsuz taşıtlardır. Azam  sürekl  anma gücü 0,25 KW’ı geçmeyen, hızlandıkça gücü düşen ve hızı en fazla 25
km/saate ulaştıktan sonra veya pedal çevr lmeye ara ver ld kten hemen sonra gücü tamamen kes len elektr kl
b s kletler de bu sınıfa g rer.”

“Motorlu b s klet (Moped): Azam  hızı saatte 45 k lometrey , çten yanmalı motorlu se s l nd r hacm  50
sant metreküpü, elektr k motorlu se azam  sürekl  nom nal güç çıkışı 4 k lovatı geçmeyen k  veya üç tekerlekl
taşıtlar le aynı özell klere sah p net ağırlığı 350 k logramı aşmayan dört tekerlekl  motorlu taşıtlardır. Elektr k le
çalışanların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları d kkate alınmaz.”

“Motorlu taşıt sürücüsü sert f kası: Teor k ve uygulamalı sınavlarda başarı gösteren sürücü adaylarına ver len
belged r.”

“Sürücü belges : Bu Kanunda bel rt len motorlu araçların sürülmes ne yetk  veren belged r.”

“Uluslararası sürücü belges : İk  veya çok taraflı anlaşmalar uyarınca sınıflarına göre araç kullananlara bell
süre le ver len belged r.”

MADDE 14 – 2918 sayılı Kanunun 8 nc  maddes , başlığıyla b rl kte aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“M llî Eğ t m Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma, Den zc l k ve Haberleşme Bakanlığının görev ve
yetk ler

MADDE 8- Bu Kanun kapsamında M llî Eğ t m Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma, Den zc l k ve
Haberleşme Bakanlığının görev ve yetk ler  şunlardır:

a) M llî Eğ t m Bakanlığı:

1. Motorlu araç sürücüler n n yet şt r lmes  ç n 123 üncü madde gereğ nce sürücü kursları açmak, özel sürücü
kursu açılmasına z n vermek, bunları her safhada denetlemek

2. Sürücü adaylarının teor k ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sert f ka ver lmes n
sağlamak

3. Okul önces , okul ç  ve okul dışı traf k eğ t m n  düzenleyen traf k genel eğ t m planı hazırlamak ve lg l
kuruluşlarla ş b rl ğ  yaparak uygulamak

b) Sağlık Bakanlığı:

1. Karayollarında meydana gelen traf k kazaları le lg l  lk ve ac l yardım h zmetler n  planlamak ve
uygulamak

2. Traf k kazalarında yaralananların en kısa zamanda sağlık h zmetler nden st fadeler n  tem n etmek üzere,
İç şler  Bakanlığının uygun görüşü de alınarak karayolları üzer nde lk yardım stasyonları kurmak, bu stasyonlara
gerekl  personel , araç ve gerec  sağlamak

3. Her lde traf k kazaları ç n eğ t lm ş sağlık personel  le b rl kte yeter  kadar lk ve ac l yardım ambulansı
bulundurmak

4. Traf k kazalarında yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk ed lenlerden kazanın sebep ve tes r yle otuz gün
ç nde ölenler n kayıtlarını tutmak ve tak p eden ayın sonuna kadar Emn yet Genel Müdürlüğüne b ld rmek

c) Ulaştırma, Den zc l k ve Haberleşme Bakanlığı:
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1. Ulaştırma, Den zc l k ve Haberleşme Bakanlığının lg l  b r mler : Bu Kanun ve d ğer mevzuatla ver len
h zmetler  yapmak, bu Kanun açısından karayolu taşımasına l şk n gerekl  koord nasyonu sağlamak, tesc le bağlı
araçların muayeneler n  yapmak veya yaptırmak, muayene stasyonlarını denetlemek, 35 nc  madde hükümler ne
aykırı hareket edenler hakkında tutanak düzenleyerek dar  para cezası vermek, bu maddede bel rlenen dar  tedb rler
almak, traf k zabıtasının görev ve yetk ler  saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontroller n  yapmak veya
yaptırmak ve denetlemek, aykırı görülen hususlarla lg l  olarak sorumlular hakkında dar  para cezasına da r tutanak
düzenlemek

2. Araçların ağırlık ve boyut kontroller n  yapmak üzere yetk lend r lenler, Ulaştırma, Den zc l k ve
Haberleşme Bakanlığınca denetlen r ve aykırı hareket  tesp t ed len şletme sah pler  1.700 Türk L rası dar  para
cezası le cezalandırılır. Yetk lend rme konusu şletme şartlarında g der leb lecek eks kl k olması hâl nde, şletme
sah b ne, bu eks kl kler  g dermes  ç n azamî on beş gün süre ver l r. Bu süre zarfında eks kl kler n g der lmemes
hâl nde, z n belges  ptal ed l r.

3. Araçların ağırlık ve boyut kontroller n n yapılması veya yaptırılması le lg l  olarak Karayolları Genel
Müdürlüğünce ver len h zmet sürdürülürken kullanılan ve Genel Müdürlüğün d ğer h zmetler  le l şk l  olmayan
b na, araz , arsa g b  taşınmazlar Mal ye Bakanlığınca Ulaştırma, Den zc l k ve Haberleşme Bakanlığına tahs s ed l r.
Bu görev yürütülürken yararlanılan tes sat ve teçh zat Ulaştırma, Den zc l k ve Haberleşme Bakanlığına devred l r.
Araçların ağırlık ve boyut kontroller n  yapmak üzere Ulaştırma, Den zc l k ve Haberleşme Bakanlığınca
yetk lend rme yapılması hâl nde tahs s ed len taşınmazlar le devred len tes sat ve teçh zatın kullanılması hususunda,
Mal ye Bakanlığının görüşü alınarak, Ulaştırma, Den zc l k ve Haberleşme Bakanlığı le yetk lend r lenler arasında
özel hukuk hükümler  gereğ nce sözleşme yapılab l r.”

MADDE 15 – 2918 sayılı Kanunun 38 nc  maddes  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“MADDE 38- Sürücü belges  sınıfları, belge sah pler ne sürme yetk s  ver len motorlu araçların c nsler ,
özell kler , sürücü belgeler n n şekl , çer ğ  ve ver lmes ne l şk n hususlar le Uluslararası Sürücü Belges n n
ver lmes ne da r usul ve esaslar yönetmel kle bel rlen r.”

MADDE 16 – 2918 sayılı Kanunun 39 uncu maddes  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“MADDE 39- Sürücü belges  sah pler n n, sürücü belgeler n n sınıfına göre sürmeye yetk l  oldukları araçlar
le Türk vatandaşlarının ve yabancıların dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeler n n ülkem z sürücü belgeler  le

değ şt r lmes ne ve dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeler yle ülkem zde araç kullanmalarına l şk n usul ve esaslar
yönetmel kle bel rlen r.

Sürücü belges  sah pler n n, sürücü belgeler n n sınıfına göre sürmeye yetk l  oldukları araçların dışındak
araçları sürmeler  yasaktır. Bu fıkra hükmüne aykırı hareket eden sürücüye 700 Türk L rası dar  para cezası ver l r. Bu
k ş lere araç kullandıran araç sah b ne de tesc l plakası üzer nden aynı m ktarda dar  para cezası ver l r.

Sürücü belgeler  sürel  olarak ver l r. Belgeler n geçerl l k süreler , yen lenmes nde aranacak şartlar le d ğer
usul ve esaslar yönetmel kle bel rlen r. Bu şek lde yen lenen sürücü belgeler nden harç alınmaz. Geçerl l k süres  dolan
sürücü belges  le araç kullanan sürücüye 343 Türk L rası dar  para cezası ver l r ve sürücü belges  ger  alınır.

Dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeler  le yönetmel kte bel rt len süre ve şartlara aykırı olarak araç
kullananlar hakkında her sefer nde 343 Türk L rası dar  para cezası ver l r.”

MADDE 17 – 2918 sayılı Kanunun 41 nc  maddes  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“MADDE 41- Sürücü belges  alacakların;

a) Yönetmel kte bel rlenen yaş ve deney m şartlarını taşımaları,

b) Öğren m durumu t barıyla en az lkokul düzey nde eğ t m almış olmaları,

c) İç şler  ve Sağlık bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmel kte bel rlenen sağlık şartlarını taşımaları,

d) Sürücü kurslarında teor k ve uygulamalı eğ t m n  tamamlayıp sürücü sınavlarını başararak, motorlu taşıt
sürücüsü sert f kası almış olmaları,
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e) Adl  s c l nde, 26/9/2004 tar hl  ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 nc  maddeler ,
21/3/2007 tar hl  ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddes n n yed nc  fıkrası, 10/7/1953
tar hl  ve 6136 sayılı Ateşl  S lahlar ve Bıçaklar le D ğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nc  maddes n n k nc  ve tak p
eden fıkralarında bel rt len suçlardan hüküm g yd ğ ne da r kayıt bulunmaması,

f) Önceden ver lm ş aynı sınıf b r başka sürücü belges n n bulunmaması,

g) Başka sınıf sürücü belges  alab lmek ç n, daha önce ver lm ş ancak ger  alınmış olan sürücü belges n n bu
Kanunda öngörülen şartlar yer ne get r ld ğ  ç n sah b ne ade ed lm ş olması,

zorunludur.

Sürücüler le sürücü adaylarının hang  şartlarda ve hang  sınıf sürücü belges  alab lecekler  le bunların araç
kullanma şartları, kullanılab lecek araçların n tel kler ne ve sağlık şartlarına da r usul ve esaslar İç şler  ve Sağlık
bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmel kle bel rlen r.

Bu maddede aranan şartlardan herhang  b r  mevcut olmadan veya h lel  yollarla tem n ed lm ş olduğunun
anlaşılması hâl nde, sürücü belges , Emn yet Genel Müdürlüğü veya bağlı traf k tesc l kuruluşlarınca ptal ed l r. Bu
k ş lere, bu madde hükümler ne uygun olarak yen den sürücü sert f kası alınması hâl nde yen den sürücü belges
ver l r.

Sürücü belges  alındıktan sonra bu madden n b r nc  fıkrasının (e) bend nde bel rt len suçlardan b r  le
mahkûm yet hâl nde bu k ş ler n sürücü belgeler , bu Kanunun 6 ncı maddes nde sayılan görevl ler tarafından bu
madden n b r nc  fıkrasının (e) bend nde bel rt len şartlar sağlanıncaya kadar ger  alınır. Bu Kanunun 48 nc  madde
hükümler  saklıdır.”

MADDE 18 – 2918 sayılı Kanunun 42 nc  maddes , başlığıyla b rl kte aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“Sürücü adaylarının sınavları le sürücü belgeler n n ver lmes  esasları

MADDE 42- Sürücü kurslarında teor k eğ t m n  tamamlayan sürücü adaylarının teor k sınavları yazılı ya da
elektron k ortamda M llî Eğ t m Bakanlığınca yapılır.

Uygulamalı sürücü eğ t m n  sürücü kurslarından alan ve teor k sınavda başarılı olanlar M llî Eğ t m
Bakanlığınca yapılacak uygulamalı sürücü sınavına g rmeye hak kazanır; bu sınavda da başarılı olanlara motorlu taşıt
sürücüsü sert f kası ver l r.

Sürücüler n eğ t mler  ve sınavları, eğ t mler n ve sınavların süres , çer ğ  ve yapılacağı yerler n özell kler ,
sınav yapıcıların n tel kler  ve eğ t m  le d ğer usul ve esaslar İç şler  Bakanlığının uygun görüşü alınarak M llî Eğ t m
Bakanlığınca çıkarılacak yönetmel kle bel rlen r.

Teor k ve uygulamalı sınavlar ç n sürücü adaylarından alınacak sınav ücret  le sınavlara l şk n ş ve
şlemlerde görev alanlara ödenecek ücretler her yıl M llî Eğ t m Bakanlığınca bel rlen r.

Emn yet Genel Müdürlüğünün motorlu araç sürücüsü ht yacını karşılamak üzere bel rl  eğ t m programları
çerçeves nde yönetmel kte bel rt len esas ve şartlara uygun olarak, llerde emn yet müdürünün tekl f  val n n onayı,
merkez teşk latı ç n Traf k H zmetler  Başkanının tekl f  Emn yet Genel Müdürünün onayı le Emn yet Genel
Müdürlüğü personel ne ve Emn yet Genel Müdürlüğüne bağlı eğ t m ve öğret m kurumlarında öğren m görenlere
sürücü belges ne dönüştürülmek üzere motorlu taşıt sürücüsü sert f kası ver l r. Bunların sınavları, n tel kler  Emn yet
Genel Müdürlüğünce bel rlenen sınav sorumluları tarafından yapılır.

Jandarma teşk latının motorlu araç sürücüsü ht yacını karşılamak üzere bel rl  eğ t m programları
çerçeves nde ve yönetmel kte bel rt len esas ve şartlara uygun olarak, llerde İl Jandarma Komutanlıklarının tekl f ,
val n n onayı, merkez teşk latı ç n Harekât Başkanının tekl f  Kurmay Başkanının onayı le jandarma teşk latı
mensubu subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar le Jandarma Okullar Komutanlığında öğren m gören
öğrenc lere sürücü belges ne dönüştürülmek üzere motorlu taşıt sürücüsü sert f kası ver l r. Sürücü belges  sınavları,
Jandarma Genel Komutanlığınca bel rlenen sınav sorumluları tarafından yapılır.

Beş nc  ve altıncı fıkralarda bel rt len sert f ka, bu fıkralarda bel rt lenler dışında k mseye ver lmez.
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İş mak nes  sürücüler n n eğ t mler  ve sınavda başarılı olanların belgeler  M llî Eğ t m Bakanlığınca veya
M llî Eğ t m Bakanlığınca yetk lend r len kurumlarca ver l r. Bu kurumların şley ş ne l şk n usul ve esaslar le
uygulanacak öğret m programları M llî Eğ t m Bakanlığınca bel rlen r.

Sınav sonucunda başarı gösterenler n sürücü belgeler n n düzenlenmes , k ş selleşt r lmes , k ş selleşt r len
belgeler n basımı ve lg l ler ne tesl m  şlemler  sert f kalarında bulunan veya M llî Eğ t m Bakanlığından elektron k
ortamda alınan b lg ler esas alınmak suret yle Emn yet Genel Müdürlüğü veya bağlı traf k tesc l kuruluşlarınca yapılır.
K ş selleşt r len sürücü belgeler n n lg l ler ne tesl m , Emn yet Genel Müdürlüğü tarafından bel rlenen kamu kurum
veya kuruluşları le özel hukuk tüzel k ş ler ne de yaptırılab l r.

Sürücü belges  almak steyenler n müracaatları le belgeler n düzenlenmes ne, k ş selleşt r lmes ne, basımına
ve lg l ler ne tesl m ne da r usul ve esaslar yönetmel kle bel rlen r.

Sürücü sert f kaları, sınıfına uygun sürücü belgeler ne dönüştürülmed kçe sah pler ne karayolunda araç
kullanma yetk s  vermez. Sürücü sert f kasını sürücü belges ne dönüştürmeden karayolunda araç kullandığı tesp t
ed len sürücüye 700 Türk L rası dar  para cezası ver l r. Bu k ş lere araç kullandıran araç sah b ne de tesc l plakası
üzer nden aynı m ktarda dar  para cezası ver l r.”

MADDE 19 – 2918 sayılı Kanunun 45 nc  maddes , başlığıyla b rl kte aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“Sürücüler n sağlık şartlarında sonradan meydana gelen değ ş kl kler

MADDE 45- Sürücü belges  sah b  k ş de sağlığı bakımından sürücülüğe engel aş kar b r değ ş kl ğ n
görülmes  ve tesp t  hâl nde, traf k görevl ler nce sürücü belges  ger  alınarak, k ş n n sağlık kuruluşlarında muayenes
sten r. Sağlık şartları bakımından sürücülüğe engel b r hâl n n olmadığı veya mevcut olan bu hâl n daha sonra ortadan

kalktığı sağlık raporuyla tesp t ed ld ğ  takd rde, sürücü belges  k ş ye ade ed l r.

Bu madden n uygulanmasına l şk n d ğer usul ve esaslar yönetmel kle bel rlen r.”

MADDE 20 – 2918 sayılı Kanunun 112 nc  maddes , başlığıyla b rl kte aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“Sürücü belgeler n n ger  alınmasında ve ptal nde yetk

MADDE 112- Bu Kanunun 6 ncı maddes nde sayılan görevl ler n ve traf k tesc l kuruluşlarının
yetk lend r ld ğ  hâller har ç olmak üzere, sürücü belgeler n n ger  alınmasına ve ptal ne sulh ceza mahkemeler  karar
ver r.

Bu Kanunun 51 nc  maddes n n hlal  ve 118 nc  maddes n n k nc  ve üçüncü fıkralarında yazılı “100 ceza
puanını doldurmak” eylem  neden yle sürücü belgeler n n ger  alınmasına y ne bu Kanunun 6 ncı maddes nde sayılan
görevl ler yetk l d r.

Sürücü belgeler n n geç c  olarak ger  alınması veya ptal ne da r ver len kes nleşm ş mahkeme kararı
örnekler , sürücüler n s c ller ne şlenmek üzere mahkemelerce lg l  traf k b r mler ne gönder l r.

Bu Kanuna göre görülen davalar, d ğer kanunlara göre görülen davalarla b rleşt r lemez.

Asker  araçları süren k ş ler le asker k ş ler n bu Kanunda yazılı suçlarla lg l  davalarına da bu mahkemelerde
bakılır.

Asker  görev ve h zmetler n yürütülmes  sırasında asker  araç sürücüler n n asker k ş lere karşı şled kler
traf k kazalarıyla lg l  suçlarda 25/10/1963 tar hl  ve 353 sayılı Asker  Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü
Kanunu hükümler  saklıdır.”

MADDE 21 – 2918 sayılı Kanunun 115 nc  maddes n n üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış
ve maddeye aşağıdak  fıkralar eklenm şt r.

“Traf k dar  para cezaları; Mal ye Bakanlığına bağlı muhasebe b r mler ne, verg  da reler ne ve Mal ye
Bakanlığı Gel r İdares  Başkanlığınca yetk lend r len banka ve PTT aracılığıyla ödeneb l r.

Bu Kanunun 114 üncü maddes ne göre traf k dar  para cezası karar tutanağı düzenlemeyle yetk lend r len
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personel tarafından traf k dar  para cezası tahs latı yapılamaz.

Bu Kanunun 116 ncı maddes ne göre yabancı plakalı araçların plakasına uygulanan, ancak tebl ğ ed lemem ş
olan traf k dar  para cezalarının ödenmes  hâl nde traf k dar  para cezası karar tutanağının tebl ğ tar h  olarak ödeme
tar h  esas alınır.

Yabancı plakalı araçların plakalarına düzenlenen, ancak tebl ğ ed lmem ş olan traf k dar  para cezalarına
l şk n tutanakların tebl ğ  ve tahs l ne l şk n usul ve esaslar Mal ye ve İç şler  bakanlıklarınca müştereken bel rlen r.”

MADDE 22 – 2918 sayılı Kanuna aşağıdak  ek madde eklenm şt r.

“Aday sürücülük

EK MADDE 17- İlk defa sürücü belges  alanlar en az b r yıl süre le aday sürücü olarak kabul ed l rler.

Aday sürücülüğün süres , aday sürücüler n sürücü belgeler n n ptal ed lme ve yen den sürücü belges  alma
şartları le d ğer usul ve esaslar yönetmel kle düzenlen r.

Aday sürücülerle lg l  olarak yönetmel kte bel rt len ptal ed lme şartlarının oluşması hâl nde, bu Kanunun 6
ncı maddes nde sayılan görevl ler tarafından sürücü belgeler  ptal ed l r.”

MADDE 23 – 2918 sayılı Kanuna aşağıdak  geç c  madde eklenm şt r.

“GEÇİCİ MADDE 22- Sürücü belges  sınıfları, sürücü belgeler ne a t esaslar ve sürücü adaylarında aranacak
şartlar yönetmel kte bel rlen nceye kadar bu Kanunun 38, 39 ve 41 nc  maddeler n n değ ş kl kten öncek  haller
uygulanır.

Bu Kanunun yürürlüğe g rd ğ  tar hte sürücü belges  sah b  olanlar le motorlu taşıt sürücü sert f kası bulunan
veya sürücü kurslarına kayıt yaptırmış olanların alacakları sürücü belgeler n n yönetmel kte bel rlenen yen  sınıf
sürücü belgeler  le değ şt r lmes  zorunludur. Bu belgeler n değ şt r leceğ  sürücü belges  sınıfları yönetmel kle
bel rlen r.

Bu madden n yürürlüğe g rd ğ  tar hten önce ver lm ş olan ve bu Kanuna göre değ şt r lmes  zorunlu olan
sürücü belgeler n n değ şt rme şlemler  İç şler  Bakanlığınca bel rlenen süreler ç nde tamamlanır. Bu değ şt rme
şlemler nden harç alınmaz, ancak 13 Türk L rası nd r ml  değerl  kağıt bedel  ve bu Kanunun 131 nc  maddes n n

son fıkrası kapsamında da 2 Türk L rası bedel öden r. Bel rlenen süre ç nde değ şt r lmeyen sürücü belgeler  geçers z
sayılır. Ancak, başvuruları hâl nde, gerekl harçlar ve nd r ms z değerl  kâğıt bedel  ödend kten sonra kend ler ne
geçers z sayılan sürücü belges n n karşılığı olan yen  sürücü belges  ver l r. Bu şlemlere a t usul ve esaslar İç şler
Bakanlığınca bel rlen r.”

MADDE 24 – 2918 sayılı Kanunun; 3 üncü maddes nde yer alan “M n büs” tanımı, 40 ıncı maddes , 114
üncü maddes n n dördüncü, beş nc  ve altıncı fıkraları, 119 uncu maddes n n b r nc  fıkrası, 120 nc  maddes  ve ek 13
üncü maddes  yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25 – 14/10/1983 tar hl  ve 2920 sayılı Türk S v l Havacılık Kanununun 3 üncü maddes n n (c) bend
aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“c) “Devlet Hava Aracı” ter m : Devlet n askerl k, güvenl k, gümrük ve orman yangınları le mücadele
h zmetler nde kullandığı hava araçları,”

MADDE 26 – 4/11/1983 tar hl  ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 22 nc  maddes n n başlığı
“Vazgeçme, ade ve dev r” şekl nde, b r nc  fıkrasının son cümles  se aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“Kamulaştırmayı yapan darece kamulaştırma amacına uygun tes sat, yapı veya donatı yapıldıktan ve en az 5 yıl
kullanıldıktan sonra bu ht yacın ortadan kalkması neden yle kamulaştırma amacında kullanılamayan taşınmazlar
öncek  mal sah b  veya m rasçılarına ade ed lmez. Bu taşınmazların kamulaştırma amacı dışında darece tasarruf
ed lmes  hâl nde, öncek  mal sah b  veya m rasçıları tarafından dareden herhang  b r hak, bedel veya tazm nat
taleb nde bulunulamaz.”

MADDE 27 – 2942 sayılı Kanunun 25 nc  maddes ne aşağıdak  fıkra eklenm şt r.
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“Baraj, sulama şebekeler  ve boru hatları, karayolu, dem ryolu, l man ve havaalanı g b  gelecek yıllara sar
büyük projelerde kamu yararı kararı kamulaştırılacak taşınmazların bulunduğu mahalle ve/veya köy muhtarlığında on
beş gün süre le asılmak suret yle lan ed l r. Kamu yararı kararının lan süres n n b t m nden t baren, kamulaştırılacak
taşınmazlar üzer ne yapılan sab t tes sler le d k len ağaçların bedel , kamulaştırma bedel n n tesp t nde d kkate
alınmaz. Taşınmazlardak  bu sınırlama lan tar h n n b t m nden t baren beş yılı geçemez.”

MADDE 28 – 2942 sayılı Kanuna aşağıdak  geç c  madde eklenm şt r.

“GEÇİCİ MADDE 8- Bu Kanunun 22 nc  maddes n n b r nc  fıkrasının son cümles  hükmü, bu madden n
yürürlüğe g rd ğ  tar hten önce gerçekleşt r len kamulaştırma şlemler  neden yle, kamulaştırılan taşınmazların esk
mal kler  veya m rasçıları tarafından bu taşınmazların ger  alınması, bedel veya tazm nat taleb yle açılan ve henüz
kes nleşmeyen davalarda da uygulanır.”

MADDE 29 – 25/10/1984 tar hl  ve 3065 sayılı Katma Değer Verg s  Kanununun 17 nc  maddes n n dördüncü
fıkrasına aşağıdak  bent eklenm şt r.

“y) 21/11/2012 tar hl  ve 6361 sayılı F nansal K ralama, Faktor ng ve F nansman Ş rketler  Kanunu
kapsamında; f nansal k ralama ş rketler nce b zzat k racıdan satın alınıp ger ye k ralanan taşınmazlara uygulanmak
üzere ve k ralamaya konu taşınmazın mülk yet n n sözleşme süres  sonunda k racıya devred lecek olması koşulu le
k ralanmaya konu taşınmazların k ralayana satılması, satan k ş lere k ralanması ve devr .”

MADDE 30 – 19/6/1987 tar hl  ve 3392 sayılı 103 İlçe Kurulması Hakkında Kanunun 1 nc  maddes n n ell
yed nc  fıkrası le Kanuna ekl  (57) sayılı l stede yer alan “Çağlıyancer t” bareler  “Çağlayancer t” olarak
değ şt r lm şt r.

MADDE 31 – 21/6/1987 tar hl  ve 3402 sayılı Kadastro Kanununa aşağıdak  ek madde eklenm şt r.

“EK MADDE 5- Kadastrosu veya tapulaması tamamlanan çalışma alanlarında, orman kadastrosu ya da tahd d
yapılmamış ormanlar, 4 üncü ve 39 uncu maddelerde yer alan esaslar çerçeves nde kadastroya tab  tutulur.”

MADDE 32 – 10/7/2003 tar hl  ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddes  aşağıdak  şek lde
değ şt r lm şt r.

“MADDE 26- Bu Kanunun;

a) 5 nc  maddes ne göre yetk  belges  almadan veya yetk  belges  aldığı halde yetk  belges  kapsamına uygun
olmayan faal yetlerde bulunanlara b n Türk L rası, yetk  belges  olduğu halde taşıtını yetk  belges ne kaydett rmeden
kullananlara beş yüz Türk L rası dar  para cezası ver l r ve aynı kabahat ç n 48 saat geçmeden k nc  b r ceza
ver lmez.

b) 5 nc  maddes n n beş nc  fıkrasına aykırı davranan taşımacılara beş yüz Türk L rası dar  para cezası ver l r
ve aynı kabahat ç n 48 saat geçmeden k nc  b r ceza ver lmez.

c) 5 nc  maddes n n altıncı fıkrasına göre taşıma h zmet n  yapmaktan kaçınan taşımacılara beş yüz Türk
L rası dar  para cezası ver l r.

ç) 5 nc  maddes n n yed nc  fıkrasına aykırı davranan b r taşımacının d ğer b r taşımacının taşıma faal yet n
engellemes  hâl nde b n beş yüz Türk L rası dar  para cezası ver l r.

d) 6 ncı maddes n n b r nc  fıkrasına aykırı davranan taşımacılara beş yüz Türk L rası, üçüncü ve dördüncü
fıkralarına aykırı davranan taşımacılara üç yüz Türk L rası dar  para cezası ver l r.

e) 7 nc  maddes n n b r nc  fıkrasına aykırı davranan yolcu taşımacılarına b n Türk L rası, k nc  fıkrasına
aykırı davranan taşımacılara beş yüz Türk L rası, altıncı fıkrasına aykırı davranan taşımacılara üç yüz Türk L rası dar
para cezası ver l r.

f) 10 uncu maddes ne aykırı davranan acente ve taşıma şler  kom syoncularına b n beş yüz Türk L rası dar
para cezası ver l r ve aynı kabahat ç n 48 saat geçmeden k nc  b r ceza ver lmez.

g) 11 nc  maddes ne aykırı davranarak ücret ve zaman tar fes  düzenlemeyenlere veya ücret ve zaman
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tar feler ne uymayanlara veya değ ş k ücret ve zaman tar feler  uygulayanlara beş yüz Türk L rası, ücret ve zaman
tar feler n  görüleb lecek şek lde ş yer , term nal ve b let satış yerler nde bulundurmayanlara k  yüz Türk L rası dar
para cezası ver l r ve aynı kabahat ç n 48 saat geçmeden k nc  b r ceza ver lmez.

ğ) 13 üncü maddes ne aykırı olarak yabancı plakalı taşıtların Türk ye sınırları dâh l ndek  k  nokta arasında
taşıma yapması hâl nde, taşıt sah b ne veya şoförüne üç b n Türk L rası dar  para cezası ver l r ve aynı kabahat ç n 48
saat geçmeden k nc  b r ceza ver lmez.

h) 14 üncü maddes ne aykırı davrananlara beş yüz Türk L rası dar  para cezası ver l r.

ı) 18 nc  maddes  hükümler ne göre sorumluluk s gortası yaptırmayan taşımacılara b n Türk L rası, 18 nc
maddes  hükümler ne göre sorumluluk s gortası yapmaktan kaçınan s gorta ş rketler ne, ödenmes  gereken s gorta
pr m n n on katı tutarında dar  para cezası ver l r.

) 22 nc  maddes n n k nc  fıkrasına uymayan ve yükümlülükler  yer ne get rmeyen taşımacılara beş yüz Türk
L rası dar  para cezası ver l r.

j) 32 nc  maddes ne aykırı olarak term nal ve ara durak dışında yolcu nd r p b nd ren taşımacılara üç yüz Türk
L rası dar  para cezası ver l r.

k) 5 nc  maddes ne göre meslek  yeterl l k belges ne sah p olmadan faal yet gösteren şletmec lere beş yüz
Türk L rası dar  para cezası ver l r.

l) 5 nc  maddes ne göre meslek  yeterl l k belges ne sah p olmadan taşıt kullanan şoförlere k  yüz,
şletmec s ne se beş yüz Türk L rası dar  para cezası ver l r ve aynı kabahat ç n 48 saat geçmeden k nc  b r ceza

ver lmez.

Bu Kanuna göre ver len dar  para cezaları tebl ğ nden t baren b r ay ç nde öden r.”

MADDE 33 – 9/10/2003 tar hl  ve 4982 sayılı B lg  Ed nme Hakkı Kanununun 2 nc  maddes ne aşağıdak
fıkra eklenm şt r.

“Ölçme, Seçme ve Yerleşt rme Merkez  Başkanlığı tarafından uygulanan sınavlara a t soru ve cevaplar bu
Kanun kapsamı dışındadır.”

MADDE 34 – 19/10/2005 tar hl  ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddes ne aşağıdak  fıkra
eklenm şt r.

“Kurum, bankacılık h zmetler  ve şlemler  le 23/2/2006 tar hl  ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kred
Kartları Kanunu kapsamında yer alan banka kartı ve kred  kartlarının, 29/4/1959 tar hl  ve 7258 sayılı Futbol ve D ğer
Spor Müsabakalarında Bah s ve Şans Oyunları Düzenlenmes  Hakkında Kanunun 5 nc  maddes nde yazılı suçların
şlenmes nde kullanılmasını önlemekle yükümlü ve yetk l d r.”

MADDE 35 – 23/2/2006 tar hl  ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kred  Kartları Kanununun 43 üncü maddes
aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“MADDE 43- Bu Kanunun 8 nc  maddes n n k nc  fıkrası, 9 uncu, 12 nc , 24 üncü, 25 nc , üçüncü fıkrası
har ç 26 ncı ve 44 üncü maddes  hükümler  tac rlere ver len kurumsal kred  kartları hakkında uygulanmaz.”

MADDE 36 – 18/4/2006 tar hl  ve 5488 sayılı Tarım Kanununa aşağıdak  geç c  madde eklenm şt r.

“GEÇİCİ MADDE 3- Bu Kanun uyarınca yapılan desteklemelerle lg l  olarak bu madden n yürürlüğe g rd ğ
tar h t barıyla devam eden her türlü ncelemeler veya adl  ve dar  soruşturmalar sonuçlanıncaya kadar destekleme
ödemeler n n yapılmaması amacıyla konulan ödeme yasakları, bu madden n yürürlüğe g rd ğ  tar hten t baren en geç
k  ay ç nde haklarında ödeme yasağı konulan k ş ler n Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına başvuruda

bulunmaları durumunda anılan Bakanlık tarafından altı ay ç nde yapılacak ncelemede gerçek üret m yapıldığına da r
bulgu ve emareler n tesp t ed lm ş olması şartıyla kaldırılır.

25/4/2006 tar h nden t baren desteklemelerden yararlanmak ç n başvuruda bulunduğu hâlde, mer  mevzuat
uyarınca desteklemelerden yararlanab lmek ç n brazı öngörülen makbuz, fatura ve d ğer belgeler n gerçeğe aykırı,
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usulsüz veya sahte olduğu gerekçes yle desteklemeden yararlandırılmayanlara veya yararlandıkları destekleme
tutarları aynı gerekçe le bu Kanunun 23 üncü maddes  doğrultusunda ger  alınanlara, bu madden n yürürlüğe g rd ğ
tar hten t baren üç ay ç nde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına başvurmaları ve Bakanlık tarafından yapılan
ncelemede bunların gerçek üret m yaptığının tesp t ed lmes  hâl nde hak ett kler  destekleme ödemeler  yapılır.

Yapılan ödemelere fa z şlet lmez, masraf veya ek ödeme adı altında herhang  b r ödeme yapılmaz. Ancak bu
hükümden yararlananlardan bu Kanunun 23 üncü maddes  çerçeves nde tahs l ed lm ş olan fa z, 13/2/2011 tar hl  ve
6111 sayılı Kanuna göre alınan TEFE/ÜFE tutarı, katsayı tutarı ve geç ödeme zamları ade ed l r. Bu hüküm
yararlandıkları destekleme tutarlarının, aynı gerekçelerle ger  alınması yönünde haklarında tak p başlatılanlar ç n de
uygulanır ve maddede öngörülen şartların oluşması hâl nde haklarındak  tak p şlemler ne son ver l r. Ancak bu
madden n yürürlüğe g rd ğ  tar hten sonra madden n kapsadığı dönemlere l şk n olarak haklarında tak p
başlatılanların, tak be l şk n yazının tebl ğ tar h nden t baren b r ay ç nde anılan Bakanlığa başvurmaları hâl nde
bunlar da madde hükmünden aynı şartlar dâh l nde yararlandırılır. Bu maddeden yararlananlara 23 üncü madden n
k nc  fıkrası uyarınca uygulanması öngörülen herhang  b r hak mahrum yet  uygulanmaz.

25/4/2006 tar h nden t baren mer  mevzuat uyarınca desteklemelerden yararlanab lmek ç n başvuruda
bulunan ancak brazı öngörülen makbuz, fatura ve d ğer belgeler n herhang  b r n  braz edememes  neden yle
desteklemeden yararlandırılmayanlara, bu madden n yürürlüğe g rd ğ  tar hten t baren üç ay ç nde Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığına başvurmaları ve Bakanlık tarafından yapılan ncelemede bunların gerçek üret m yaptığının
tesp t ed lmes  hâl nde hak ett kler  destekleme ödemeler  yapılır. Yapılan ödemelere fa z şlet lmez, masraf veya ek
ödeme adı altında herhang  b r ödeme yapılmaz.

Bu madde hükümler nden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve madde hükmünden yararlananların, bu
madden n yürürlüğe g rd ğ  tar hten önce destekleme ödemeler  le lg l  olarak açmış oldukları davalar karşılıklı
olarak sonlandırılır ve bu sebeple herhang  b r yargılama g der  le vekâlet ücret  talep ed lemez.

Bu madde hükümler nden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçenler n bu
ht laflarıyla lg l  olarak bu madden n yürürlüğe g rd ğ  tar hten sonra tebl ğ ed len kararlar uyarınca şlem yapılmaz

ve bu kararlar le dare aleyh ne hükmed lm ş yargılama g derler  ve vekâlet ücret  bulunması hâl nde bunlar dareden
talep ed lemez.”

MADDE 37 – 16/5/2006 tar hl  ve 5502 sayılı Sosyal Güvenl k Kurumu Kanununun 28 nc  maddes n n
sek z nc  fıkrasına b r nc  cümleden sonra gelmek üzere aşağıdak  cümle eklenm şt r.

“Genel İdare H zmetler  Sınıfında yer alan kadrolara asaleten veya vekâleten atanan ve Genel Sağlık S gortası Genel
Müdürlüğünde f len çalışan doktor, d ş hek m  ve eczacılara en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâh l)
%700’ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılab l r.”

MADDE 38 – 5502 sayılı Kanunun 30 uncu maddes n n k nc  fıkrası aşağıdak  şek lde değ şt r lm ş, üçüncü
ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“B r nc  fıkraya göre müfett ş yardımcısı olarak atananlar, en az üç yıl f len çalışmak ve Kurumca bel rlenen
konuda tez hazırlamak kaydıyla açılacak yeterl k sınavına g rme hakkını kazanırlar. Yeterl k sınavında başarılı olan
müfett ş yardımcıları müfett ş kadrolarına atanırlar. Müfett şl k yeterl k sınavında başarı gösteremeyenlere yeterl k
sınavından t baren b r yıl ç nde b r hak daha ver l r. Bu süre sonunda da yeterl k sınavında başarı gösteremeyenler
durumlarına uygun d ğer kadrolara atanırlar.”

MADDE 39 – 31/5/2006 tar hl  ve 5510 sayılı Sosyal S gortalar ve Genel Sağlık S gortası Kanununun 4 üncü
maddes n n dördüncü fıkrasının (e) bend n n sonuna “ le pol s nasbed lmek üzere Pol s Meslek Eğ t m Merkezler nde
pol sl k eğ t m ne tab  tutulan adaylar” bares  eklenm şt r.

MADDE 40 – 5510 sayılı Kanunun 66 ncı maddes n n b r nc  fıkrasına aşağıdak  (d) bend , dördüncü
fıkrasının sonuna “Ancak, Kuruma gönder len sağlık h zmet  faturalarında yer alan şlem bedeller n n ayrıntılı
bel rt lemed ğ  durumlarda, söz konusu fatura bedel n n yüzde ell s  Kurumca, kalan yüzde ell s  se kend
kurumlarınca karşılanır.” cümles , altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak  fıkra eklenm şt r.

“d) Bu fıkranın (a) ve (b) bentler  kapsamında veya bunların dışında herhang  b r nedenle Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhur yet nde bulunan ve Türk vatandaşı olan genel sağlık s gortalılarının ve bakmakla yükümlü olduğu k ş ler n,”

“B r nc  fıkranın (d) bend  gereğ nce sağlanan sağlık h zmetler n n Kurumca karşılanacak bedeller  yurt ç nde
sözleşmel  sağlık h zmet sunucularına ödenen tutarı geçemez ve bu sağlık h zmet sunucularına ödenen tutarı geçen

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130802-1.htm

14 / 47 15.05.2019 15:36



kısım, b r nc  fıkranın (a) ve (b) bentler  kapsamında bulunanlara l şk n hükümler saklı kalmak kaydıyla, k ş ler n
kend ler nce karşılanır. Bu k ş ler n 65 nc  madde hükümler ne göre yapılacak g derler  karşılanmaz.”

MADDE 41 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdak  geç c  madde eklenm şt r.

“GEÇİCİ MADDE 51- Geç c  43 üncü madde kapsamında bulunanlardan süres nde müracaat etmed ğ  ç n
borçlanma hakkından yararlanamamış olanlar, bu madden n yürürlük tar h nden t baren üç ay ç nde müracaat
etmeler  hâl nde, geç c  43 üncü maddede bel rt len usul ve esaslar çerçeves nde borçlanma hakkından yararlandırılır.

Geç c  44 üncü madde kapsamında bulunanlardan öngörülen süre ç nde başvuru hakkını kullanmamış olanlar,
bu madden n yürürlüğe g rd ğ  tar hten 31/12/2013 tar h ne kadar Kuruma başvurmaları hâl nde, geç c  44 üncü madde
hükümler nden yararlandırılır.

Geç c  44 üncü madde hükümler , 28/2/1997 le 23/4/1999 tar hler  arasında tab  oldukları personel
mevzuatına göre almış oldukları d s pl n cezası sonucu memur yetler  sona er p, 8/8/1999 tar hl  ve 4455 sayılı Kanun
uyarınca haklarında ver lm ş d s pl n cezaları bütün sonuçları le ortadan kaldırılanlar hakkında da aynı usul ve esaslar
çerçeves nde uygulanır ve anılan maddede öngörülen süreler bu fıkra kapsamında bulunanlar ç n bu madden n
yürürlüğe g rd ğ  tar hten t baren başlar.”

MADDE 42 – 13/6/2006 tar hl  ve 5520 sayılı Kurumlar Verg s  Kanununun 5 nc  maddes n n b r nc
fıkrasının (e) bend n n b r nc  paragrafındak  parantez ç  hükmü aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“(Taşınmazların; kaynak kuruluşlarca, k ra sert f kası hracı amacıyla varlık k ralama ş rketler ne satışı le 21/11/2012
tar hl  ve 6361 sayılı F nansal K ralama, Faktor ng ve F nansman Ş rketler  Kanunu kapsamında ger  k ralama
amacıyla ve sözleşme sonunda ger  alınması şartıyla, f nansal k ralama ş rketler ne satışı ve varlık k ralama le f nansal
k ralama ş rketler nce taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar ç n bu oran %100 olarak uygulanır
ve bu taşınmazlar ç n en az k  tam yıl süreyle akt fte bulunma şartı aranmaz. Ancak söz konusu taşınmazların;
kaynak kuruluş, k racı veya sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükler n yer ne get r lememes  hâl  har ç olmak üzere,
varlık k ralama veya f nansal k ralama ş rket  tarafından üçüncü k ş  ve kurumlara satılması durumunda, bu
taşınmazların kaynak kuruluşta veya k racıdak  varlık k ralama veya f nansal k ralama ş rket ne dev rden öncek
kayıtlı değer  le anılan kurumlarda ayrılan toplam amort sman tutarı d kkate alınarak satışı gerçekleşt ren kurum
nezd nde verg lend rme yapılır.).”

MADDE 43 – 22/6/2006 tar hl  ve 5525 sayılı Memurlar le D ğer Kamu Görevl ler n n Bazı D s pl n
Cezalarının Affı Hakkında Kanuna aşağıdak  ek madde eklenm şt r.

“EK MADDE 1- 28/2/1997 tar h nden sonra ver len d s pl n cezaları neden yle memur yetten çıkarılanlardan
28/8/1999 tar hl  ve 4455 sayılı Memurlar İle D ğer Kamu Görevl ler n n D s pl n Cezalarının Affı Hakkında Kanun
veya bu Kanun hükümler nden yararlanmış olanların;

a) Memur yete g r ş şartlarını kaybetmem ş olmaları,

b) Durumlarına uygun boş kadro veya poz syon bulunması,

c) Bu kadro ve poz syonlara a t n tel kler  taşımaları,

ç) Üç ay ç nde müracaat etmeler ,

kaydıyla yen den göreve alınmalarında 20/12/2012 tar hl  ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkez  Yönet m Bütçe
Kanununun ek  (İ) Cetvel nde yer alan atama sayısı sınırlaması uygulanmaz.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tab  aday memur statüsünde görev yapmakta ken 1/1/1990 le bu
madden n yürürlüğe g rd ğ  tar h arasında 657 sayılı Kanunun 125 nc  maddes n n b r nc  fıkrasının (A) bend n n (g)
alt bend nde yer alan f l  şled ğ  gerekçes yle anılan Kanunun 56 ve 57 nc  maddeler  uyarınca d s pl n cezası veya
olumsuz s c l almış olmaları neden yle memurlukla l ş ğ  kes l p asl  memurluğa atanamayanlar, bu madden n
yürürlüğe g rd ğ  tar hten t baren üç ay ç nde esk  kurumlarına müracaat etmeler  hâl nde, 657 sayılı Kanunun 48 nc
maddes nde bel rt len genel şartları taşımaları koşuluyla kurumlarında daha önce şgal ett kler  aynı veya benzer
unvanlı kadrolara k  ay ç nde atanırlar.

4/11/1981 tar hl  ve 2547 sayılı Yükseköğret m Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğret m Kanununa atıf yapan
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Yüksek Öğret m Kurumları Öğrenc  D s pl n Yönetmel ğ  hükümler ne göre aldıkları d s pl n cezaları neden yle
yükseköğret m kurumlarından l ş ğ  kes l p, anılan Kanunun geç c  40 ıncı, geç c  43 üncü, geç c 45 nc , geç c 46
ncı, geç c 48 nc , geç c  50 nc , geç c  56 ncı ve geç c  58 nc  madde hükümler nden yararlanmak suret yle önl sans
veya l sans öğren m n  söz konusu maddelerde öngörülen şartlar dâh l nde; bu madden n yürürlüğe g rd ğ  tar hten
önce b t rm ş olanlar ç n bu madden n yürürlüğe g rd ğ  tar hten t baren k  yıl süreyle, 31/12/2015 tar h ne kadar
b t recek olanlar ç n se öğren mler n  b t rd kler  tar hten t baren k  yıl süreyle, kamu görevler ne g r ş ç n lg l
mevzuatında öngörülen yaş şartı aranmaz.”

MADDE 44 – 19/9/2006 tar hl  ve 5543 sayılı İskân Kanununa aşağıdak  geç c  madde eklenm şt r.

“GEÇİCİ MADDE 6- (1) 12/11/2012 tar hl  ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşeh r Beled yes  ve Y rm  Yed
İlçe Kurulması le Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değ ş kl k Yapılmasına Da r Kanun le tüzel
k ş l ğ  kaldırılarak mahalleye dönüşen köylerde bu Kanunun 16 ncı maddes  uygulamalarına devam ed leb l r. Bu
yerlerde hak sah pl ğ , borçlandırma, yer seç m , yer bel rlenmes , arsa satışı, arsa devr  ve mar le d ğer şlere l şk n
tüm uygulamalar Bakanlıkça bel rlenen usul ve esaslara göre yürütülür. Bu fıkranın uygulanması sırasında 6360 sayılı
Kanun, 10/7/2004 tar hl  ve 5216 sayılı Büyükşeh r Beled yes  Kanunu le 3/7/2005 tar hl  ve 5393 sayılı Beled ye
Kanunu ve d ğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümler  uygulanmaz.

(2) Bu madde kapsamındak  taşınmazlardan mera vasfında olanlar, 25/2/1998 tar hl  ve 4342 sayılı Mera
Kanunu gereğ nce sten len ot bedel  alınmaksızın tahs s amacı değ şt r lerek tapuda Haz ne adına tesc l ed l r ve bu
madde kapsamında değerlend r l r.”

MADDE 45 – 5543 sayılı Kanuna aşağıdak  geç c  madde eklenm şt r.

“GEÇİCİ MADDE 7- (1) Mülga 2510 sayılı Kanun hükümler ne göre Sarıkeç l  göçebe grubuna mensup
göçebe oldukları gerekçes yle ve tarım dışı olarak Karaman l nde skân ed l p, kend ler ne taşınmaz ver len a lelerden,
evlenmek suret yle ayrılanlar le sonradan doğup göçebel k le lg l  şartları ha z olanlardan, 12/1/2009 tar h nde
yapılan skân duyurusu net ces nde hak sah b  olarak kabul ed len a leler, bu madden n yürürlüğe g rd ğ  tar hten
t baren altmış gün ç nde müracaat etmeler  hâl nde bu Kanun kapsamında hak sah b  olarak kabul ed leb l rler.

(2) B r nc  fıkra dışında kalan ve mülga 2510 sayılı Kanun le bu Kanun hükümler ne göre hak sah b  olarak
bel rlenmes ne rağmen en az on yıl ç nde kend ler ne taşınmaz ver lemeyen a lelerden, evlenmek suret yle ayrılanlar
le sonradan bu Kanunda bel rt len hak sah pl ğ  şartlarını ha z oldukları anlaşılanlar, bu madden n yürürlüğe g rd ğ

tar hten t baren b r yıl ç nde müracaat etmeler  hâl nde hak sah b  olarak kabul ed leb l rler.

(3) Mülga 2510 sayılı Kanuna göre hak sah b  olanların hak sah pl kler  herhang  b r koşul aranmaksızın bu
Kanuna göre devam eder.”

MADDE 46 – 14/3/2007 tar hl  ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Verg , Fon ve Payların
Düzenlenmes  Hakkında Kanuna aşağıdak  geç c  madde eklenm şt r.

“GEÇİCİ MADDE 6- (1) İlg l  kurum ve kuruluşlardan 6132 sayılı Kanun uyarınca şans oyunları tert p
edenler (Türk ye Jokey Kulübü) ç n bu madden n yayımı tar h nden evvel Mal ye Bakanlığı tarafından yapılan
ncelemeler sonucunda tahakkuk ett r len kamu payı borçları öden nceye kadar 5 nc  maddede düzenlenen yatırım ve
şletme g derler üst sınırı %23 olarak uygulanır. Bu dönem ç nde, anılan kamu payı borçları neden yle yapılan

ödemeler hesaplanan kamu payından mahsup ed leb l r.”

MADDE 47 – 4/5/2007 tar hl  ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmes  ve Bu
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Ed lmes  Hakkında Kanunun 8 nc  maddes ne aşağıdak  fıkra
eklenm şt r.

“(14) 14/3/2007 tar hl  ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Verg , Fon ve Payların Düzenlenmes
Hakkında Kanunun 3 üncü maddes n n b r nc  fıkrasının (ç) bend nde tanımlanan kurum ve kuruluşlar, kend  görev
alanına g ren suçların nternet ortamında şlend ğ n  tesp t etmeler  hâl nde, bu yayınlarla lg l  olarak er ş m n
engellenmes  kararı alab l rler. Er ş m n engellenmes  kararları uygulanmak üzere Telekomün kasyon İlet ş m
Başkanlığına gönder l r.”

MADDE 48 – 20/2/2008 tar hl  ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 10 uncu maddes n n k nc  fıkrasının (f)
bend  yürürlükten kaldırılmış ve aynı madden n üçüncü fıkrasında yer alan “(c), (e) ve (f) bentler nde” bares  “(c) ve
(e) bentler nde” şekl nde değ şt r lm şt r.
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MADDE 49 – 5737 sayılı Kanunun 24 üncü maddes  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“MADDE 24- K raya ver len veya tahs s ed len Genel Müdürlük ve mazbut vakıf taşınmaz mallarının, yangın,
hırsızlık ve doğal afetlere karşı, kullananları tarafından Genel Müdürlük adına s gortalanması zorunludur.

Vakıf kültür varlıklarının s gorta şlemler nde bedel, Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığının m marlık ve
mühend sl k h zmet bedeller n n hesabında kullanılan yapı yaklaşık b r m mal yetler  V. Sınıf (D) Grubu Yapılar b r m
f yatı le taşınmazda yer alan taşınırların değer  d kkate alınarak Genel Müdürlükçe bel rlen r.”

MADDE 50 – 5737 sayılı Kanuna aşağıdak  geç c  madde eklenm şt r.

“GEÇİCİ MADDE 12- 1/1/1990 tar h nden bu madden n yayımı tar h ne kadar Genel Müdürlüğün dağıtılma
taleb yle açtığı dava sonucunda dağılmasına veya dağıtılmasına karar ver len yen  vakıfların hayatta bulunan
kurucularının b rl kte başvurusu üzer ne vakfın adı ve amacı aynı olmak kaydıyla b n l ra kuruluş malvarlığı tahs s
ed lerek Türk Meden  Kanunu hükümler ne göre yen  b r vakıf kurulab l r.

Kurulan bu vakıflar 4721 sayılı Kanun ve bu Kanun hükümler ne göre faal yette bulunurlar, ancak kanunla
kurulan vakıf statüsünde sayılmazlar.

Dağıtılan vakfın Genel Müdürlüğe nt kal eden ve hâl hazırda Genel Müdürlük tarafından tasarruf ed len
taşınmazları, yen  kurulan vakfa mahkeme s c l ne tesc l nden t baren üç ay ç nde devred l r. Devred len mallarla
lg l  başkaca b r talepte bulunulamaz.”

MADDE 51 – 28/12/2010 tar hl  ve 6093 sayılı Türk ye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve
Görevler  Hakkında Kanunun 7 nc  maddes n n üçüncü fıkrasındak  “yüzde onunu” bares  “yüzde otuzunu” şekl nde
değ şt r lm şt r.

MADDE 52 – 13/1/2011 tar hl  ve 6102 sayılı Türk T caret Kanununun 621 nc  maddes n n sonuna aşağıdak
fıkra eklenm şt r.

“(3) B r ortağın ş rketten çıkarılma sebepler n n sonradan ş rket sözleşmes ne konulab lmes ne da r sözleşme
değ ş kl ğ , ş rket sermayes n  tems l eden tüm ortakların genel kurul toplantısında oy b rl ğ  le karar almasıyla
mümkündür.”

MADDE 53 – 17/2/2011 tar hl  ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleşt rme Merkez  Başkanlığının Teşk lat
ve Görevler  Hakkında Kanunun;

a) 4 üncü maddes n n on b r nc  fıkrasının (a) bend nde yer alan “görevl ler  bel rlemek ve kom syonları
oluşturmak” bares  “ lkeler  bel rlemek” şekl nde değ şt r lm şt r.

b) 6 ncı maddes n n on üçüncü fıkrasının dördüncü cümles  yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan
“hükümler  uyarınca ayrıca harcırah ödenmez.” bares  “hükümler ne göre sadece yol g der  öden r.” şekl nde
değ şt r lm ş ve aynı maddeye aşağıdak  fıkra eklenm şt r.

“(19) Yükseköğret m kurumlarının önl sans, l sans ve l sansüstü d ploma programlarına kayıtlı öğrenc lerden
Başkanlıkça h zmetler ne ht yaç duyulanlar başvuru, terc h, sınav evrakının tanz m  ve benzer  sınav h zmetler ne
yönel k geç c  şlerde kısmî zamanlı olarak çalıştırılab l r. Bu şek lde çalıştırılan öğrenc ler, bu çalışmalarından dolayı
şç  olarak kabul ed lmez. Kısmî zamanlı olarak çalıştırılan öğrenc lere b r saatl k çalışma karşılığı ödenecek ücret,

22/5/2003 tar hl  ve 4857 sayılı İş Kanunu gereğ nce on altı yaşından büyük şç ler ç n bel rlenm ş olan günlük brüt
asgarî ücret  geçemez. Kısmî zamanlı çalışma karşılığı ücret ödenmes , Yüksek Öğren m Kred  ve Yurtlar Kurumu
tarafından ver lmekte olan burs veya öğren m kred s n n kes lmes  veya aynı Kuruma a t yurtlardan yararlanma
hakkının kaldırılması sonucunu doğurmaz. Kısmî zamanlı olarak öğrenc  çalıştırılmasına l şk n haftalık çalışma
süreler  ve yapılacak ücret ödemeler n n tutarı le d ğer usul ve esaslar Mal ye Bakanlığının uygun görüşü alınarak
Başkanlık tarafından bel rlen r. Bunlar hakkında 31/5/2006 tar hl  ve 5510 sayılı Sosyal S gortalar ve Genel Sağlık
S gortası Kanununun 5 nc  maddes n n b r nc  fıkrasının (b) bend  hükmü uygulanır ve pr m ödeme yükümlüsü
Ölçme, Seçme ve Yerleşt rme Merkez  Başkanlığıdır. Hak sah b  olarak almış oldukları gel r ve aylıkları bu
çalışmalarından dolayı kes lmez.”

c) 8 nc  maddes n n k nc  fıkrasında yer alan “kuruluşlarının” bares nden sonra gelmek üzere “sınav evrakını
saklamaya, başvuru merkez  veya sınav koord natörlüğü h zmetler n  yürütmeye ve” bares  eklenm şt r.
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ç) 9 uncu maddes n n k nc  fıkrasının k nc  cümles  yürürlükten kaldırılmıştır.

d) 10 uncu maddes n n üçüncü fıkrasının (c) bend nde yer alan “Kopya çekt r lmes ne mkân sağlayan”
bares nden önce gelmek üzere “B reysel veya toplu olarak kopya çeken veya” bares  eklenm şt r.

MADDE 54 – 14/6/2012 tar hl  ve 6328 sayılı Kamu Denetç l ğ  Kurumu Kanununun 28 nc  maddes
aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“MADDE 28- Merkezî yönet m kapsamındak  kamu dareler nde, sosyal güvenl k kurumlarında, mahallî
darelerde, mahallî dareler n bağlı dareler nde, mahallî dare b rl kler nde, döner sermayel  kuruluşlarda, kanunlarla

kurulan fonlarda, kamu tüzel k ş l ğ n  ha z kuruluşlarda, sermayes n n yüzde ell s nden fazlası kamuya a t
kuruluşlarda, kamu kt sad  teşebbüsler  le bunlara bağlı ortaklıklar ve müesseselerde çalışanlar le hâk m ve savcılar,
kend ler n n muvafakatları alınmak kaydıyla Kurumda görevlend r leb l r. Bu şek lde görevlend r lenler n sayısı Kamu
Denetç l ğ  Uzmanı kadro sayısının yüzde y rm s n  aşamaz ve bu şek lde yapılacak görevlend rme süres  k  yılı
geçemez. Ancak ht yaç hâl nde bu süre b r yıllık dönemler hâl nde uzatılab l r. Kurumun bu konudak  talepler , lg l
kurum ve kuruluşlarca on ş günü ç nde yer ne get r l r. Bu şek lde görevlend r len personel, kurumlarından aylıklı
z nl  sayılır. Bu personel n z nl  oldukları sürece memur yetler  le lg ler  ve özlük hakları devam ett ğ  g b , bu

süreler yükselme ve emekl l kler nde de hesaba katılır ve yükselmeler  başkaca b r şleme gerek duyulmadan süres nde
yapılır. Bunların Kurumda geç rd kler  süreler, kend  kurumlarında geç r lm ş sayılır.”

MADDE 55 – 20/6/2012 tar hl  ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl ğ  Kanununun geç c  4 üncü maddes ne
aşağıdak  fıkra eklenm şt r.

“(2) Bakanlık, usul ve esaslarını bel rlemek kaydıyla, ş güvenl ğ  uzmanlığı belges ne sah p olanlara, Sosyal
Güvenl k Kurumuna ödenm ş olan pr m gün sayısı le sah p oldukları belge sınıfı g b  hususları d kkate alarak üst
sınıflardak  ş güvenl ğ  uzmanlığı belges  alab lmeler  ç n fıkranın yürürlüğe g rd ğ  tar hten t baren b r yıl ç nde
kullanılmak şartıyla en fazla k  sınav hakkı ver lmes ne da r gerekl  düzenlemey  yapmaya yetk l d r.”

MADDE 56 – 6331 sayılı Kanunun 38 nc  maddes n n b r nc  fıkrasının (a) bend  aşağıdak  şek lde
değ şt r lm şt r.

“a) 6 ve 7 nc  maddeler ;

1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 nc  maddes  kapsamında çalışanlar har ç kamu kurumları le 50’den az
çalışanı olan ve az tehl kel  sınıfta yer alan şyerler  ç n 1/7/2016 tar h nde,

2) 50’den az çalışanı olan tehl kel  ve çok tehl kel  sınıfta yer alan şyerler  ç n 1/1/2014 tar h nde,

3) D ğer şyerler  ç n yayımı tar h nden t baren altı ay sonra,”

MADDE 57 – 6/12/2012 tar hl  ve 6362 sayılı Sermaye P yasası Kanununun 128 nc  maddes n n b r nc
fıkrasına aşağıdak  bent eklenm şt r.

“k) Halka açık ortaklıkların yönet m kurullarında, yönet m kurulu üyeler n n tamamının veya b r kısmının
görev süres n n dolması veya üyel kler n n boşalması sebeb yle yönet m kurulu toplantı yeter sayısının sağlanamaması
ve görev süres  dolan veya üyel ğ  boşalan yönet m kurulu üyeler n n yerler ne görev süreler n n b t m n  veya
üyel ğ n boşalmasını tak p eden 30 gün ç nde yen  yönet m kurulu üyeler n  seçmek üzere genel kurulun
toplanamaması veya genel kurulda yeter sayıda yönet m kurulu üyes n n seç lememes  durumunda, Kurul, yerler ne
halka açık ortaklık genel kurulunca yen  üyeler seç l nceye veya Kurulca başka üyeler atanıncaya kadar görev yapmak
üzere yönet m kurulu toplantı yeter sayısını sağlayacak asgar  sayıda, Kurulun kurumsal yönet m lkeler nde sayılan
bağımsızlık kr terler n  sağlayan yönet m kurulu üyeler n  resen atar. Görev süres n n dolması neden yle boşalan halka
açık ortaklık yönet m kurulu üyel kler ne Kurulca atamalar yapılıncaya kadar, görev süres  dolan yönet m kurulu
üyeler  görevler ne devam eder. Kurulca yapılan resen atama sonucunda ger ye kalan boş üyel kler ç n, kurumsal
yönet m lkeler nde sayılan bağımsızlık kr terler n  sağlayan, boş üye sayısının 3 katı kadar k ş y  halka açık ortaklığın
ortaklarından aday göstermeler n  talep eder. Kurul bu taleb n  ortakların halka açık ortaklıkta sah p olduğu pay
oranlarını d kkate alarak bel rler ve bu benttek  esaslara uygun olarak atama yapar. Olağan genel kurul toplantısını
kanun  süres  ç nde üst üste k  hesap dönem  ç nde yapmayan ve yönet m kurulu üyeler  kısmen veya tamamen
Kurulca yukarıdak  fıkralar uyarınca atanmış halka açık ortaklıklarda genel kurulun yetk ler  YTM tarafından
kullanılab l r. Bu bend n uygulanmasına l şk n usul ve esaslar Kurulca bel rlen r.”
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MADDE 58 – 14/3/2013 tar hl  ve 6446 sayılı Elektr k P yasası Kanununa aşağıdak  geç c  madde eklenm şt r.

“GEÇİCİ MADDE 17- (1) Rüzgar enerj s ne dayalı üret m faal yet  ç n yapılmış l sans başvurularından Kurul
kararı le l sans ver lmes  uygun bulunmuş, ancak uygun bulma kararında bel rt len yükümlülükler n  yer ne
get remed ğ nden dolayı, bu madden n yürürlük tar h nden önce l sans başvurusu redded lm ş tüzel k ş ler n bu
madden n yürürlük tar h nden t baren b r ay ç nde Kuruma başvurması ve TEİAŞ veya elektr k dağıtım ş rketler
tarafından uygun bağlantı görüşler n n devam ett ğ n n tevs k ed lmes  hâl nde bu kapsama g ren tüzel k ş ler n
başvuruları önl sans başvurusu olarak kabul ed l r ve bu Kanunda bel rt len yükümlülükler  tamamlamaları koşuluyla
lg l  tüzel k ş lere önl sans ver l r. Bu madde kapsamında başvuran tüzel k ş ler n daha önce rat kayded lm ş olan

tem natları ade ed lmez.”

MADDE 59 – 13/12/1983 tar hl  ve 178 sayılı Mal ye Bakanlığının Teşk lat ve Görevler  Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamen n 43 üncü maddes n n üçüncü fıkrası le son fıkrası aşağıdak  şek lde değ şt r lm ş, maddeye
aşağıdak  fıkra eklenm ş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Defterdarlık Uzman Yardımcılığına atanab lmek ç n 657 sayılı Kanunun 48 nc  maddes nde sayılan genel
şartlara ek olarak en az dört yıllık eğ t m veren yükseköğret m kurumlarının hukuk, s yasal b lg ler, kt sat, şletme,
kt sad  ve dar  b l mler fakülteler  le Bakanlığın görev alanına g ren ve yönetmel kle bel rlenen yükseköğret m

kurumlarından ya da bunlara denkl ğ  Yükseköğret m Kurulunca kabul ed len yükseköğret m kurumlarından mezun
olmak ve yapılacak özel yarışma sınavında başarılı olmak gerek r. Defterdarlık Uzman Yardımcılığı yarışma sınavı,
yazılı ve sözlü aşamalardan oluşur.”

“Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yarışma ve yeterl k
sınavları, kom syonların oluşumu, yet şt r lmeler , atanmaları, eğ t mler , çalışma ve görevlend r lmeler ne l şk n usul
ve esaslar le d ğer hususlar yönetmel kle düzenlen r.”

“Bakanlık merkez teşk latında da re başkanı, genel müdür yardımcısı ve başkan yardımcısı veya taşra
teşk latında defterdar kadrolarında toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar, atama tar h  t barıyla f len bu
kadrolardan b r nde bulunmak şartıyla Mal ye Uzmanı kadrosuna atanab l r.”

MADDE 60 – 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen n ek 29 uncu maddes n n k nc  fıkrasının b r nc
cümles nde yer alan “dört” bares  “altı” şekl nde, dördüncü ve beş nc  fıkraları le son fıkrası aşağıdak  şek lde
değ şt r lm şt r.

“Verg  Müfett şler , en az dört yıllık yükseköğret m veren hukuk, s yasal b lg ler, kt sat, şletme, kt sad  ve
dar  b l mler fakülteler  le yönetmel kle bel rlenen yükseköğret m kurumlarından veya bunlara denkl ğ

Yükseköğret m Kurulunca kabul ed lm ş yükseköğret m kurumlarından mezun olup, sınavın yapıldığı tar h t barıyla
otuz beş yaşını doldurmamış olan ve yapılacak özel yarışma sınavını kazananlar arasından, Bakan onayı le mesleğe
Verg  Müfett ş Yardımcısı olarak atanır.

Verg  Müfett ş Yardımcılığına atananlardan g r ş sınavındak  başarı sırasına göre en başarılı yüzde beş  20 nc
madden n k nc  fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentler nde bel rt len grup başkanlıklarında görevlend r l r. G r ş sınavında lk
yüzde beşe g remeyenler 20 nc  madden n k nc  fıkrasının (a) bend nde bel rt len grup başkanlığında görevlend r l r.”

“Başkanlığın görev, yetk  ve sorumlulukları, grup başkanlıklarının görev alanları, performans değerlend rme
s stem n n oluşturulması ve yönet m  le Verg  Müfett şler n n görev, yetk  ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları,
yet şt r lmeler , yeterl kler , yükselmeler , grup başkanlıklarında görevlend r lmeler  ve yer değ şt rmeler ne l şk n
usul ve esaslar yönetmel kle düzenlen r.”

MADDE 61 – 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen n ek 30 uncu maddes  başlığıyla b rl kte aşağıdak
şek lde değ şt r lm şt r.

“Yapılamayacak şler

EK MADDE 30- Verg  ncelemes ne yetk l  olanlar, görevler nden ayrıldıktan sonra üç yıl süreyle, görevden
ayrılış tar h  t barıyla son üç yıl ç nde nezd nde nceleme yaptıkları mükellefler veya bu mükellefler n veya
ortaklarının dares , denet m  veya sermayes  bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu
altında bulundurduğu kurumlarda herhang  b r görev veya ş alamazlar, 1/6/1989 tar hl  ve 3568 sayılı Serbest
Muhasebec  Mal  Müşav rl k ve Yem nl  Mal  Müşav rl k Kanunu kapsamında sözleşme düzenleyemezler. Bu yasağa
r ayet etmeyenler hakkında 2/10/1981 tar hl  ve 2531 sayılı Kamu Görevler nden Ayrılanların Yapamayacakları İşler
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Hakkında Kanun hükümler  uygulanır.”

MADDE 62 – 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen n ek 32 nc  maddes ne aşağıdak  fıkra eklenm şt r.

“Ekl  (1) sayılı l stede yer alan kadrolar hdas ed lerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen n ek  (I)
sayılı cetvel n Mal ye Bakanlığına a t bölümüne eklenm şt r.”

MADDE 63 – 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen n ek 33 üncü maddes  başlığıyla b rl kte aşağıdak
şek lde değ şt r lm şt r.

“Sözlü sınavı

EK MADDE 33- 43 üncü madde, ek 29 uncu madde ve 10/12/2003 tar hl  ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönet m
ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddes  uyarınca yapılacak g r ş sınavlarının sözlü aşaması le 42 nc  madden n (c)
fıkrası uyarınca yapılacak sınavların sözlü aşaması, adayın;

a) B r konuyu kavrayıp özetleme, fade yeteneğ  ve muhakeme gücünün,

b) L yakat , tems l kab l yet , b lg  düzey , davranış ve tepk ler n n mesleğe veya göreve uygunluğunun,

c) Özgüven , kna kab l yet  ve nandırıcılığının,

ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,

d) B l msel ve teknoloj k gel şmelere açıklığının,

değerlend r lmes  suret yle yapılır. Sınav kom syonu, adaylar hakkında yukarıda yazılı özell kler n her b r  ç n
değerlend rme yapar. Yapılan değerlend rmeye göre ver len puanlar tutanağa geç r l r. Bunun har c nde sözlü sınav le
lg l  herhang  b r kayıt s stem  kullanılmaz.”

MADDE 64 – 8/6/1984 tar hl  ve 231 sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşk lat ve
Görevler  Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen n 2 nc  maddes n n b r nc  fıkrasına aşağıdak  bentler eklenm şt r.

“ ) Basın-yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek, Basın Kartı Kom syonunun sekretarya
faal yetler n  yürütmek,

j) Türk ye Medya Ver  Tabanını oluşturmak ve güncel kalmasını sağlamak ç n gerekl  tedb rler  almak,

k) Basın yayın alanına yönel k yerl  ve yabancı basın mensupları ç n meslek eğ t mler  düzenlemek
maksadıyla eğ t m merkez  kurmak.”

MADDE 65 – 231 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen n 12 nc  maddes  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“MADDE 12- Genel Müdürlük Hukuk Müşav rl ğ n n görevler  şunlardır:

a) 26/9/2011 tar hl  ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındak  Kamu İdareler  ve Özel Bütçel  İdarelerde Hukuk
H zmetler n n Yürütülmes ne İl şk n Kanun Hükmünde Kararname hükümler  kapsamındak  tüm ş ve şlemler , söz
konusu Kanun Hükmünde Kararnamede bel rt len usul ve esaslar çerçeves nde yürütmek.”

MADDE 66 – 22/1/1990 tar hl  ve 399 sayılı Kamu İkt sad  Teşebbüsler  Personel Rej m n n Düzenlenmes  ve
233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen n Bazı Maddeler n n Yürürlükten Kaldırılmasına Da r Kanun Hükmünde
Kararnamen n 22 nc  maddes  yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 67 – 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen n 23 üncü maddes  başlığıyla b rl kte aşağıdak
şek lde değ şt r lm şt r.

“D ğer İz nler

MADDE 23- Sözleşmel  personel n mazeret, refakat, hastalık z nler  le ücretl  veya ücrets z z nler  hakkında
kadroları ekl  1 sayılı cetvelde göster len personel n tab  olduğu hükümler uygulanır.”
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MADDE 68 – 3/6/2011 tar hl  ve 634 sayılı Avrupa B rl ğ  Bakanlığının Teşk lat ve Görevler  Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamen n 3 üncü maddes ne aşağıdak  fıkra eklenm şt r.

“(3) Kurumsal h zmet gerekler  çerçeves nde ht yaç duyulan l merkezler nde tems lc l k açılab l r. Bu
tems lc l kler n açılmasına Bakanlar Kurulu yetk l d r.”

MADDE 69 – 634 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen n geç c  2 nc  maddes n n k nc  fıkrasına aşağıdak
cümle eklenm şt r.

“Mülga 5916 sayılı Kanunun geç c  3 üncü maddes  kapsamında yapılan Avrupa B rl ğ  İşler  Uzmanlığı sınavı
sonucuna göre ataması yapılanların sınav sonucuna l şk n hakları saklı olup, bunlar da Bakanlık ç n hdas ed len aynı
unvanlı kadrolara bulundukları kadro dereceler  le h çb r şleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.”

MADDE 70 – 3/6/2011 tar hl  ve 638 sayılı Gençl k ve Spor Bakanlığının Teşk lat ve Görevler  Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdak  ek madde eklenm şt r.

“EK MADDE 1- (1) Bakanlık bünyes nde; gençler n sosyal, ekonom k ve s yasal alanlarda topluma akt f
katılımlarını ve k ş sel gel ş mler n  sağlamak, gençl k alanında üret lecek pol t kalara katkıda bulunmak, ulusal ve
uluslararası çalışma ve projeler uygulamak, gençler ve gençl k alanında faal yet gösteren organ zasyonlar arasında
koord nasyona yardımcı olmak ve gençler n karar alma ve uygulama süreçler ne katılımını artırmak amacıyla
gençler n oluşturduğu veya gençl k alanında faal yette bulunan dernekler, vakıflar, federasyonlar, konfederasyonlar,
gençl k kulüpler , öğrenc  konseyler , kent konsey  gençl k mecl sler  ve benzer  organ zasyonların üye olab leceğ
Türk ye Ulusal Gençl k Konsey  kurulur. Konsey n faal yetler n  gerçekleşt reb lmes  ç n Bakanlık bütçes ne yeterl
ödenek konulur.

(2) Konsey n kurulması, şley ş , yönet m , görevler  ve denet m ne l şk n hükümler le Konsey n çalışma usul
ve esasları ve sa r hususlar Bakanlar Kurulunca düzenlen r.”

MADDE 71 – 26/9/2011 tar hl  ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındak  Kamu İdareler  ve Özel Bütçel
İdarelerde Hukuk H zmetler n n Yürütülmes ne İl şk n Kanun Hükmünde Kararnamen n 1 nc  maddes ne “genel
bütçe kapsamındak  kamu dareler ” bares nden sonra gelmek üzere “(Türk ye Büyük M llet Mecl s ,
Cumhurbaşkanlığı, Anayasa Mahkemes , Yargıtay, Danıştay, Hâk mler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay dâh l)”
bares  eklenm şt r.

MADDE 72 – 26/9/2011 tar hl  ve 660 sayılı Kamu Gözet m , Muhasebe ve Denet m Standartları Kurumunun
Teşk lat ve Görevler  Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen n;

a) 8 nc  maddes n n k nc  fıkrasında yer alan “haftada en az” bares  “en az k  haftada” şekl nde, beş nc
fıkrasında yer alan “süres ” bares  “yed  gün” şekl nde, yed nc  fıkrasında yer alan “düzenleme ve denetleme
mah yet ndek  kararları, tekemmül etmes nden t baren” bares  “kararları, karar tar h nden t baren kes nleş r ve
düzenleme ve denetleme mah yet nde olan kararlar” şekl nde değ şt r lm ş, dördüncü ve onuncu fıkraları yürürlükten
kaldırılmıştır.

b) 9 uncu maddes n n b r nc  fıkrasının (n) bend  yürürlükten kaldırılmıştır.

c) 12 nc  maddes n n b r nc  fıkrasının (g) bend nde yer alan “Kurul tarafından” bares  “Bakan tarafından”
şekl nde, 13 üncü maddes nde yer alan “üç Başkan Yardımcısı” bares  “Başkanın öner s  üzer ne Bakan tarafından üç
başkan yardımcısı” şekl nde değ şt r lm şt r.

MADDE 73 – a) 27/6/1989 tar hl  ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen n;

1) Ek 10 uncu maddes n n b r nc  fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterl ğ , Türk ye Büyük
M llet Mecl s  Başkanlığı İdar  Teşk latı” bares  “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterl ğ  ve Türk ye Büyük M llet
Mecl s  Başkanlığı İdar  Teşk latı” şekl nde değ şt r lm şt r.

2) Ek 11 nc  maddes n n b r nc  fıkrasının (a) bend nde yer alan “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterl ğ  ve
Türk ye Büyük M llet Mecl s  Başkanlığı İdar  Teşk latı” bares  “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterl ğ  le Türk ye
Büyük M llet Mecl s  Başkanlığı İdar  Teşk latı” şekl nde, aynı bentte yer alan “aşılmamak suret yle lg s ne göre
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterl ğ ” bares  “aşılmamak kaydıyla lg s ne göre Cumhurbaşkanlığı Genel
Sekreterl ğ ” şekl nde ve anılan madden n b r nc  fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentler  le k nc  fıkrası aşağıdak  şek lde
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değ şt r lm şt r.

“c) Türk Akred tasyon Kurumu Genel Sekreterl ğ , Ulusal Bor Araştırma Enst tüsü Başkanlığı, Küçük ve Orta
Ölçekl  İşletmeler  Gel şt rme ve Destekleme İdares  Başkanlığı, Türk Standardları Enst tüsü Başkanlığı, kalkınma
ajansları ve Meslek  Yeterl l k Kurumu kadro ve poz syonlarına lk defa veya yen den atanan genel müdür, genel
sekreter, genel müdür yardımcısı ve genel sekreter yardımcısı unvanlı personel le uzman unvanlı meslek personel ne,
lg l  mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, pr m, zam, tazm nat, kram ye, fazla çalışma

ücret , kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan d ğer ödemeler le sosyal hak ve yardımlar kapsamında
yapılan bütün ayn  ve nakdî ödemeler n b r aylık toplam net tutarı; genel müdür ve genel sekreterler ç n bakanlık
genel müdürü, genel müdür yardımcısı ve genel sekreter yardımcıları ç n bakanlık genel müdür yardımcısı, uzman
unvanlı meslek personel  ç n Başbakanlık uzmanlarına mevzuatında kadrosuna bağlı olarak malî haklar le sosyal hak
ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemeler n b r aylık toplam net tutarını geçemez.

ç) (b) ve (c) bentler nde yer alan darelerde st hdam ed len personelden anılan bentlerde emsal  bel rlenmem ş
olan personele, lg l  mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, pr m, zam, tazm nat, kram ye,
fazla çalışma ücret , kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan d ğer ödemeler le sosyal hak ve yardımlar
kapsamında yapılan bütün ayn  ve nakdî ödemeler n b r aylık toplam net tutarı, lg l  kurumun öner s  Devlet Personel
Başkanlığının görüşü ve Mal ye Bakanlığının tekl f  üzer ne Bakanlar Kurulunca bel rlenecek emsal  Devlet
memuruna lg l  mevzuatında kadrosuna bağlı olarak malî haklar le sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması
öngörülen ödemeler n b r aylık toplam net tutarını geçemez. Emsal alınacak memur unvanlarının tesp t nde, kadro
veya poz syon unvanları le fa ett kler  görevler t barıyla 657 sayılı Kanuna göre g reb lecekler  sınıflardak  aynı
veya benzer görevler n aynı veya benzer kadro, unvan veya dereces  d kkate alınır.

d) M llî Güvenl k Kurulu Genel Sekreterl ğ  kadro ve poz syonlarına lk defa veya yen den atanacak
personel n zam ve tazm natları hakkında 657 sayılı Kanunun 152 nc  maddes  uyarınca yürürlüğe konulan Bakanlar
Kurulu kararı hükümler  uygulanır.

D ğer mevzuatın bu maddeye aykırı hükümler  uygulanmaz.”

3) Geç c  15 nc  maddes n n (b) fıkrası aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“b) Ek 12 nc  madden n k nc  fıkrasıyla 31/12/2011 tar h  t barıyla yürürlükten kaldırılan 5952 sayılı
Kanunun 12 nc  maddes n n üçüncü fıkrası le 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddes n n sek z nc  fıkrasının k nc  ve
üçüncü cümleler nde yer alan hükümler n, ek 12 nc  madden n k nc  fıkrasının yürürlüğe g rd ğ  tar hte anılan
hükümler uyarınca yapılan ödemelerden yararlanan personel bakımından uygulanmasına 31/12/2014 tar h ne kadar
devam ed l r.”

b) 3/6/2011 tar hl  ve 633 sayılı A le ve Sosyal Pol t kalar Bakanlığının Teşk lat ve Görevler  Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamen n 31 nc  maddes  başlığıyla b rl kte aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“Uzman ve Denetç  st hdamı

MADDE 31- (1) Bakanlık merkez teşk latının lg l  h zmet b r mler nde A le ve Sosyal Pol t kalar Uzmanları
ve Uzman Yardımcıları le A le ve Sosyal Pol t kalar Denetç ler  ve Denetç  Yardımcıları st hdam ed l r.

(2) Denetç  Yardımcılığına atanab lmek ç n 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nc  maddes nde
sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdak  şartlar aranır:

a) En az dört yıllık l sans eğ t m  veren hukuk, s yasal b lg ler, kt sat, şletme, kt sad  ve dar  b l mler
fakülteler  le h zmet b r mler n n görev alanına g ren ve yönetmel kle bel rlenen yükseköğret m kurumlarından veya
bunlara denkl ğ  Yükseköğret m Kurulu tarafından kabul ed len yurt ç ndek  veya yurt dışındak  yükseköğret m
kurumlarından mezun olmak.

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.

(3) Denetç  Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl f len çalışmak ve st hdam ed ld kler  b r m tarafından
bel rlenecek konularda hazırlayacakları tez n, oluşturulacak tez jür s  tarafından kabul ed lmes  kaydıyla, yapılacak
yeterl k sınavına g rmeye hak kazanırlar. Süres  ç nde tezler n  sunmayan veya tezler  kabul ed lmeyenlere tezler n
sunmaları veya yen  b r tez hazırlamaları ç n altı ayı aşmamak üzere lâve süre ver l r. Yeterl k sınavında başarılı
olanların A le ve Sosyal Pol t kalar Denetç s  kadrolarına atanab lmeler , Yabancı D l B lg s  Sev ye Tesp t Sınavından
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asgarî (C) düzey nde veya d l yeterl ğ  bakımından buna denkl ğ  kabul ed len ve uluslararası geçerl l ğ  bulunan başka
b r belgeye yeterl k sınavından t baren en geç k  yıl ç nde sah p olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlara
veya sınava g rmeye hak kazandığı hâlde geçerl  mazeret  olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, b r yıl ç nde
k nc  kez sınav hakkı ver l r. Ver len lave süre ç nde tezler n  sunmayan veya k nc  defa hazırladıkları tezler  de

kabul ed lmeyenler, k nc  sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar le süres  ç nde yabancı
d l yeterl ğ  şartını yer ne get rmeyenler Denetç  Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun
memur unvanlı kadrolara atanırlar.

(4) Denetç  Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yet şt r lmeler , yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterl k
sınavları le d ğer hususlar yönetmel kle düzenlen r.”

c) 3/6/2011 tar hl  ve 635 sayılı B l m, Sanay  ve Teknoloj  Bakanlığının Teşk lat ve Görevler  Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamen n;

1) 13 üncü maddes n n üçüncü fıkrası aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“(3) Müfett ş Yardımcılarının g r ş ve yeterl k sınavlarının usul ve esasları, Müfett şl ğe yükselmeler , görev,
yetk  ve sorumlulukları, bunlarda aranacak özel şartlar, Başkanlığın çalışma usul ve esasları le d ğer hususlar
yönetmel kle bel rlen r.”

2) 31 nc  maddes  başlığıyla b rl kte aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“Sanay  ve Teknoloj  Uzmanlığı

MADDE 31- (1) Bakanlık merkez teşk latında, görev alanına g ren konularda çalıştırılmak üzere Sanay  ve
Teknoloj  Uzmanı le Sanay  ve Teknoloj  Uzman Yardımcısı st hdam ed l r.”

ç) 3/6/2011 tar hl  ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşk lat ve Görevler  Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamen n 14 üncü maddes n n k nc  fıkrası aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“(2) Müfett ş Yardımcılarının g r ş ve yeterl k sınavlarının usul ve esasları, Müfett şl ğe yükselmeler , görev,
yetk  ve sorumlulukları, bunlarda aranacak özel şartlar, Başkanlığın çalışma usul ve esasları le d ğer hususlar
yönetmel kle bel rlen r.”

d) 29/6/2011 tar hl  ve 644 sayılı Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığının Teşk lat ve Görevler  Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamen n 14 üncü maddes n n üçüncü fıkrası aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“(3) Müfett ş Yardımcılarının g r ş ve yeterl k sınavlarının usul ve esasları, Müfett şl ğe yükselmeler , görev,
yetk  ve sorumlulukları, bunlarda aranacak özel şartlar, Başkanlığın çalışma usul ve esasları le d ğer hususlar
yönetmel kle bel rlen r.”

e) 29/6/2011 tar hl  ve 645 sayılı Orman ve Su İşler  Bakanlığının Teşk lat ve Görevler  Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamen n 10 uncu maddes n n üçüncü fıkrası aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“(3) Müfett ş Yardımcılarının g r ş ve yeterl k sınavlarının usul ve esasları, Müfett şl ğe yükselmeler , görev,
yetk  ve sorumlulukları, bunlarda aranacak özel şartlar, Başkanlığın çalışma usul ve esasları le d ğer hususlar
yönetmel kle bel rlen r.”

f) 8/8/2011 tar hl  ve 649 sayılı Avrupa B rl ğ  Bakanlığının Teşk lat ve Görevler  Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname le Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değ ş kl k Yapılmasına Da r Kanun Hükmünde
Kararnamen n 62 nc  maddes  başlığıyla b rl kte aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“EXPO 2020

MADDE 62- (1) EXPO 2020’ye ev sah pl ğ  yapacak kent n bel rlenmes  amacıyla 2013 yılında Uluslararası
Serg ler Bürosu genel kurulunda yapılacak seç mlerde, İzm r l n n ülkem z adına sürdürdüğü adaylığının başarıyla
sonuçlandırılmasına l şk n ş ve şlemler  yürütmek üzere, özel hukuk hükümler ne tab  ve tüzel k ş l ğ  ha z EXPO
2020 İzm r Yönlend rme Kurulu kurulmuştur.

(2) Yönlend rme Kurulunun organları Yürütme Kom tes  ve Genel Sekreterl kt r.
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(3) Yönlend rme Kurulunun gel rler  şunlardır:

a) Genel bütçeden ayrılacak ödenek

b) İzm r Büyükşeh r Beled yes n n 2012 ve 2013 bütçeler ne bu amaçla konulan ödenek

c) İzm r İl Özel İdares n n 2012 ve 2013 bütçeler ne bu amaçla konulan ödenek

ç) Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ , İzm r T caret Odası, Ege İhracatçılar B rl ğ , Ege Bölges  Sanay  Odası
tarafından 2012 ve 2013 yıllarında aktarılan tutarlar

d) Her türlü naklen yayın, reklam ve sponsorluk gel rler

e) Gerçek ve tüzel k ş lerden alınacak nakdî ve ayn  bağış ve yardımlar

f) Fa z ve d ğer gel rler

(4) Gel rler ulusal bankalardan b r nde bu amaçla açılacak hesapta toplanır. Hesap açmaya, kapamaya veya
hesapta toplanan tutarları nemalandırmaya Yürütme Kom tes  Başkanı yetk l d r. Başkan, bu yetk ler n  kısmen veya
tamamen Yürütme Kom tes n n d ğer üyeler nden b r ne veya Genel Sekretere devredeb l r.

(5) Bu madde kapsamına g ren mal ve h zmet alımları le her türlü şlemlerde 4/1/2002 tar hl  ve 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu hükümler  uygulanmaz. Alım, satım ve k ralama şlemler  le yapılacak harcamalarda
uygulanacak usul ve esaslar Yönlend rme Kurulunca bel rlen r.

(6) Kurulun ve organlarının oluşumu ve çalışma esasları, Kurula ve Yürütme Kom tes ne üye olarak katılacak
kamu kurum ve kuruluşları, s v l toplum kuruluşları ve d ğer gerçek veya tüzel k ş ler le bu madden n uygulanmasına
l şk n d ğer hususlar Bakanlar Kurulu kararı le bel rlen r.

(7) İzm r’ n adaylığının Uluslararası Serg ler Bürosu Genel Kurulunca kabulü hâl nde Yönlend rme Kurulu,
EXPO 2020 İzm r le lg l  şlemler  yürütmek üzere yen  b r düzenleme yapılıncaya kadar faal yetler ne devam eder.

(8) İzm r’ n adaylığının Uluslararası Serg ler Bürosu Genel Kurulunca kabul ed lmemes  hâl nde Yönlend rme
Kurulunun hesaplarında bulunan tutarlar le taşınırlar Bakanlar Kurulu kararı le bel rlenen usul ve esaslar
çerçeves nde tasf ye ed l r.”

g) 25/8/2011 tar hl  ve 652 sayılı M llî Eğ t m Bakanlığının Teşk lat ve Görevler  Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamen n;

1) 17 nc  maddes n n k nc  fıkrasının b r nc  cümles  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“Denet me tab  olan gerçek ve tüzel k ş ler, g zl  dah  olsa bütün belge, defter ve b lg ler  talep ed ld ğ
takd rde braz etmek, para ve para hükmündek  evrakı ve ayn yatı lk talep hâl nde göstermek, sayılmasına ve
ncelenmes ne yardımcı olmakla mükelleft r.”

2) 40 ıncı maddes n n k nc , üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“(2) Denetç  Yardımcılığına atanab lmek ç n 14/7/1965 tar hl  ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48
nc  maddes nde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdak  şartlar aranır:

a) En az dört yıllık l sans eğ t m  veren eğ t m, fen-edeb yat, hukuk, s yasal b lg ler, kt sad  ve dar  b l mler,
kt sat, şletme fakülteler  le h zmet b r mler n n görev alanına g ren ve yönetmel kle bel rlenen yükseköğret m

kurumlarından veya bunlara denkl ğ  Yükseköğret m Kurulu tarafından kabul ed len yurt ç ndek  veya yurt dışındak
yükseköğret m kurumlarından mezun olmak.

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.

(3) Denetç  Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl f len çalışmak ve st hdam ed ld kler  b r m tarafından
bel rlenecek konularda hazırlayacakları tez n, oluşturulacak tez jür s  tarafından kabul ed lmes kaydıyla yapılacak
yeterl k sınavına g rmeye hak kazanırlar. Süres  ç nde tezler n  sunmayan veya tezler  kabul ed lmeyenlere
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tezler n  sunmaları veya yen  b r tez hazırlamaları ç n altı ayı aşmamak üzere lave süre ver l r. Yeterl k sınavında
başarılı olanların M llî Eğ t m Denetç s  kadrolarına atanab lmeler , Yabancı D l B lg s  Sev ye Tesp t Sınavından
asgar  (C) düzey nde veya d l yeterl ğ  bakımından buna denkl ğ  kabul ed len ve uluslararası geçerl l ğ  bulunan başka
b r belgeye yeterl k sınavından t baren en geç k  yıl ç nde sah p olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlara
veya sınava g rmeye hak kazandığı hâlde geçerl  mazeret  olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, b r yıl ç nde
k nc  kez sınav hakkı ver l r. Ver len lave süre ç nde tezler n  sunmayan veya k nc  defa hazırladıkları tezler  de

kabul ed lmeyenler, k nc  sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar le süres  ç nde yabancı
d l yeterl ğ  şartını yer ne get rmeyenler Denetç  Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun
memur unvanlı kadrolara atanırlar.

(4) Denetç  Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yet şt r lmeler , yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterl k
sınavları le d ğer hususlar yönetmel kle düzenlen r.”

ğ) 26/9/2011 tar hl  ve 655 sayılı Ulaştırma, Den zc l k ve Haberleşme Bakanlığının Teşk lat ve Görevler
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen n;

1) 17 nc  maddes n n k nc  fıkrası aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“(2) Denet m H zmetler  Başkanlığının ve müfett şler n çalışma usul ve esasları le müfett ş yardımcılarının
mesleğe alınmaları, yet şt r lmeler , yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterl k sınavları le d ğer hususlar yönetmel kle
düzenlen r.”

2) 28 nc  maddes n n k nc  fıkrasının (a) ve (b) bentler  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“a) Hang  hâllerde uygulanacağını açıkça bel rtmek kaydıyla; uyarma, geç c  faal yet durdurma ve yetk  ptal
şekl nde dar  müeyy deler öngörmek ve hlal edenlere bel rlenen dar  müeyy deler  uygulamakla görevl  ve
yetk l d rler.

b) Hang  hâllerde uygulanacağını ve m ktarını açıkça bel rtmek kaydıyla; 7 nc  maddede yer alan h zmet
b r m  beş b n Türk L rasına kadar, 8 nc  ve 11 nc  maddelerde yer alan h zmet b r mler  k  yüz ell  b n Türk L rasına
kadar, 12 nc  maddede yer alan h zmet b r m  beş yüz b n Türk L rasına kadar, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde yer alan
h zmet b r mler  se beş m lyon Türk L rasına kadar dar  para cezası uygulaması öngörmek ve hlal edenlere
bel rlenen m ktarda dar  para cezası karar tutanağı düzenlemek veya düzenletmekle görevl  ve yetk l d rler.”

h) 11/10/2011 tar hl  ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşk lat ve Görevler  Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamen n;

1) 23 üncü maddes n n yed nc  fıkrasının (c) ve (ç) bentler  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“c) Meslek crası esnasında sonucunu öngörerek veya görev n n gerekler ne aykırı hareket ederek veyahut
görev n n gerekler n  yapmakta hmal veya gec kme göstererek b r k ş n n ağır derecede olmayan engell l ğ ne
sebeb yet verenler n üç aydan b r yıla kadar meslekten geç c  men ed lmes ne karar ver l r. Bu f ller n beş yıl ç nde
tekrarı hâl nde ver lecek cezalarda alt ve üst sınırlar k  katı olarak uygulanır.

ç) Meslek crası esnasında sonucunu öngörerek veya görev n n gerekler ne aykırı hareket ederek veyahut
görev n n gerekler n  yapmakta hmal veya gec kme göstererek b r k ş n n ağır engell l ğ ne veya ölümüne sebeb yet
verenler n b r yıldan üç yıla kadar meslekten geç c  men ne karar ver l r. Bu f ller n beş yıl ç nde tekrarı hâl nde
meslekten sürekl  men kararı ver l r.”

2) 44 üncü maddes n n k nc , üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“(2) Denetç  Yardımcılığına atanab lmek ç n 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nc  maddes nde
sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdak  şartlar aranır:

a) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının görev alanına g ren ve yönetmel kle bel rlenen alanlarda en az dört yıllık
l sans eğ t m  veren yükseköğret m kurumlarından veya bunlara denkl ğ  Yükseköğret m Kurulu tarafından kabul
ed len yurt ç ndek  veya yurt dışındak  yükseköğret m kurumlarından mezun olmak.

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.
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(3) Denetç  Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl f len çalışmak ve st hdam ed ld kler  b r m tarafından
bel rlenecek konularda hazırlayacakları tez n, oluşturulacak tez jür s  tarafından kabul ed lmes  kaydıyla, yapılacak
yeterl k sınavına g rmeye hak kazanırlar. Süres  ç nde tezler n  sunmayan veya tezler  kabul ed lmeyenlere tezler n
sunmaları veya yen  b r tez hazırlamaları ç n altı ayı aşmamak üzere lave süre ver l r. Yeterl k sınavında başarılı
olanların Sağlık Denetç s  kadrolarına atanab lmeler , Yabancı D l B lg s  Sev ye Tesp t Sınavından asgar  (C)
düzey nde veya d l yeterl ğ  bakımından buna denkl ğ  kabul ed len ve uluslararası geçerl l ğ  bulunan başka b r
belgeye yeterl k sınavından t baren en geç k yıl ç nde sah p olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlara
veya sınava g rmeye hak kazandığı hâlde geçerl  mazeret  olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, b r yıl ç nde
k nc  kez sınav hakkı ver l r. Ver len lave süre ç nde tezler n  sunmayan veya k nc  defa hazırladıkları tezler  de

kabul ed lmeyenler, k nc  sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar le süres  ç nde yabancı
d l yeterl ğ  şartını yer ne get rmeyenler Denetç  Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta veya bağlı
kuruluşlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

(4) Denetç  Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yet şt r lmeler , yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterl k
sınavları le d ğer hususlar yönetmel kle düzenlen r.”

3) 47 nc  maddes n n b r nc , k nc  ve üçüncü fıkraları aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“(1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, mevzuatla kend ler ne ver len görevler , e-devlet uygulamalarına uygun
olarak daha etk n ve daha hızlı b ç mde yer ne get reb lmek ç n, bütün kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından;
sağlık h zmet  alanların, aldıkları sağlık h zmet n n gereğ  olarak lg l  sağlık kurum ve kuruluşuna vermek zorunda
oldukları k ş sel b lg ler  ve bu k mselere ver len h zmete l şk n b lg ler  her türlü vasıtayla toplamaya, şlemeye ve
paylaşmaya yetk l d r.

(2) Bakanlık ve bağlı kuruluşları şled ğ  k ş sel sağlık ver ler n  lg l  üçüncü k ş ler ve kamu kurum ve
kuruluşları le ancak bu k ş  ve kurumların bu ver lere er şeb leceğ  hususunda kanunen yetk l  olması hâl nde
görevler n  yapmalarına yetecek derecede paylaşab l r.

(3) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, mevzuatla kend ler ne ver len görevler  yer ne get reb lmek ç n gereken
b lg ler , kamu ve özel lg l  bütün k ş  ve kuruluşlardan stemeye yetk l d r. İlg l  k ş  ve kuruluşlar sten len b lg ler
vermekle yükümlüdür.”

ı) 11/10/2011 tar hl  ve 664 sayılı Atatürk Kültür, D l ve Tar h Yüksek Kurumu Teşk lat ve Görevler
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen n 21 nc  maddes n n k nc  fıkrası aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“(2) Yüksek Kurum ve Kurumlar, m llî savunma ve m llî güvenl ğe l şk n hususlar saklı kalmak kaydıyla,
görev alanıyla lg l  olarak gerekl  gördüğü b lg ler  bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve d ğer gerçek ve tüzel
k ş lerden Başbakan veya lg l  Bakan aracılığıyla stemeye yetk l d r. Kend ler nden b lg  stenen bütün kamu kurum
ve kuruluşları le d ğer gerçek ve tüzel k ş ler, bu b lg ler  zamanında ve eks ks z vermekle yükümlüdür. Bu şek lde
elde ed len b lg lerden t carî sır n tel ğ nde olanların g zl l ğ  korunur.”

) 9/6/1930 tar hl  ve 1700 sayılı Dah l ye Memurları Kanununun 2 nc  maddes n n b r nc  fıkrasının (B)
bend n n k nc  cümles  aşağıdak  şek lde yen den düzenlenm ş ve (C) bend nde yer alan “35 yaşını b t rmem ş”
bares  “otuz beş yaşını doldurmamış” şekl nde değ şt r lm şt r.

“Kaymakam adaylığı yazılı sınavına daha önce mülakatta üç defa başarısız olanlar katılamaz.”

j) 4/6/1937 tar hl  ve 3201 sayılı Emn yet Teşk latı Kanununun ek 29 uncu maddes n n b r nc  fıkrasında yer
alan “dışında kalan kadrolu veya sözleşmel  personel n” bares  “har c ndek  kadrolu veya sözleşmel  personel n”
şekl nde değ şt r lm şt r.

k) 18/12/1953 tar hl  ve 6200 sayılı Devlet Su İşler  Genel Müdürlüğünün Teşk lat ve Görevler  Hakkında
Kanunun 6 ncı maddes n n k nc  fıkrası aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“DSİ’de st hdam ed lecek Müfett ş Yardımcılarının g r ş ve yeterl k sınavlarının usul ve esasları, Müfett şl ğe
yükselmeler , görev, yetk  ve sorumlulukları, bunlarda aranacak özel şartlar le Teft ş Kurulu Başkanlığının çalışma
usul ve esasları ve d ğer hususlar yönetmel kle bel rlen r.”

l) 657 sayılı Kanunun;
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1) Ek 40 ıncı maddes  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“EK MADDE 40- Mesleğe özel yarışma sınavına tab  tutulmak suret yle alınan ve 36 ncı madden n “Ortak
Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bend nde sayılan kadrolara atanmak amacıyla kurumlarca
yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı; özel mevzuatında yer alan yaş şartına l şk n
hükümlere bağlı kalınmaksızın g r ş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının b r nc  günü t barıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak şekl nde uygulanır.

Özel kanunla kurulmuş d ğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma
sınavına tab  tutulmak suret yle yapılacak alımlarda da b r nc  fıkra hükmü uygulanır.”

2) Ek  (I) sayılı Ek Gösterge Cetvel n n “I- Genel İdare H zmetler  Sınıfı” bölümünün (h) bend nde yer alan
“denetmen yardımcısı” bares nden sonra gelmek üzere “veya uzman yardımcısı” bares  eklenm ş, ek  (IV) sayılı
Makam Tazm natı Cetvel n n 7 nc  sırasında yer alan “Türk İşb rl ğ  ve Koord nasyon Ajansı Da re Başkanı,” bares
“Türk İşb rl ğ  ve Koord nasyon Ajansı Başkanlığı Da re Başkanı,” şekl nde değ şt r lm şt r.

m) 21/12/1967 tar hl  ve 969 sayılı Tarım ve Köy şler  Bakanlığının Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner
Sermaye Ver lmes  Hakkında Kanunun 3 üncü maddes n n dördüncü fıkrasının b r nc  cümles nde yer alan “Bakanlık
kadro ve poz syonlarında çalışan personelden” bares  “Bakanlık kadro ve poz syonlarında bulunan personelden”
şekl nde değ şt r lm şt r.

n) 1/7/1976 tar hl  ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve K mses z Türk Vatandaşlarına
Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun;

1) 1 nc  maddes  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“MADDE 1- Sosyal güvenl k kuruluşlarının herhang  b r s nden her ne nam altında olursa olsun b r gel r veya
aylık hakkından yararlananlar le uzun vadel  s gorta kolları açısından zorunlu olarak s gortalı olunması gereken b r
şte çalışanlar veya nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar har ç olmak kaydıyla, Sosyal

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar ver len 65 yaşını doldurmuş Türk
vatandaşlarına, muhtaçlık hâl  devam ett ğ  müddetçe (1.620) gösterge rakamının memur aylık katsayısı le
çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

B r nc  fıkra kapsamına g renlerden, her ne nam altında olursa olsun her türlü gel rler toplamı esas alınmak
suret yle, hane ç nde k ş  başına düşen ortalama aylık gel r tutarı 16 yaşından büyükler ç n bel rlenm ş olan asgar
ücret n aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olanlar le aynı tutardan fazla gel r sağlaması mümkün olan k mseler
muhtaç kabul ed lemez ve kend ler ne aylık bağlanamaz.

65 yaşın tesp t nde, doğum tar hler nde yapılmış düzeltmeler nazara alınmaz.”

2) 2 nc  maddes  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“MADDE 2- 65 yaşını doldurmamış olmasının yanı sıra;

a) Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ett remeyecek şek lde engell  olduklarını lg l  mevzuatı
çerçeves nde alınacak sağlık kurulu raporu le kanıtlayan, 18 yaşını dolduran Türk vatandaşı engell lerden; sosyal
güvenl k kuruluşlarının herhang  b r s nden her ne nam altında olursa olsun b r gel r veya aylık hakkından
yararlananlar le uzun vadel  s gorta kolları açısından zorunlu olarak s gortalı olunması gereken b r şte çalışanlar veya
nafaka bağlanmış ya da nafaka bağlanması mümkün olanlar har ç olmak üzere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar ver lenlere muhtaçlık hâl  devam ett ğ  müddetçe (4.860) gösterge
rakamının memur aylık katsayısı le çarpımından bulunacak tutarda,

b) İlg l  mevzuatı çerçeves nde alınacak sağlık kurulu raporu le engell  olduklarını kanıtlayan, 18 yaşını
dolduran ve taleb ne rağmen Türk ye İş Kurumu tarafından şe yerleşt r lemem ş olan Türk vatandaşlarından; sosyal
güvenl k kuruluşlarının herhang  b r nden her ne nam altında olursa olsun b r gel r veya aylık hakkından yararlananlar
le uzun vadel  s gorta kolları açısından zorunlu olarak s gortalı olunması gereken b r şte çalışanlar veya nafaka

bağlanmış ya da nafaka bağlanması mümkün olanlar har ç olmak üzere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
tarafından muhtaç olduğuna karar ver lenlere muhtaçlık hâl  devam ett ğ  müddetçe (3.240) gösterge rakamının memur
aylık katsayısı le çarpımından bulunacak tutarda,
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aylık bağlanır.

Nafaka bağlanan veya nafaka bağlanması mümkün olanlar le sosyal güvenl k kuruluşlarının herhang  b r nden
her ne nam altında olursa olsun gel r veya aylık hakkından yararlanan durumunda ya da uzun vadel  s gorta kolları
açısından zorunlu olarak s gortalı olunması gereken b r şte çalışan durumunda kend s ne bakmakla yükümlü b r
yakını bulunan engell  çocuklar har ç olmak kaydıyla; Türk vatandaşı olan, 18 yaşını tamamlamamış ve lg l  mevzuatı
çerçeves nde alınacak sağlık kurulu raporu le engell  oldukları kanıtlanmış durumundak  engell  yakınlarının bakımını
üstlenen Türk vatandaşlarından, her ne nam altında olursa olsun her türlü gel rler toplamı esas alınmak suret yle hane
ç nde k ş  başına düşen ortalama aylık gel r tutarı 16 yaşından büyükler ç n bel rlenm ş olan asgar  ücret n aylık net

tutarının 1/3’ünden daha az olan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar
ver lenlere muhtaçlık hâl  devam ett ğ  müddetçe ve bakım l şk s n  f len gerçekleşt rmeler  kaydıyla, (3.240)
gösterge rakamının memur aylık katsayısı le çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

B r nc  fıkranın (a) ve (b) bentler  kapsamına g ren engell lerden veya k nc  fıkra gereğ nce aylık bağlanacak
engell  yakınlarından, her ne nam altında olursa olsun her türlü gel rler toplamı esas alınmak suret yle, hane ç nde k ş
başına düşen ortalama aylık gel r tutarı, 16 yaşından büyükler ç n bel rlenm ş olan asgar  ücret n aylık net tutarının
1/3’ünden fazla olanlar le aynı tutardan fazla gel r sağlaması mümkün olan k mseler muhtaç kabul ed lemez ve
kend ler ne aylık bağlanamaz.

65 yaşın doldurulmasından önce bu madde hükümler ne göre bağlanmış olan aylıkların aynı şek lde
ödenmes ne devam olunur. Bu Kanunun 1 nc  maddes ne göre aylık bağlananlardan başkasının yardımı olmaksızın
hayatını devam ett remeyecek kadar engell  olduklarını lg l  mevzuatına göre alacakları sağlık kurulu raporu le
kanıtlayanlara da b r nc  fıkranın (a) bend ne göre aylık bağlanır. Aylık bağlanmasına esas teşk l eden engell l k oranı
değ şen k ş ler n aylıkları durumlarına göre yen den tesp t olunur. Engell l k oranı, bu Kanuna göre aylık bağlanması
gereken oranın altına düşen k ş ler le üçüncü fıkrada bel rt len aylık ortalama gel r tutarından fazla gel r elde etmeye
başlayan k ş ler n aylıkları kes l r.

İk nc  fıkra kapsamına g ren 18 yaşından küçük engell ler, 5510 sayılı Sosyal S gortalar ve Genel Sağlık
S gortası Kanununun 60 ıncı maddes n n b r nc  fıkrasının (c) bend n n (3) numaralı alt bend  kapsamına g renlere
l şk n hükümler çerçeves nde genel sağlık s gortasından yararlandırılır. Bu engell ler n bakımı amacıyla k nc  fıkraya

göre aylık bağlanacak k ş lerden genel sağlık s gortalısı veya bakmakla yükümlü olunan k ş  durumunda olmayanlar
5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddes n n b r nc  fıkrasının (c) bend n n (1) numaralı alt bend  kapsamında kabul ed l r.

B r nc  fıkra hükümler ne göre aylık almaya hak kazanacak şek lde engell  olduğunu belgeleyen ve herhang
b r sosyal güvenl k kurumundan yet m olarak aylık veya gel r almakta olan çocuklardan bu kurumlardan aldıkları
aylık veya gel r toplamı tutarları, bu madde gereğ nce durumlarına göre ödeneb lecek tutardan daha az olanlara;
aradak  fark lg l  sosyal güvenl k kurumu tarafından (b rden fazla sosyal güvenl k kurumundan aylık veya gel r
alanlar ç n yalnızca terc h edecekler  b r sosyal güvenl k kurumu tarafından) öden r ve bu şek lde ödenen tutarlar
Haz neden tahs l ed l r.”

3) 3 üncü maddes n n b r nc  fıkrasında geçen “Emekl  Sandığına” bares , “Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıflarına” şekl nde, k nc  fıkrasında geçen “Sosyal Güvenl k Kurumu” bares , “A le ve Sosyal
Pol t kalar Bakanlığı” şekl nde ve 4 üncü maddes nde geçen “usul ve kullanılacak belgeler, Mal ye ve Sosyal Güvenl k
Bakanlıklarınca” bares  “usul ve esaslar le kullanılacak belgeler, Mal ye Bakanlığı le A le ve Sosyal Pol t kalar
Bakanlığı tarafından” şekl nde değ şt r lm şt r.

4) 8 nc  maddes n n b r nc  ve k nc  fıkraları aşağıdak  şek lde değ şt r lm ş, aynı madden n üçüncü fıkrası
yürürlükten kaldırılmış ve mevcut dördüncü fıkrasında yer alan “Kurum” bares  “A le ve Sosyal Pol t kalar
Bakanlığı” şekl nde değ şt r lm şt r.

“1 nc  ve 2 nc  maddeler n kapsamına g renlere A le ve Sosyal Pol t kalar Bakanlığınca aylık bağlanır ve
Bakanlık bütçes n n lg l  tert b nden öden r. A le ve Sosyal Pol t kalar Bakanlığı le Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıfları, gerekt ğ nde; aylık almak ç n başvuranların kend ler n n ve nafaka yükümlüler n n gel r, yaşam
düzey  ve varlıkları hakkında, bel rleyeceğ  yöntemlerle nceleme yapmaya ve yaptırmaya, özel veya resm  dare,
müessese ve ortaklarından ve şahıslardan b lg  ve belge stemeye yetk l d r.

Aylık bağlanmasında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sosyal nceleme raporları ve
gerekt ğ nde sağlık kurulu raporları da d kkate alınarak lg l ler n bu Kanuna göre aylık bağlanması şartlarını ha z
oldukları yönünde ver lm ş kararlar esas alınır. Aylık bağlama şlem  sırasında veya aylık bağlandıktan sonra yapılacak
ncelemeler sonucunda, aylık bağlama kararını etk leyeb lecek yanlışlık veya eks kl kler n tesp t ed lmes  hâl nde, bu
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durum lg s ne göre Vakıflara, aylık bağlanana veya bağlanacak olana ve gerekt ğ nde lg l  darelere Vakıf veya
Bakanlık tarafından b ld r l r. Aylık bağlanmış veya bağlanacak olanlara yapılacak b ld r mler n adel  taahhütlü posta
le gönder lmes  esastır. Aylık bağlanmış olanlarla lg l  eks kl kler n veya yanlışlıkların g der lmemes  hâl nde,

tebl gat tar h nden t baren üç aylık süren n sona erd ğ  tar h n ç nde bulunduğu ödeme dönem n n sonunda aylık
kesme veya düzeltme şlem  yapılır ve fazla ödenen tutarlar ger  alınır. Aylık bağlanmasına esas rapor ve belgeler
gerçeğ ne aykırı olarak düzenleyenler le bu n tel ktek  rapor ve belgelere dayanarak aylık aldığı tesp t ed lenler
hakkında 26/9/2004 tar hl  ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümler ne göre şlem yapılır.”

5) Geç c  2 nc  maddes nden sonra gelmek üzere aşağıdak  geç c  madde eklenm şt r.

“GEÇİCİ MADDE 3- Bu madden n yürürlüğe g rd ğ  tar he kadar bu Kanun kapsamında yers z veya fazla
ödenm ş aylıklar sebeb yle lg l ler adına çıkarılmış olan borç ve para cezaları le bunlara l şk n fa zler terk n ed lm ş
sayılır ve haklarında herhang  b r adl , dar  ve cra  tak bat yapılmaz.”

6) Ek 1 nc  maddes  le ek 2 nc  maddes n n b r nc  fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

o) 9/1/1985 tar hl  ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenl k Bakanlığının Teşk lat ve Görevler  Hakkında
Kanunun;

1) 15 nc  maddes n n k nc  fıkrası aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“İş Müfett ş  Yardımcılarının g r ş ve yeterl k sınavlarının usul ve esasları, İş Müfett şl ğ ne yükselmeler ,
görev, yetk  ve sorumlulukları, bunlarda aranacak özel şartlar, Başkanlığın çalışma usul ve esasları le d ğer hususlar
yönetmel kle bel rlen r.”

2) 29 uncu maddes n n üçüncü fıkrası aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“Yurt dışı sürekl  göreve, yurt dışı şç  h zmetler  uzmanları, Bakanlık merkez teşk latında ve bağlı ve lg l
kuruluşlarında da re başkanı ya da daha üst görevlerde bulunanlardan bu görevlerde en az b r tam yıl çalışmış olanlar,
Bakanlık ve Sosyal Güvenl k Kurumu Başkanlığı merkez teşk lâtında mesleğe yarışma sınavıyla g rm ş olanlardan
yeterl kler n  aldıktan sonra en az yed  yıl çalışmış olanlar, çıkarılacak yönetmel kle bel rlenen esaslar dâh l nde
atanab l rler. Yurt dışı görev süres  en çok üç yıldır; bu süre h zmet n gerekt rd ğ  hâllerde Bakan onayı le b r yıla
kadar uzatılab l r. Yurt dışı kadrolarına atanacakların, atanma tar h nde yönetmel kte bel rt len yabancı d ller n
b r nden Yabancı D l B lg s  Sev ye Tesp t Sınavından en az (C) düzey nde veya d l yeterl l ğ  bakımından buna
denkl ğ  kabul ed len ve uluslararası geçerl l ğ  bulunan başka b r belgeye sah p olması zorunludur. Ancak, Türkçe’n n
ve Türk lehçeler n n konuşulduğu ülkelere sürekl  görevle atanma durumunda yabancı d l belges  şartı aranmaz. Yurt
dışı atamalarına l şk n usul ve esaslar yönetmel kle bel rlen r.”

3) Ek 2 nc  maddes nden sonra gelmek üzere aşağıdak  ek madde eklenm şt r.

“EK MADDE 3- İş Sağlığı ve Güvenl ğ  Genel Müdürlüğü le İş Sağlığı ve Güvenl ğ  Enst tüsü Müdürlüğü
kadrolarında görev yapan tab plere; ş yerler nde ş sağlığı ve güvenl ğ n n sağlanması, ş kazaları ve meslek
hastalıklarının önlenmes ne l şk n proje ve araştırma le sağlık gözet m  çalışmalarının yapılması, sonuç
raporlarının üret lmes , sektörel meslek hastalıkları rehber n n hazırlanması, ş sağlığı ve güvenl ğ  alanında ölçüm,
anal z, tekn k kontrol, r sk anal z  ve değerlend rmes , ş yer  hek m , ş güvenl ğ  uzmanı ve d ğer sağlık personel n n
eğ t mler  ve belgelend r lmeler , çalışma ortamına yönel k gerekl  kontrol, nceleme ve araştırmalar le f z ksel,
k myasal ve b yoloj k etmenlerle lg l  ölçüm ve laboratuvar anal zler  g b  ş sağlığı ve güvenl ğ  h zmetler ne yönel k
yapmış olduğu h zmetler esas alınmak suret yle Mal ye Bakanlığının uygun görüşü üzer ne Çalışma ve Sosyal
Güvenl k Bakanlığınca bel rlenecek usul ve esaslar çerçeves nde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge
dâh l) %400’ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılır. Ek ödemeye hak kazanılmasında ve ödemen n yapılmasında
aylıklara l şk n hükümler uygulanır ve damga verg s  har ç herhang  b r verg ye tab  tutulmaz. Bu madde kapsamında
ödeme yapılan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen n ek 9 uncu maddes ne göre ödeme yapılmaz.”

ö) 19/2/1985 tar hl  ve 3154 sayılı Enerj  ve Tab  Kaynaklar Bakanlığının Teşk lat ve Görevler  Hakkında
Kanunun;

1) 13 üncü maddes n n k nc  fıkrasının b r nc  cümles  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“Denet me tab  olan gerçek ve tüzel k ş ler, g zl  dah  olsa bütün belge, defter ve b lg ler  talep ed ld ğ
takd rde braz etmek, para ve para hükmündek  evrakı ve ayn yatı lk talep hâl nde göstermek, sayılmasına ve

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130802-1.htm

29 / 47 15.05.2019 15:36



ncelenmes ne yardımcı olmakla mükelleft r.”

2) 31/A maddes n n k nc , üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“Enerj  ve Tab  Kaynaklar Denetç  Yardımcılığına atanab lmek ç n 14/7/1965 tar hl  ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48 nc  maddes nde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdak  şartlar aranır:

a) En az dört yıllık eğ t m veren hukuk, s yasal b lg ler, kt sad  ve dar  b l mler, kt sat, şletme, m marlık ve
mühend sl k fakülteler  le Bakanlığın görev alanına g ren ve yönetmel kle bel rlenen fakültelerden veya bunlara
denkl ğ  Yükseköğret m Kurulu tarafından kabul ed len yurt ç ndek  ve yurt dışındak  yükseköğret m kurumlarından
mezun olmak.

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.

Enerj  ve Tab  Kaynaklar Denetç  Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl f len çalışmak ve st hdam ed ld kler
b r m tarafından bel rlenecek konularda hazırlayacakları tez n, oluşturulacak tez jür s  tarafından kabul ed lmes
kaydıyla, yapılacak yeterl k sınavına g rmeye hak kazanırlar. Süres  ç nde tezler n  sunmayan veya tezler  kabul
ed lmeyenlere tezler n  sunmaları veya yen  b r tez hazırlamaları ç n altı ayı aşmamak üzere lave süre ver l r. Yeterl k
sınavında başarılı olanların denetç  kadrolarına atanab lmeler , Yabancı D l B lg s  Sev ye Tesp t Sınavından asgar  (C)
düzey nde veya d l yeterl ğ  bakımından buna denkl ğ  kabul ed len ve uluslararası geçerl l ğ  bulunan başka b r
belgeye yeterl k sınavından t baren en geç k  yıl ç nde sah p olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlara
veya sınava g rmeye hak kazandığı hâlde geçerl  mazeret  olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, b r yıl ç nde
k nc  kez sınav hakkı ver l r. Ver len lave süre ç nde tezler n  sunmayan veya k nc  defa hazırladıkları tezler  de

kabul ed lmeyenler, k nc  sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar le süres  ç nde yabancı
d l yeterl ğ  şartını yer ne get rmeyenler Enerj  ve Tab  Kaynaklar Denetç  Yardımcısı unvanını kaybeder ve
Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Denetç  Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yet şt r lmeler , yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterl k sınavları
le d ğer hususlar yönetmel kle düzenlen r.”

p) 3/5/1985 tar hl  ve 3194 sayılı İmar Kanununun;

1) 8 nc  maddes n n b r nc  fıkrasının (b) bend n n dördüncü cümles  le k nc  fıkrasının üçüncü cümles
aşağıdak  şek lde yen den düzenlenm ş, (c) bend nden sonra gelmek üzere aşağıdak  bentler eklenm şt r.

“Bu planlar onay tar h nden t baren beled ye başkanlığınca tesp t ed len lan yerler nde ve lg l  dareler n nternet
sayfalarında b r ay süreyle eş zamanlı olarak lan ed l r.”

“Onay tar h nden t baren val l kçe tesp t ed len lan yer nde ve lg l  dareler n nternet sayfalarında b r ay süreyle eş
zamanlı olarak lan ed l r.”

“ç) Bakanlıkça bel rlenen tanımlar ve esaslara göre hazırlanıp onaylanan hal hazır har talar, plan, plan
değ ş kl ğ  ve rev zyonları, parselasyon planları, yapı ruhsatı ve yapı kullanma z n belgeler le mar mevzuatına
konu ed len d ğer coğraf  ver  ve b lg ler n, lg l  dareler le kurum ve kuruluşlarca; Bakanlar Kurulunca bel rlenen
usul ve esaslara uygun şek lde ve sayısal olarak; üret lmes , elektron k ortamda lan ed lmes , Bakanlıkça tes s
ed lecek elektron k ortam üzer nden paylaşılması, arş vlenmes  ve güncellenmes  zorunludur. Yapı ruhsatına l şk n
şlemlerde bu ver ler esas alınır.

d) Araz  kullanımı ve yapılaşmada sadece mekânsal stratej  planları, çevre düzen  planları ve mar planları
kararlarına uyulur. Üst kademe planları Bakanlıkça onaylanan bu Kanunun st snası olan alanlar le korumaya yönel k
d ğer özel kanunlara tab  alanlara l şk n alt kademe planların onay, askı ve kes nleşme şlemler  bu Kanunun 9 uncu
maddes ne göre gerçekleşt r l r. Alt kademe planların, üst kademe planların kes nleşt ğ  tar hten t baren en geç b r yıl
ç nde lg l  darece üst kademe planlara uygun hale get r lmes  zorunludur. Aks  halde, üst kademe planları onaylayan

kurum ve kuruluşlar alt kademe planları en geç altı ay ç nde uygun hale get r r ve resen onaylar. Bu süre ç nde ruhsat
şlemler , yürürlükte olan uygulama mar planına göre gerçekleşt r l r. Bu bent uyarınca yapılacak şlemlerde bu

madden n (c) bend  hükümler ne uyulur.

e) Kamu kurum ve kuruluşları veya plan müell fler ; lg l  kamu kurum ve kuruluşlarından plana l şk n
görüşler n  alır. Kurum ve kuruluşlar, görüşler n  en geç otuz gün çer s nde b ld rmek zorundadır. Görüş b ld r lmes
ç n etüt ve anal z g b  uzun sürel  çalışma yapılması gereken hallerde lg l  kamu kurum ve kuruluşlarının taleb
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üzer ne otuz günü geçmemek üzere lave süre ver l r. Bu süre çer s nde görüş b ld r lmed ğ  takd rde plan hakkında
olumsuz b r görüşün bulunmadığı kabul ed l r.

f) Kentsel asgar  standartlar, Bakanlıkça bel rlenen esaslar doğrultusunda çevre düzen  planı le bel rleneb l r.
Uygulamaya l şk n kararlar, yören n koşulları, parsel n bulunduğu bölgen n genel özell kler , yapının n tel ğ  ve
ht yacı, er ş leb l rl k, sürdürüleb l rl k, çevreye etk s  d kkate alınarak ve ölçüler  ver lerek Bakanlıkça bel rlenen

esaslara göre uygulama mar planında bel rlen r.

g) Bakanlık; lg l  dareler, kamu kurum ve kuruluşları le gerçek ve tüzel k ş ler tarafından yapılan mekansal
planlamaya, har ta ve parselasyona, etüt ve projelend rmeye, yapı ruhsatı ve yapı kullanma zn  düzenlemeye, enerj
k ml k belges  hazırlanmasına l şk n ş ve şlemler le yapı malzemeler n ; denetlemeye, aykırılıklar hakkında şlem
tes s etmeye, aykırılıkları g dererek mevzuata uygun hale get rmeye yönel k değ ş kl k yapmaya ve onaylamaya, yapı
tat l tutanağı tanz m etmeye, mühürlemeye, yıkım kararı almaya ve yıkımı gerçekleşt rmeye, lg l ler hakkında dar
yaptırım kararı vermeye yetk l d r. Bu görevlerden, yapı tat l tutanağı tanz m etmeye, mühürlemeye ve yıkım kararına
l şk n rapor düzenleme ş  le denetlemeye l şk n görevler, Bakanlığın merkez ve taşra teşk latında, denetç  belges n

ha z personel tarafından gerçekleşt r l r. İlg l ler Bakanlık denetç ler  tarafından sten len her türlü b lg  ve belgey ,
sten len süre çer s nde vermek zorundadırlar. Bakanlık denetç ler n n seç m , eğ t mler , görev, yetk  ve

sorumlulukları le çalışma usul ve esasları Bakanlıkça bel rlen r.

ğ) Büyükşeh r beled yes  sınırının l sınırı olması neden yle mahalleye dönüşen, nüfusu 5.000’ n altında kalan
ve kırsal yerleş m özell ğ  devam eden yerlerdek  uygulamalar, büyükşeh r beled ye mecl s nce aks ne b r karar
alınmadıkça, uygulama mar planı yapılıncaya kadar 27 nc  madde hükümler ne göre yürütülür. Kırsal alanlarda ş yer
açma ve çalışma zn ; kad mden kalan veya yapıldığı tar htek mevzuat kapsamında yola cephes  olmaksızın
nşa ed len yapılar le köy yerleş k alanlarda kalan yapılara kırsal yapı belges ne, yerleş k alan sınırı dışındak  d ğer

yapılara se yapı kullanma z n belges ne göre ver l r. Köylerde bulunan konutlarda, ş yer  açma ve çalışma zn
alınarak ev pans yonculuğu yapılab l r. Kamuya a t b r yaya veya taşıt yoluna cephe sağlanmadan yapı nşa ed lemez,
parsel oluşturulamaz. Yerleşme ve yapılaşma özell kler , m mar  doku ve karakter , gel şme düzey ve potans yel
açısından önem arz eden köylerde bu özell kler  korumak, gel şt rmek ve yaşatmak amacıyla muhtarlık katılımı le
lg l  darelerce köy tasarım rehberler  hazırlanab l r. Köy tasarım rehberler  lg l  dare mecl s  kararı le onaylanır ve

uygulanır.

h) Köylerde ve kırsal özell k gösteren d ğer yerleşmelerde yapıların etüt ve projeler  lg l  daren n veya
Bakanlığın taşra teşk latının m mar ve mühend sler  tarafından hazırlanab l r. Bakanlıkça; bu Kanun kapsamındak
yerleşmelere l şk n enerj  ver ml , kl m duyarlı ve ekoloj k özell kl  plan ve projeler hazırlanab l r veya
hazırlattırılab l r, bu n tel kl  yapılar nşa ed leb l r veya uzun vadel  kred lend r lmek suret yle destekleneb l r.

ı) Har ta, plan, etüt ve projeler; dare ve lg l  kanunlarında açıkça bel rt len yetk l  kuruluşlar dışında meslek
odaları dah l başka b r kurum veya kuruluşun v ze veya onayına tab  tutulamaz, tutulması stenemez. V ze veya onay
yaptırılmaması ve benzer  nedenlerle müell fler veya bunlara a t kuruluşların büro tesc ller  ptal ed lemez veya
yen lenmes  h çb r şek lde gec kt r lemez. Müell flerden bu hükmü ortadan kaldıracak şek lde taahhütname talep
ed lemez.

) İdarelerce onaylanmış; mevcut durumu gösteren hal hazır har talar, parselasyon planları le tekn k ve dar
düzenlemeler  çeren bu Kanun kapsamındak  planların değ ş kl k ve rev zyonlarında lk müell f n görüşü veya zn
aranmaz.

j) İlg l  dareler, Bakanlıkça bel rlenen esaslara göre m mar  estet k kom syonu kurar. Kom syon, yapıların ve
onaylı m mar  projeler n n özgün f k r fade ed p etmed ğ ne karar vermeye yetk l d r. Özgün f k r fade
etmeyenlerde yapılacak değ ş kl klerde lk müell f n görüşü aranmaz. Özgün f k r fade eden m marlık eser ve
projeler nde; eser sözleşmes nde şleme zn  ver lenler le eser n bütünlüğünü bozmadığına, estet k görünümünü
değ şt rmed ğ ne, tekn k, yönetsel amaçlar ve kullanım amacı neden yle zorunlu olduğuna karar ver len değ ş kl kler
müell f n n zn  alınmaksızın yapılab l r. Bu durumda lk müell f tarafından talep ed leb lecek tel f ücret ; lg l  meslek
odasınca bel rlenen m mar  proje asgar  h zmet bedel n n, tamamlanan yapılarda yüzde y rm s n , nşaatı süren
yapılarda yüzde on beş n  geçemez.”

2) 27 nc  maddes  başlığıyla b rl kte aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“Köylerde yapılacak yapılar ve uyulacak esaslar

MADDE 27- Beled ye ve mücav r alanlar dışında köyler n köy yerleş k alanlarında, c varında ve mezralarda
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yapılacak konut, entegre tes s n tel ğ nde olmayan ve mar planı gerekt rmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar le
köyde oturanların ht yaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahves , köy lokantası, tanıtım ve
teşh r büfeler  ve köy halkı tarafından kurulan ve şlet len kooperat fler n şletme b nası g b  yapılar ç n yapı ruhsatı
aranmaz. Ancak etüt ve projeler n n val l kçe ncelenmes , muhtarlıktan yazılı z n alınması ve bu yapıların yöresel
doku ve m mar  özell klere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projeler n sorumluluğu
müell f  olan m mar ve mühend slere a tt r. Bu yapılar val l kçe ulusal adres b lg  s stem ne ve kadastro planlarına
şlen r. Köy yerleş k alan sınırları dışında kalan ve entegre tes s n tel ğ nde olmayan ve mar planı gerekt rmeyen tarım

ve hayvancılık amaçlı yapıların yapı ruhsatı alınarak nşa ed lmes  zorunludur. Tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların
denet m ne yönel k fennî mesul yet 28 nc  madde hükümler ne göre m mar ve mühend slerce üstlen l r.

Onaylı üst kademe planlarda aks ne hüküm bulunmadığı hâllerde köy yerleş k alan sınırları ç nde, jeoloj k
açıdan üzer nde yapı yapılmasında mahzur bulunan alanlar le köyün ana yolları ve gen şl kler , hâl hazır har ta veya
kadastro paftaları üzer nde l özel dareler nce bel rlen r. Bel rlenen yollar, fraz ve tevh t suret yle uygulama mar
planı kararı aranmaksızın kamu yararı kararı alınarak oluşturulur.

Köy yerleş k alan sınırı çer s nde, 3/7/2005 tar hl  ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Araz  Kullanımı Kanunu
hükümler  uygulanmaz.

Köy yerleş k alan sınırlarının parseller  bölmes  durumunda yerleş k alan sınırı 5403 sayılı Kanun hükümler ne
tab  olmaksızın fraz hattı olarak kabul ed l r.

İl çevre düzen  planında açıkça bel rt lmed ğ  takd rde, ht yaç duyulması hâl nde, köyün gel şme potans yel
ve gel şme düzey  de d kkate alınarak köy yerleş k alan sınırları ve özel kanunlara l şk n hükümler saklı kalmak
kaydıyla bu alanlarda yapılaşma kararı ve fraz şartları beled ye sınırı l sınırı olan yerlerde büyükşeh r beled ye
mecl s , d ğer yerlerde l genel mecl s  kararı le bel rlen r. Tesp tler kadastro paftasına şlenerek tapu s c l nde
bel rt l r. İht yaç duyulması hâl nde mevcut köy yerleş k alan sınırları l genel mecl sler nce yen den bel rleneb l r.

İmar planı olmayan köy yerleş k alanı sınırları çer s nde köyün ht yacına yönel k olarak lk ve orta öğret m
tes s , badet yer , sağlık tes s , güvenl k tes s  g b  yapılar ç n mar planı şartı aranmaz. Ancak yer seç m , val l kçe
oluşturulan b r kom syonca hâl hazır har ta veya kadastro paftaları üzer nde kes n sınırları le bel rlen r. Bu yapı ve
tes slere uygulama projeler ne göre lg l  yatırımcı kamu kurum ve kuruluşu adına yapı ruhsatı ve yapı kullanma zn
ver l r.

Bu madden n uygulanmasına l şk n hususlar Bakanlıkça hazırlanan yönetmel kle bel rlen r.”

3) Ek 4 üncü maddes  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“EK MADDE 4- Mera, yaylak ve kışlakların geleneksel kullanım amacıyla geç c  yerleşme yer  olarak uygun
görülen kısımları val l kçe bu amaçla kurulacak b r kom syon tarafından tesp t ed l r. Bu yerler n ot bedel
alınmaksızın tahs s amacı değ şt r lerek tapuda Haz ne adına tesc ller  yapılır. Bu taşınmazlar, bu madde kapsamında
kullanılmak ve değerlend r lmek üzere, beled ye ve mücav r alan sınırları ç nde kalanlar lg l  beled yeler ne, d ğer
alanlarda kalanlar se l özel dareler ne veya özel kanunlarla bel rlenen lg l  darelere tahs s ed l r. Özel kanunlar
kapsamı dışında kalan alanlarda beled yes nce veya l özel dares nce geç c  yerleşme alanının vaz yet planı ve
yapılaşma şartları hazırlanır ve onaylanır. Bu taşınmazlardan kamu h zmetler  ç n gerekl  olanların dışındak ler, l özel
dares nce veya beled yes nce ve özel kanunlarla bel rlenm ş alanlarda lg l  darece kadastro ver ler  şlenm ş

hâl hazır har talar üzer ne yapılmış vaz yet planına veya onaylı mar planına uygun olarak talep sah pler ne bedel
karşılığında y rm  dokuz yıla kadar tahs s ed leb l r. Bu yerlerde umum  ve kamusal yapılar har ç, nşa ed lecek
yapıların kat aded  bodrum har ç olmak üzere k y , yapı nşaat alanı 200 metrekarey  geçemez. Bu yapıların yöresel
m mar ye uygun ve yöresel malzeme kullanılmak suret yle yapılması zorunludur. Bu fıkranın uygulanmasına, bu fıkra
kapsamında tahs s ed lecek mera, yaylak ve kışlakların l genel ndek  toplam mera, yaylak ve kışlakların b nde beş n
geçmemek üzere oranının bel rlenmes ne, bu yerler n k ralanmak suret yle tahs s ne, tahs s süreler ne, yıllık k ra bedel
taşınmazın emlak verg s ne esas metrekare b r m bedel  toplamının yüzde b r nden az olmamak üzere tahs s
bedeller n n bel rlenmes ne, tahs l ed len bedeller n n yarısı Haz ne payı olarak genel bütçeye gel r kayded lmek, d ğer
yarısı se lg l  beled yeye veya l özel dares ne a t olmak üzere gel rler n kullanım şekl ne, tahs s süres n n sona
ermes ne, kom syonun oluşumuna ve d ğer konulara l şk n esas ve usuller, İç şler  Bakanlığı, Mal ye Bakanlığı, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşler  Bakanlığı le Kültür ve Tur zm Bakanlığının uygun görüşler
alınarak Bakanlıkça hazırlanan yönetmel kle bel rlen r.

Mera, yaylak ve kışlakların 2634 sayılı Kanun uyarınca lan ed len tur zm merkezler  le kültür ve tur zm
gel ş m bölgeler  kapsamında kalan kısımları, ot bedel  alınmaksızın tahs s amacı değ şt r lerek tapuda Haz ne adına
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tesc l ed l r ve bu yerler, 2634 sayılı Kanun çerçeves nde kullanılmak ve değerlend r lmek üzere Kültür ve Tur zm
Bakanlığına tahs s ed l r.”

r) 7/6/1985 tar hl  ve 3224 sayılı Türk D ş Hek mler  B rl ğ  Kanununun;

1) 11 nc  maddes n n b r nc  fıkrasının (f) bend  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“f) Faal yet alanı ç ndek  muayene ve tedav  ücretler ne l şk n rehber tar fe tekl f  hazırlayarak B rl k Merkez
Yönet m Kuruluna göndermek,”

2) 26 ncı maddes n n b r nc  fıkrasının (e) bend  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“e) Odaların faal yet alanı ç ndek  muayene ve tedav  ücretler ne l şk n rehber tar fe tekl fler n  tasd k
etmek,”

3) 40 ıncı maddes  başlığıyla b rl kte aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“Rehber tar fe bel rlenmes

MADDE 40- Oda Yönet m Kurulları her yıl aralık ayı ç nde, d ş hek mler n n uygulayacakları muayene ve
tedav  ücretler ne l şk n b r rehber tar fe hazırlayarak B rl k Merkez Yönet m Kuruluna gönder rler.

B rl k Merkez Yönet m Kurulu, rehber tar fe tekl fler n  aynen veya gerekl  gördüğü değ ş kl kler  yaparak
tasd k eder ve bu tar feler  Sağlık Bakanlığına b ld r r.”

s) 8/1/1986 tar hl  ve 3254 sayılı Meteoroloj  Genel Müdürlüğü Teşk lat ve Görevler  Hakkında Kanunun 32/A
maddes  başlığıyla b rl kte aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“Meteoroloj  Uzmanlığı

MADDE 32/A- Genel Müdürlük merkez teşk latında, görev alanına g ren konularda çalıştırılmak üzere
Meteoroloj  Uzmanı le Meteoroloj  Uzman Yardımcısı st hdam ed l r.”

ş) 27/10/1999 tar hl  ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 221 nc  maddes n n üçüncü fıkrası aşağıdak  şek lde
değ şt r lm şt r.

“İlg l lerden tahs l ed lecek fazla çalışma ücretler n n m ktarı ve tahs l ne l şk n usul ve esaslar Bakanlar
Kurulunca tesp t ed l r. Fazla çalışma ücret  olarak yatırılan tutarlar, personel n fazla çalışma süres , görev yapmış
olduğu yer, görev n n önem ve güçlüğü, sınıfı, kadro unvanı g b  hususlar d kkate alınmak suret yle bel rlenecek usul
ve esaslar dâh l nde Gümrük ve T caret Bakanlığı taşra teşk latına a t kadro ve poz syonlarda bulunanlardan thalat ve
hracat, g r ş ve çıkış şlemler n n yapıldığı gümrük dareler nde gümrük şlemler n  yürüten memurlar (375 sayılı

Kanun Hükmünde Kararname ek  (II) sayılı Cetvel kapsamında yer alan kadrolarda bulunanlar har ç) ve 14/7/1965
tar hl  ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddes n n (B) fıkrasına göre çalışan sözleşmel personele
ödenmek üzere Ankara Gümrük Muhasebe B r m  hesabına aktarılır. Söz konusu ödemeler, Mal ye Bakanlığının
uygun görüşü alınarak aylık m ktarı (36.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak
tutarı geçmemek üzere, Gümrük ve T caret Bakanı tarafından tesp t ed l r. Bu fıkra uyarınca personele her ay
yapılacak fazla çalışma ücret n n net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen n ek 9 uncu maddes  uyarınca
kadro ve görev unvanı veya poz syon unvanı t barıyla tesp t ed lm ş olan ek ödemen n net tutarından az olamaz. 375
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen n ek 9 uncu maddes  uyarınca Gümrük ve T caret Bakanlığı personel ne
yapılacak ödemeler de Ankara Gümrük Muhasebe B r m ne aktarılan tutarlardan karşılanır. Bu madde uyarınca
yapılan ödemelerden sonra yıl sonu t barıyla hesapta kalan tutar, tak p eden ocak ayı sonuna kadar bütçeye gel r
kayded l r. Bu madde kapsamında personele yapılması gereken ödemeler n Ankara Gümrük Muhasebe B r m
hesabına aktarılan tutarı aşması hâl nde, aradak  fark Mal ye Bakanlığı tarafından personel g derler n  karşılama
ödeneğ nden Bakanlık bütçes ne bu amaçla aktarılacak ödenekten karşılanır.”

t) 29/6/2001 tar hl  ve 4708 sayılı Yapı Denet m  Hakkında Kanunun;

1) 1 nc  maddes n n k nc  fıkrası aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“Bu Kanun;
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a) 3/5/1985 tar hl  ve 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddes nde bel rt len kamuya a t yapı ve tes sler le
27 nc  maddes nde bel rt len ruhsata tab  olmayan yapılar,

b) Bodrum katı dışında en çok k  katlı ve yapı nşaat alanı toplam 200 metrekarey  geçmeyen müstak l yapılar,

c) Entegre tes s n tel ğ nde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapı ve tes sler,

d) Köy yerleş k alanlarında, beled ye ve mücav r alan sınırları ç nde olmayan skân dışı alanlarda ve nüfusu
5000’ n altında olan beled yeler n beled ye ve mücav r alan sınırları ç nde bodrum katı ve çatı arası dışında en çok k
katlı ve yalnızca b r bodrum katın nşaat alanı hesaba katılmaksızın toplam nşaat alanı 500 metrekarey  geçmeyen
konut yapıları le bunların kömürlük, otopark, depo g b  müştem latı,

har ç olmak üzere, beled ye ve mücav r alan sınırları ç nde ve dışında kalan yerlerde yapılacak yapıların
denet m n  kapsar. Ruhsata tab  olup, bu Kanun hükümler ne tab  olmayan yapılarda denet me yönel k fennî
mesul yet 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı ve 28 nc  maddeler ne göre m mar ve mühend slerce üstlen l r.
B rden fazla müstak l yapının bulunduğu parsellerde, bütün yapıların toplam yapı nşaat alanının 200 metrekarey
geçmes  hâl nde de bu Kanun uygulanır. Yalnızca b r bodrum katın nşaat alanı hesaba katılmaksızın toplam nşaat
alanı 500 metrekarey  geçmeyen yapılarda geç c  yapı müteahh d  yetk  belges  almak ve m mar veya mühend s
unvanlı şant ye şef  bulundurmak, yapı müteahh tl ğ ne l şk n bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla parsel mal k
kend  yapısını nşa edeb l r. Ancak bu yapılarda da m mar veya mühend s unvanlı şant ye şef  bulundurulması
mecbur d r. Parsel mal k n n veya h ssedarlardan b r n n m mar veya mühend s olması hâl nde ayrıca şant ye şef
aranmaz.”

2) 5 nc  maddes n n beş nc  ve altıncı fıkraları aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“Yapı denet m  h zmet  ç n yapı denet m kuruluşuna ödenecek h zmet bedel , yapı denet m  h zmet
sözleşmes nde bel rt l r. Bu bedel, yapı yaklaşık mal yet n n %1,5’ nden az olamaz. H zmet bedel  oranı, yapım süres
k  yılı aşan ş ç n yıllık %5 artırılır ve yapım süres  k  yıldan daha az olan şler ç n yıllık %5 azaltılır. Bu bedele,

katma değer verg s  le yapı denet m kuruluşu tarafından talep ed len ve taşıyıcı s steme l şk n olmayan malzeme ve
malâtlar konusunda yapı müteahh d nce yaptırılacak olan laboratuvar deneyler n n masrafları dâh l değ ld r. Yapı

denet m kuruluşu, yapı sah b nden başka b r ad altında, ayrıca h çb r bedel taleb nde bulunamaz. Yapı denet m
kuruluşlarına ödenecek h zmet bedel , Endüstr  Bölgeler , Teknoloj  Gel şt rme Bölgeler  ve Organ ze Sanay
Bölgeler  onaylı sınırı çer s nde yer alan tüm yapılar ç n %75 nd r ml  uygulanır.

Yapı denet m h zmet bedel , yapı denet m kuruluşlarının h zmet bedeller n n ödenmes nde kullanılmak üzere
yapı sah b nce l muhasebe b r mler nde açılacak emanet n tel kl  hesaba yatırılır. Yatırılan tutarların %3’ü ruhsatı
veren daren n, %3’ü Bakanlık bünyes nde bulunan döner sermaye şletmes n n hesabına aktarılır.”

u) 25/6/2003 tar hl  ve 4904 sayılı Türk ye İş Kurumu Kanununun 15 nc  maddes n n dördüncü, beş nc  ve
altıncı fıkraları aşağıdak  şek lde değ şt r lm ş ve maddeye aşağıdak  fıkra eklenm şt r.

“İl İst hdam Uzman Yardımcılığına atanab lmek ç n, 657 sayılı Kanunun 48 nc  maddes nde sayılan genel
şartlara ek olarak Kurumun görev alanına g ren ve yönetmel kle bel rlenen en az dört yıllık eğ t m veren
yükseköğret m kurumlarından ya da bunlara denkl ğ  Yükseköğret m Kurulunca kabul ed len yükseköğret m
kurumlarından mezun olmak ve yapılacak özel yarışma sınavında başarılı olmak gerek r.

İl İst hdam Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl f len çalışmak kaydıyla açılacak yeterl k sınavına
g rme hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı olamayanlar veya geçerl  mazeret  olmaksızın sınav hakkını
kullanmayanlara, b r yıl ç nde k nc  kez sınav hakkı ver l r. İk nc  sınavda başarı gösteremeyen veya sınav hakkını
kullanmayanlar İl İst hdam Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

İl İst hdam Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yet şt r lmeler , yarışma ve yeterl k sınavları ve İl
İst hdam Uzmanlığına atanmaları le d ğer hususlar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmel kle bel rlen r.”

“Genel Müdürlüğün taşra teşk latında İş ve Meslek Danışmanı kadrolarına atanab lmek ç n yükseköğret m
kurumlarından en az l sans düzey nde mezun olmak ve İş ve Meslek Danışmanı Meslek  Yeterl l k Belges ne sah p
olmak zorunludur. İş ve Meslek Danışmanı kadrolarında çalışırken belge şartını kaybedenler Kurumda Ver  Hazırlama
ve Kontrol İşletmen  kadrolarına atanırlar. İş ve Meslek Danışmanlarının çalışma usul ve esasları le d ğer hususlar
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmel kle bel rlen r.”
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ü) 19/10/2005 tar hl  ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 92 nc  maddes n n b r nc  fıkrasının k nc , üçüncü
ve dördüncü cümleler  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“Kurumun her türlü personel n n bu Kanunun 84 üncü maddes n n b r nc  fıkrasının (a), (b) ve (c) bentler nde yer alan
n tel kler n yanı sıra yönetmel kle bel rlenen d ğer şartları taşımaları mecbur d r. Kurumda bankacılık, hukuk, b l ş m
ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu uzman yardımcılıkları le bankalar yem nl  murakıp yardımcılığına
atanacakların, ün vers te ve yüksekokulların en az dört yıllık eğ t m veren; hukuk, s yasal b lg ler, kt sad  ve dar
b l mler, kt sat, şletme fakülteler ne bağlı bölümler le bankacılık, bankacılık ve f nans, f z k, matemat k, stat st k,
stat st k ve b lg sayar, b lg sayar mühend sl ğ , elektr k mühend sl ğ , elektron k mühend sl ğ , elektr k-elektron k

mühend sl ğ , elektron k ve haberleşme mühend sl ğ , endüstr  mühend sl ğ , matemat k mühend sl ğ  bölümler nden
veya bunlara denkl ğ  Yükseköğret m Kurulu tarafından onaylanmış yurt ç ndek  veya yurt dışındak  fakülte veya
yüksekokullardan mezun veya bel rt len alanlarda l sansüstü eğ t m yapmış olmaları, yapılacak g r ş sınavında başarılı
olmaları ve yönetmel kte bel rt len d ğer şartları taşımaları gerekl d r. Söz konusu fakülte ve bölümler , kadro
unvanları ve/veya uzmanlık alanları t barıyla ayrı ayrı bel rlemeye Kurul yetk l d r.”

v) 10/11/2005 tar hl  ve 5429 sayılı Türk ye İstat st k Kanununun 46 ncı maddes n n b r nc  fıkrasının (a)
bend  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“a) En az dört yıllık eğ t m veren yükseköğret m kurumlarının hukuk, s yasal b lg ler, kt sat, şletme, kt sad
ve dar  b l mler, mühend sl k ve let ş m fakülteler  le stat st k, f z k, matemat k, sosyoloj , ps koloj  bölümler  ve
Başkanlıkça yönetmel kle bel rlenecek fakülte ve bölümlerden veya bunlara denkl ğ  Yükseköğret m Kurulunca kabul
ed lm ş yurt ç ndek  ya da yurt dışındak  yükseköğret m kurumlarından mezun olmak,”

y) 21/9/2006 tar hl  ve 5544 sayılı Meslek  Yeterl l k Kurumu Kanununun 25 nc  maddes n n üçüncü fıkrası
aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“(3) Uhdes nde kamu görev  bulunmayan sektör kom tes  başkan ve üyeler ne, yılda altıdan fazla olmamak
üzere her b r toplantı başına (2000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı le çarpımı sonucunda bulunacak
m ktarda huzur hakkı öden r.”

z) 5/5/2007 tar hl  ve 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanununun;

1) 2 nc  maddes n n b r nc  fıkrasının (b) bend  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“b) Başkanlık: Yunus Emre Vakfı Mütevell  Heyet  Başkanlığını,”

2) 4 üncü maddes n n b r nc  fıkrasının (a) bend n n k nc  cümles  le (b) bend n n k nc  cümles  aşağıdak
şek lde değ şt r lm şt r.

“Dış şler  Bakanı, Mal ye Bakanı, M llî Eğ t m Bakanı, Kültür ve Tur zm Bakanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar le Türk İşb rl ğ  ve Koord nasyon Ajansı Başkanlıklarının bağlı olduğu Bakanlar, Türk D l Kurumu
Başkanı, Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ  Başkanı Mütevell  Heyet n tab  üyeler d r.”

“Bakanlık Müsteşarı, Dış şler  Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü, M llî Eğ t m Bakanlığı Dış İl şk ler Genel Müdürü,
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı, Türk İşb rl ğ  ve Koord nasyon Ajansı Başkanı, Yunus Emre
Enst tüsü Başkanı, Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ  tems lc s  Yönet m Kurulunun tab  üyeler d r.”

3) 5 nc  maddes  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“MADDE 5- (1) Kültür Merkez  koord nasyon kurulları, Kültür Merkezler n n bulunduğu ülkelerdek
büyükelç n n veya tems lc s n n başkanlığında Türk İşb rl ğ  ve Koord nasyon Ajansı Başkanlığı tems lc s , Kültür ve
Tanıtma Müşav r  le Eğ t m Müşav r , lg l  Kültür Merkez  müdürü, Kültür Merkez n n kurulduğu şeh rde veya
ülkede yaşayan tanınmış Türk şadamları, b l m adamları, kültür ve sanat adamları arasında Yönet m Kurulunun üç yıl
ç n seçeceğ  üç üyeden oluşur. Başkentler dışında kurulan Kültür Merkezler n n koord nasyon kurulu toplantılarına

varsa o şeh rdek  Dış şler  Bakanlığı tems lc s  de üye olarak katılır. Kararlarını oy çokluğu le alır. Görevler
şunlardır:

a) Kültür Merkez n n bulunduğu ülken n özell kler  d kkate alınarak yer n n bel rlenmes , çalıştırılacak
sözleşmel  personel n ve Kültür Merkez  müdürünün seç m , bütçes , yapılacak faal yetler n bel rlenmes  hususunda
Enst tüye öner lerde bulunmak.

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130802-1.htm

35 / 47 15.05.2019 15:36



b) Kültür Merkez n n faal yetler n  desteklemek, tanıtmak; Vakfın kuruluş amacıyla, bulunulan ülken n
mevzuatıyla veya ülke menfaatler yle bağdaşmayan herhang  b r eylem veya faal yet n varlığının tesp t  durumunda,
durdurulması ç n gereken ac l önlemler  almak ve Enst tüyü durumdan haberdar etmek.

c) Onur Kurulunun oluşumu ve etk n olarak çalışması ç n gerekl  şb rl ğ  ve çalışmaları yapmak.

ç) Enst tü tarafından bel rlenecek usul ve esaslar çerçeves nde Kültür Merkez n n yönet m ne destek sağlamak.

d) Kültür Merkez n n yönet m  ç n bulunduğu ülke mevzuatına uygun olarak kuruluş şlemler n  yürütmek,
denet m  konularında Enst tü le ş b rl ğ  sağlamak.”

aa) 7/7/2010 tar hl  ve 6004 sayılı Dış şler  Bakanlığının Kuruluş ve Görevler  Hakkında Kanunun 10 uncu
maddes n n b r nc  fıkrasının (b) bend  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“b) Meslek memuru olab lmek ç n, 657 sayılı Kanunun 48 nc  maddes nde sayılan şartlar le Bakanlıkça
açılan yarışma sınavına l şk n yönetmel kle bel rlenen d ğer şartlar saklı kalmak üzere, yurt ç ndek  ün vers teler n
veya d ploma denkl ğ  Yükseköğret m Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı ün vers teler n en az
dört yıllık l sans eğ t m  veren fakülteler n n uluslararası l şk ler, s yaset b l m , kamu yönet m , tar h, sosyoloj , halkla
l şk ler ve tanıtım, ps koloj , kt sat, şletme, mal ye ve f nans bölümler  le bu bölümlerden herhang  b r n n

müfredatında yer alan dersler n en az %80’ ne sah p olan d ğer bölümlerden veya hukuk fakülteler nden mezun olmak
ya da ün vers teler n sosyal b l mler alanında veya mühend sl k fakülteler nde en az dört yıllık l sans eğ t m  yapmış
olup, uluslararası l şk ler, s yaset b l m , kamu yönet m , hukuk ve kt sat alanlarında l sansüstü eğ t m yapmış olmak
gerek r. Meslek memurluğu sınavının yapıldığı yılın ocak ayının b r nc  günü t barıyla, l sans d plomasına sah p
bulunanlar ç n otuz beş yaşını, l sansüstü eğ t m d plomasına sah p bulunanlar ç n otuz yed  yaşını doldurmamış
olmak şarttır. Meslek memurluğunda adaylık süres  b r yıldır.”

bb) 6004 sayılı Kanunun 12 nc  maddes n n k nc  fıkrasının (d) bend  aşağıdak  şek lde değ şt r lm ş ve
üçüncü fıkrasının (a) bend ne aşağıdak  cümle eklenm şt r.

“d) 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddes  çerçeves nde büyükelç  olarak atananlardan Bakanlığa veya d ğer
kamu kurum ve kuruluşlarına mensup olanlar le açıktan atananlar, merkeze döndükler nde, Bakanlıkta çalışab l rler,
Bakanlıktak  görevler  süres nce büyükelç  unvanını kullanmaya devam ederler ve Bakanlıkta yönet c  kadrolarına
atanma dâh l meslek mensubu olanlar arasından büyükelç l ğe atananlarla aynı hükümlere tâb  olur ve aynı haklardan
yararlanırlar.”

“657 sayılı Kanunun 59 uncu maddes  çerçeves nde da m  tems lc  olarak atananlardan Bakanlığa veya d ğer kamu
kurum ve kuruluşlarına mensup olanlar le açıktan atananlar, merkeze döndükler nde, Bakanlıkta çalışab l rler,
Bakanlıktak  görevler  süres nce büyükelç  unvanını kullanmaya devam ederler ve Bakanlıkta yönet c  kadrolarına
atanma dâh l meslek mensubu olanlar arasından büyükelç l ğe atananlarla aynı hükümlere tâb  olur ve aynı haklardan
yararlanırlar.”

cc) 3/12/2010 tar hl  ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddes n n b r nc  fıkrasının (a) ve (b)
bentler  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“a) Merkez  yönet m bütçes  kapsamındak  kamu dareler  le sosyal güvenl k kurumlarını, mahallî dareler ,
sermayes ndek  kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak %50’den fazla olan özel kanunlar le kurulmuş anon m
ortaklıkları, d ğer kamu dareler n  (kamu kurumu n tel ğ ndek  meslek kuruluşları har ç),

b) Kamu payı %50’den az olmamak kaydıyla (a) bend nde sayılan darelere bağlı veya bu dareler n kurdukları
veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeş t dare, kuruluş, müessese, b rl k, şletme ve
ş rketler ,”

MADDE 74 – Bu Kanuna ekl  (2), (3), (4) ve (5) sayılı l stelerde yer alan kadrolar hdas ed lerek 13/12/1983
tar hl  ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekl  (I) sayılı cetvel n Spor
Genel Müdürlüğü, Türk ye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenl k Bakanlığı ve A le ve Sosyal
Pol t kalar Bakanlığına a t bölümler ne eklenm şt r.

MADDE 75 – 18/3/1924 tar hl  ve 442 sayılı Köy Kanununun ek 16 ncı maddes n n b r nc  fıkrasında yer alan
“5.000” bares  “8.500” şekl nde değ şt r lm şt r.
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MADDE 76 – 442 sayılı Kanunun ek 17 nc  maddes n n dördüncü fıkrasında yer alan “15.000” bares
“50.000” şekl nde değ şt r lm şt r.

MADDE 77 – 29/8/1977 tar hl  ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenl k Yasasının 1 nc
maddes n n b r nc  fıkrasında yer alan “3.000” bares  “5.700” şekl nde değ şt r lm şt r.

MADDE 78 – 3/11/1980 tar hl  ve 2330 sayılı Nakd  Tazm nat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 nc
maddes ne “görevl  olanların” bares nden sonra gelmek üzere

“;Türk S lahlı Kuvvetler , Jandarma Genel Komutanlığı, Sah l Güvenl k Komutanlığı ve Emn yet Teşk latında bulunan
patlayıcı maddeler n ncelenmes , muhafazası, nakl , mha ed lmes  ve zararsız hâle get r lmes  şlemler nde
görevlend r lenler n” bares  eklenm şt r.

MADDE 79 – 2330 sayılı Kanunun 2 nc  maddes n n b r nc  fıkrasına (g) bend nden sonra gelmek üzere
aşağıdak  bent eklenm ş ve mevcut (h) bend  (ı) bend  olarak teselsül ett r lm şt r.

“h) Türk S lahlı Kuvvetler , Jandarma Genel Komutanlığı, Sah l Güvenl k Komutanlığı ve Emn yet
Teşk latında bulunan ve 24/2/2000 tar hl  ve 4536 sayılı Den zlerde ve Yurt Yüzey nde Görülen Patlayıcı Madde ve
Şüphel  C s mlere Uygulanacak Esaslara İl şk n Kanunda tanımlanan patlayıcı maddeler n ncelenmes , muhafazası,
nakl , mha ed lmes  ve zararsız hâle get r lmes  şlemler nde görevlend r lenler ;”

MADDE 80 – 2330 sayılı Kanunun 4 üncü maddes n n b r nc  fıkrasının (c) bend nde yer alan “(5434 sayılı
Kanunun 18/1/1979 gün ve 2177 sayılı Kanunla değ ş k 64 üncü maddes nden yararlananlar har ç)” bares  çıkarılmış,
son fıkrası aşağıdak  şek lde değ şt r lm ş ve aynı madden n sonuna aşağıdak  fıkra eklenm şt r.

“B r nc  fıkranın (a) ve (b) bentler  hükümler  uygulanarak aylık bağlananlara aylık bağlama tar h  t barıyla
sosyal güvenl k kurumlarınca kend  s gortalılığı neden yle ödenmekte olan gel r ve/veya aylıkların toplamı, 14/7/1965
tar hl  ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddes  gereğ nce öğren m durumuna göre bel rlenecek
g r ş derece ve kademes  le 30 yıl f l  h zmet süres  esas alınarak mülga hükümler  de dah l 5434 sayılı Kanun
hükümler ne göre hesaplanacak vaz fe malullüğü aylığının %25 artırımlı tutarından az olamaz ve bu şek lde bel rlenen
gel r ve/veya aylıklar lg l  s gortalılık hâl ndek  aylık artışları d kkate alınarak artırılır. B r nc  fıkranın (a) ve (b)
bentler  kapsamına g renler, aylıklara l şk n hükümler har ç olmak üzere (d) bend  kapsamına g renler n malullük
hâl ne bağlı olarak yararlandığı haklardan da aynı esas ve usuller çerçeves nde yararlandırılır. Bu Kanuna veya bu
Kanun hükümler  uygulanarak aylık bağlanmasını gerekt ren kanunlara göre aylık bağlanan maluller le 5434 sayılı
Kanunun 56 ncı ve mülga 64 üncü maddes  kapsamında aylık bağlanan maluller n, malul sayılmaları sebeb yle aylık
bağlandığı tar hten öncek  her türlü s gortalılık ve pr m ödeme süreler , şt rakç l k ve f l  h zmet süreler  le bunların
t bar  ve f l  h zmet süres  zammı olarak değerlend r len süreler , malullük aylığı bağlanmasından sonra geçecek

çalışma veya s gortalılık süreler yle h çb r sebeple b rleşt r lemez. Bu şek lde aylık bağlanmasından önce geçen söz
konusu süreler; malullük aylığı bağlanmasından sonra geçen s gortalılık ve çalışma süreler n n tab  olacağı s gortalılık
hâl  le mülga 2829 sayılı Kanun uygulaması yönünden d kkate alınmayacağı g b , sonradan geçen s gortalılık veya
çalışma süreler  yaşlılık/emekl l k, malullük ya da ölüm/dul veya yet m aylığı bağlanmasında veya toptan ödeme
yapılmasında lg l  mevzuatına göre ayrı b r çalışma veya s gortalılık süres  olarak değerlend r l r. Ancak, bu Kanuna
göre aylık bağlandığı tar hten sonra çalışmaya başlayanlardan, aylık bağlandıktan sonrak  çalışmaları 5510 sayılı
Kanunun yürürlük tar h nden sonra olanlar ç n 5510 sayılı Kanunun geç c  4 üncü maddes  hükümler  uygulanamaz.
Yukarıda bel rt len kanunlara göre malullük aylığı bağlanmasına esas alınmış hastalık ya da engell l k hâller  ve bu
hastalık ya da engell l k haller ndek  lerlemeler, sonradan geçen çalışmalar sebeb yle yaşlılık aylığına hak kazanılması
koşullarının bel rlenmes nde d kkate alınmaz.”

“Bu madde hükümler  5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddes  kapsamındak ler ve harp maluller  hakkında da
uygulanır.”

MADDE 81 – 2330 sayılı Kanuna aşağıdak  geç c  madde eklenm şt r.

“GEÇİCİ MADDE 4- 1/1/2012 tar h nden önce meydana gelen ölüm, malullük veya yaralanma hâller  har ç
olmak üzere, ölüm, malullük veya yaralanma sebepler  bu Kanunla 1 nc  ve 2 nc  maddelerde yapılan değ ş kl kler n
kapsamına g renler müracaatları üzer ne, durumlarına uygun olarak bu Kanunla düzenlenen haklardan aynı usul ve
esaslar çerçeves nde yararlanırlar. Ancak, bunlara nakd  tazm nat hakları saklı kalmak kaydıyla, bu madden n
yürürlüğe g rd ğ  tar hten öncek  dönem ç n ger ye dönük olarak herhang  b r ödeme yapılmaz.

4 üncü madden n bu Kanunla değ şt r len son fıkrası le aynı maddeye eklenen fıkra kapsamına g renlere,
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ger ye dönük olarak herhang  b r ödeme yapılmaz.”

MADDE 82 – 24/5/1983 tar hl  ve 2828 sayılı Sosyal H zmetler Kanununa 35 nc  maddes nden sonra gelmek
üzere aşağıdak  35/A maddes  eklenm şt r.

“Müeyy deler

MADDE 35/A- Gerçek k ş  veya özel hukuk tüzel k ş ler ne a t sosyal h zmet kuruluşunda yapılan kontrol ve
denet m sonucunda, bu kuruluşların açılışına, çalışma şartlarına, yönet m ne, h zmet n etk n sunumuna l şk n olarak
yönetmel kle bel rlenen koşullara göre eks kl k veya aykırılığın tesp t  hâl nde l müdürü tarafından 16 yaşından
büyükler ç n her yıl bel rlenen aylık net asgar  ücret tutarının on katından ell  katına kadar dar  para cezası ver l r. Bu
eks kl k veya aykırılıkların g der lmes  le dar  para cezasının yatırılması ç n otuz günü geçmemek üzere uygun b r
süre ver lerek lg l  kuruluş yazılı olarak htar ed l r.

Bel rlenen süre ç nde kuruluş tarafından eks kl k veya aykırılığın g der lmemes  hâl nde b r nc  fıkra uyarınca
ver len dar  para cezasının k  katı tutarında tekrar dar  para cezası uygulanır ve eks kl k veya aykırılığın g der lmes
ç n otuz günü geçmemek üzere ek süre ver l r. Bu süre ç nde de eks kl k veya aykırılığın g der lmemes  hâl nde

kuruluş, A le ve Sosyal Pol t kalar Bakanlığı tarafından kapatılır.

B r nc  ve k nc  fıkralar uyarınca ver len sürede eks kl kler veya aykırılıklar g der l nceye kadar kuruluşa yen
b r k ş n n kabulü yapılamaz.

B r yıl ç nde beş defa dar  para cezası uygulanan kuruluş, A le ve Sosyal Pol t kalar Bakanlığı tarafından
kapatılır.

Bu Kanun kapsamında ver len dar  para cezaları, tebl ğ nden t baren b r ay ç nde öden r. Bu süre ç nde
ödenmeyen dar  para cezaları, kes nleşmes n  müteak ben Bakanlığın b ld r m  üzer ne verg  da reler  tarafından
21/7/1953 tar hl  ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs l Usulü Hakkında Kanuna göre tak p ve tahs l ed l r.”

MADDE 83 – 2828 sayılı Kanuna 35 nc  maddes nden sonra gelmek üzere aşağıdak  35/B maddes
eklenm şt r.

“Kuruluşun kapatılması

MADDE 35/B- Bu Kanun kapsamında gerçek k ş  veya özel hukuk tüzel k ş ler nce açılan sosyal h zmet
kuruluşlarında h zmet ver len k ş lere yönel k tehd t veya baskı ya da özgürlüğün keyfî engellenmes n  de çeren
f z ksel, c nsel, tıbb , ps koloj k veya ekonom k açıdan zarar veren her türlü tutum ve davranışın gerçekleşmes  hâl nde
bu tutum ve davranışların engellenmes ne yönel k gerekl  tedb rler  almayan kurucu veya sorumlu müdüre dört yüz
günden az olmamak üzere adl  para cezası ver l r.

Sosyal h zmet kuruluşları aşağıda bel rt len hususlardan b r n n tesp t ed lmes  hâl nde A le ve Sosyal
Pol t kalar Bakanlığı tarafından kapatılır:

a) Kurucu veya sorumlu müdürün kuruluşta h zmet ver len k ş lere yönel k tehd t veya baskı ya da özgürlüğün
keyfî engellenmes n  de çeren f z ksel, c nsel, tıbb , ps koloj k veya ekonom k açıdan zarar veren eylemlerden dolayı
cezalandırılmasına karar ver lm ş olması

b) Kurucu veya sorumlu müdürün b r nc  fıkra hükümler  uyarınca cezalandırılmasına karar ver lm ş olması

c) Kuruluşun açılış z n onayı olmadan h zmete başlaması

ç) Kuruluşun z ns z olarak nak l veya dev r şlem n n yapılması

d) Kuruluşun açılış şlemler  esnasında braz ed len belge ve beyanların gerçeğ  yansıtmadığının sonradan
ortaya çıkması

İk nc  fıkranın (a) ve (b) bentler nde bel rt len hallerde 4/12/2004 tar hl  ve 5271 sayılı Ceza Muhakemes
Kanununun 231 nc  maddes  uyarınca hükmün açıklanmasının ger  bırakılmasına karar ver lm ş olması, kapatma
şlem n n yapılmasına engel teşk l etmez.”
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MADDE 84 – 2/3/1984 tar hl  ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 2 nc  maddes  aşağıdak  şek lde
değ şt r lm şt r.

“EK MADDE 2- 8/6/1949 tar hl  ve 5434 sayılı Türk ye Cumhur yet  Emekl  Sandığı Kanununun 56 ncı
maddes  le mülga 45 nc  ve 64 üncü maddeler ne, 31/5/2006 tar hl  ve 5510 sayılı Sosyal S gortalar ve Genel Sağlık
S gortası Kanununun 47 nc  maddes ne ve 3/11/1980 tar hl  ve 2330 sayılı Nakd  Tazm nat ve Aylık Bağlanması
Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümler  uygulanarak aylık bağlanmasını gerekt ren kanunlara göre
harp veya vaz fe malulü olmaları sebeb yle kend ler ne aylık bağlananlara b r konut le sınırlı olmak kaydıyla Toplu
Konut İdares nce fa zs z olarak kred  ver l r. Aynı kanunlar kapsamına g ren sebeplerle hayatını kaybedenler n dul ve
yet mler  le harp veya vaz fe malullüğü aylığı almaktayken fa zs z kred  hakkından yararlanmaksızın hayatını
kaybedenler n dul ve yet mler  ç n se; b r konut le sınırlı olmak üzere, öncel kle dul eş ne, eş  hayatta değ lse veya
evlenm şse kred  kullanacak çocuklardan en az b r s n n yet m aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma
koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken, bu k ş ler bulunmadığı takd rde de öncel kle anaya
olmak üzere ana veya babasına konut sah b  yapmak amacıyla Toplu Konut İdares nce fa zs z olarak kred  ver l r.

B r nc  fıkrada bel rt len haller kapsamında harp veya vaz fe malulü sayılanlardan sınıf veya görev değ şt rerek
çalışmaya devam eden kamu görevl ler  le lg l  mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4
üncü maddes  kapsamında çalışmaya başlamaları neden yle ödenmekte olan aylıkları kes lenler de b r nc  fıkra
hükmünden yararlanırlar.

Bu kred n n tavan tutarı, Yüksek Planlama Kurulunca bel rlen r. Kred  ç n yapılacak başvurulara, kred ler n
kullandırılmasına, ger  ödeme süre ve yöntemler ne l şk n usul ve esaslar, Mal ye Bakanlığı, A le ve Sosyal Pol t kalar
Bakanlığı le Sosyal Güvenl k Kurumunun görüşü alınarak Toplu Konut İdares nce çıkarılan yönetmel k le bel rlen r.”

MADDE 85 – 12/4/1991 tar hl  ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 nc  maddes n n b r nc
fıkrasının (j) bend ne “s v llerden” bares nden sonra gelmek üzere “Sosyal Güvenl k Kurumunca” bares  eklenm şt r.

MADDE 86 – 3713 sayılı Kanunun ek 1 nc  maddes  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“EK MADDE 1- 10/12/2003 tar hl  ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönet m  ve Kontrol Kanununun ek  (I), (II),
(III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kt sad  teşebbüsler  ve bağlı ortaklıkları, l
özel dareler , beled yeler ve bağlı kuruluşları, özel kanunla kurulan d ğer her türlü kamu kurum ve kuruluşları; 657
sayılı Devlet Memurları Kanununa tab  memur kadroları le sözleşmel  personel poz syonlarının ve sürekl  şç
kadrolarının %2’s n  aşağıdak  hükümlerde bel rt len hak sah pler n n st hdamı ç n ayırmak ve bu madde hükümler
çerçeves nde İç şler  Bakanlığınca hak sah b  olduğu bel rlenerek Devlet Personel Başkanlığına b ld r len ve
Başkanlıkça atama tekl f  yapılanları atamak zorundadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına, lg l  mal  yılda
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen n ek 7 nc  maddes  kapsamında yapab lecekler  toplam atama sayılarının ne
kadarını bu madde kapsamında yapılacak atamalar ç n ayıracağı ve buna l şk n d ğer hususlar Başbakan onayı le
bel rlen r.

Bu madde kapsamında hak sah pl ğ  sonucunu doğuran durumlar aşağıda bel rt lm şt r:

a) 5434 sayılı Kanunun mülga 64 üncü maddes , 5510 sayılı Kanunun 47 nc  maddes n n sek z nc  fıkrası, bu
Kanunun 21 nc  maddes n n b r nc  fıkrasının (j) bend  kapsamına g renler har ç olmak üzere 3/11/1980 tar hl  ve
2330 sayılı Nakd  Tazm nat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümler
uygulanarak aylık bağlanmasını gerekt ren kanunlara göre harp veya vaz fe malulü sayılanlar,

b) 5434 sayılı Kanunun mülga 45 nc  maddes  le 5510 sayılı Kanunun 47 nc  maddes n n b r nc  fıkrasında
bel rt len haller kapsamında vaz fe malulü sayılan; Türk S lahlı Kuvvetler , Jandarma Genel Komutanlığı ve Sah l
Güvenl k Komutanlığının erbaş ve erler dah l asker  personel  le Emn yet Teşk latından Emn yet H zmetler  Sınıfına
mensup personel ,

c) (b) bend  kapsamına g renler har ç olmak üzere 5434 sayılı Kanunun mülga 45 nc  maddes  le 5510 sayılı
Kanunun 47 nc  maddes n n b r nc  fıkrası kapsamında olanlardan vaz fe malulü sayılanlar,

ç) 21 nc  madden n b r nc  fıkrasının (j) bend  kapsamında vaz fe malulü sayılanlar, 17/7/2004 tar hl  ve 5233
sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun ek 1 nc  maddes  kapsamında
aylık bağlananlardan terör eylemler  neden yle hayatını kaybetm ş veya engell  hale gelm ş olanlar le Mak na ve
K mya Endüstr s  Kurumuna a t fabr ka, şletme, müessese veya bağlı ortaklıklarda görevl olanlardan patlayıcı
maddeler n üret m , ncelenmes , muhafazası, nakl , mha ed lmes  ve zararsız hale get r lmes  sırasında oluşacak
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patlamalardan dolayı hayatını kaybedenler.

İst hdam hakkından;

a) İk nc  fıkranın (a) ve (b) bentler  kapsamında hayatını kaybedenler n eş veya çocuklarından b r s  le ana,
baba veya kardeşler nden b r s  olmak üzere toplam k  k ş ; ana, baba ve kardeş  yoksa eş veya çocuklarından toplam
k  k ş ; eş veya çocuğu yoksa ana veya babası le kardeşler nden b r s  olmak üzere toplam k  k ş , ana veya babanın

bu hakkı kullanmaması durumunda se b r d ğer kardeş  olmak üzere toplam k  k ş ,

b) İk nc  fıkranın (a) ve (b) bentler nde sayılan maluller n kend ler  veya eş veya çocuklarından b r s , eş  veya
çocuğu yoksa kend s  veya kardeşler nden b r s  olmak üzere toplam b r k ş ,

c) İk nc  fıkranın (c) bend ne göre malul sayılanların kend ler  veya eş ve çocuklarından b r s , eş  veya çocuğu
yoksa kend ler  veya kardeşler nden b r s ; hayatını kaybedenler n se eş veya çocuklarından b r s , eş  veya çocuğu
yoksa kardeşler nden b r s  olmak üzere toplam b r k ş ,

ç) İk nc  fıkranın (ç) bend ne göre engell  hale gelenler n kend ler  veya eş ve çocuklarından b r s , eş  veya
çocuğu yoksa kend ler  veya kardeşler nden b r s ; hayatını kaybedenler n se eş ve çocuklarından b r s , eş  veya
çocuğu yoksa kardeşler nden b r s  olmak üzere toplam b r k ş ,

yararlanır.

Bu madde kapsamında atanacakların, atamalarının yapılacağı kadro veya poz syonlar ç n sınavlara l şk n
hükümler har ç olmak üzere lg l  mevzuatında öngörülen n tel k ve şartları taşımaları zorunludur.

B r başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engell  olanlar, b r nc  fıkrada sayılan kurumlarda görev
yapanlar, st hdam hakkını sağlayan olayın meydana geld ğ  tar hten sonra söz konusu kurum ve kuruluşlarında görev
yapmakta ken bu görev nden ayrılmış olanlar le kırk beş yaşını b t rm ş olanlar st hdam hakkından faydalanamazlar
ve bu durumda olanlar yukarıdak  fıkraların uygulanmasında d kkate alınmaz.

Hak sah pler nden lköğret m, ortaokul, lkokul mezunu olanların h zmetl  unvanlı kadrolara; ortaöğret m ve
yükseköğret m mezunu olanların se memur unvanlı kadrolara atama tekl fler  Devlet Personel Başkanlığınca yapılır.
Sözleşmel  personel poz syonları ve şç  kadrolarına yapılacak atama tekl fler nde se hak sah pler n n bu fıkra
uyarınca öğren m durumları t barıyla atanab lecekler  kadro unvanları d kkate alınarak Devlet Personel Başkanlığınca
bel rlenen aynı veya eşdeğer unvanlı poz syon ve kadrolar esas alınır.

Kamu kurum ve kuruluşları bu madde kapsamında atama yapılması amacıyla ayırdıkları %2 oranındak  kadro
ve poz syonların unvan ve sayısını her yılın şubat ve ağustos aylarının son gününe kadar Devlet Personel Başkanlığına
b ld r rler.

Bu madde kapsamında başvuranlardan hak sah b  olanlar İç şler  Bakanlığınca tesp t ed lerek, l ste hâl nde her
yılın mart ve eylül aylarının son gününe kadar Devlet Personel Başkanlığına b ld r l r. B ld r lenler n atama
tekl fler , kamu kurum ve kuruluşlarının söz konusu münhal kadro ve poz syonlarına Devlet Personel
Başkanlığınca kırk beş gün ç nde yapılır. Kamu kurum ve kuruluşlarınca atama yapılab lecek kadro ve poz syonların
b ld r lmemes  veya unvan bazında ht yacın karşılanamaması durumunda Devlet Personel Başkanlığınca kapsamdak
kamu kurum ve kuruluşlarının münhal kadro ve poz syonlarına resen atama tekl f  yapılır. Atama şlemler n n, atama
tekl f n n kamu kurum ve kuruluşuna nt kal nden t baren otuz gün ç nde yapılması zorunludur. Atama emr  lg l
kamu kurum ve kuruluşu tarafından 7201 sayılı Tebl gat Kanunu hükümler ne göre lg l lere tebl ğ ed l r. İlg l ler n şe
başlama süreler ne ve şe başlamama hâl nde yapılacak şlemlere l şk n olarak 657 sayılı Kanunun 62 nc  ve 63 üncü
maddeler  hükümler  uygulanır. Atama onayı alınmasına rağmen görev ne başlamayanlar le başladıktan sonra
herhang  b r sebeple görevden ayrılanlar bu madde kapsamında yen den st hdam ed lemezler. Kamu kurum ve
kuruluşları atama ve göreve başlatma şlemler n n sonucunu, şlemler n tamamlanmasını tak p eden on beş gün ç nde
Devlet Personel Başkanlığına b ld r rler.

Bu madden n uygulanmasında tak p ed lecek usul ve esaslar le d ğer hususlar; A le ve Sosyal Pol t kalar
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenl k Bakanlığı, Mal ye Bakanlığı ve M llî Savunma Bakanlığı le Sosyal Güvenl k
Kurumu Başkanlığının görüşler  alınmak suret yle, bu madden n yürürlüğe g rd ğ  tar hten t baren dört ay ç nde
Devlet Personel Başkanlığı le İç şler  Bakanlığınca müştereken hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan
yönetmel kle bel rlen r.”
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MADDE 87 – 3713 sayılı Kanuna aşağıdak  geç c  madde eklenm şt r.

“GEÇİCİ MADDE 13- Bu madden n yürürlüğe g rd ğ  tar hten önce ek 1 nc  madde kapsamında st hdam
hakkı bulunanlardan kırk beş yaşını doldurduğu ç n st hdam hakkından yararlanamayacak olanlar, söz konusu
maddede öngörülen yönetmel ğ n yürürlüğe g rd ğ  tar hten t baren altı ay ç nde İç şler  Bakanlığına müracaat
etmeler  şartıyla b r defaya mahsus olmak üzere mezkûr maddede bel rt len st hdam hakkı sınırlamaları çerçeves nde
yararlandırılır.

Bu madden n yürürlüğe g rd ğ  tar hte ek 1 nc  madde kapsamına g renler le bu madden n b r nc  fıkrasında
bel rt lenlerden İç şler  Bakanlığınca hak sah b  olduğu tesp t ed lenler n atama tekl fler  Devlet Personel
Başkanlığınca 2015 yılı sonuna kadar kura usulü le yapılır. Hak sah pler n n atama tekl fler ; ek 1 nc  madde
kapsamına g ren kurum ve kuruluşların dolu kadro ve poz syon sayısının, kurumların toplam dolu kadro ve poz syon
sayısına oranı esas alınmak suret yle hak sah pler n n kamu kurum ve kuruluşlarına dengel  dağılımı gözet lerek
Devlet Personel Başkanlığınca kura usulü le gerçekleşt r l r. Hak sah pler n n atamasının yapılacağı kadro veya
poz syonun bel rlenmes nde ek 1 nc maddede öngörülen usul uygulanır. Bu madde kapsamında yapılacak şlemlere
l şk n usul ve esaslar, ek 1 nc  maddede öngörülen yönetmel kte düzenlen r. Kura sonucu yapılacak atamalarda atama

tekl fler  le b rl kte atama tekl f  yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına d ğer kanunlardak  hükümlere bakılmaksızın
ve başka b r şleme gerek kalmaksızın kadro ve poz syonlar hdas, tahs s ve v ze ed lm ş sayılır. Bu kadro ve
poz syonlar mevzuatı uyarınca düzenlenen lg l  cetvel ve bölümlere eklenm ş sayılır. Bu şek lde hdas ed len kadro ve
poz syonlar herhang  b r şek lde boşalması hâl nde başka b r şleme gerek kalmaksızın ptal ed lm ş sayılır.

Bu madde uyarınca yapılan atamalar, ek 1 nc  maddede bel rt len hak sah pler n n atanması ç n ayrılması
gereken %2 oranındak  kadro ve poz syon sayılarının hesabında d kkate alınmaz.

Bu madden n yürürlüğe g rd ğ  tar hten önce ek 1 nc  maddeye göre yapılan başvurular başvuru tar h ndek
mevzuat hükümler ne göre sonuçlandırılır.

Bu madde le ek 1 nc  madde kapsamında 31/12/2015 tar h ne kadar yapılacak atamalar, yılı merkez  yönet m
bütçe kanunlarında yer alan kısıtlamalara tab  tutulmaz.”

MADDE 88 – 8/1/2002 tar hl  ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürett kler  Mal ve H zmet
Tar feler  le Bazı Kanunlarda Değ ş kl k Yapılması Hakkında Kanunun 1 nc  maddes ne b r nc  ve dördüncü
fıkralarından sonra gelmek üzere aşağıdak  fıkralar eklenm ş, aynı madden n mevcut k nc  fıkrasında yer alan “malûl,
yaşlı,” bares  yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “ lg l  hükümler ” bares  “ lg l  d ğer hükümler ” ve
beş nc  fıkrasında yer alan “üçüncü fıkrada” bares  “beş nc  fıkrada” şekl nde değ şt r lm şt r.

“24/2/1968 tar hl  ve 1005 sayılı İst klal Madalyası Ver lm ş Bulunanlara Vatan  H zmet Tert b nden Şeref
Aylığı Bağlanması Hakkındak  Kanun veya 28/5/1986 tar hl  ve 3292 sayılı Vatan  H zmet Tert b  Aylıklarının
Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındak  h zmetler  sebeb yle vatan  h zmet tert b nden aylık bağlananların;
8/6/1949 tar hl  ve 5434 sayılı Türk ye Cumhur yet  Emekl  Sandığı Kanununun 56 ncı maddes  le mülga 45 nc  ve
64 üncü maddeler ne veya 31/5/2006 tar hl  ve 5510 sayılı Sosyal S gortalar ve Genel Sağlık S gortası Kanununun 47
nc  maddes ne, 3/11/1980 tar hl  ve 2330 sayılı Nakd  Tazm nat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330
sayılı Kanun hükümler  uygulanarak aylık bağlanmasını gerekt ren kanunlara göre vaz fe malulü sayılarak aylık
bağlananların kend ler , eşler , evl  olmayan ve y rm  beş yaşını doldurmamış olan çocukları, anne ve babaları;
yukarıda sayılan kanunlara göre harp veya vaz fe malulü sayılanlardan sınıf veya görev değ şt rerek çalışmaya devam
edenler le vaz fe malulü sayılarak aylık bağlananlardan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddes  kapsamında çalışmaya
başlamaları neden yle ödenmekte olan aylıkları kes lenler n kend ler  le eşler , evl  olmayan ve y rm  beş yaşını
doldurmamış çocukları, anne ve babaları; yukarıda sayılan kanunlara göre harp veya vaz fe malulü sayılacak şek lde
hayatını kaybedenler n ya da aynı kapsamda aylık almaktayken hayatını kaybedenler n eşler , evl  olmayan ve y rm
beş yaşını doldurmamış olan çocukları, anne ve babaları; engell ler ç n sağlık kurulu raporuyla %40 ve üzer nde
engell  olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kend ler , ağır engell ler n kend ler  le b rl kte b rden fazla
olmamak üzere b rl kte yolculuk ett kler  refakatç ler , dem ryolları ve den zyollarının şeh r ç  ve şeh rlerarası
hatlarından, beled yelere, beled yeler tarafından kurulan ş rketlere, b rl k, müessese ve şletmelere veya beled yeler
tarafından yetk  ver len özel şahıs ya da ş rketlere a t şeh r ç  toplu taşıma h zmetler nden ücrets z olarak yararlanırlar.

Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzer  k ş ler, dem ryolları ve den zyollarının şeh r ç  hatları le
beled yelere, beled yeler tarafından kurulan ş rketlere, b rl k, müessese ve şletmelere veya beled yeler tarafından yetk
ver len özel şahıs ya da ş rketlere a t şeh r ç  toplu taşıma h zmetler nden ücrets z olarak, dem ryolları ve
den zyollarının şeh rlerarası hatlarından se %50 nd r ml  olarak yararlanırlar. Bu fıkrada bel rt len kurum ve
kuruluşlar, beled yeler, beled yeler tarafından kurulan ş rketler, b rl kler, müessese ve şletmeler altmış la altmış beş

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130802-1.htm

41 / 47 15.05.2019 15:36



yaş arasında bulunan k ş ler n toplu taşıma h zmetler nden ücrets z veya nd r ml  olarak yararlanmasını
sağlayab l rler.”

“İlg l  kurumlar, beled yeler le beled yeler tarafından yetk  ver len özel şahıs ya da ş rketler, ücrets z ve
nd r ml  seyahat hakkının kullanılması le lg l  olarak gerekl  tedb rler  alırlar. Ücrets z veya nd r ml  seyahat

hakkının kullandırılmaması hâl nde bu haktan faydalandırılmayan her k ş  ç n toplu taşıma aracının tar fes  üzer nden
ell  tam b let bedel  tutarında dar  para cezası mülk  dare am r  tarafından uygulanır. Bu maddeye göre ver lecek dar
para cezaları tebl ğ nden t baren b r ay ç nde öden r.

İk nc  ve üçüncü fıkra hükümler  kapsamında h zmet verecek toplu taşıma araçları, toplu taşıma h zmetler n n
kapsamı le bu h zmetlerden ücrets z ve nd r ml  yararlanmaya l şk n usul ve esaslar, Mal ye, Ulaştırma, Den zc l k
ve Haberleşme, İç şler  le Çalışma ve Sosyal Güvenl k bakanlıklarının görüşler  alınmak suret yle A le ve Sosyal
Pol t kalar Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmel kle düzenlen r.

1005 sayılı Kanun ve 3292 sayılı Kanun kapsamında vatan  h zmet tert b nden aylık bağlananlar le 5434 sayılı
Kanunun 56 ncı, mülga 45 nc  ve 64 üncü maddeler ne veya 5510 sayılı Kanunun 47 nc  maddes ne göre harp veya
vaz fe malullüğü aylığı bağlananların ya da 2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümler  uygulanarak aylık
bağlanmasını gerekt ren kanunlara göre aylık bağlananların veya harp veya vaz fe malulü sayılanlardan sınıf veya
görev değ şt rerek çalışmaya devam eden kamu görevl ler  le harp veya vaz fe malullüğü aylığı almakta ken 5510
sayılı Kanunun 4 üncü maddes  kapsamında çalışmaya başlamaları neden yle ödenmekte olan aylıkları kes lenler n, bu
fıkrada sayılan kanunlar veya maddeler gereğ nce dul ve yet m aylığı bağlananların kametgâhlarında kullandıkları
elektr k enerj s  ücret  %40’tan; beled yelerce tahakkuk ett r lecek su ücret  se %50’den az nd r m çermemek üzere
bel rlenecek tar fe üzer nden alınır.”

MADDE 89 – 4736 sayılı Kanuna aşağıdak  geç c  madde eklenm şt r.

“GEÇİCİ MADDE 1- Bu madden n yürürlüğe g rd ğ  tar hten önce, yet m aylığı alan ve ücrets z seyahat hakkı
bulunanların bu aylıkları almaya devam ett kler  müddetçe ücrets z seyahat hakkı saklıdır.”

MADDE 90 – 17/7/2004 tar hl  ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması
Hakkında Kanunun ek 1 nc  maddes n n b r nc  ve k nc  fıkraları aşağıdak  şek lde değ şt r lm ş ve k nc  fıkrasından
sonra gelmek üzere aşağıdak  fıkra eklenm şt r.

“(9.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı le çarpımı sonucu bulunacak tutarın, çalışma gücü kaybı;

a) Yüzde kırktan daha aşağı olanlar har ç olmak kaydıyla, 9 uncu madden n b r nc  fıkrasının (b) bend nde
bel rt len maluller n kend ler ne yüzde altmışı tutarında,

b) 9 uncu madden n b r nc  fıkrasının (c) bend nde bel rt len maluller n kend ler ne yüzde seksen  tutarında,

c) 9 uncu madden n b r nc  fıkrasının (d) bend nde bel rt len maluller n kend ler ne tamamı tutarında,

ç) 9 uncu madden n b r nc  fıkrasının (e) bend nde bel rt lenler n 31/5/2006 tar hl  ve 5510 sayılı Sosyal
S gortalar ve Genel Sağlık S gortası Kanununun 34 üncü maddes  uyarınca bel rlenecek hak sah pler ne se tamamı
üzer nden yapılacak paylaştırma tutarında,

aylık bağlanır.

Sosyal Güvenl k Kurumunca ödenen bu aylıklar her yıl sonunda faturası karşılığında Mal ye Bakanlığından
tahs l ed l r.

Ancak, ölenler n anne ve babasına aylık bağlanmasında, 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddes n n b r nc
fıkrasının (d) bend nde bel rt len her türlü kazanç ve rattan elde etm ş olduğu gel r n n asgar  ücret n net tutarından
daha az olması ve d ğer çocuklarından hak kazanılan gel r ve aylıklar har ç olmak üzere gel r ve/veya aylık
bağlanmamış olması şartları aranmaz. Çalışma gücü kayıpları neden yle bu maddeye göre aylık bağlanmasına hak
kazanmakla b rl kte aylık bağlanmamış olanlardan veya bu maddeye göre aylık almakta ken vefat edenler n önceden
tesp t ed lm ş malullük oranlarına göre hak kazanab lecekler  ya da almakta oldukları aylıklar, 5510 sayılı Kanunun 34
üncü maddes  uyarınca bel rlenecek hak sah pler ne b r nc  fıkranın (ç) bend ne göre nt kal ett r l r.”

MADDE 91 – 8/6/1949 tar hl  ve 5434 sayılı Türk ye Cumhur yet  Emekl  Sandığı Kanununun 72 nc
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maddes n n dördüncü fıkrasının b r nc  cümles  le dördüncü cümles  aşağıdak  şek lde değ şt r lm ş ve aynı madden n
son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bu Kanunun 56 ncı maddes  le mülga 45 nc  ve 64 üncü maddeler , 5510 sayılı Kanunun 47 nc  maddes  ve
3/11/1980 tar hl  ve 2330 sayılı Nakd  Tazm nat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun
hükümler  uygulanarak aylık bağlanmasını gerekt ren kanunlara göre aylık bağlanmış malullerden ölenler n ya da bu
hükümlere göre aylık bağlanmasını gerekt ren olaylar sebeb yle hayatını kaybedenler n ana veya babalarına, ölüm
tar h n  tak p eden ay başından geçerl  olmak üzere 5510 sayılı Kanunun 56 ncı maddes  le bu Kanunun mülga 77 nc
ve 92 nc  maddeler nde sayılan haller har ç olmak kaydıyla herhang  b r şart aranmaksızın aylık bağlanır; erbaş ve
erler le yedek subay okulu öğrenc ler n n ana veya babasına bağlanan aylığın toplamı 16 yaşından büyükler ç n tesp t
ed len b r aylık asgar  ücret n net tutarından az olamaz.”

“Erbaş ve erler le yedek subay okulu öğrenc ler n n ana ve babalarına bağlanacak aylığın 16 yaşından büyükler ç n
tesp t ed len b r aylık asgar  ücret n net tutarına yükselt lmes  amacıyla aylık yükselt lmes  yapılan hallerde lave
ed len kısım har ç olmak kaydıyla, bu fıkra kapsamında ana ve babalara bağlanacak aylıklar Bakanlar Kurulu kararı le
%200’üne kadar yükselt leb l r.”

MADDE 92 – 5434 sayılı Kanunun ek 77 nc  maddes n n b r nc  fıkrasının b r nc  cümles  ve (b) bend n n
üçüncü cümles  aşağıdak  şek lde değ şt r lm ş, aynı bend n dördüncü cümles  yürürlükten kaldırılmış, (c) bend nde
yer alan “S v l şt rakç ler le” bares  “S v l şt rakç lere uygulanacak azam derece ve kademe, öğren m
durumları ve h zmet sınıfları t barıyla 14/7/1965 tar hl  ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre
yükseleb lecekler  derece ve kademe;” şekl nde değ şt r lm ş, aynı maddeye b r nc  fıkrasından sonra gelmek üzere
aşağıdak  fıkra eklenm ş ve mevcut üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bu Kanunun 56 ncı maddes  le mülga 45 nc  ve 64 üncü maddeler ne, 5510 sayılı Kanunun 47 nc
maddes ne ve 2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümler  uygulanarak aylık bağlanmasını gerekt ren
kanunlara göre harp veya vaz fe malullüğü aylığı üzer nden aylık bağlananların bu aylıkları, aşağıdak  esaslar
dah l nde yükselt l r.”

“Astsubaylar ve uzman jandarmalarda yüksel neb lecek azam  derece ve kademe, 27/7/1967 tar hl  ve 926 sayılı Türk
S lahlı Kuvvetler  Personel Kanununda kend ler ne l şk n aylık gösterge tablosunda bel rlenm ş olan en yüksek derece
ve kademed r.”

“Bu madde kapsamında yapılacak olan nt bak şlemler nde, 1 Eylül tar h  esas alınır. 1 Eylül tar h  esas
alınarak yapılacak olan nt bak şlemler nde, görevde ken yapılan son terf  şlem n n üzer nden b r tam yıl geçmem ş
olanlar hakkında zleyen yılın 1 Eylül tar h  t barıyla nt bak şlem  yapılır.”

MADDE 93 – 5434 sayılı Kanunun ek 79 uncu maddes n n b r nc , dördüncü, altıncı ve onuncu fıkraları
aşağıdak  şek lde değ şt r lm ş ve aynı madden n beş nc  fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bu Kanunun 56 ncı maddes  le mülga 45 nc  ve 64 üncü maddeler , 5510 sayılı Kanunun 47 nc  maddes ,
2330 sayılı Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümler  uygulanarak aylık bağlanmasını gerekt ren kanunlara göre harp
veya vaz fe malullüğü aylığı üzer nden aylık bağlananlara, bu madde uyarınca ek ödeme ver l r.”

“B r nc  fıkrada bel rt len hükümlere göre aylık bağlanmasını gerekt ren olaylar sebeb yle hayatını
kaybedenler n dul ve yet mler , b r nc  derece malullere uygulanan gösterge üzer nden; aynı sebeplerle malullük aylığı
almakta ken ölenler n dul ve yet mler  se maluller n hayatta ken malul yet dereceler ne göre yararlandıkları gösterge
üzer nden ve sosyal güvenl k kanunlarına göre dul ve yet m aylığı aldıkları süre le sınırlı olarak ek ödemeden
yararlanır. Dul ve yet m sayısının b r k ş den fazla olması hâl nde, ver lecek ek ödeme hak sah pler  arasında eş t
olarak paylaştırılır.”

“B r nc  fıkrada bel rt len hükümlere göre aylık bağlanmasını gerekt ren olaylar sebeb yle hayatını
kaybedenler n, aynı sebeplerle malullük aylığı almakta olanların veya bunlardan ölenler n çocuklarına her ay ç n;
lköğret mler  sırasında (1.250), ortaöğret mler  sırasında (1.875) ve yükseköğret mler  sırasında (2.500) gösterge

rakamının memur aylık katsayısı le çarpımı sonucu bulunacak tutarda eğ t m ve öğret m yardımı yapılır. Bu
yardımlar, yılda b r kez olmak üzere, bulunulan yılın Eylül ayında geçerl  olan memur aylık katsayısına göre
hesaplanarak 1 Eylül-31 Aralık tar hler  arasında ve öğren m durumunu göster r belge le b rl kte yapılacak talep
tar h ndek  öğren m sev yes  esas alınmak suret yle toptan öden r. 8/2/2007 tar hl  ve 5580 sayılı Özel Öğret m
Kurumları Kanununun 2 nc  maddes n n b r nc  fıkrasının (h) bend  kapsamında faal yet gösteren özel eğ t m
okullarında eğ t m alanlar da bu fıkranın durumlarına uygun hükümler nden yararlanırlar.”
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“B r nc  fıkrada bel rt len haller kapsamında harp veya vaz fe malulü sayılanlardan sınıf veya görev
değ şt rerek çalışmaya devam eden kamu görevl ler  le lg l  mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510
sayılı Kanunun 4 üncü maddes kapsamında çalışmaya başlamaları sebeb yle ödenmekte olan aylıkları kes lenler de
yukarıdak  esaslar dah l nde ek ödeme le eğ t m öğret m yardımından yararlanırlar.”

MADDE 94 – 5434 sayılı Kanunun ek 81 nc  maddes n n b r nc  fıkrasında yer alan “ek 77 nc  madde
kapsamına g renler har ç olmak üzere vaz fe malûllüğü veya” bares  yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 95 – 5434 sayılı Kanuna aşağıdak  geç c  madde eklenm şt r.

“GEÇİCİ MADDE 225- Bu madden n yürürlüğe g rd ğ  tar hten önce, bu Kanunun 56 ncı maddes  le mülga
45 nc  ve 64 üncü maddeler ne, 5510 sayılı Kanunun 47 nc  maddes ne ve 3/11/1980 tar hl  ve 2330 sayılı Nakd
Tazm nat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümler  uygulanarak aylık
bağlanmasını gerekt ren kanunlara göre harp malullüğü veya vaz fe malullüğü aylığı bağlanmış olanlar le bunlardan
aylık almakta ken ölenler n veya anılan madde ve kanunlara göre aylık bağlanmasını gerekt ren olaylar sebeb yle
hayatını kaybedenler n dul ve yet mler ; bu maddey  düzenleyen Kanunla ana ve babalara aylık bağlanab lmes ne
l şk n olarak bu Kanunun 72 nc  maddes n n dördüncü fıkrasında yapılan değ ş kl kler n, bağlanmış olan aylıkların
nt bak suret yle arttırılmasına l şk n ek 77 nc  maddes nde yapılan değ ş kl kler n, ek ödeme ve eğ t m öğret m

yardımı ver lmes ne l şk n olarak ek 79 uncu maddes nde yapılan değ ş kl kler n durumlarına uygun hükümler nden,
bu madden n yürürlüğe g rd ğ  tar hten öncek  döneme l şk n olarak herhang  b r fark ödenmeks z n lg l  maddelerde
bel rlenm ş olan usul ve esaslar çerçeves nde yararlandırılırlar.

Ek 79 uncu madde kapsamında ek ödemen n beş katı tutarında yardım yapılmış olması hâl nde, bu ödemen n
yapıldığı beş nc  yılı tak p eden ödeme dönem ne kadar b r süre geçmed kçe bu maddey  düzenleyen Kanunla ek 79
uncu madden n dördüncü fıkrasında yapılan değ ş kl kten dolayı ödeme yapılmaz. Beş yıllık dönem n bu madden n
yürürlüğe g rd ğ  tar hten önce dolmuş olması hâl nde ger ye yönel k herhang  b r ödeme yapılmaz.

72 nc  madden n dördüncü fıkrasının b r nc  cümles nde bu Kanunla yapılan değ ş kl k net ces nde, aylık
bağlama şartları yen den düzenlenen k ş ler, bu madden n yürürlüğe g rd ğ  tar hten önce bağlanmış olan aylıkları
sebeb yle açtıkları davalardan feragat etmeler  hâl nde; kend ler ne çıkarılmış olan borçların fa ze l şk n kısmı terk n
olunur, anaparaya l şk n kısmı se beş yıla kadar taks tlend r l r ve haklarındak  mevcut dava ve cra tak pler nden
vazgeç l r. Aylık taks t tutarının k ş n n gel r n n dörtte b r n  aşması hâl nde taks t süres  uzatılır. Ancak, adlarına borç
çıkartılmış olanlardan bu madden n yürürlüğe g rd ğ  tar hten sonra vefat edenler n vefat tar h  t barıyla borçlarının
kalan kısmı; önceden vefat edenler n se bu madden n yürürlüğe g rd ğ  tar h t barıyla borçlarının kalan kısmı tahs l
ed lmez ve haklarında bu amaçla dava veya cra tak b  bulunması hâl nde bunlardan vazgeç l r.”

MADDE 96 – 5510 sayılı Kanunun 5 nc  maddes n n b r nc  fıkrasının (c) bend n n b r nc  ve k nc  cümles
aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“Harp maluller  le 2330 sayılı Nakd  Tazm nat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı
Kanun hükümler  veya 8/6/1949 tar hl  ve 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddes  uygulanarak aylık bağlanmasını
gerekt ren kanunlara göre vaz fe malullüğü aylığı bağlanmış malullerden, 4 üncü madden n b r nc  fıkrasının (a), (b)
ve (c) bentler  kapsamında s gortalı olarak çalışmaya başlayanların aylıkları kes lmez.”

MADDE 97 – 5510 sayılı Kanunun 47 nc  maddes n n beş nc  fıkrasının k nc  cümles  le onbeş nc
fıkrasının (a) ve (d) bentler n n b r nc  cümleler  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“Ancak, harp maluller  le 2330 sayılı Nakd  Tazm nat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330
sayılı Kanun hükümler  uygulanarak aylık bağlanmasını gerekt ren kanunlara göre veya 5434 sayılı Kanunun 56 ncı
maddes ne göre vaz fe malulü olduğuna karar ver lenlerden, sınıf veya görev değ şt rerek çalışmaya devam edenlere
se görevden ayrılmalarına ve başkaca b r müracaata gerek kalmaksızın sınıf veya görev değ şt rerek çalışmaya

başladıkları tar h  tak p eden ay başından t baren aylık bağlanır.”

“5 nc  madden n b r nc  fıkrasının (c) bend  hükmü saklı kalmak kaydıyla vaz fe malûllüğü aylığı bağlanmış
olanlardan Kanunun 4 üncü maddes n n b r nc  fıkrasının (c) bend  kapsamında çalışmaya başlayanların aylıkları,
çalışmaya başladıkları tar h  tak p eden ödeme dönem  başından t baren kes l r ve bunlar hakkında uzun vadel  s gorta
kolları uygulanır.”

“Harp maluller  le 2330 sayılı Nakd  Tazm nat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı
Kanun hükümler  uygulanarak aylık bağlanmasını gerekt ren kanunlara göre veya 5434 sayılı Kanunun 56 ncı
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maddes ne göre vaz fe malulü olduğuna karar ver lenlerden, sınıf veya görev değ şt rerek 4 üncü madden n b r nc
fıkrasının (c) bend  kapsamında çalışmaya devam edenler hakkında uzun vadel  s gorta kollarının uygulanmasına
devam ed l r.”

MADDE 98 – 5510 sayılı Kanunun geç c  14 üncü maddes n n b r nc  fıkrasının (c) bend  aşağıdak  şek lde,
aynı madden n b r nc  fıkrasının (d) bend nde geçen “3713 sayılı Kanuna göre” bares  le k nc  fıkrasında geçen
“3713 sayılı Kanun kapsamında” bares  “2330 sayılı Nakd  Tazm nat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya
2330 sayılı Kanun hükümler  uygulanarak aylık bağlanmasını gerekt ren kanunlar veya 5434 sayılı Kanunun 56 ve
mülga 64 üncü maddeler  kapsamında” şekl nde değ şt r lm ş ve aynı madden n b r nc  fıkrasının (d) bend n n son
cümles  yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) 2330 sayılı Nakd  Tazm nat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümler
uygulanarak aylık bağlanmasını gerekt ren kanunlara göre veya 5434 sayılı Kanunun 56 ve mülga 64 üncü
maddeler ne göre vaz fe malullüğü aylığı almakta ken; bu Kanunun yürürlüğe g rd ğ  tar h t barıyla çalışmaya devam
edenler le sonradan bu Kanuna tab  çalışmaya başlayacaklar ç n sosyal güvenl k destek pr m  uygulanmaksızın bu
Kanunun 5 nc  maddes n n (c) bend  hükümler  uygulanır.”

MADDE 99 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdak  geç c  madde eklenm şt r.

“GEÇİCİ MADDE 52- Bu maddey  düzenleyen Kanunla 2330 sayılı Kanunun 4 üncü maddes  kapsamında
vaz fe malullüğü aylığı bağlandıktan sonra s gortalı olarak çalışanların bu şek lde geçen s gortalı çalışmalarından
kaynaklanan haklarına l şk n olarak yapılmış olan düzenlemeler, 3713 sayılı Kanun kapsamına g ren sebeplerle vaz fe
malullüğü aylığı bağlanmış veya bağlanmasına hak kazanmış olup da bu madden n yürürlüğe g rd ğ  tar hte sınıf
veya görev değ şt rmek suret yle çalışmaya devam eden veya bu Kanunun 4 üncü maddes n n b r nc  fıkrasının
(c) bend  kapsamında tekrar çalışmaya başlamış olanlardan bu çalışmaları devam etmekte olanlar hakkında da
uygulanır. Bunlardan, vaz fe malullüğü aylığı bağlandıktan sonra geçen çalışmaları bu Kanunun yürürlüğe g rd ğ
tar hten sonra olanların, kesenek ve karşılık ödenmek suret yle geçen h zmet süreler  pr m ödeme gün sayısı olarak ve
bu süreler ç ndek  emekl l k keseneğ ne esas aylık tutarları da aynı dönemler ç n geçerl  olan aylık pr me esas kazanç
olarak sayılır.”

MADDE 100 – 3/7/2005 tar hl  ve 5393 sayılı Beled ye Kanununun 14 üncü maddes n n k nc  fıkrası
aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“Beled yeler n b r nc  fıkranın (b) bend  uyarınca, sporu teşv k etmek amacıyla yapacakları nakd  yardım, b r
öncek  yıl genel bütçe verg  gel rler nden beled yeler  ç n tahakkuk eden m ktarın; büyükşeh r beled yeler  ç n b nde
yed s n , d ğer beled yeler ç n b nde on k s n  geçemez.”

MADDE 101 – 20/6/2012 tar hl  ve 6331 sayılı Kanunun 3 üncü maddes n n b r nc  fıkrasının (f) ve (s)
bentler  aşağıdak  şek lde değ şt r lm şt r.

“f) İş Güvenl ğ  Uzmanı: Usul ve esasları yönetmel kle bel rlenen, ş sağlığı ve güvenl ğ  alanında görev
yapmak üzere Bakanlıkça yetk lend r lm ş, ş güvenl ğ  uzmanlığı belges ne sah p, Bakanlık ve lg l  kuruluşlarında
çalışma hayatını denetleyen müfett şler le mühend sl k veya m marlık eğ t m  veren fakülteler n mezunları le tekn k
elemanı,”

“s) Tekn k eleman: Tekn k öğretmen, f z kç , k myager ve b yolog unvanına sah p olanlar le ün vers teler n ş
sağlığı ve güvenl ğ  programı mezunlarını,”

MADDE 102 – (1) a) 4/7/1934 tar hl  ve 2559 sayılı Pol s Vaz fe ve Salah yet Kanununun ek 9 uncu
maddes n n üçüncü fıkrası,

b) 24/2/1968 tar hl  ve 1005 sayılı İst klal Madalyası Ver lm ş Bulunanlara Vatan  H zmet Tert b nden Şeref
Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nc  ve ek 1 nc  maddes ,

c) 3713 sayılı Kanunun 21 nc  maddes n n b r nc  fıkrasının (c) ve (d) bentler ,

ç) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen n ek 7 nc  maddes nde yer alan “, 12/4/1991 tar hl  ve 3713 sayılı
Terörle Mücadele Kanununun ek 1 nc  maddes ” bares ,

yürürlükten kaldırılmıştır.
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(2) D ğer mevzuatta bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümlere yapılan atıflar, bu Kanunla düzenlenen lg l
hükümlere yapılmış sayılır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kapatılan Sosyal H zmetler ve Çocuk Es rgeme Kurumu Genel Müdürlüğü taşra
teşk latı tarafından 14/6/1997 tar h nde yapılan personel sınavında başarı göster p Devlet memuru olarak atanan ve
göreve başlayan ancak daha sonra sınavlarının ptal ed lmes  neden yle Devlet memurluğu sona erd r len k ş ler n, bu
madden n yürürlüğe g rd ğ  tar hten t baren altı ay ç nde A le ve Sosyal Pol t kalar Bakanlığına müracaat etmeler
hâl nde ve Devlet memuru olab lmek ç n aranan genel şartları kaybetmem ş olmaları şartıyla, mezkur Bakanlığın
taşra teşk latının durumlarına uygun memur kadrolarına herhang  b r sınırlamaya tab  olmaksızın açıktan atamaları
yapılır.

(2) B gad ç Maden İşletmeler  Müesseses , Şarkkromları Ferrokrom İşletmes  Müesseses , Kırka Boraks
İşletmes Müesseses , Seyd şeh r Alüm nyum İşletmes ve 100. Yıl Gümüş İşletmes  Müdürlükler nde 7/6/1997
tar h nde yapılan sınavda başarı göster p 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen n (II) sayılı cetvel nde yer alan
koruma ve güvenl k görevl s  unvanlı sözleşmel  personel poz syonlarına ataması yapılıp göreve başladığı halde
sınavlarının ptal ed lmes  neden yle görevler ne son ver lenlerden, tab  oldukları sosyal güvenl k mevzuatı
çerçeves nde emekl l k aylığı, yaşlılık aylığı, malullük aylığı veya sürekl  tam ş göremezl k gel r  bağlananlar le
kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olanlar har ç olmak üzere, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen n 7 nc
maddes nde aranan genel şartları kaybetmem ş olanlar bu madden n yürürlüğe g rd ğ  tar hten t baren 6 ay ç nde Et
Maden İşletmeler  Genel Müdürlüğüne müracaat etmeler  hâl nde, anılan Genel Müdürlük veya bağlı b r mler nde
memur unvanlı sözleşmel  personel poz syonlarına atanırlar. Bu fıkra çerçeves nde atama şlem  yapılmasıyla b rl kte
memur unvanlı poz syon hdas ed lm ş sayılır. Bu şek lde hdas ed len poz syonlar herhang  b r sebeple boşalması
hâl nde başka b r şleme gerek kalmaksızın ptal ed lm ş sayılır. Bu madde çerçeves nde ataması yapılanlar 1 ay ç nde
Devlet Personel Başkanlığına b ld r l r ve bunlara geçm şe dönük herhang  b r hak sağlanmaz.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 13/2/2011 tar hl  ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yen den Yapılandırılması le Sosyal
S gortalar ve Genel Sağlık S gortası Kanunu ve D ğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değ ş kl k
Yapılması Hakkında Kanun kapsamında borçları yapılandırılan ve bu madden n yayımlandığı tar h t barıyla
Kanundan yararlanma hakları devam eden l özel dareler , beled yeler ve bunlara bağlı müstak l bütçel  ve kamu tüzel
k ş l ğ n  ha z kuruluşların, 6111 sayılı Kanun kapsamında 2013 yılının Haz ran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında
ödenmes  gereken taks tler , bu borçluların 6111 sayılı Kanunun 18 nc  maddes ne göre terc h ett kler  taks t sayısına
göre bel rlenen son taks t ödeme süres nde öden r. Bu şek lde ödeme süres  uzatılan taks tler n son taks tle b rl kte
ödenmes  hâl nde bu taks tlere geç ödeme zammı tatb k ed lmez.

(2) 2918 sayılı Kanun ve 4925 sayılı Kanuna göre 31/12/2010 tar h nden (bu tar h dah l) önce ver len ve bu
madden n yürürlüğe g rd ğ  tar h t barıyla vades  geld ğ  halde ödenmem ş olan ya da ödeme süres  geçmem ş
bulunan veya dava açılmış ya da dava açma süres  geçmem ş olan dar  para cezaları ç n Ek m 2013 ayı sonuna kadar
6111 sayılı Kanun hükümler nden yararlanmak üzere lg l  verg  da reler ne başvuruda bulunulması hâl nde söz
konusu cezalar 6111 sayılı Kanunun lg l  maddeler ne göre yapılandırılır. Şu kadar k , 6111 sayılı Kanun hükümler ne
göre hesaplanan tutar, 1,05 kat sayısı le çarpılır ve Kanun hükümler ne göre ödenecek tutar bulunur, bulunan tutarın
tamamının; Kasım 2013, Ocak 2014 ve Mart 2014 aylarında üç eş t taks tte ödenmes  şarttır. Bu hüküm, fıkra
kapsamına g ren ve aslı ödenm ş dar  para cezalarının fer’îler  hakkında da uygulanır. Bu madden n yayımlandığı
tar hten önce bu madde kapsamına g ren alacaklardan tahs l ed len tutarlar red ve ade ed lmez.

(3) Bu madden n uygulanmasına l şk n usul ve esasları bel rlemeye lg s ne göre 6111 sayılı Kanunun 168 nc
maddes n n k nc  fıkrasında bel rt len kamu kurum ve kuruluşları yetk l d r.

GEÇİCİ MADDE 3- (1) 31/12/2022 tar h ne kadar, 10/07/2003 tar hl  ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma
Kanununun 33 üncü maddes nde yer alan “%15” oranı “%5” olarak uygulanır.

MADDE 103 – Bu Kanunun;

a) 13 üncü maddes  1/8/2013 tar h nde,

b) 46 ncı maddes  bu Kanunun yayımını tak p eden ay başında,

c) 75 nc  maddes  1/10/2013 tar h nde,

ç) 77 nc  maddes  15/1/2014 tar h nde,
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d) 80 nc , 91 nc , 92 nc , 93 üncü, 94 üncü, 95 nc , 96 ncı, 97 nc , 98 nc  ve 99 uncu maddeler  Ağustos
2013 ödeme dönem nden geçerl  olmak üzere 1/1/2014 tar h nde,

e) 90 ıncı maddes  12/7/2012 tar h nden geçerl  olmak üzere yayımı tar h nde,

f) Geç c  2 nc  maddes n n b r nc  fıkrası 1/6/2013 tar h nden geçerl  olmak üzere yayımı tar h nde,

g) D ğer hükümler  yayımı tar h nde,

yürürlüğe g rer.

MADDE 104 – Bu Kanun hükümler n  Bakanlar Kurulu yürütür.

1/8/2013

L steler ç n tıklayınız.
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