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GENEL GEREKÇE
Teklif ile ortaya çıkan ihtiyaçlar neticesinde çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmaktadır.

Kooperatifler Kanununda değişiklik yapılarak; 1163 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi sosyal
refahın tabana yayılması amacıyla kamu tüzel kişilerinin kooperatiflere ortak olabilmesine imkan
sağlamaktadır. Kamu tüzel kişileri amaçları bakımından ilgilendikleri kooperatiflerin kuruluşuna
yardımcı olabilmekte, önderlik edebilmekte ve ortak olabilmektedir. Ancak kooperatiflerde her
ortağın bir oy hakkı olması nedeniyle sermaye ya da gayri nakdi sermaye olarak çok ciddi katkıları
bulunmasına rağmen kamu tüzel kişileri bu kooperatiflerin yönetimlerinde söz sahibi olamamaktadır.
Hatta kamu tüzel kişileri gelir sağlayan bütün imkanlarını sağlamasına rağmen kooperatifin gelirleri
başka alanlara aktarılabilmektedir. Kamu tüzel kişisinin ihtiyacını ve kamu yararını gözeten bir
yönetim yapısı ihtiyaç haline gelmektedir. Öte yandan yönetim kurulu ortaklar arasından seçildiğinden
çoğu zaman profesyonel yönetimler oluşmamakta, bu da kooperatiflerdeki sorunların temel
nedenlerinden birini teşkil etmektedir. Bu nedenle diğer şirket türlerinde olduğu gibi kooperatiflerde
de kooperatif ortağı kamu tüzel kişilerinin etkin olduğu kooperatifler için bir yasal düzenleme yapmak
ihtiyacı hasıl olmuştur.

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair
Kanunda değişiklik yapılarak; 7269 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesinde, hak sahipliği
düşürülen taşınmazların Hazine adına re'sen tescil edilmesine dair bir hüküm bulunmamakta ve bu
durum uygulamada tereddütlere yol açmaktadır. Bu sebeple hak sahipliği düşürülen taşınmazların
doğrudan Hazine adına tesciline imkân getirilerek kamu yararının sağlanması ve problemin çözümü
amaçlanmaktadır.

2022 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak, hukuki ihtilafları gidermek amacıyla 2828 sayılı
Kanun uyarınca harçlık verilen yaşlılar ile malları ve gelirleri devredilerek bir sözleşmeyle gerçek
veya tüzel kişilerce kendilerine bakılanların bütün ihtiyaçları karşılandığı için bu kişiler muhtaç
olarak kabul edilemeyeceğinden, sosyal yardımlarda mükerrerliğin önlemesi amacıyla bu kişilere
2022 sayılı Kanun hükümleri uyarınca aylık bağlanmaması öngörülmektedir. Yine 2828 sayılı Kanun
uyarınca harçlık verilen engelli bireyler ile malları ve gelirleri devredilerek bir sözleşmeyle gerçek
veya tüzel kişilerce kendilerine bakılanların bütün ihtiyaçları karşılandığı için bu kişiler muhtaç
olarak kabul edilemeyeceğinden sosyal yardımlarda mükerrerliği önlemesi amacıyla bu kişilere 2022
sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanmaması amaçlanmaktadır.
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İçişleri Komisyonu
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu



Yükseköğretim Kanununa ek madde eklenerek; Türkiye'de halen yükseköğretime önemli bir
talep bulunmaktadır. Özellikle sağlık konusunda bu talep oldukça fazladır. Devlet kaynaklarıyla değil,
kendi vakıf kaynaklarıyla kazanç amacı gütmeden bu talebi karşılamak önem arz etmektedir.
Kurulması öngörülen üniversite özellikle sağlık alanında öğrenci yetiştirecek ve ülkemizde bu alanda
araştırma ve kaliteli hizmet faaliyetlerine katkıda bulunacaktır.

3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununda yapılması amaçlanan değişiklikle, belde
iken sakinleri orman kanunundan yararlanan yerlerin mahalleye dönüştükten sonra da aynı haklardan
yararlanmaları amaçlanmıştır.

Teklif ile gerek gençlik ve sporla ilgili gerek ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verebilmek için
çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmaktadır. Bu kapsamda;

Kişi, kurum ve kuruluşların gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampları inşası için
yapacakları harcamaların veya bu tesislerin inşası için yapacakları her türlü bağış ve yardımlar ile
mevcut tesislerin faaliyetlerinin devam ettirebilmeleri için yapacakları her türlü nakdi ve ayni bağış
ve yardımların tamamının gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek
gelirlerden ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca
gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilmesi hususu düzenlenmektedir.

7258   sayılı  Kanun  kapsamında  yürütülen  faaliyetlere  ilişkin  olarak mevcut yönetmeliklerle
yapılan düzenlemeler için ortaya çıkan tereddütleri gidermek üzere yasal dayanak sağlanmak
amacıyla düzenleme yapılmaktadır.

2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik
ve paralimpik spor dallarında en az yıldızlar seviyesinde olmak kaydıyla seçilecek 4000 sporcu
yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Yetiştirilecek sporcular asgari ücret tutarında harçlık ödenmesi ve sportif
amaçlı iaşe, ibate ve yol giderlerinin Genel Müdürlükçe karşılanması öngörülmüştür.

Gençlik ve Spor Bakanlığında Rehberlik ve Denetim Başkanlığı kurularak görevleri belirlen-
mekte ve yeni kadrolar ihdas edilmektedir.

657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinde değişiklik yapılarak; engelli ya da süreğen hastalığı
bulunan çocuklar diğer çocuklara göre tekrarlayan hastalıklara yakalanma riski, tedavi şekli, süresi
ve iyileşme oranı yönüyle farklılık gösterirler. Bu çocukların daha sık hastalanması ve tedavi süresinin
daha uzun olması nedeniyle çalışan ebeveynin yıllık izin hakkı dışında ek süreli izin kullanıma
ihtiyacı bulunmaktadır. Ayrıca bu çocukların hastalıklarının daha komplike seyretmesinin getirdiği
ek yük nedeniyle bakımları özellik arz etmekte ve ev koşullarında tedavisi yapılsa dahi yakın bakım
gerektirmektedir. Mevcut düzenlemede çalışan ebeveynin yıllık izin hakkı dışında mazeret izni alması
idarenin inisiyatifine bırakılmıştır. Ayrıca ek süreli bir izin hakkı da bulunmamaktadır. Bu durum
çeşitli mağduriyetlere neden olmaktadır. Teklif edilen düzenlemeyle engelli ya da süreğen hastalığı
bulunan çocuğun tedavi ve bakımının daha etkin yapılabilmesi amaçlanmış ve bu amaçla hekim
tarafından gerekli görüldüğü takdirde 657 sayılı Kanun uyarınca çalışan ebeveynlerden birinin
çocuğunun bakımının yapılabilmesi için mazeret izni kullanma hakkı getirilmiştir.
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12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun büyükşehir belediyelerinin kurulması, büyükşehir kurulan illerdeki il özel idarelerinin tüzel
kişiliklerinin kaldırılmasına dair hükümleri, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerden
sonra yürürlüğe girecektir. Söz konusu Kanunun bu hükümlerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 3294
ve 4562 sayılı Kanunların düzenleme alanlarında doğacak hukuksal boşlukların giderilmesi amacına
yönelik olarak söz konusu kanunlarda değişiklik yapılması amaçlanmıştır.

Diğer taraftan, Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine kaynak
aktarılmış olan işlerden özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak
olanlara ilişkin iş ve kaynakların; uygulama birliği sağlanması, işlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi
ve uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi bakımından farklı İdarelere devredilmesi
yerine Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına devredilmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Ayrıca 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununda yapılması düşünülen
değişiklikle, üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan ulusal düzeydeki birlik için Birlik
Başkanının İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olması yönünde düzenleme yapılması amaçlanmıştır.

Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek üzere 29/5/2009 tarihli ve
5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile
Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurulmuştur. Afet risk ve tehlikesi
altında bulunan ülkemizde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 17/12/2009 tarihinde
faaliyete geçmesi ile birlikte afet yönetimi anlamında bütünleşik afet yönetim sistemi benimsenmiştir.
Bu sistemin en önemli unsurlarından biri yerelde etkin ve verimli bir sistem kurmak olup bunun en
önemli ayağını da yerel teşkilat yapısı oluşturmaktadır. 6/12/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde
Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin beşinci fıkrası ile
büyükşehir belediyesi olan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişilikleri kaldırılmıştır. 5902 sayılı
Kanunun 18 inci maddesine göre, il özel idaresi bünyesinde bulunan il afet ve acil durum
müdürlükleri açısından büyükşehirlerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılıyor olması
büyükşehirlerdeki il afet ve acil durum müdürlükleri bakımından bağlılık ve buna bağlı bir dizi idari
sorunu da beraberinde getirmektedir. Büyükşehirlerdeki il afet ve acil durum müdürlüklerinin bağlılık
sorununu giderirken ülke genelinde daha etkin ve güçlü bütünleşik afet yönetimi sisteminin yerelde
kurulabilmesini sağlamak üzere kanuni düzenleme yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Afet doğası gereği yerel nitelikte olup afet risk ve tehlikeleri de ağırlıklı olarak yerel karakter
taşımaktadır. Bu nedenle afetlerle mücadelede ve afet ve acil durumlara müdahalede yerel kapasitenin
gücü ve yetkinliği büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede il özel idaresi bünyesinde valiye bağlı
olarak kurulmuş olan il afet ve acil durum müdürlükleri, büyükşehirlerde il özel idarelerinin tüzel
kişiliğinin sona ermesi sonucunda bu Kanun Teklifi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
taşra teşkilatı olarak valiye bağlı daha güçlü ve etkin bir şekilde yeniden yapılandırılmaktadır.
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6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu md. 48/2 ile yatırım ortaklıklarında imtiyaz öngörülmesine
ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunundan farklılaşan hükümler getirilmesi imkanı Sermaye Piyasası
Kuruluna verilmiştir. Yatırım ortaklıklarında imtiyaz öngörülmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemelerinin öncelikli olacağı sonucunu, Türk Ticaret Kanunun 210 ve 330 uncu maddeleri
de desteklemektedir. Buna bağlı olarak da yatırım ortaklıklarının SPKn. md. 49/1.d hükmü uyarınca esas
sözleşmelerini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerde yer alan hükümlere uygun hale
getirmeleri gerektiği açıktır. Bununla birlikte, konunun ikincil düzenleme ile çözüme kavuşturulması,
özellikle 6362 sayılı Kanun öncesinde oyda imtiyazı bulunan yatırım ortaklıklarının kazanılmış
haklarının korunması noktasında tereddütler ve ortaklıklar bazında farklı yorum sorunları yaşanmasına
sebebiyet verecek nitelikte görüldüğünden, konuya kanuni bir düzenleme ile belirlilik kazandırılmasının
da faydalı olacağı inkar edilemez. Bu anlayışla, kazanılmış hakların korunması, yatırım ortaklıklarında
zorunlu olan kurumsallaşma ve profesyonel yönetimin garanti altına alınması amacıyla bu konuda
önemli bir araç olan oyda imtiyaz ile belirli grupların yönetim kurulunda temsil imtiyazında sınırlamaya
gidilmesi isabetli görülmeyerek, olası tereddütleri gidererek süreci hızlandırmaya imkân tanımak
amacıyla yatırım ortaklıklarında 6102 sayılı Kanun'un 360 ıncı maddesi ile 479 uncu maddesinin ikinci
fıkrası hükümlerinin uygulanmayacağı hususuna açıklık kazandırılmıştır.

Ayrıca 18/5/1929 tarihli ve 1453 sayılı Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı Hakkında
Kanunun 2 nci maddesi gereğince Jandarma Genel Komutanlığı fiili kadro tespiti her yıl Bütçe
Kanununa eklenecek cetvellerle tespit olunmaktadır. Teklif ile, Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri
sırasında gizli oturumda belirlenmiş olan kadro toplamı, Jandarma birimlerinde profesyonelleşmenin
artırılması ve askerlik süresindeki kısalma nedeniyle gerçekleşen erken terhisler nedeniyle hâsıl olan
personel ihtiyacı doğrultusunda, mevcut toplam adet miktarı anılmaksızın ihtiyaç olan 3.000 adet
kadro ihdas edilmektedir.

– 9 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 546)

yasemin /



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz, gerekçesi ile
birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla.

Erkan Akçay Mehmet Şandır
Manisa Mersin

GENEL GEREKÇE
Anayasanın 90 ıncı maddesinin son fıkrası "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası

andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa
Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin
milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek
uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır." şeklindedir.

Birleşmiş Milletler tarafından 10 Aralık 1948’de ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin
çalışma hakkına ilişkin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası "Herkesin, herhangi bir ayrım
gözetmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır.", üçüncü fıkrası "Herkesin kendisi ve ailesi için
insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam
sağlayacak adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır." şeklindedir.

Anayasamızın Ailenin Korunmasına İlişkin 41 inci Maddesi: "Aile, Türk toplumunun temelidir
ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların
korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır,
teşkilâtı kurar." ifadesi yer almaktadır.

Anayasamızın Çalışma Hak ve Ödevine İlişkin 49 uncu Maddesi: "Devlet, çalışanların hayat
seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı
desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak
için gerekli tedbirleri alır." şeklindedir.

Anayasanın ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin ilgili bu maddeleri
birlikte değerlendirildiğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C)
bendinde nitelikleri sayılan kamu çalışanlarının anılan anayasal ve yasal düzenlemelerden kanunun
ruhuna ve lafzına uygun olarak yararlandırılmadıkları, yürütme organınca yapılan iyileştirilmelerin
bu amacı sağlama noktasında henüz yeterli olmadığı görülmektedir.
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TALİ Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu



657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamındaki bir yükseköğrenim mezunu bir
kamu çalışanı 2012 yılı itibari ile ortalama 1.078,59 TL, Lise ve dengi okul mezunu net 983,89 TL,
İlköğretim mezunu 888,00 TL net maaş almaktadır. Bu kapsamdaki personelin aile, çocuk yardımı,
fazla çalışma, üretimi teşvik primi, ek ödeme gibi mali ve sosyal haklarda yararlandırılmamaktadır.
Bu durum iç hukuk kuralı olarak benimsenen " eşit işe eşit ücret" ilkesine açıkça aykırıdır.

4 Haziran 2011 tarihli 27954 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 632 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam
edilen 187.549 ve 4954 sayılı Kanun uyarınca istihdam edilen 10.758 olmak üzere toplam 198.307
sözleşmeli personel memur kadrolarına atanmıştır. 657 ve 4954 sayılı kanunlar uyarınca çalışan
198.307 sözleşmeli memur kadrolara atanırken, 657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası
kapsamında çalışan personelin kapsam dışında tutularak bir kez daha mağdur edilmiştir. Anayasanın
eşitlik ilkesi gereği olarak 657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında çalışan
geçici personelin de yazılı başvurusu halinde 657 sayılı yasanın 4 üncü maddesinin (A) fıkrası
kapsamında kadroya geçirilmesi uygun olacaktır.

Hazırlamış olduğumuz bu kanun teklifi ile; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü
maddesinin (C) bendi kapsamında çalışanların, bu kanunun yürürlüğe girdiği altı ay içerisinde yazılı
olarak başvurmaları halinde, aynı kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamında halen görev
yaptığı kuruma kadrolu personel olarak atanması amaçlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) bendi kapsamında
çalışan personelin özlük ve mali hakları aynı maddenin (A) fıkrası kapsamında çalışanlara göre
oldukça geri düzeydedir.

657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamındaki bir yükseköğrenim mezunu bir
kamu çalışanı 2012 yılı itibari ile ortalama 1.078,59 TL, Lise ve dengi okul mezunu net 983,89 TL,
İlköğretim mezunu 888,00 TL net maaş almaktadır. Bu kapsamdaki personelin aile, çocuk yardımı,
fazla çalışma, üretimi teşvik primi, ek ödeme gibi mali ve sosyal haklarda yararlandırılmamaktadır.
Bu durum iç hukuk kuralı olarak benimsenen " eşit işe eşit ücret" ilkesine açıkça aykırıdır.

4 Haziran 2011 tarihli 27954 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 632 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam
edilen 187.549 ve 4954 sayılı Kanun uyarınca istihdam edilen 10.758 olmak üzere toplam 198.307
sözleşmeli personel memur kadrolarına atanmıştır. 657 ve 4954 sayılı kanunlar uyarınca çalışan
198.307 sözleşmeli memur kadrolara atanırken, 657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası
kapsamında çalışan personelin kapsam dışında tutularak bir kez daha mağdur edilmiştir. Anayasanın
eşitlik ilkesi gereği olarak 657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında çalışan
geçici personelin de yazılı başvurusu halinde 657 sayılı yasanın 4 üncü maddesinin (A) fıkrası
kapsamında kadroya geçirilmesi uygun olacaktır.

Madde 2- Yürürlük maddesidir.

Madde 3- Yürütme maddesidir.
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MANİSA MİLLETVEKİLİ ERKAN AKÇAY VE MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 

GRUP BAŞKANVEKİLİ MERSİN MİLLETVEKİLİ MEHMET ŞANDIR’IN TEKLİFİ

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR KANUN TEKLİFİ

"MADDE 1- 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
C) Geçici personel fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

657 Sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında çalışanların bu kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde yazılı olarak başvurması halinde 657 sayılı kanunun 4 üncü
maddesinin (A) fıkrası kapsamında halen görev yaptığı kuruma kadrolu personel olarak ataması
yapılır."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

15/05/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Haydar Akar
Kocaeli

GENEL GEREKÇE
15/05/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak

Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'da 4/7/2012-6353/2 yapılan Değişiklik ile Geçici
Madde 23' de belirtilen "17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen depremler
sonucunda işyerlerinin ağır hasar görmesi nedeniyle bireysel borçlanmada bulunmuş veya
bulunmamış hak sahiplerinden üst üste üç taksidini ödememiş olanların veya taksitlerini ödemekle
birlikte kendi istekleriyle hak sahipliğinden vazgeçtiklerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren üç ay içerisinde yazılı olarak beyan edenlerin hak sahipliği, il idare kurulu kararıyla
düşürülür" hükmü ile hak sahiplerinin bilgisi olmadan hakları elinden alınmıştır. Bu durum hukuksal
mevzuata aykırılık teşkil etmekle beraber bir çok vatandaşımızın da bilgisi olmadan ve kendilerine
herhangi bir tebligatın yapılmamasından dolayı mağduriyetine sebep olmuştur. Bu vatandaşlarımızın
bir kısmının da engelli olduğu düşünüldüğünde mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik yasal
düzenleme zorunluluk olmaktadır. Teklif ile hak sahibi vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilmiş
olacaktır.
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KOCAELİ MİLLETVEKİLİ HAYDAR AKAR’IN TEKLİFİ

7269 SAYILI UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISIYLA ALINACAK
TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUNA GEÇİCİ BİR 

EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Geçici Madde 23 başlıklı maddeden sonra gelmek üzere
aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 24- 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen depremler
sonucunda işyerlerinin ağır hasar görmesi nedeniyle bireysel borçlanmada bulunmuş veya
bulunmamış hak sahiplerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre gerekli tebligatlar
yapıldıktan sonra üst üste üç taksidini ödememiş olanların veya taksitlerini ödemekle birlikte kendi
istekleriyle hak sahipliğinden vazgeçtiklerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay
içerisinde yazılı olarak beyan edenlerin hak sahipliği, il idare kurulu kararıyla düşürülür. Hak
sahipliği düşürülenlerden tazminat alınmaz. Hak sahipliğinin düşürüldüğü tarihe kadar hak sahipleri
tarafından ödenen tutar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kanuni faizi ile birlikte
hak sahibine en geç 1 ay içerisinde geri ödenir. Hak sahipliği düşürülen kişilere ait işyerleri, bu
Kanunun 31 inci maddesi hükümleri çerçevesinde değerlendirilir. 4/7/2012-tarihinde 6353/2 sayılı
Geçici 23'üncü madde ile mağdur olanlarda bu kanun hükmünden yararlandırılır.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz, gerekçesiyle birlikte
ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla.

Erkan Akçay Oktay Vural
Manisa İzmir

GENEL GEREKÇE
Genç nüfus dinamik ve yaratıcı yapısıyla ülke kalkınmasının motor gücüdür. Yeni fikirlere açık,

yaratıcı, enerjik, dinamik gençler ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkiler. Diğer koşullar sabit
kaldığında, genç nüfusa sahip ülkeler diğer ülkelere göre ekonomide daha avantajlıdırlar, daha hızlı
büyürler. Ancak hiçbir ülke için bu avantaj sonsuz değildir. Hemen her ülke demografik bir değişim
sürecine tabidir ve genç nüfusa sahip her ülkenin nüfusu, bu değişim süreci sonunda er ya da geç
yaşlanır. Bugün başta Avrupa ülkeleri olmak üzere gelişmiş ülkeler, "yaşlılık krizi" olarak da
tanımlanan üçüncü evreye girmişlerdir.

Ülkemizde her geçen yıl nüfus artış hızı dolayısıyla doğum oranı azalmakta, ülkemizdeki yaş
ortalaması yükselmektedir. Ülkemizdeki nüfus artış hızı 2000 yılında binde 18,3 iken 2009'da binde
14,5'e, 2011 yılında binde 13,5'e, 2012 yılında binde 12'ye gerilemiştir. Demografik değişim
fırsatından yararlanamayan Türkiye, yaşlandığında/yaşlılık krizine girdiğinde, gelişmiş ülkelere göre
çok daha ağır bedel ödeyecektir. Özellikle yaşlı nüfusun getirdiği emeklilik, sağlık ve yaşlı bakımı
faturası bu bedeli ağırlaştıracaktır.

Türkiye'deki yaş ortalaması hızla yükselmektedir. Nitekim, Türkiye'nin ortalama yaşı 2008'de
28.5 iken 2012 yılında 30,1'ye yükselmiştir. Ülkemizde 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma
çağındaki nüfusun oranı 2012 yılında 2011 yılına göre yüzde 0,2 puan artarak yüzde 67,6'ya
yükselmiştir. Toplam nüfus içindeki yaşlı nüfusun oranı da giderek artmaktadır. 2008 yılında Türkiye
nüfusunun yüzde 6,8'i 65 yaş ve üstünde iken 2012 yılında bu oran yüzde 7,5'e çıkmıştır.

Nüfus artış hızının düşmesinde modernleşme ve şehirleşmenin etkisinin yanında nüfus
planlaması adı altında yapılan çalışmalar, ekonomik zorluklar ve doğum izinlerinin kısa olması etkili
olmaktadır. İlk kez anne olacak veya yeniden anne olmak isteyen ancak gerek ekonomik gerekse
doğum izninin kısalığından dolayı bu kutsal görevi yerine getiremeyen çalışan kadınlarımızın
sorunları bir an önce çözülmelidir.
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Kadın çalışanlara doğumdan önce sekiz doğumdan sonra sekiz olmak üzere toplam 16 hafta
yani iki ay doğum izni verilmektedir. Kadın çalışanlara doğumdan önce sekiz doğumdan sonra
24 olmak üzere toplam 32 hafta yani sekiz ay doğum izni verilmesine yönelik 01/03/2013 tarih ve
2/1322 Esas Numaralı kanun teklifimiz Plan ve Bütçe Komisyonunda bekletilmektedir.

Hizmet akdiyle çalışan sigortalı kadınlar, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra
iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri
borçlanabilmektedir. Ancak kendi nam ve hesabına çalışan esnaf ya da tarım bağ-kur'lu kadın
sigortalılar doğum borçlanması yapamamaktadır.

Askere giden erkekler askerlik öncesi sigortalı olmasalar bile askerlik süresini borçlanabilirken
işe girmeden önce doğum yapan kadınlar, doğum nedeniyle çalışma hayatından ayrı kaldıkları süreleri
borçlanamamaktadır. Esnaf ya da tarım Bağ-kur’lu kadın sigortalılarımıza doğum borçlanması hakkı
verilmeli, işe girmeden önce doğum yapan kadınlara, doğum nedeniyle çalışma hayatından ayrı
kaldıkları süre kadar borçlanma hakkı verilmelidir.

Yeni doğan her çocuğun aile bütçesine ek mali külfeti olmaktadır. Vermiş olduğumuz kanun
teklifi ile doğum yapan annelerden 24 ay boyunca gelir vergisi kesilmeyerek aile bütçesine katkı
sağlanarak doğacak çocuğun ek mali külfeti karşılanarak doğum teşvik edilmektedir. Doğumun teşvik
edilmesi halinde ülkemizin nüfus artış hızı dolayısıyla ülkemizdeki genç nüfus oranı artacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Ülkemizde her geçen yıl nüfus artış hızı dolayısıyla doğum oranı azalmakta,
ülkemizdeki yaş ortalaması yükselmektedir. Demografik değişim fırsatından yararlanamayan
Türkiye, yaşlandığında/yaşlılık krizine girdiğinde, gelişmiş ülkelere göre çok daha ağır bedel
ödeyecektir. Özellikle yaşlı nüfusun getirdiği emeklilik, sağlık ve yaşlı bakımı faturası bu bedeli
ağırlaştıracaktır.

Yeni doğan her çocuğun aile bütçesine ek mali külfeti olmaktadır. Vermiş olduğumuz kanun
teklifi ile doğum yapan annelerden 24 ay boyunca gelir vergisi kesilmeyerek aile bütçesine katkı
sağlanarak doğacak çocuğun ek mali külfeti karşılanarak doğum teşvik edilmektedir. Doğumun teşvik
edilmesi halinde ülkemizin nüfus artış hızı dolayısıyla ülkemizdeki genç nüfus oranı artacaktır.

Madde 2- Yürürlük maddesidir.

Madde 3- Yürütme maddesidir.
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MANİSA MİLLETVEKİLİ ERKAN AKÇAY VE MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GRUP
BAŞKANVEKİLİ İZMİR MİLLETVEKİLİ OKTAY VURAL’IN TEKLİFİ

GELİR  VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"16. Doğum yapan kadın çalışanlara 24 ay boyunca ödenen ücretler."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

29/5/2009 Tarih ve 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ve Gerekçesi ektedir.

Gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla.

21/5/2013
Ruhsar Demirel Erkan Akçay

Eskişehir Manisa

GEREKÇE
7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunun Ek 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre, kamu kurum ve

kuruluşlarına İçişleri Bakanlığınca ataması yapılan, Sivil Savunma Uzmanı personelinin "Sivil
Savunma İdaresi Taşra Teşkilatı ve Teşekküller Sivil Savunma Personelinin Görev ve İşbölümü
Hakkında Yönetmelik" te yapılan tanımında; 107 Sayılı Kanunla değiştirilen 85 Sayılı Kanunun Ek
2 nci maddesinin a, b, c, fıkralarına göre; "resmi ve özel idare, müessese ve teşekküllere atanan Sivil
Savunma Uzmanları, sivil savunma görev ve hizmetlerinin hazırlanmasından, planlanmasından ve
yürütülmesinden esas sorumlu bulunan daire, müessese ve teşekkül amirlerinin bu konularda;
yardımcısı, müşaviri, koordinatörü ve düzenleyicisidirler." denilmektedir.

Sivil Savunma Uzmanlarını atama yetkisi, 5902 Sayılı "Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" un 25 inci maddesinin 3 üncü bendinde İçişleri
Bakanlığı ibaresi, "İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca" şeklinde değiştirilmiştir. 5902 Sayılı
Kanunun 25 inci maddesinin 5 inci bendine göre de, kamu kurum ve kuruluşlarında 108 Sayılı Kanun
ile kurulan Savunma Sekreterliği ve Savunma Uzmanlığı birimleri kaldırılmış, bu birimlerin görevleri
de; kurum ve kuruluşların İdari ve Mali İşler, Destek Hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet
birimlerine verilmiştir.

Ancak, bu gelişmeler sonunda Sivil Savunma Uzmanlarının görevleri de;

1- 7126 Sayılı Kanunla verilen Sivil Savunma Hizmetleri,

2- 5902 Sayılı Kanunla kurulan AFAD Başkanlığının görevleri,

3- 5902/25 maddesinin 5 inci bendinde kaldırılan Savunma Sekreterliğinin görevleri, 

eklendiği, ayrıca, kurumların en üst amirine bağlı olarak görev yaparken, 5902 Sayılı Kanun ile
başkanlıklara bağlanılması sonrasında, başkanlıkların mevzuatlara yabancı olması nedeniyle, iş ve
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(2/1571)                                                                                                                                                
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TALİ Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu
İçişleri Komisyonu



işlemlerin yürütülmesi her geçen gün zorlaşmaktadır. Bu olumsuz gelişmelere sebep sadece,
bağlanılan makam da değildir. "Eşit işe, eşit ücret" politikası amacıyla çıkarılan, 666 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile kurumlarda hemen her kadroya ait yeni bir düzenleme getirilmiş, ancak,
Sivil Savunma Uzmanlarına bu düzenleme de yer verilmemiştir. Kıyaslama yapıldığında, Sivil
Savunma Uzmanları artan iş yüküne rağmen, kurumların da, statü ve maaş yönünden; memur ve şef
kadrosunda çalışanlar ile aynı konuma gelmişlerdir. Hatta bazı kurumlarda AFAD Başkanlığı
tarafından çıkarılan yönetmeliğe rağmen, kurumlarda Sivil Savunma Uzmanları Şube Müdürlerine
bağlanılmışlardır. Bu uygulamalar çalışanların çalışma şevkini kıran en önemli sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır.

Anayasamızın 49 uncu maddesi; "Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma
hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye
elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır."
hükümlerini içermektedir.

Bu Kanun Teklifi ile; Konusu "insan hayatı" olan sivil savunma görev ve hizmetlerinin
hazırlanmasında, planlanmasında ve yürütülmesinde düzenleyici konumdaki sivil savunma
uzmanlarının çalışma motivasyonlarının artırılması, statü ve mali haklarının yeniden düzenlenmesi
amaçlanmıştır.
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ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ RUHSAR DEMİREL VE 1 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI'NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 29/5/2009 Tarih ve 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 2 nci Maddesine aşağıdaki "10" uncu fıkra ilave
edilmiştir.

"(10) Yürürlükteki kanunlar ve diğer mevzuatta geçen "Sivil Savunma Uzmanı" ibaresi "Afet ve
Acil Durum Yönetimi Uzmanı" olarak, Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadro
cetvellerinde yer alan "Sivil Savunma Uzmanı" kadroları "Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı"
olarak değiştirilmiştir. Halen Sivil Savunma Uzmanı olarak görev yapan personel hiçbir işleme tabii
olmaksızın bu kadrolara atamış sayılır. Boşalan kadrolara 21 inci madde hükümlerine göre atama
yapılır."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Mehmet Ersoy Hüseyin Bürge Ramazan Can

Sinop İstanbul Kırıkkale

Recep Özel Adem Tatlı Ayşe Türkmenoğlu

Isparta Giresun Konya

Murtaza Yetiş M. Kerim Yıldız Mehmet Akyürek

Adıyaman Ağrı Şanlıurfa

Hilmi Bilgin Eşref Taş Abdulkerim Gök

Sivas Bingöl Şanlıurfa

Harun Tüfekci Mustafa Hamarat Murat Yıldırım

Konya Ordu Çorum

Emin Önen İhsan Şener Hacı Bayram Türkoğlu

Şanlıurfa Ordu Hatay

Durdu Mehmet Kastal Türkan Dağoğlu Mehmet Kasım Gülpınar

Osmaniye İstanbul Şanlıurfa

Yıldırım M. Ramazanoğlu İlhan Yerlikaya Feyzullah Kıyıklık

Kahramanmaraş Konya İstanbul

Gülay Dalyan Cengiz Yavilioğlu Suat Önal

İstanbul Erzurum Osmaniye

İsmail Tamer İsmail Kaşdemir Tülay Bakır

Kayseri Çanakkale Samsun

Hamza Dağ Ali Şahin Sermin Balık

İzmir Gaziantep Elazığ

Fahrettin Poyraz Şuay Alpay Gökçen Özdoğan Enç

Bilecik Elazığ Antalya

Salih Koca Nesrin Ulema Bünyamin Özbek

Eskişehir İzmir Bayburt
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Ruhi Açıkgöz Gülay Samancı Sevde Bayazıt Kaçar
Aksaray Konya Kahramanmaraş

İlknur İnceöz Bilal Uçar Kemalettin Aydın
Aksaray Denizli Gümüşhane

Mehmet Muş
İstanbul

GENEL GEREKÇE
Teklif ile ortaya çıkan ihtiyaçlar neticesinde çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmaktadır.

657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinde değişiklik yapılarak; engelli ya da süreğen hastalığı
bulunan çocuklar diğer çocuklara göre tekrarlayan hastalıklara yakalanma riski, tedavi şekli, süresi
ve iyileşme oranı yönüyle farklılık gösterirler. Bu çocukların daha sık hastalanması ve tedavi süresinin
daha uzun olması nedeniyle çalışan ebeveynin yıllık izin hakkı dışında ek süreli izin kullanıma
ihtiyacı bulunmaktadır. Ayrıca bu çocukların hastalıklarının daha komplike seyretmesinin getirdiği
ek yük nedeniyle bakımları özellik arz etmekte ve ev koşullarında tedavisi yapılsa dahi yakın bakım
gerektirmektedir. Mevcut düzenlemede çalışan ebeveynin yıllık izin hakkı dışında mazeret izni alması
idarenin inisiyatifine bırakılmıştır. Ayrıca ek süreli bir izin hakkı da bulunmamaktadır. Bu durum
çeşitli mağduriyetlere neden olmaktadır. Teklif edilen düzenlemeyle engelli ya da süreğen hastalığı
bulunan çocuğun tedavi ve bakımının daha etkin yapılabilmesi amaçlanmış ve bu amaçla hekim
tarafından gerekli görüldüğü takdirde 657 sayılı Kanun uyarınca çalışan ebeveynlerden birinin
çocuğunun bakımının yapılabilmesi için mazeret izni kullanma hakkı getirilmiştir.

12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun büyükşehir belediyelerinin kurulması, büyükşehir kurulan illerdeki il özel idarelerinin tüzel
kişiliklerinin kaldırılmasına dair hükümleri, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerden
sonra yürürlüğe girecektir. Söz konusu Kanunun bu hükümlerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 3294
ve 4562 sayılı Kanunların düzenleme alanlarında doğacak hukuksal boşlukların giderilmesi amacına
yönelik olarak söz konusu kanunlarda değişiklik yapılması amaçlanmıştır.
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Diğer taraftan, Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine kaynak
aktarılmış olan işlerden özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak
olanlara ilişkin iş ve kaynakların; uygulama birliği sağlanması, işlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve
uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi bakımından farklı İdarelere devredilmesi yerine
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına devredilmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Ayrıca 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununda yapılması düşünülen
değişiklikle, üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan ulusal düzeydeki birlik için Birlik
Başkanının İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olması yönünde düzenleme yapılması amaçlanmıştır.

Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek üzere 29/5/2009 tarihli ve
5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile
Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurulmuştur. Afet risk ve tehlikesi
altında bulunan ülkemizde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 17/12/2009 tarihinde
faaliyete geçmesi ile birlikte afet yönetimi anlamında bütünleşik afet yönetim sistemi benimsenmiştir.
Bu sistemin en önemli unsurlarından biri yerelde etkin ve verimli bir sistem kurmak olup bunun en
önemli ayağını da yerel teşkilat yapısı oluşturmaktadır. 6/12/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde
Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin beşinci fıkrası ile
büyükşehir belediyesi olan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişilikleri kaldırılmıştır. 5902 sayılı
Kanunun 18 inci maddesine göre, il özel idaresi bünyesinde bulunan il afet ve acil durum
müdürlükleri açısından büyükşehirlerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılıyor olması
büyükşehirlerdeki il afet ve acil durum müdürlükleri bakımından bağlılık ve buna bağlı bir dizi idari
sorunu da beraberinde getirmektedir. Büyükşehirlerdeki il afet ve acil durum müdürlüklerinin bağlılık
sorununu giderirken ülke genelinde daha etkin ve güçlü bütünleşik afet yönetimi sisteminin yerelde
kurulabilmesini sağlamak üzere kanuni düzenleme yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Afet doğası gereği yerel nitelikte olup afet risk ve tehlikeleri de ağırlıklı olarak yerel karakter
taşımaktadır. Bu nedenle afetlerle mücadelede ve afet ve acil durumlara müdahalede yerel kapasitenin
gücü ve yetkinliği büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede il özel idaresi bünyesinde valiye bağlı
olarak kurulmuş olan il afet ve acil durum müdürlükleri, büyükşehirlerde il özel idarelerinin tüzel
kişiliğinin sona ermesi sonucunda bu Kanun Teklifi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
taşra teşkilatı olarak valiye bağlı daha güçlü ve etkin bir şekilde yeniden yapılandırılmaktadır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu md. 48/2 ile yatırım ortaklıklarında imtiyaz öngörülmesine
ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunundan farklılaşan hükümler getirilmesi imkanı Sermaye Piyasası
Kuruluna verilmiştir. Yatırım ortaklıklarında imtiyaz öngörülmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemelerinin öncelikli olacağı sonucunu, Türk Ticaret Kanunun 210 ve 330 uncu
maddeleri de desteklemektedir. Buna bağlı olarak da yatırım ortaklıklarının SPKn. md. 49/1.d hükmü
uyarınca esas sözleşmelerini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerde yer alan hükümlere
uygun hale getirmeleri gerektiği açıktır. Bununla birlikte, konunun ikincil düzenleme ile çözüme
kavuşturulması, özellikle 6362 sayılı Kanun öncesinde oyda imtiyazı bulunan yatırım ortaklıklarının
kazanılmış haklarının korunması noktasında tereddütler ve ortaklıklar bazında farklı yorum sorunları
yaşanmasına sebebiyet verecek nitelikte görüldüğünden, konuya kanuni bir düzenleme ile belirlilik
kazandırılmasının da faydalı olacağı inkar edilemez. Bu anlayışla, kazanılmış hakların korunması,
yatırım ortaklıklarında zorunlu olan kurumsallaşma ve profesyonel yönetimin garanti altına alınması
amacıyla bu konuda önemli bir araç olan oyda imtiyaz ile belirli grupların yönetim kurulunda temsil
imtiyazında sınırlamaya gidilmesi isabetli görülmeyerek, olası tereddütleri gidererek süreci
hızlandırmaya imkân tanımak amacıyla yatırım ortaklıklarında 6102 sayılı Kanun'un 360 ıncı maddesi
ile 479 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümlerinin uygulanmayacağı hususuna açıklık kazandırılmıştır.
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SİNOP MİLLETVEKİLİ MEHMET ERSOY VE İSTANBUL MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN
BÜRGE İLE 44 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesine

aşağıdaki (E) fıkrası eklenmiş, mevcut (E) fıkrası (F) olarak değiştirilmiştir.

"E) Memurlara, on altı yaşın altında, en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan
çocuğunun hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ebeveynden sadece biri tarafından
kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar mazeret izni verilir."

MADDE 2- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 71 inci maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Afet ve acil durum hallerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar,"

MADDE 3- 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir.

"Tüm acil çağrıları karşılamak, sevk ve koordinasyonunu sağlamak üzere büyükşehirlerde
yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde 112
acil çağrı merkezleri kurulur. Acil çağrı hizmeti veren kurumların çağrı hizmetini yürütmekle görevli
personeli buralarda görevlendirilir. Yeterli personel bulunmaması halinde valilik kadro, yer ve
unvanlarına bakmaksızın uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu merkezlerde görevlendirebilir.
Bu merkezlerin iş ve işlemleri İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."

"Çağrı merkezinde görevlendirilen personelin aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile
diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kendi kurumları tarafından karşılanır. Diğer kurumlar
tarafından görevlendirilen personelin, kendi kurumunda sahip olduğu mali ve sosyal hakları her hangi
bir kısıtlamaya tabi olmaksızın korunur.

112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununda belirlenen usule göre il valileri tarafından, 250
TL idari para cezası verilir. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır."

MADDE 4- 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik
Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"İl özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı ve büyükşehir belediyesi kurulan illerde ise il
ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için bu maddenin ikinci fıkrasının birinci
cümlesinde ifade edilen kamu görevlilerinin yanı sıra il ve ilçelerdeki mahalle muhtarlarınca kendi
aralarından iki üye seçilir. Bu illerde İl Genel Meclisi tarafından hayırsever vatandaşlar arasından
seçilen iki üye; il sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için doğrudan vali tarafından, ilçe sosyal
yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için ise kaymakamın teklifi üzerine vali tarafından belirlenir.
Ayrıca, il veya ilçede bu Kanunda belirlenen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum
kuruluşu bulunmaması halinde il sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için doğrudan vali
tarafından, ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için ise kaymakamın teklifi üzerine vali
tarafından üçüncü bir kişi daha belirlenir." 
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MADDE 5- 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 üncü
maddesinin onuncu fıkrasında yer alan "il özel idaresi" ibaresinden sonra gelmek üzere ", il özel
idaresi bulunmayan illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- 4562 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde geçen
"üyelerden" ibaresinden sonra gelmek üzere ", büyükşehir belediyesinin kurulduğu illerde ise bu
üyelerin yanı sıra OSB'nin kurulduğu İl'in valisinden" ibaresi, aynı maddenin üçüncü fıkrasının başına
"Büyükşehir belediyesinin kurulduğu illerde valiler hariç olmak üzere," ibaresi ile dördüncü
fıkrasında yer alan "il özel idaresi" ibaresinden sonra gelmek üzere ", il özel idaresi bulunmayan
illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- 4562 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 12- 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve

Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca tüzel kişiliği kaldırılan il özel
idarelerinin OSB'lerinde sahip olduğu hak ve mükellefiyetler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon
başkanlıklarına devredilir."

MADDE 8- 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan ulusal düzeydeki birlik için Birlik Başkanı, İçişleri
Bakanlığı Müsteşarıdır."

MADDE 9- 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
"Başkanlık merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir. Başkanlık merkez teşkilatı aşağıdaki hizmet
birimlerinden oluşur:" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasına "Başkanlığın"
ibaresinden sonra gelmek üzere "merkez" ibaresi, anılan Kanuna ekli (I) sayılı cetvelin başlığında yer
alan "BAŞKANLIĞI" ibaresinden sonra gelmek üzere "MERKEZ" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10- 5902 sayılı Kanunun Üçüncü Bölüm başlığı "Taşra Teşkilatı" olarak ve 18 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 18- (1) İllerde bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin tüm unsurlarını içerecek
şekilde, Başkanlığın taşra teşkilatı olarak valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulmuştur.
Müdürlüğün sevk ve idaresinden, ildeki afet ve acil durum faaliyetlerinin yönetiminden birincil
derecede vali sorumludur. İl afet ve acil durum müdürleri, Başkanın teklifi ile Başbakan veya
yetkilendirdiği Başbakan Yardımcısı tarafından atanır. Diğer personel ise il müdürlüklerinin norm
kadroları dahilinde vali tarafından atanır. Müdürlük personelinin il dışı geçici görevlendirmesi
Başkanlık ve vali tarafından yapılır.

(2) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin görevleri şunlardır:
a) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, afet ve acil durum hazırlıklarını

yapmak.
b) Afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme il planlarını, mahalli idareler ile

kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak, uygulamak ve uygulatmak.
c) İl afet ve acil durum yönetim merkezini yönetmek, kesintisiz ve güvenli haberleşmeyi

sağlamak.

– 25 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 546)

yasemin /



ç) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek veya ettirmek.

d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak.

e) Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili
akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek.

f) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme
ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar
kurmak ve yönetmek.

g) İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin
görevleri ilde yerine getirmek.

ğ) Başkanlığın belirlediği esas ve usuller çerçevesinde risk azaltma, hazırlık, müdahale ve
iyileştirme çalışmalarını diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yapmak.

h) İl afet ve acil durum koordinasyon kurulu sekretaryasını yapmak.

ı) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler ile benzeri diğer teknolojik maddelerin
tespiti, teşhisi ve arındırması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği
ve koordinasyonu sağlamak.

i) Başkanlıkça belirlenen yıllık çalışma programlarını uygulamak, yıllık faaliyet raporları
hazırlayarak Başkanlığın onayına sunmak.

j) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak.

k) Başkanlığın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak.

(3) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin harcamaları, Başkanlık bütçesine bu amaçla konulacak
ödenekten yapılır.

(4) İl afet ve acil durum müdürlüklerince tesis edilen iş ve işlemler dolayısıyla açılmış ve
açılacak davalar valilikler husumetiyle yürütülür."

MADDE 11- 5902 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

"Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri

MADDE 19- (1) Başkanlık tarafından belirlenecek illerde il afet ve acil durum müdürlüğü
bünyesinde afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlükleri kurulabilir. Bu müdürlükler, il
afet ve acil durum müdürlüğü emrinde görev yaparlar. Bu şekilde kurulacak müdürlük sayısı yirmiyi
geçemez."

MADDE 12- 5902 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1- (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 14/12/1983 tarihli ve
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı cetvelin Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bölümüne eklenmiştir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ilgili il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir
bölüm halinde gösterilen il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma
birlik müdürlüklerine ait kadrolar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilerek ilgili il özel
idarelerinin kadro cetvellerinden çıkarılmıştır.
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(3) İl afet ve acil durum müdürlükleri ile afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik
müdürlüklerinin norm kadro ilke ve standartları, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başkanlıkça her
bir il müdürlüğü için ayrı ayrı belirlenir. İl afet ve acil durum müdürlüğü ile afet ve acil durum arama
ve kurtarma birlik müdürlüğü personelinin görev ve yetkileri, görevlendirme, çalışma usul ve esasları
ile bu müdürlük personellerine ilişkin diğer hususlar Başkanlık tarafından çıkartılacak yönetmelikle
belirlenir.

(4) Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan
sırasına göre ilk defa açıktan atanacak personel, alım yapılacak her bir kadro için boş kadro sayısının
beş katına kadar çağırılacak adaylar arasından yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı
sırasına göre atanır. Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna atanacakların başvuru tarihi itibariyle
otuz yaşından gün almamış olmaları ve sınav ilanında duyurulacak olan boy ve kilo koşulları ile
Başkanlıkça belirlenecek diğer şartları taşımaları şarttır. Arama ve kurtarma teknisyenleri, söz konusu
hizmetlerde elli yaşına kadar görev alırlar. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, bunların
aktif görev süreleri ile elli yaşın üzerinde aktif görevde bulunacaklara ilişkin şartlar ve diğer hususlar
yönetmelikle düzenlenir.

(5) Büyükşehir belediyesi bulunan illerde büyükşehir belediyesinin bütçesinden en az binde bir
oranında ve diğer illerde ise il özel idarelerinin bütçelerinden en az yüzde bir oranında bu idarelerce,
Başkanlıkça uygun görülen afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki
yatırım projeleri için harcama yapılır. Bu husustaki usul ve esaslar Başkanlıkça çıkartılacak
yönetmelikle belirlenir."

MADDE 13- 5902 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 7- (1) 31/12/2013 tarihi itibarıyla il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil
savunma arama kurtarma birlik müdürlüklerinin kullanım ve tasarrufunda bulunan her türlü taşınır,
taşıt, araç, gereç ve malzeme ile varsa her türlü borç ve alacaklar, yapılan bağışlar, dosyalar, yazılı
ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar Başkanlık bünyesine alınan il afet ve
acil durum müdürlüklerine hiçbir işleme gerek kalmaksızın devredilmiş sayılır. Aynı tarih itibarıyla
mülkiyeti ilgili il özel idarelerinde olan ve il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama
kurtarma birlik müdürlüklerinin kullanımında bulunan her türlü taşınmazlar Maliye Bakanlığınca
Başkanlığa tahsis edilmek üzere Hazineye devredilmiş sayılır. Geçici 1 inci maddenin birinci fıkrası
uyarınca mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan ilgili il
özel idaresine tahsis edilmiş sayılan taşınmazlar, hiçbir işleme gerek kalmaksızın Başkanlığa tahsis
edilmiş sayılır. Devir işlemleri kapsamında düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden, yapılacak
işlemler harçlardan, taşınır ve taşınmaz intikalleri veraset ve intikal vergisinden müstesnadır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

a) İl afet ve acil durum müdürü ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürü kadrolarında
bulunanların görevi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer ve bunlar ekli (2) sayılı listede
ihdas edilen araştırmacı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle herhangi bir işleme gerek
kalmaksızın atanmış sayılır. Bu personel Başkanlıkça ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilir. Bu
madde uyarınca ihdas edilen araştırmacı kadroları, herhangi bir sebeple boşalırsa hiçbir işleme gerek
kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
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b) İlgili il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir bölüm halinde il afet ve acil durum
müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerine ait memur kadrolarında
bulunan personelden muhtelif mesleklere ait mühendis unvanlı kadrolarda bulunanlar mühendis
unvanlı kadrolara, veteriner kadrosunda bulunanlar veteriner hekim unvanlı kadrolara, diğer personel
ise aynı unvanlı kadrolara, bulundukları ilde Başkanlık taşra teşkilatı için ihdas edilen kadrolara halen
bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.

(3) Bu madde uyarınca atanmış sayılan personelin yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih
itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve
tazminatlar, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (25/6/2001 tarihli ve 4688
sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre yapılan ödeme ile ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı
fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni
atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ücret,
ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya
bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi
bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir.
Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi
istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

(4) Bu maddenin yayımı tarihinde il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve
kurtarma birlik müdürlüklerinde işçi statüsünde görev yapan personel sahip oldukları kadro ve
pozisyonları ile birlikte ilgili il özel idarelerine devredilmiş sayılır.

(5) Başkanlığın taşra teşkilatlanmasına ilişkin olarak teşkilat, personel, her türlü taşınır devri ile
taşınmazlar ve diğer hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Başkanlığın bağlı olduğu
Başbakan Yardımcısı yetkilidir.

(6) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 9 uncu maddesindeki sınırlamalara bağlı olmaksızın boş kadrolarda sınıf, unvan ve
derece; dolu kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(7) Bu maddeyi ihdas eden Kanunun uygulanmasına ilişkin düzenlemeler, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Anılan düzenlemeler yürürlüğe
girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına
devam olunur."

MADDE 14- 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi
Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin yirmibeşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(25) Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine kaynak aktarılmış
olan işlerden, özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak olanlar, 3152
sayılı Kanunun 28/A maddesine göre kurulan yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına
devredilir. Söz konusu işlere ilişkin kaynakların devir tarihine kadar kullanılmayan kısımları İçişleri
Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına ödenir ve genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir
kaydedilir. Gelir kaydedilen bu tutarlar karşılığını bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve
bu ödeneklerden harcanmayan tutarları ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye İçişleri
Bakanlığı yetkilidir. Yüklenici firma ile il özel idareleri arasındaki sözleşme, kaynağın gönderildiği
ilgili yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına devredilir. Mevzuattan kaynaklanan tüm hak,

– 28 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 546)

yasemin /



alacak, borç ve diğer ilişkilerde muhatap, devrin yapıldığı yatırım izleme ve koordinasyon
başkanlıklarıdır. Bu Kanunla tüzel kişiliği sona erecek il özel idarelerinin katılımcı kuruluş olarak
organize sanayi bölgelerindeki tüm hak ve yetkileri yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına
devredilir."

MADDE 15- 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Yatırım ortaklıklarının imtiyazlı pay ihracına ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.
Yatırım ortaklıkları tarafından belirli grupların yönetim kurulunda temsil imtiyazı ile oyda imtiyaz
tanıyan pay ihracında 6102 sayılı Kanunun 360 ıncı maddesi ile 479 uncu maddesinin ikinci fıkrası
hükümleri uygulanmaz."

MADDE 16- Bu Kanuna ekli (3) ve (4) sayılı listelerde yer alan kadrolar 112 Acil Çağrı
hizmetlerinde kullanılmak üzere ihdas edilerek, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin İçişleri Bakanlığı bölümüne
eklenmiştir.

MADDE 17- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (II) sayılı
Cetvelin 9 uncu sırasında yer alan "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı," ibaresi "Sosyal Güvenlik
Kurumu ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlıkları," şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 4/2/2014
Esas No: 2/1966, 1967

Karar No: 19

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Sinop Milletvekili Mehmet ERSOY ve İstanbul Milletvekili Hüseyin BÜRGE ile 44 Milletvekili

tarafından hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça
30/1/2014 tarihinde tali komisyon olarak Komisyonumuza, esas komisyon olarak da Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilen 2/1966 esas numaralı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi”, Komisyonumuzun 3/2/2014 tarihinde yaptığı yirminci toplantısında, Maliye
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı
temsilcilerinin katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür.

Toplantının başında, Kocaeli Milletvekili İlyas ŞEKER ve Ağrı Milletvekili Ekrem ÇELEBİ ile
18 Milletvekili tarafından hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve
Başkanlıkça 31/1/2014 tarihinde tali komisyon olarak Komisyonumuza, esas komisyon olarak da
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2/1967 esas numaralı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”, 2/1966 esas numaralı Kanun Teklifi
ile çok yakından ilgili olduğundan ve Başkanlıkça her iki Kanun Teklifi üzerinde Plan ve Bütçe
Komisyonu esas komisyon, Komisyonumuz da tali komisyon olarak belirlendiğinden İçtüzüğün 35
inci maddesi gereğince birleştirilmesi ve her iki Kanun Teklifinin Komisyonumuzu ilgilendiren
maddelerinin görüşülmesi kabul edilmiştir.

Komisyonumuz her iki Kanun Teklifi üzerinde tali komisyon olarak belirlendiğinden, İçtüzüğün
23 üncü maddesi uyarınca, 2/1966 esas numaralı Kanun Teklifinin 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeleri
ile 2/1967 esas numaralı Kanun Teklifinin 1, 2 ve 3 üncü maddeleri ile 2/1966 esas numaralı Kanun
Teklifinin 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeleriyle aynı mahiyette olan 24, 25, 26, 27 ve 28 inci
maddeleri üzerinde görüşme yapılması ve diğer maddelerin ayrıca görüşülmemesi kararlaştırılmıştır.     

Tekliflerin Komisyonumuzu ilgilendiren maddeleri üzerinde yapılan görüşmelerde özetle; 
● İçtüzükte öngörülen sürelere uyulmuş olsa bile, Komisyon gündemine alınan işlerden

komisyon üyesi milletvekillerinin geç haberdar oldukları, bunun da faydalı ve verimli komisyon
çalışmalarına engel olduğu,  

● Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile ilgili olarak Kanun Tekliflerinde
öngörülen yapının 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi
Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun dolayısıyla ortaya çıkan bir ihtiyaçtan kaynaklandığı, 

● 2009 yılında AFAD kurulduğunda, Başbakanlığa bağlı bir merkez teşkilatı ve il müdürlüklerinden
oluştuğu, il müdürlüklerinin ise il özel idareleri bünyesinde valiliklere bağlı çalışan birimler şeklinde
düzenlendiği, 6360 sayılı Kanun uyarınca 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak yerel seçimlerden sonra
büyükşehir belediyesi bulunan illerde il özel idarelerinin kapatılacağı ve bu nedenle de bir düzenleme
yapılması ihtiyacının ortaya çıktığı,
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● Kanun Teklifleriyle öngörülen düzenlemenin yapılmaması durumunda otuz büyükşehir
belediyesi bulunan il ile diğer iller arasında farklı teşkilat yapısının ortaya çıkacağı, bunun da
bütünleşik afet yönetim sistemine aykırı olduğu,  

● Afet ve acil durum anlarında daha etkin ve verimli bir şekilde çalışmalar yürütülebilmesi
bakımından AFAD teşkilat yapısının merkez ve taşra şeklinde örgütlenmesinin daha faydalı olacağı,

● Teklifte öngörülen yapıdan sadece büyükşehir belediyesi bulunan illerde bir örgütlenmeye
gidileceği şeklinde bir anlamın çıktığı, şayet böyle ise bunun çok başlılığa ve yönetim zafiyetine yol
açacağı; buna karşılık sadece büyükşehir belediyesi bulunan illerde değil 81 ilin tamamında bir
örgütlenmeye gidileceği, dolayısıyla bütünleşik afet yönetim sistemine bir aykırılık getirilmediği,

● Kurulması planlanan afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin sayının
yirmi olarak belirlenmesinin büyükşehir belediyesi bulunan illerle örtüşmediği, ancak bu yirmi
sayısının bir il içerisinde kurulacak müdürlük sayısını ifade ettiği,

● Arama ve kurtarma teknisyenlerinin elli yaşından sonra yapılacak uygulama sınavları
neticesinde “uzman eğitici” kadrolarına atanmalarının yararlı olacağı,

● İl afet ve acil durum müdürlerinin görevlerinin sona erdirilerek bunların araştırmacı kadrolarına
atanmalarının öngörülmesinin doğru olmadığı, yeni afet ve acil durum il müdürlerinin belirlenmesinde
mevcut il müdürlerine öncelik verilmesi gerektiği ifade edilmiştir.  

Yapılan görüşmelerin ardından; 
● 2/1967 esas numaralı Kanun Teklifinin 1, 2 ve 3 üncü maddeleri aynen, 
● 2/1967 esas numaralı Kanun Teklifinin 2/1966 esas numaralı Kanun Teklifinin 9 uncu

maddesiyle aynı mahiyette olan 24 üncü maddesi aynen, 
● 2/1967 esas numaralı Kanun Teklifinin 2/1966 esas numaralı Kanun Teklifinin 10 uncu

maddesiyle aynı mahiyette olan 25 inci maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 5902 sayılı Kanunun 18
inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “ve” ibaresinin anlamın daha belirgin hale
gelmesi ve bürokrasinin azaltılması amacıyla “ve/veya” şeklinde değiştirilmesinin uygun olacağı
şeklinde,

● 2/1967 esas numaralı Kanun Teklifinin 2/1966 esas numaralı Kanun Teklifinin 11 inci
maddesiyle aynı mahiyette olan 26 ncı maddesi aynen, 

● 2/1967 esas numaralı Kanun Teklifinin 2/1966 esas numaralı Kanun Teklifinin 12 nci
maddesiyle aynı mahiyette olan 27 nci maddesiyle 5902 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen ek madde
1’in dördüncü fıkrasında yer alan “şarttır.” ibaresinin “gerekir.” Şeklinde değiştirilmesinin ve beşinci
fıkrasında yer alan “büyükşehir belediyesinin bütçesinin” ibaresinin daha belirgin hale getirmek
amacıyla “büyükşehir belediyesinin bir önceki yıl gerçekleşen bütçesinin” şeklinde değiştirilmesinin
uygun olacağı şeklinde,

● 2/1967 esas numaralı Kanun Teklifinin 2/1966 esas numaralı Kanun Teklifinin 13 üncü
maddesiyle aynı mahiyette olan 28 inci maddesiyle 5902 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici
madde 1’in birinci fıkrasında yer alan “sivil savunma arama kurtarma birlik müdürlüklerinin”
ibarelerinin “sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin” şeklinde değiştirilmesinin
uygun olacağı kabul edilmiştir. 

● 2/1966 esas numaralı Kanun Teklifi ile 2/1967 esas numaralı Kanun Teklifi üzerindeki
değişiklik önerileriyle birlikte Komisyonumuzun genel uygunluk görüşünün esas komisyona
bildirilmesi kabul edilmiştir.
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Raporumuz, esas komisyon olan Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek
Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Başkan Başkanvekili Sözcü

Oya Eronat Yaşar Karayel Tülay Selamoğlu
Diyarbakır Kayseri Ankara

Kâtip Üye Üye

Fatih Han Ünal Kemal Ekinci Zülfü Demirbağ
Ordu Bursa Elazığ

(Muhalefet şerhim ektedir)

Üye Üye Üye

Muhyettin Aksak Derya Bakbak Hacı Bayram Türkoğlu
Erzurum Gaziantep Hatay

Üye Üye Üye

Haluk Eyidoğan İlyas Şeker İdris Yıldız
İstanbul Kocaeli Ordu

(Muhalefet şerhim ektedir) (Muhalefet şerhim ektedir)

Üye

Sakine Öz
Manisa

(Muhalefet şerhim ektedir)
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KARŞI GÖRÜŞ YAZISI
Ülkemiz, afet öncesi hazırlıklar konusunda gerek merkezi ve yerel planlama, kadrolaşma ve

uzmanlaşma düzeyinde, gerekse mali bütçede afet yönetimine ayırılan pay bakımından görece geri
durumdadır. Üyeliğimizin bulunduğu uluslararası kuruluşlar ve rekabet halinde olduğumuz birçok
ülkede afet öncesi hazırlıklara dair yatırım, kamu örgütlenmesi, yerel düzeyde işbirliği, planlama
ilkeleri oldukça ilerlemişken, 2014 yılı kamu bütçesi, imar, çevre, kamulaştırma, afet riski altında
alanların dönüşümüne dair mevzuat, Koruma Kurulu Kararları ve Büyükşehir Yasası’nın değişen
hali, afet konusundaki çalışmaları oldukça sekteye uğratacak aşamalara varmıştır.

“Bütünleşik afet yönetimi” modelini dünyada birçok ülke uygulamakta iken, ülkemiz henüz
Büyükşehir Yasası’nın yarattığı örgütlenme ve yetki karmaşasına mesai harcamaya zorlanmakta;
devlette planlı, halkın, STK’ların ve meslek odalarının görüşünü almaktan uzak bir afet yönetimsizliği
sürmektedir. Bütçeden afet yönetimine ayrılan paylar, sorunumuzun siyasal tercihler ve yönetim
anlayışında olduğunun diğer kanıtıdır. Yerel yönetim reformlarındaki temel ilkelerden yerelleşme,
halka yakınlık, yersellik, planlı kentleşme, kent hakkı, çevre hakkı, yaşanabilir kent gibi kavramlar
yaşama geçirilememekte, torba tasarı görünümlü torba kanun teklifleri yoluyla, düzensiz hazırlanan
Büyükşehir Yasası’nın boşluklarını ve çelişkilerini, niteliksiz ve yetersiz yasa teklifleri aracılığıyla
doldurma yoluna gidilmektedir.

AKP Hükümeti, özellikle Haziran 2013’te başlayan idari yaptırımlar ve yasa yaptırımları yoluyla
meslek odalarının yetkilerini azaltırken, bakanlık yetkilerini arttırma yoluna gitmiş ve meslek
odalarının gelir kaynaklarının daraltılması, polis baskınları, gözaltı gibi süreçlerle, uzmanlık alanı afet
yönetimi ve planlı kentleşme olan birçok aktörü, kent yönetiminde dikkate almayacağını açıkça
göstermiştir.

Planlı, yaşanabilir, kentsel dönüşümün yıkıcı ve sermaye transferine odaklı yapılaşma anlayışı,
ülkemizde afet riskinin düşürülmesine ve önlem alınmasına olumsuz etki etmektedir. Afet riskinin
kademeli olarak düşürülmesine odaklanmayan, afet hazırlığına gereken önemi yeterince göstermeyen
devlet yönetimi anlayışı, hesap vermekten uzaklaşmaktadır.

Yaşanan yasal ve idari sorunlarla bir devlet krizi yaşayan ülkemizde, son dönemde yayınlanan
kasetler ve belgelerdeki iddialar ile komisyonumuzdan tüm eleştirilerimize karşın oy çoğunluğuyla
geçirilen yasa tasarıları ve tekliflerini karşılaştırdığımızda, yaşanan bu kişiye özel yasa ve sermaye
transferi ilişkisinin boyutları açığa çıkmaktadır.

“Kentsel yenilenme” temeline oturtulmuş bir afet planlaması yerine, sınırsız bir yapılaşma için
çıkarılan yasalar, kendi içlerindeki eksik ve çelişkileri, deyim yerindeyse yamamak adına, üzerinden
henüz birkaç ay geçtikten sonra yeniden Meclis gündemine getirilmekte ve tasarı, teklif ya da
komisyon içi ek önergelerle afete karşı kapsamlı bir mücadeleyi yürütmek zorlaştırılmaktadır.

Getirilen bu teklif, usul bakımından da sorunludur.
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyelerinin büyük bölümünün seçim

bölgelerinde çalıştığı günde, 31.01.2014 Cuma günü akşamı, Sinop Milletvekili Sayın Mehmet
ERSOY ve arkadaşları tarafından verilen, 2/1966 Esas Numarası ile dağıtılan yasa teklifi metni,
kamu kurumlarından konuyla ilgili bilgi araştırma, görüş isteme süresi tanınmaksızın, 03.02.2014
Pazartesi günü komisyonda görüşmeye zorlanmıştır.

Ayrıca, 03.02.2014 tarihinde toplanmaya çalışılan komisyonumuzda toplantı yeter sayısı zor
şartlar altında sağlanmış, AKP’li sayın komisyon üyeleri telefonlarla aranarak güçlükle bulunmuştur.
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Komisyonun başlamasıyla birlikte yeni bir skandala daha imza atılmış, daha önceden hiçbir
komisyon üyesine dağıtılmamış olan 31.01.2014 tarihli, Kocaeli Milletvekili Sayın İlyas ŞEKER ve
arkadaşlarına ait toplam 35 maddelik yeni kanun teklifi, 28.01.2013 tarihli ve 2/1966 Esas Numarası
ile dağıtılan yasa teklifi metniyle, oy çokluğuyla birleştirilmiştir. Teklifin ilk 15 maddesi, daha önce
bilgilendirilmediğimiz ve komisyonda karşılaştığımız düzenleme önerilerini içermektedir. 31.01.2014
Cuma günü dağıtılan, Sayın Mehmet ERSOY ve arkadaşları tarafından verilen kanun teklifi ise,
16-35. maddeler arasını kapsamaktadır. 35 maddelik yeni teklifin maddeler halindeki gerekçesinde
amacı ve kapsamı yazılı olarak açıkça sunulmamış, çoğu zaman eksik sözlü bilgilerle Komisyondaki
yasama faaliyeti özensiz ve sorunlu biçimde işletilmiş; yasama organı, ne yazık ki özünde “yasa”
değil, “yama” yapma işine telaşla sürüklenmek istenmiştir. Komisyon üyelerinin bilgilendirilmediği,
kanun tasarısı yerine kanun teklifi olarak aceleyle getirilen düzenlemenin belli maddelerinde Bakanlık
yetkililerinin hazır bulunmadığı, teknik görüş isteme ve ayrıntılı görüşmek üzere Komisyon
toplantısını erteleme talebimizin geri çevirildiği komisyon toplantısı, açıkça “telaş yasası” ve “torba
tasarıdan torba teklife geçiş” olarak yasama tarihine kayıt düşülecek niteliktedir.

Büyükşehir Yasası’nın görüşüldüğü süreçte tasarıya eklenmeyen birçok madde, şimdi yamalar
yoluyla değiştirilmektedir. Yasama organı, “yasa” adı altında açıkma hatalara “yama” yapmaya
zorlanmakta, her bir “yama” ise, alttaki temel sorunlara ulaşmayı, kapsamlı ve planlı bir kentleşme
ve afet yönetimini kurmayı engellemektedir.

Plansız bir afet ve kent yönetiminin uzantısı, kapsamlı biçimde düzenlenmemiş yasalarla
kendisini göstermekte, yasama tekniğine, yerel yönetim-merkezi yönetim ilişkilerine dair zamanında
yaptığımız uyarılarımız geçerliliğini korumaktadır.

Büyükşehir Yasası’nın uygulama döneminden önce, gelecekte ne yapacakları, hangi birime,
nasıl devredilecekleri öngörülmeyen kurumlar, yetki çatışması yaşayan idari birimler, sürekli yasa
değiştirilerek TBMM oyalanmakta, toplumumuzun gerçek sorunlarına dair önerilerimiz gündeme
alınmamakta, yasama süreci aksatılmaktadır.

Kanun teklifinin Komisyonumuzda görüşülen madde ayrıntılarına bakıldığında;
17 Ağustos 1999 ve 23 Ekim 2011 Van-Erciş depremi ülkemizdeki afet yönetim düzeninin afet

risklerini azaltamadığını bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermiştir. Hükümet “bu dönem yapacağız”
söylemleriyle, hâlâ deneme-yanılma yoluyla ülkemizde afet yönetimini kurmaya çalışıyor. 2009
yılında yürürlüğe giren 5902 sayılı yasada değişiklikler yapılarak yamalı bohça bir yasadan “afet
yönetim düzeni” çıkarmaya çalışılıyor. AFAD, yalnızca çadır ve konteynır kurarak, yemek ve diğer
yardımları dağıtarak afet yönetimi yapılamayacağını artık görmelidir.

Yaşanan afetlerin ağır sonuçları Türkiye’de yeni ve bütünleşik bir afet yönetim düzeninin bir an
önce kurulmasını ve dünyadaki anlayışa uygun bir risk yönetim ve müdahale düzeninin
oluşturulmasını gerekli kılmıştır. Bu amaçla Başbakanlık’a bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi
Genel Müdürlüğü (TAY) kurulmuş, ancak bu kurum mevcut kemikleşmiş bürokratik yapının
engellerini aşamamış ve gelişememiştir. 2000 yılında kurulan Ulusal Deprem Konseyi’nin raporu ve
2004 yılında yapılan Deprem Şûrası raporu ve diğer birçok çalışma bu konuyla ilgili çözüm ve model
önerileri sunmuştur. Hükümet oldukça geç kalarak ancak 2009 yılında 5902 sayılı yasa ile
Başbakanlık’a bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nı (AFAD) kurmuş, Afet İşleri Genel
Müdürlüğü, TAY ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nün bir araya getirildiği bir afet yönetim düzeni
oluşturulmaya çalışılmıştır. Ancak yasa, içeriği ve genel nitelikleriyle bu alandaki uluslararası
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gelişmelerden habersiz kalmış, Türkiye için bir yeni vizyon getirmediği gibi, çok sayıda yetersizlik
göstermiştir. Bu yetersizlikler, iktidarın on birinci yılında, 1 Şubat 2013’teki valiler toplantısında
Bakan Beşir Atalay’ın ağzından, “Afet sonrası koordinasyonda, ilk anda yetersizliklerimiz oluyor
ama fena değiliz. Ama, Türkiye afet öncesi hazırlıkta farkındalıkta, bilinçlendirmede yeterli değil.
Onu bu dönem güçlendireceğiz” cümlesiyle itiraf etmiştir. Bu itiraftan anlaşılan o ki, “risk azaltma”
konusunda durum daha da vahimdir. Türkiye birçok uluslararası bildirge ve programlara onay vererek
katılmış olmasına karşın, gereken düzenlemelere henüz geçememiştir.

Ülke çapında genel anlayış ve yapılanma bu haldeyken, özellikle halkımızın yüzde 75’inin
yaşadığı illerde il afet yönetimi düzeni ne durumdadır acaba? “Şehir depremleri süreci”ne girmiş
ülkemizde bu durumun irdelenmesi gerekir. 5902 sayılı yasaya göre İl AFAD müdürlüklerinin afet
ve acil durumla ilgili görevleri kısaca şunlardır: Afet tehlike ve risklerini belirlemek; afet önleme ve
müdahale il planlarını ilgili görevleri kurum ve kuruşlarla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak
ve uygulamak; il afet ve acil durum yönetimi merkezini yönetmek; kayıp ve hasarı tespit etmek;
eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak; akreditasyon yapmak ve belgelendirmek; sivil savunma
planlarını hazırlamak ve uygulamak; gerekli gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar kurmak ve
yönetmek; seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin görevleri yerine
getirmek; kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırması ile
ilgili hizmetleri yürütmek. Bu görevler ilin yüzölçümü, nüfusu ve afet özellikleri ve derecesi ne olursa
olsun her il için aynıdır. Büyükşehirlerde bu görevleri yerine getirecek profesyonel ve farklı
uzmanlıkları bir araya getiren ve en önemlisi o ildeki afet türlerinin risklerini tanıyıp kentsel riskleri
azaltacak, etkin önlemleri alabilecek aktif bir yapı kurmak gerekir. Ancak, 5902 sayılı yasayla il özel
idarelerinin yönetimine ve bütçesine bağlı il AFAD Müdürlükleri bu görevleri ifa edecek etkinliğe
ve verimliliğe kavuşamamış, giderek zayıf bir yapı oluşmuştur. Bu durum özellikle birinci ve ikinci
derece deprem kuşağı üzerinde olan illerimiz için ciddi bir handikap yaratmaktadır.

Gerek 5902 sayılı AFAD Yasası’nın yetersizlikleri ve gerekse bugüne kadar il AFAD
Müdürlüklerinin yetki, bütçe, yönetim ve kadro yapısı sorunları çözüm beklerken yeni Büyükşehir
Yasası’yla 30 büyükşehirde il genel meclislerinin kaldırılması ve yerine Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığı (halihazırda yönetmeliği yok) adı altında yeni bir birim kurulması ve İl
AFAD Müdürlüklerinin “Afet Yardım Şube Müdürlükleri”ne dönüştürülmesi niyeti nedeniyle konu
daha da önemli duruma gelmiştir. Bu gelişmeler üzerine CHP olarak yazılı ve sözlü uyarılarımız
sonucunda AKP 5902 sayılı yasada bu soruna yönelik olarak illerde yeniden yapılanma çerçevesinde,
5902 sayılı yasanın 6. maddesinde değişiklik yaparak “Başkanlık” adı altındaki teşkilatı “Merkez”
ve “Taşra” teşkilatı olarak adlandırmak istemekte, (2/1966 Esas Sayılı Teklifte Madde 9; birleştirilmiş
teklifte Madde 24’te), bu vesile ile bu yasa teklifini sunmuş bulunmaktadır.

Yasa teklifinin gerekçesinden anlaşılmaktadır ki, AFAD illerde “Afet Yardım Şube
Müdürlükleri” kurma niyetinden vazgeçmekte, İl Afet ve Acil Durum Yönetiminin Büyükşehir
niteliğindeki illerde taşra teşkilatı olarak yapılanmasının daha güçlü ve etkin bir afet yönetimi
sağlayacağını savunmaktadır. Ancak, bu Yasa teklifi ile yalnızca Valiliklerinde İl Özel İdareleri
kaldırılan illerde bu yeni yapılanmanın oluşturulacağı gibi bir mana ortaya çıkmaktadır. Eğer hal
böyleyse, bu düzenlemenin tüm 81 ilde geçerli olması gerekir düşüncesindeyiz. Büyükşehirlerde ayrı
bir teşkilat yapısı, diğer şehirlerde ayrı bir teşkilat yapısı anlayışı hep şikayet ettiğimiz çok başlılığı
oluşturacak ve yönetim zafiyeti getirecektir.
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Komisyona getirilen kanun teklifinde Madde 10’a ve birleştirilmiş teklifte Madde 25’e göre;
5902 sayılı yasanın 18 inci maddesinin 1 no’lu bendinde yapılan değişiklikle il dışı geçici
görevlendirme ile ilgili işlem özellikle bir afet durumunda aksaklıklara neden olabilecektir. Özellikle
ailevi ve benzer konularda, kadro yokluğundan geçici görevlendirme isteyenleri oldukça zorlu bir
işlem beklemektedir. Hem iki ilin Valisini ve Müdürünü hem de Başkanlığı ikna edecektir. Bu madde
en azından “geçici görevlendirmelerde sadece ilgili valilikler yetkilidir” şeklinde düzeltilebilir. Ayrıca
kurumun iş potansiyelini yüklenen mühendis dahil tüm eleman ve idarecilerin ataması neden
Başkanlığa verilmiyor? Bu yaklaşım müdür ve ekibinin bir uyum içerisinde çalışması açısından daha
etkin olacaktır. Madde 10 ve birleştirilmiş teklifteki Madde 25 ile ayrıca 5902 sayılı yasanın 18 inci
maddesinde belirtilen İl AFAD Müdürlüklerinin görevlerinde yeni yapılanma çerçevesinde
değişiklikler yapılmakta, yeni durumda bütçe ve kadro düzenlemeleri Başkanlık tarafından
üstlenilmektedir.

2/1966 Esas Sayılı Teklifte Madde 11; birleştirilmiş teklifte Madde 26’da, 5902 sayılı yasanın
19 uncu maddesinde değişikler yapılarak Afet ve Acil Durum arama kurtarma birliklerinin sayısının
yirmiyi (20) geçemeyeceği belirtilmektedir. Son çıkan Büyükşehir Belediye yasası ile sayı 29’a
çıkarıldığından oluşturulan il sayısıyla tezatlık oluşmaktadır. Ayrıca arama kurtarma birlik müdürlüklerinin
bulunduğu iller incelendiğinde Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğunluğun az olduğu tespit edilebilecektir.
Turizm bölgeleri olan ve özellikle yaz aylarında nüfusları katlanan bu bölgelerimizdeki turistik
tesislerimizin yaş ortalamalarının yüksekliği ve depremselliğini düşündüğümüzde bu durum daha net
anlaşılacaktır.

2/1966 Esas Sayılı Teklifte Madde 12; birleştirilmiş teklifte Madde 27 ile 5902 sayılı yasaya Ek
Madde 1 ihdas edilmektedir. Ek Madde l’in 4 üncü fıkrasına göre “arama kurtarma teknisyeni
kadrosuna kamu personeli seçme sınavı (B) grubu puan sırasına göre ilk defa açıktan atanacak
personel sözlü ve uygulamalı sınav” şartı getirilmekte, “Bu personel için otuz yaşından gün almamış
olmaları ve söz konusu hizmetlerde elli yaşına kadar görev alırlar” denilmektedir. 50 yaşından sonra
bu teknisyenlerin hangi görevlerde bulunacaklarına dair hususların daha sonra yönetmelikle
düzenleneceği de belirtilmektedir. Bu teknisyenlerimize 50 yaşından sonrası için gerekirse yapılacak
uygulamalı sınavlarla “uzman eğitici” statüsü verilmesi konusunda bir düzenleme yapılması
düşünülebilir.

2/1966 Esas Sayılı Teklifte Madde 13; birleştirilmiş teklifte Madde 28 ile 5902 sayılı yasaya
Geçici Madde 7 eklenmektedir. Bu Geçici Madde’nin 2 nci fıkrasının a bendinde il müdürleri ve
birlik müdürlerinin araştırmacı kadrolarına atanacağı belirtilmektedir. İl müdürlüğü çalışanlarını
tanıyan ve ilin afet riskleri konusunda bilgisi olan il müdürlerinin bu görevlerden alınarak, ilin afet
risklerini ve kurumu tanımayan insanların il müdürü olarak atanmaları ileride “afet yönetimi” içinde
sakınca doğurabilecektir. İl müdürlerinin belirlenmesinde mevcut il müdürlerine öncelik verilmesi
önerilir.

Sonuç olarak, her ne kadar bu yasa teklifinin gerekçesinde İl Afet ve Acil Durum Yönetiminin
Büyükşehir niteliğindeki illerde taşra teşkilatı olarak daha güçlü ve etkin olacağı savunulmaktaysa da
teklifteki düzenlemelerin bazı iyileştirmeler dışında ülkemizde afet risklerinin azaltılmasına önemli
katkı sağlamayacağını ve dünyada gelişen “afet risk yönetim anlayışını” oluşturamayacağı açıktır. 5902
sayılı yasada 2009 dan bugüne kadar yapılan değişikliklerin bu amaca varmayı sağlayamayacağını ifade
etmek isteriz.
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Özellikle nüfusu birkaç milyonu geçmiş, ilçeleri yüzbinleri zorlayan illerde bu düzenlemelere
rağmen İl AFAD Müdürlükleri nasıl etkin ve güçlü olacak? Bu yeni yönetim modeli İstanbul gibi
megakentlerin, her bir ilçesinin büyük bir kent nüfusu kadar olduğu kentlerimizde ilçe örgütlenmeleri
ve kademeleri olmadan, yerel yönetimle her düzeyde yerleşim planlama, kentsel risklerin tesbiti, risk
yönetimi tesis edilemeden nasıl afet yönetimi yapacağı çok tartışmalı bir durum yaratmaktadır.
Örneğin İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa gibi il nüfusu milyonlarla, ilçe nüfusları yüzbinlerle ifade
edilen ve birinci derece deprem bölgesindeki ilçelerinde il AFAD örgütü yukarıda ifade edilen
görevleri nasıl yapacak? Örneğin İstanbul’da 39 ilçeden 15’inin nüfusu 400 binden fazladır.
İstanbul’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İtfaiye Müdürlüğüne bağlı Afet Koordinasyon
Merkezi yönetmeliğe göre afet anında Valiliğin emrine girerek İl AFAD ile birlikte nasıl bir çalışma
ve işbirliği yapacak? Bu konuda ne seviyede bir deneyim vardır?

Zaten arama-kurtarma, afet anı ve sonrası müdahale ağırlıklı bir AFAD kanunun ürünü olan il
müdürlükleri 5902 sayılı yasanın içeriği, kapsamı ve yöntemleri bakımından bundan sonra daha etkin
olamayacaktır. İçişleri Bakanlığı ile Başbakanlık, “Şehir Depremleri” sürecine girmiş bu ülkede hem
5902 de hem de illerdeki bu yeni afet yönetim yapılanmasında Dünyadaki afet yönetim anlayışına ters
düştüklerinin farkına varırlar.

Teklifin komisyonumuzda görüşülmeyen, ancak ülkemizde merkez-yerel, merkez-taşra ilişkileri
açısından oldukça sorunlu gözüken diğer maddeleri, AKP yönetimi altında yerelleşme ve halka
yakınlık ilkelerinin tümüyle devreden çıkarıldığının resmi belgesi olacaktır.

Teklifle, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin (AFAD) taşınır malvarlıkları, belge ve kayıtları
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) bünyesinde il afet ve acil durum
müdürlüklerine teslim edilecek, personelleri araştırmacı kadrosuna kaydırılacaktır. Teklif, personelin
özlük hakları konusundaki kayıpların telafisine dönük yeterli güvenceyi sağlayamamış, İl AFAD
müdürlüklerinin İl Özel İdarelerinden almış oldukları sosyal denge tazminatı ile yemek yardımının
kesilmesine dönük adım atılmıştır.

Personel açısından da hak kayıpları içereceği anlaşılan, son dakika hamlesiyle birleştirilmiş bu
kanun teklifleri, afet planlaması ve il özel idarelerinin durumunu doğrudan ilgilendirdiği için,
personele ilişkin kadrolar tümüyle teknik ayrıntılar içerdiği için, özünde kanun tasarısı olarak
önümüze gelmelidir. Bu görüşümüzü, Komisyonumuzun toplantısına katılan 2/1966 Esas Sayılı
kanun teklifinin sahibi Sinop Milletvekili-İçişleri Komisyonu Başkanı Sayın Mehmet ERSOY da
dile getirerek paylaşmıştır.

Özünde, bu yasa teklifinde AFAD ile il özel idareleri, AFAD ile İl Afet ve Acil Durum
Müdürlükleri arasındaki yetki ve görev karmaşası, Büyükşehir Yasa tasarısının önümüze getirilmeden
önceki süreçte, hükümet tarafından karara bağlanmalı idi.

Ne var ki, AKP’li yılların yasa yapma yolu, tasarıyı teklif olarak getirip süreci hızlandırmak,
yasal sorumluluğu gölgeleyecek, ülke gündemini sarsacak hükümet hatalarının şiddetini bir nebze
azaltmak üzerine kurulmuştur. Öte yandan, yine AKP’li yılların yasa yapma “tekniği”, adrese teslim
ve kişiye özel yasalarda geçen istisna hükümlerini komisyonlara İçtüzük’e aykırı ek önergelerle
vermek, uzmanlığı olmayan komisyonlara madde sevk etmek ve şiddet kullanarak yasaları çıkartmak
üzerine inşa edilmiştir.

Haluk Eyidoğan Sakine Öz
İstanbul Manisa

Kemal Ekinci İdris Yıldız
Bursa Ordu
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İçişleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

İçişleri Komisyonu 4/2/2014
Esas No: 2/1966, 2/1967

Karar No: 16

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
29/1/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan ve Başkanlıkça,

30/1/2014 tarihinde esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, tali komisyon olarak
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu,
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Komisyonumuza havale
edilmiş bulunan 2/1966 esas numaralı “Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy ve İstanbul Milletvekili
Hüseyin Bürge ile 44 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”,
Komisyonumuzun 4/2/2014 tarihli 22’nci toplantısının gündemine alınmıştır.

Komisyonumuz, Hükümeti temsilen İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ile Adalet, İçişleri,
Maliye ve Ekonomi bakanlıkları ile Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımlarıyla
görüşmelere başlamıştır.

Toplantının başında Komisyonumuza 31/1/2014 tarihinde tali olarak havale edilen 2/1967 esas
numaralı “Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile 18 Milletvekilinin:
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”,
toplantı gündeminde yer alan 2/1966 esas numaralı teklif ile çok yakın ilgili görülmesi ve her iki
teklifin de Başkanlıkça esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olması
sebebiyle, İçtüzüğün 35’inci maddesi hükmü uyarınca birleştirilerek görüşülmesi Komisyonumuzun
oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Tekliflerin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde;
- İl özel idarelerinin kaldırıldığı illerdeki organize sanayi bölgelerinin hak ve mükellefiyetlerinin

tüzel kişiliği olmayan yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına devredilmesinin idare hukuk
açısından değerlendirilmesi gerektiği,

- İl özel idarelerinin kapatılmasından dolayı ortaya çıkacak boşluğun yatırımları izleme ve
koordinasyon başkanlıkları ile doldurulmaya çalışıldığı ve bu başkanlıkların bir kamu idaresiymiş gibi
kullanılmaya çalışıldığı,

- İl özel idarelerinin yaptığı işlerin, il genel idaresi olan valiliğin bir hizmet birimine aynı şeklide
verilenmesinin, yönetim bilimi açısından, yönetim hukuku açısından, tüm çağdaş devlet yönetimi
felsefesi açısından mümkün olamadığı,

- Teklifin, Türk idare sistemine, demokrasiye, Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik
Şartı’na, dolayısıyla Anayasa’nın ilgili maddelerine aykırı olduğu,

- Atanmış bir kişinin yerel yönetim biriminin başına getirilmesinin bugünkü şartlarda hukuk
kurallarına aykırı olduğu,

- Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına atanmış kişilerin getirilmesinin Medeni Kanunda
belirtilen anlamda bağımsız ve tarafsız olarak görev yapacak olan bu vakıfların işlevinin ortadan
kalkacağı ayrıca İl Afet ve Acil Durum müdürlerinin Başbakan veya görevlendireceği Başbakan
yardımcısı tarafından atanmasının gerekçesinin anlaşılamadığı,
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- Torba kanunların, genellikle idarenin çok acil ihtiyacı olan bazı konuları düzenlemek üzere
idare tarafından teklif edildiği ya da milletvekillerimizin çok acil gördüğü değişik konulardaki
düzenlemelerin bir araya getirilmesiyle teklif edildiği,

- Teklifte, Büyükşehir Kanunu’nun esasına ilişkin çok büyük bir düzenlemenin olmadığı,
genellikle geçiş hükümleri ya da geçiş sırasında ortaya çıkacak birtakım aksaklıkları göz önüne
alarak yapılan düzenlemeler olduğu,

- Teklifin veriliş amacının 6360 sayılı Kanundaki eksiklikleri gidermek olmadığı, yatırımları
izleme ve koordinasyon başkanlıklarının, kapatılacak olan il özel idarilerinden devralacağı işlerin ve
yarım kalan işlerin takibinde ortaya çıkacak bir takım sıkıntıların giderilmesi olduğu,

ifade edilmiştir.
Hükümet temsilcisi tarafından yapılan cevabi açıklamada;
- Üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan ulusal düzeydeki birliklerin Başkanı İçişleri

Bakanlığı Müsteşarıdır.” şeklindeki değişikliğin örnekleri kanunlarda var olduğu,
- Bu duruma örnek olarak il özel idaresinin encümeninin başkanının vali olduğu, Mahallî İdare

Birlikleri Kanunu’nun 18’inci maddesinde “Birlik başkanı merkez ilçelerde vali veya görevlendireceği
vali yardımcısı, diğer ilçelerde kaymakamdır.” şeklinde bir düzenlenin olduğu, 5355 sayılı Kanun’un
ek l’inci maddesinde kurulan turizm birliklerinde de aynı seçilmemiş kişilerin bulunduğu, 

ifade edilmiştir.
Tekliflerin tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra İçtüzüğün 23’üncü maddesine göre

Komisyonumuzun görev alanına giren 2/1966 esas numaralı Kanun Teklifinin; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ve 14’üncü maddeleri ile 2/1967 esas numaralı Kanun Teklifinin; 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve
29’uncu maddeleri üzerinde görüşme açılması, diğer maddelerin görüşülmemesi, Komisyonumuzun
oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Bu maddelerden 2/1966 esas numaralı Kanun Teklifinin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 14’üncü maddeleri
ile 2/1967 esas numaralı Kanun Teklifinin 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 29’uncu maddeleri birebir aynı
mahiyette olduğu Başkanlıkça ifade edilmiştir.

Maddeler üzerinde yapılan görüşmelerde Komisyon üyeleri tarafından;
- Karayolları Trafik Kanunu’nun 71’inci maddesi (f) fıkrasında “Korumayla görevli ve korunan

araçlar görev halindeyken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.” cümlesinin kanun metninden
çıkarılmasının uygun olacağı,

- Zorunlu hâller dışında itfaiye gibi, ambulans gibi, can ve mala kastedilmiş olağanüstü durumlar
dışında trafikte herkes birbirine eşit olması gerektiği,

- İl özel idaresine verilen görevlerin, bu idarelerin kapatıldığı illerde büyük oranda büyükşehir
belediyelerine aktarıldığından hareketle, il genel meclisinin seçtiği mütevelli heyet üyelerinin de
belediye meclisleri tarafından seçilmesi gerektiği,

ifade edilmiştir.
Maddeler üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda aşağıdaki görüşlerin esas komisyona

aktarılması uygun görülmüştür;
- Engellilerin durumları gereği yaş koşulunun aranmaması, hastalık hallerinde ayrıca rapor

istenmesi yerine ebeveynin bildiriminin yeterli görülmesi ve bu izin “ek mazeret izni” olarak
adlandırılması suretiyle mazeret izinlerinden ayrılmasını teminen, 2/1966 esas numaralı teklifin l’inci
maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 104’üncü maddesine eklenmesi öngörülen (E)
fıkrasının, oybirliği ile aşağıdaki şekilde değiştirilmesi önerilmiştir.
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“E) A,B,C,D, fıkralarında belirtilen hallerden ayrı olarak, en az yüzde 70 oranında engelli ya da
süreğen hastalığı olan çocuğunun hastalanması halinde ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması
koşuluyla bir yıl içinde toptan ya da bölümler halinde on güne kadar mazeret izni verilir.”

- 2/1966 esas numaralı teklifin 3’üncü maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 3152 sayılı İçişleri
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu 28’inci maddesinin dördüncü fıkrasının ilk
cümlesinin, büyükşehir belediyeleri bünyesinde yatırımları izleme ve koordinasyon başkanlıkları
kurulur algısı oluşturabilme ihtimaline karşın, cümlede geçen “büyükşehirlerde” ibaresinden sonra
gelmek üzere “valilik” ibaresinin eklenmesi önerilmiştir.

- 2/1967 esas numaralı teklifin 7’nci maddesi ile 2/1966 esas numaralı Teklifin 2, 4, 5, 6, 7, 8
ve 14’üncü maddelerinin aynen kabul edilmesi önerilmiştir.

Komisyonumuz Tekliflerin geneli üzerinde gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda, teklifler
üzerindeki genel uygunluk görüşünün esas komisyona bildirilmesini oy çokluğu ile kabul etmiştir.

Raporumuz, tekliflere yönelik genel uygunluk görüşü ile birlikte kabul edilen önerilerin, esas
komisyon olan Plan ve Bütçe Komisyonunda dikkate alınması amacıyla Yüksek Başkanlığa saygı ile
arz olunur.

Başkan Sözcü Kâtip

Mehmet Ersoy Alpaslan Kavaklıoğlu Gülay Samancı
Sinop Niğde Konya

Üye Üye Üye

Ali Küçükaydın Ahmet Toptaş Fatma Salman
Adana Afyonkarahisar Ağrı

(İmzada bulunamadı)

(Muhalefet şerhim eklidir)

Üye Üye Üye

Ali Serindağ Celal Dinçer Birgül Ayman Güler
Gaziantep İstanbul İzmir

(Muhalefet şerhim eklidir) (Muhalefet şerhim eklidir) (Muhalefet şerhim var)

Üye Üye Üye

Muzaffer Aslan İlyas Şeker Mustafa Akış
Kırşehir Kocaeli Konya

Üye Üye

Ahmet Tevfik Uzun Hasan Hüseyin Türkoğlu
Mersin Osmaniye

(İmzada bulunamadı) (Muhalefet şerhim vardır)
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KARŞI OY YAZISI
Yasaların görüşülmesinde Komisyon çalışmalarına ihtiyaç duyulmasının temel nedeni, inceleme

aşamasına yeterince zaman ayrılması Meclisin iş yükünün azaltılması, Genel kurula gidecek tasarı
ve tekliflerin daha teknik düzeyde incelenmesi ve yasa yapma tekniğine uygun hale getirilmesidir.

Ancak AKP döneminde yasaların genel, soyut ve nesnel olmaları gerektiği hususu göz önünde
bulundurulmamaktadır. Keza Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları hakkında Yönetmelik hükümleri
de göz ardı edilmektedir.

Adı geçen yönetmeliğin 17. Maddesine göre bir tasarı veya teklifte zorunlu olmadıkça birden
fazla kanun hükmünün değiştirilmemesi gerekmektedir.

Oysa görüşülen bu teklifte pek çok kanun hükmü değiştirilmektedir.
Yani son yıllarda AKP iktidarı tarafından genel uygulama haline getirilen “torba kanun”

niteliğini taşımaktadır. Ayrıca İçtüzük hükümlerine aykırı şekilde “Temel Kanun” olarak görüşüleceği
ifade edilmiştir.

Bir “Torba Kanun” un aynı zamanda “Temel Kanun” olarak değerlendirilmesi yasa yapma
tekniği ile asla bağdaşmaz.

Teklif ekinde “madde gerekçeleri” yer almamıştır. Komisyon Başkanı Yasa tekliflerinde madde
gerekçelerinin yer alması gerekmediğini ifade etmiştir.

Kanunların teklif edilmesi ve görüşülmesi hususu Anayasanın 88. maddesinde düzenlenmiştir.
Buna göre Tasarı ve teklifler arasında bir fark gözetilmemiştir.

Keza İçtüzüğün 74. maddesinde de kanun tekliflerinde madde gerekçelerinin belirtilmeyeceğine
dair bir hüküm de bulunmamaktadır.

Teklifin Komisyonumuzda görüşülmesi sırasında katkı yapmak amacıyla CHP’ye mensup
komisyon üyeleri olarak tarafımızdan verilen “Değişiklik Önergeleri”nden sadece 1’i iktidar
çoğunluğunca uygun görülmüştür. Çerçeve Kanunun 4. maddesinde daha önce İl Genel Meclisleri
tarafından seçilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Mütevelli Heyet üyelerinin,
Büyükşehir belediyesi bulunan illerde doğrudan Vali tarafından, ilçelerde ise Kaymakamın teklifi
üzerine Vali tarafından seçilmesi öngörülmektedir.

Oysa bu illerde Özel İdarelerin yaptığı görevler genel kural olarak Büyükşehir Belediyelerine
devredilmiştir.

İl Genel Meclislerinin görevleri de Büyükşehir Belediye Meclislerine aktarılmıştır.
O halde daha önce İl Genel Meclisleri tarafından seçilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma

Vakıfları Mütevelli Heyet Üyelerinin Özel İdarelerin ve İl Genel Meclislerinin kaldırıldığı illerde ilgisine
göre Büyükşehir ve İlçe Belediye Meclisleri tarafından seçilmeleri en doğru uygulama olacaktır.

Bu konu ile ilgili olarak verdiğimiz değişiklik önergesi AKP’ye mensup Komisyon üyeleri
tarafından reddedilmiştir.

Yerel Yönetimlerin yetkilerini arttıracağını her ortamda dile getiren AKP’nin söyledikleri ile
yaptıklarının farklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Ali Serindağ Birgül Ayman Güler
Gaziantep İzmir

Celal Dinçer Ahmet Toptaş
İstanbul Afyonkarahisar
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MUHALEFET ŞERHİ
Komisyonunuza tali komisyon sıfatıyla sevk edilen 2/1966 ve 2/1967 esas numaralı “Bazı

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tekliflerinin” incelenmesi ve müzakere edilmesi
sırasında tespit ettiğim hususlar aşağıdaki şekildedir.

Teklifin komisyonumuzu ilgilendirdiği düşünülen maddeleri üzerinde müzakere edilmiş ancak
diğer maddeler üzerinde müzakere edilmemiştir. Teklifle 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve
Görevleri Hakkındaki Kanunun taşra teşkilatı başlıklı 28. Maddesinin 4. Fıkrası değiştirilmektedir.
Bu fıkra büyükşehir yasasında kapsamlı bir değişiklik yapan 6360 sayılı yasa ile henüz l4 ay evvel
ihdas edilmiş idi.

6360 sayılı yasanın önemli bir bölümünün 30 Mart seçimlerinden sonra yürürlüğe gireceği
değerlendirildiğinde henüz yürürlüğe girmemiş bir yasayı bile değiştiren bir düzenleme karşımıza
çıkmaktadır. Bu durum maalesef yasama ciddiyetinin ne derece düşük, özensizliğin ne kadar yüksek
olduğuna işaret etmektedir.

Yine teklifin 4. Maddesi ile 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun
7. Maddesine bir fıkra eklenmektedir. Fıkra hükmü ile İl Özel İdarelerinin kaldırıldığı Büyükşehir
Belediyesi kurulan illerde mütevelli heyetin oluşumuna ilişkin hüküm getirilmektedir. Bu
düzenlemede 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi düzenlemesinden sonra ortaya çıkan, gözden kaçan
hususları düzeltme çabasından ibarettir.

Yine teklifin 5. Maddesi ile 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun kuruluş başlıklı
4. Maddesine il özel idaresinin kaldırıldığı, Büyükşehir Belediyesinin kurulduğu illerde il özel idaresi
yerine yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı ikame edilmektedir.

6360 Sayılı Kanunla il özel idarelerinin hesapsızca kaldırılmış olması yerine hükmü şahsiyete
haiz olmayan yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığının koyulması oldukça garip bir durumdur.
Bir mahalli idare birimi olan İl Özel İdareleri hükmü şahsiyeti haiz iken organize sanayilerin
kuruluşunda aktif rol almakta idi. 6360 sayılı kanunla Özel İdarelerin kaldırılmış olması ve yerine
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulması ortaya çıkan boşluğu asla dolduramayacaktır.

Yine teklif ile 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının teşkilat ve görevleri
hakkında kanunda düzenlemeler yapılmaktadır. Sivil savunma genel müdürlüğü yerine kurulan Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı illerde il özel idaresi bünyesinde faaliyet göstermekteydi. 5902
sayılı kanun görüşülürken sivil savunma teşkilatının köklü ve geleneksel yapısı ile tecrübe ve bilgi
birikimi ile hem ulusal hem de uluslararası alanda muteber bir kuruluş olduğu, belki revize
edilebileceği ancak kaldırılmasının doğru olmayacağı ifade edilmiş olmasına rağmen bu teşkilat
özellikle sahip olduğu büyük kentlerdeki taşınmazlarından kaynaklanan rant dolayısıyla kaldırılmıştır.

Yerine Özel İdareler bünyesinde Afet ve Acil Durum Müdürlükleri kurulmuştur. 6360 sayılı
kanun ile demokrasiye, anayasaya ve yerel yönetim anlayışına aykırı olarak kaldırılan özel idarelerden
sonra Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ortada kalmıştır. Teklifin bu hususa ilişkin maddeleri ile
Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin yeniden Sivil Savunma Teşkilatına benzer bir yapıya
kavuşturulmak istendiği görülmektedir.

Belki de bu konuda tek fark sivil savunmanın İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir kuruluş olması
söz konusu iken; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının başbakan yardımcılığına bağlı olması
olacaktır.
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SONUÇ
Komisyonumuzda görüşülen bu teklifler AKP’nin hükümet anlayışının ve parlamenter

demokrasiye bakışının yanlış olmasından kaynaklanan bariz örneklerdir. Büyükşehir yasası çıkar
iken; yani 6360 sayılı düzenleme parlamentoda müzakere edilir iken,

- Bu düzenlemenin demokrasiye aykırı olduğu, 
-Anayasanın birçok maddesine aykırı olduğu,
- İdari sistemimizi altüst edeceği,
- Bu düzenlemeye ilişkin taleplerin pkk’dan geldiği,
- Pkk’nın bu düzenlemelerle taşrada merkezi hükümetin zayıflatılıp yerine pkk ve siyasi

uzantılarını kontrol ettiği,
- Belediyelerin geçmesiyle demokratik özerklik hedefinin amaçlandığı,
- Bu konuda Oslo müzakerelerinde AKP hükümetiyle pkk’nın mutabakata vardığı,
- Bu yaklaşımın ihanetten başka bir şey olmadığı ısrarla vurgulanmıştır.
Ancak, AKP hükümeti bu uyarılara kör ve sağır kalmıştır. Şimdi ise 30 mart 2014 mahalli

seçimleri yaklaşırken terörün etkili olduğu coğrafyamızda terör örgütünün sözde barış süreci denilen
ya da açılım denilen hükümet politikaları sayesinde,

- Paralel bir devlet yapılanmasına gittiği, sözde asayiş timleri oluşturduğu,
- Sözde kaymakamlar atadığı,
- Bölge halkı üzerinde silahlı teröristlerin kurduğu baskı ile pkk’nın siyasi uzantısı partinin

oylarını arttırdığı,
- Askerlerin kışlada, polislerin karakollarda terörle mücadeleden uzak bir şekilde pasifize

edildikleri,
- Terör örgütünün ve siyasi uzantılarının 30 Mart mahalli seçimleri çerçevesinde arkasına

devletin gücünü alan iktidar partisinin adaylarına bile taciz ve müdahalelerde bulunduğu,
- Terör örgütü ve siyasi uzantılarının 30 Mart mahalli seçimlerinde bölgede yüksek bir oy oranı

ve belediyeleri ele geçirmek için yoğun bir faaliyet içinde oldukları,
- 30 Mart mahalli seçimlerinden sonra terör örgütü ve siyasi uzantılarının kazandığı belediyelerde,
- Üniter yapımızı tartışmalı hale getirmeyi amaçlayan siyasi kararlar alacağı, yani bugün

Suriye’nin kuzeyinde kanton kanton ilan edilen özerkliklere benzer teşebbüslerin ortaya çıkacağı
anlaşılmaktadır.

Türkiye’de paralel yapı tartışmaları doğru bir zeminde tartışılacaksa bu hususlar tartışılmalıdır.
Fetihten önceki Bizans ulemasının “meleklerin erkek mi, dişi mi oldukları” tartışmasına benzer
şekilde, vatan topraklarının bir bölümü Türk milletini oluşturan unsurlardan bir parçası bölünüp
ayırılmaya çalışılırken Türkiye’nin başka gündemlerle meşgul olması gerçeklerin doğru bir zeminde
tartışılmasını engellemektedir.

Pkk ve siyasi uzantıları AKP’nin bu teklifle bir parça düzeltmeye çalıştığı büyükşehir yasası ile
önemli mevziler elde etmişlerdir. Bu teklifin yasalaşması yerine üniter yapımızı ve idari sistemimizi
sağlıklı hale getirecek olan büyükşehir belediyesi sınırlarının 6360 sayılı yasa öncesi sınırlara
çekilmesi ve il özel idaresi sisteminin 81 ilde uygulanması sistemine geri dönülmelidir.

Sonuç itibariyle bu kanun teklifinin izah edilen sebeplerden dolayı yanlış olduğuna inandığım
gerekçesiyle muhalif olduğumu ve karşı oy kullanacağımı belirtirim.

Hasan Hüseyin Türkoğlu
Osmaniye
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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 4/2/2014

Esas No: 2/1966, 2/1967

Karar No: 17

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 30/1/2014 günü, esas komisyon olarak Plan ve
Bütçe Komisyonuna, tali komisyon olarak da Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu,
İçişleri Komisyonu, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile
Komisyonumuza havale edilmiş bulunan 2/1966 esas sayılı Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy ve
İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge ile 44 Milletvekilinin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 4/2/2014 günlü 27’nci toplantısının gündemine alınmıştır. Bu
toplantıda, 2/1966 esas sayılı söz konusu Teklif, TBMM Başkanlığınca 31/1/2014 tarihinde aynı
komisyonlara havale edilmiş olup Komisyon gündemindeki teklifi kapsayan ve bunun dışında yeni
düzenlemeler de içeren 2/1967 esas sayılı Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Ağrı Milletvekili Ekrem
Çelebi ile 18 Milletvekilinin Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi ile -İçtüzüğün 35’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca- birleştirilerek ele
alınmıştır.

Komisyon toplantısı; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türkiye Kamu-Sen ve Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri
Derneği temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Komisyonumuz, tali komisyon sıfatıyla görüşme usulü olarak, birleştirilen kanun tekliflerinin
tüm maddelerini tek tek ele almak yerine, görev alanı içindeki konular ile ilişkili maddeleri belirleme
ve bunlar üzerinde görüş oluşturma yolunu izlemiştir. Bu kapsamda, 2/1966 esas sayılı Kanun
Teklifi’nin l’inci ve 3’üncü maddeleri ile özdeş olan 2/1967 esas sayılı Kanun Teklifi’nin 16’ncı ve
18’inci maddelerinin yanı sıra 2/1967 esas sayılı Teklifin 4’üncü ve 5’inci maddeleri görüşme konusu
yapılmıştır.

2/1966 esas sayılı Kanun Teklifi’nin l’inci ve 2/1967 esas sayılı Kanun Teklifi’nin 16’ncı
maddesi, memurlara -on altı yaşın altında, en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı
olan çocuğunun hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ebeveynden sadece biri
tarafından kullanılması kaydıyla- bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret
izni verilmesini; 2/1966 esas sayılı Kanun Teklifi’nin 3’üncü ve 2/1967 esas sayılı Kanun Teklifi’nin
18’inci maddesi, 112 acil çağrı hizmetleri ile ilgili kurumsal yapılanmayı ve acil çağrı özelinde asılsız
ihbarlara dayalı kötüye kullanımlara ilişkin cezai yaptırımları düzenlemeyi amaçlamaktadır. 2/1967
esas sayılı Kanun Teklifi’nin 4’üncü ve 5’inci maddelerinde ise, “muhtaçlık” kavramına ilişkin
hukuksal çerçevenin yeniden düzenlenerek yaşlı ve engelli bireylere yönelik sosyal yardımlarda
mükerrerliğin ortadan kaldırılması öngörülmektedir.
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Tekliflerin tümü üzerinde gerçekleştirilen görüşmelerde özetle,

� Tali komisyon çalışmalarının yasama alanındaki niteliği artırdığı ve aynı konuya ilişkin sık
sık düzeltme getiren nitelikte ek düzenleme yapma gereksinimini ortadan kaldırdığı,

� Yürürlükteki mevzuat yapısı içinde sosyal yardıma dayanak oluşturan öğelerden biri olan
“ağır engelliliğe” ilişkin koşulun kişinin engellilik oranı gözetilmeksizin “kendi gereksinimlerini
karşılayabilme veya yaşamını kendi başına idame etme yetisi”ne bağlanmasının uygulamada
belirsizlik ve adaletsizliklere yol açtığı; bu görüşe karşıt olarak, kişinin kendi fizyolojik
gereksinimlerini karşılayamayacak ölçüde engelliliğinin bir ölçüt olarak kabul edilmesinin, evde
bakım hizmeti gibi özellikli sosyal yardım hizmetleri bağlamında yerinde olduğu,

� Engellilik düzeyine ilişkin olarak verilen farklı sağlık kurulu raporları arasındaki uyumsuzluğun
uygulamada sorunlara yol açtığı,

� Sosyal yardım hizmetlerinin hedef kitlesinin ve gerçekleştirilme biçiminin belirlenmesi bağlamında,
yeni ve bütüncül bir ölçütleme sistemi oluşturulmasının gerektiği

belirtilmiştir.

Kanun tekliflerinin tümü üzerindeki görüşmeler kapsamında, bu görüşlerin yanı sıra, Hükümet
temsilcisi konumundaki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı, Türkiye’de hâlen
uygulanmakta olan sosyal yardım sistemi hakkında bilgi sunmuş ve görüşme konusu olan kanun
tekliflerinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görev alanı ile ilgili konularda getirdiği
düzenlemeleri açıklamıştır. Hükümet temsilcisi, bu doğrultuda, “muhtaçlık” kavramına ilişkin
hukuksal çerçevenin yeniden düzenlenmesinin, engelliler ve yaşlılara yönelik kurumsal yardımın
yapıldığı koşullarda, mükerrer yardım niteliğinde bir harçlık verilmesini engelleme amacını taşıdığını;
ayrıca malları ile gelirlerini kamu tüzel kişileri dışındaki tüzel kişiliklere ya da gerçek kişilere
devredenlere yönelik yapılan yeniden belirleme ile, bu alanda istismara dayalı sosyal harçlık alımının
engellenmesinin öngörüldüğünü ifade etmiştir.

Kanun tekliflerinin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından İçtüzüğün 23’üncü
maddesi uyarınca Komisyonumuzu ilgilendiren maddeler üzerinde gerçekleştirilen görüşmelerde,
esas komisyona yönelik öneriler olarak,

� Yaşlılar ve engellilere ilişkin “muhtaçlık” kavramı sınırlarının yeniden düzenlenmesini
amaçlayan 2/1967 esas sayılı Kanun Teklifi’nin çerçeve 4’üncü ve 5’inci maddelerine ilişkin olarak;

a) Bu maddelerde göndermede bulunulan 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler
Kanunu’nun “ek 11’inci maddesi”nin henüz TBMM Genel Kurulu aşamasında bulunması ve
yasalaşmamış olması nedeniyle, kanun tekniğine uygunluğu sağlamak bakımından doğrudan ek
11’nci maddeye yapılan göndermenin Teklif metninden çıkarılması,

b) Mal ve gelirleri devredilerek bir sözleşme ile gerçek veya tüzel kişilerce kendilerine
bakılanların, muhtaçlık sınıfından çıkarılmasına yönelik ibarelerin de madde metinlerinden çıkarılması,

böylece, çerçeve 4’üncü ve 5’inci maddeler ile, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve
Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’un l’inci maddesinin ikinci
fıkrasına ve 2’nci maddesinin üçüncü fıkrasına eklenmesi öngörülen hükmün, “Ayrıca, 2828 sayılı
Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenler de muhtaç olarak kabul edilemez ve
kendilerine bu Kanun hükümlerine göre aylık bağlanamaz.” şeklinde düzenlenmesi oybirliği ile,
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� Özdeş içerikli maddeler olan 2/1966 esas sayılı Kanun Teklifi’nin çerçeve l’inci ve 2/1967
esas sayılı Kanun Teklifi’nin çerçeve 16’ncı maddesinde, mazeret izni hakkı tanınacak devlet
memurlarının engelli ya da süreğen hastalığı olan çocukları için öngörülen “on altı yaşın altında”
olma koşulunun “on sekiz yaşın altında” olma biçiminde değiştirilmesi,

ayrıca, madde hükmü ile belirlenen mazeret izni kapsamının yeniden değerlendirilerek; engelli ya da
süreğen hastalıklı çocukları özel eğitim kurumlarına devam eden kamu görevlileri için günlük izin
yanında saatlik izin seçeneğinin dikkate alınması, bunun yanı sıra memurlar dışında işçilerin de
benzer bir haktan yararlandırılması için düzenleme yapılıp yapılamayacağı hususunun ele alınmasının
yerinde olacağı ve tüm bu konuların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin görüşü
alınarak değerlendirilmesinin uygun olacağı,

� Yine özdeş içerikli maddeler olan 2/1966 esas sayılı Kanun Teklifi’nin çerçeve 3’üncü ve
2/1967 esas sayılı Kanun Teklifi’nin çerçeve 18’inci maddesinde, 112 acil çağrı merkezlerinde
görevlendirilen personelin özlük haklarının korunmasına yönelik düzenleme ile ilgili olarak, bu
personele yapılan “ek ödemeler”in de metne eklenmesi, böylece bu alandaki muğlaklığın
giderilmesi; ayrıca, acil çağrı merkezlerinin iş ve işlemlerinin düzenlenmesine ilişkin yönetmeliğin
hazırlanmasında Sağlık Bakanlığının da görüşünün alınmasını sağlayacak bir düzenlemenin
yapılması

kabul edilmiştir.

Komisyonumuzun görev alanını doğrudan ilgilendiren bu konuların yanında 2/1967 esas sayılı
Kanun Teklifi’nin İstanbul’da Biruni Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmasını öngören
çerçeve 6’ncı maddesi ile ilgili olarak da, Komisyon üyesi milletvekillerinden bazıları,
işletilemeyen her vakıf üniversitesi veya vakıf hastanesinin Sağlık Bakanlığına devredileceği
yönündeki algının kırılması gerektiğini, öte yandan yeni açılan vakıf üniversitelerinin tıp ve diş
hekimliği fakültelerindeki öğretim üyesi açığı ile mezun sayısının gözetilmesinin yerinde olacağını
belirtmişlerdir.

Sonuç olarak, Teklifin görüşülen maddelerine ilişkin uygunluk bildirimi ile birlikte komisyonumuzca
benimsenen önerilerin esas komisyon olan Plan ve Bütçe Komisyonuna iletilmesi kabul edilmiştir.

Raporumuz, esas komisyona sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Başkan Başkanvekili Kâtip

Necdet Ünüvar Türkan Dağoğlu Vural Kavuncu

Adana İstanbul Kütahya

Üye Üye Üye

Salih Fırat Muhammed Murtaza Yetiş Mehmet Süleyman Hamzaoğulları

Adıyaman Adıyaman Diyarbakır

Üye Üye Üye

Ülker Can Süleyman Çelebi Mehmet Domaç

Eskişehir İstanbul İstanbul
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Üye Üye Üye

Ahmet Haldun Ertürk Kadir Gökmen Öğüt Aytun Çıray

İstanbul İstanbul İzmir

Üye Üye Üye

Nesrin Ulema Mustafa Gökhan Gülşen Fuat Karakuş

İzmir Kastamonu Kilis

Üye Üye Üye

Muzaffer Yurttaş Ali Öz Aytuğ Atıcı

Manisa Mersin Mersin

Üye Üye Üye

Nurettin Demir Cemalettin Şimşek Mehmet Emin Dindar

Muğla Samsun Şırnak

Üye

İsmail Güneş

Uşak
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Alt Komisyon Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Plan ve Bütçe Komisyonu 5/2/2014
Esas No: 2/1967, 2/1966, 2/1571,

2/1529, 2/1438, 2/1074

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
Komisyonumuzun 5/2/2014 tarihinde yaptığı 25 inci birleşimde, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker

ve Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile 18 Milletvekilinin 2/1967 esas numaralı “Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”, Sinop Milletvekili
Mehmet Ersoy ve İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge ile 44 Milletvekilinin 2/1966 esas numaralı
“Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel
ve 1 Milletvekilinin 2/1571 esas numaralı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile Kocaeli Milletvekili
Haydar Akar’ın 2/1438 esas numaralı “7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Geçici Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun Teklifi”nin görüşmelerine başlanmıştır. Kanun tekliflerinin geneli üzerindeki görüşmelere
geçilmeden önce verilen önergeler doğrultusunda; Komisyon portföyünde yer alan Manisa
Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili
Mehmet Şandır’ın 2/1074 esas numaralı “657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi
Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın 2/1529 esas numaralı “Gelir Vergisi Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin İçtüzüğün 26 ncı maddesi uyarınca Komisyon
gündemine alınmasına, anılan kanun tekliflerinin birbirleriyle ilgili görülmeleri nedeniyle İçtüzüğün
35 inci maddesi uyarınca birleştirilerek görüşülmesine ve görüşmelerde 2/1967 esas numaralı Kanun
Teklifinin esas alınmasına ve Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesini teminen bir alt
komisyon kurulmasına karar verilmiştir. Teklifler, 5/2/2014 tarihinde alt komisyonda görüşülmüş ve
esas alınan Teklif metninde gerekli değişiklikler yapılmıştır.

Ayrıca, yükseköğretim kurumunun tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi
döner sermaye işletmesi biriminin ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz alımına ilişkin muaccel
borçlarının ödenmesi amacıyla ilgili yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların
satılması suretiyle elde edilen gelirlerin 2015 mali yılı sonuna kadar kullanılabilmesine imkân
sağlayan bir düzenlemenin Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından değerlendirilmesi temennisinde
bulunulmuştur.

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna arz olunur.
2/1967 esas numaralı “Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile

18 Milletvekilinin: Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi” 31/1/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
sunulmuştur. Teklif Başkanlıkça aynı tarihte tali komisyon olarak Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
Turizm Komisyonu, İçişleri Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Sanayi,
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna, esas komisyon olarak da
Komisyonumuza havale edilmiştir.
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2/1966 esas numaralı “Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy ve İstanbul Milletvekili Hüseyin
Bürge ile 44 Milletvekilinin: Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”,
29/1/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. Teklif Başkanlıkça
30/1/2014 tarihinde tali komisyon olarak Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, İçişleri
Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale
edilmiştir.

2/1571 esas numaralı “Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 1 Milletvekilinin: Afet ve
Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 22/5/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
sunulmuştur. Teklif Başkanlıkça 31/5/2013 tarihinde tali komisyon olarak Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiştir.

2/1438 esas numaralı “Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın: 7269 sayılı Umumi Hayata
Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Geçici Bir
Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi” 11/4/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına sunulmuştur. Teklif Başkanlıkça 15/4/2013 tarihinde tali komisyon olarak Sanayi,
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna, esas komisyon olarak da
Komisyonumuza havale edilmiştir.

2/1074 esas numaralı “Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup
Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 13/12/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına sunulmuştur. Teklif Başkanlıkça 24/12/2012 tarihinde tali komisyon olarak Sağlık,
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale
edilmiştir.

2/1529 esas numaralı “Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup
Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın: Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 8/5/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
sunulmuştur. Teklif Başkanlıkça 14/5/2013 tarihinde tali komisyon olarak Sağlık, Aile, Çalışma ve
Sosyal İşler Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna, esas komisyon olarak da
Komisyonumuza havale edilmiştir.

Alt Komisyonun, 5/2/2014 tarihinde Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
Milli Savunma Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı,
Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Emniyet Genel
Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurulu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile diğer sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımlarıyla
yapmış olduğu toplantıda Kanun Teklifleri değerlendirilmiş ve esas alınan 2/1967 esas numaralı
Kanun Teklifinin maddeleri üzerinde aşağıda açıklanan değişikliklerin yapılması kararlaştırılmıştır.

Ayrıca Teklif metninin tamamı kanun dili ve tekniği ile kanunların hazırlanmasında uyulan esas
ve usuller doğrultusunda gözden geçirilmiş ve redaksiyon mahiyetinde değişiklikler yapılmıştır.
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Madde 1

Teklifin 33 üncü maddesi, 1 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 2

Teklifin çerçeve 10 uncu maddesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Gençlik Spor Bakanlığı ve
bağlı kuruluşlarının hizmet ve faaliyetlerinin veya bunların kurumsal tanıtımı konusunda Teşkilat
Başkanlığınca yapılacak her türlü duyuru ve reklamlar ile bu kapsamda yapılacak harcamalar
hakkında uygulanacak usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesine yasal dayanak oluşturulması
amacıyla 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi
Hakkında Kanuna eklenmesi öngörülen ek 2 nci maddeye yeni bir bendin ilave edilmesi suretiyle,
çerçeve 2 nci madde olarak kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 3

Aynen kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 4

Teklifin çerçeve 8 inci maddesi, çerçeve 4 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 5

Kariyer meslek olarak planlanan Gençlik ve Spor Denetçi Yardımcıları ve Denetçilerinin 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerine ilave edilmesini öngören bir düzenleme,
Teklife yeni çerçeve 5 inci madde olarak eklenmiştir.

Çerçeve Madde 6

Teklifin çerçeve 16 ncı maddesi, 657 sayılı Kanuna yeni bir mazeret izni olarak eklenmesi
öngörülen hususa ilişkin yaş sınırının kaldırılması ve evli olmama koşulunun getirilmesi amacıyla
anılan Kanunun 104 üncü maddesine eklenmesi öngörülen fıkrada yer alan “on altı yaşın altında”
ibaresinin “evli olmayan ve” şeklinde değiştirilmesi suretiyle çerçeve 6 ncı madde olarak kabul
edilmiştir.

Çerçeve Madde 7

657 sayılı Kanun kapsamındaki devlet memurlarına verilmesi öngörülen mazeret iznine ilişkin
hakkın subay ve astsubaylara da tanınması amacıyla 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Kanununda değişiklik öngören düzenleme, Teklife yeni çerçeve 7 nci madde olarak eklenmiştir.

Çerçeve Madde 8

Teklifin çerçeve 1 inci maddesi, madde kapsamının daraltılması ve sadece üniversitelerin ortak
oldukları kooperatif yönetim kurullarında üye bulundurulabilmesi amacıyla madde metninde yer alan
kamu tüzel kişilerine ilişkin ifadelerin üniversiteler şeklinde değiştirilmesi suretiyle, çerçeve 8 inci
madde olarak kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 9

Teklifin çerçeve 2 nci maddesi, madde kapsamının daraltılması ve sadece üniversitelerin ortak
oldukları kooperatif yönetim kurullarında üye bulundurulabilmesi amacıyla madde metninde yer alan
kamu tüzel kişilerine ilişkin ifadelerin üniversiteler şeklinde değiştirilmesi suretiyle, çerçeve 9 uncu
madde olarak kabul edilmiştir.
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Çerçeve Madde 10
Teklifin çerçeve  4 üncü maddesi, malları ve gelirleri devredilerek bir sözleşmeyle gerçek veya tüzel

kişilerce kendilerine bakılanların muhtaç olarak kabul edilemeyeceği ve bunlara 2022 sayılı 65 Yaşını
Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
uyarınca aylık bağlanamayacağına ilişkin olarak 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesine eklenmesi
öngörülen hükmün metinden çıkarılması suretiyle, çerçeve 10 uncu madde olarak kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 11
Teklifin çerçeve 5 inci maddesi, malları ve gelirleri devredilerek bir sözleşmeyle gerçek veya tüzel

kişilerce kendilerine bakılanların muhtaç olarak kabul edilemeyeceği ve bunlara 2022 sayılı 65 Yaşını
Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
uyarınca aylık bağlanamayacağına ilişkin olarak 2022 sayılı Kanunun 2 nci maddesine eklenmesi
öngörülen hükmün metinden çıkarılması suretiyle, çerçeve 11 inci madde olarak kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 12
Teklifin çerçeve 6 ncı maddesi, çerçeve 12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Çerçeve Madde 13
Teklifin çerçeve 17 nci maddesi, çerçeve 13 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Çerçeve Madde 14
Teklifin çerçeve 18 inci maddesi, 112 acil çağrı merkezlerinde görevlendirilen personele kendi

kurumlarınca yapılan ek ödemelerin de ödenmeye devam edilmesi amacıyla 3152 sayılı İçişleri
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesine eklenmesi öngörülen fıkranın
değiştirilmesi suretiyle, çerçeve 14 üncü madde olarak kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 15
657 sayılı Kanun kapsamında devlet memurlarına verilmesi öngörülen mazeret iznine ilişkin

hakkın uzman erbaşlara da tanınması amacıyla 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununda değişiklik
öngören düzenleme, Teklife yeni çerçeve 15 inci  madde olarak eklenmiştir.

Çerçeve Madde 16
Teklifin çerçeve 11 inci maddesi, çerçeve 16 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Çerçeve Madde 17
Teklifin çerçeve 19 uncu maddesi, il veya ilçe sınırları içerisinde köy bulunamaması halinde, köy

muhtarı yerine bir mahalle muhtarı daha mütevelli heyetinde görev yapması ve ilde vali bir vali
yardımcısını başkan vekili olarak, büyükşehir veya il belediye başkanı da bir belediye başkan
yardımcısını, genel sekreteri veya genel sekreter yardımcısını toplantılarda kendini temsil etmek
üzere görevlendirebilmesi amacıyla 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik
Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenmesi öngörülen
düzenlemenin değiştirilmesi suretiyle, çerçeve 17 nci madde olarak kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 18
Finansal erişim aracı olan finansal kiralama yönteminin Organize Sanayi Bölgelerindeki

parseller için de uygulanabilir olması amacıyla 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun
3 üncü maddesinin birinci fıkrasına yeni bentler ekleyen düzenleme, Teklife yeni çerçeve 18 inci
madde olarak eklenmiştir.
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Çerçeve Madde 19
Teklifin çerçeve 20 nci maddesi, çerçeve 19 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 20
Anayasa Mahkemesince verilen karar gereğince kendileri adına kamulaştırma işlemi yapabilme

imkanı kalmayan Organize Sanayi Bölgelerinin kamulaştırma işlemlerinin Valilik, İl Özel İdaresi,
Belediye veya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarınca yaptırılması amacıyla 4562 sayılı
Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna bir cümle eklenmesini öngören düzenleme,
Teklife yeni çerçeve 20 nci madde olarak eklenmiştir.

Çerçeve Madde 21
Teklifin 21 inci maddesi, 6360 sayılı Kanun gereğince ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılması

ve maddi hataların düzeltilmesi amacıyla maddenin değiştirilmesi suretiyle çerçeve 21 inci madde
olarak kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 22
Finansal erişim aracı olan finansal kiralama yönteminin Organize Sanayi Bölgelerindeki

parseller için de uygulanabilir olmasına yönelik olarak tanımlar maddesinde düzenleme yapıldığından
bu kavramlara ilişkin olarak uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yönelik 4562 sayılı Kanuna ek
bir madde eklemeyi öngören düzenleme, Teklife yeni çerçeve 22 nci madde olarak eklenmiştir.

Çerçeve Madde 23
Organize Sanayi Bölgesi kurmak amacıyla müteşebbis heyeti meydana getiren kurum ve

kuruluşlar adına olan, ancak bedeli mukabilinde Organize Sanayi Bölgelerine tahsis edilen
taşınmazlarla ilgili olarak Organize Sanayi Bölgelerinin herhangi bir bedel talebinde bulunmasını
engellemek ve halen Organize Sanayi Bölgesi adına tescili yapılmamış parseller üzerinde yer alan,
ancak ortak kullanılmakta olan bina ve müştemilatın mülkiyet sorununa çözüm getirmek ve mevcut
kullanımlarının sürdürülmesini sağlamak amacıyla 4562 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesine yeni
hükümlerin eklenmesini öngören düzenleme, Teklife yeni çerçeve 23 üncü madde olarak eklenmiştir.

Çerçeve Madde 24
Teklifin çerçeve 22 nci maddesi, çerçeve 24 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 25
İstanbul ilinin maruz kaldığı deprem riski nedeniyle oluşması muhtemel hasarların önlenmesi ve

depreme karşı tedbir ve hazırlık amacıyla oluşturulacak projelerin finansmanına yönelik olarak
4749 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi çerçevesinde Hazine Müsteşarlığınca temin edilen ve
Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul İl Özel İdaresine tahsis edilen kredilerin, 6360 sayılı Kanun
gereğince kaldırılacak olan İstanbul İl Özel idaresi yerine, genel bütçeli bir kuruluş olan İstanbul
Valiliğince anılan proje kapsamında kullanılmasını teminen söz konusu Kanunun geçici 8 inci
maddesinde değişiklik öngören düzenleme, Teklife yeni çerçeve 25 inci madde olarak eklenmiştir.

Çerçeve Madde 26
Teklifin çerçeve 23 üncü maddesi, çerçeve 26 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 27
Teklifin çerçeve 7 nci maddesi, çerçeve 27 nci madde olarak kabul edilmiştir.
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Çerçeve Madde 28
Teklifin çerçeve 9 uncu maddesi, çerçeve 28 inci madde olarak kabul edilmiştir.
Çerçeve Madde 29
5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun ilgili

hükümleri çerçevesinde ilk beş yıllık sürenin 27/7/2013 tarihinde dolmasına rağmen bazı sorunlar
nedeniyle hak sahiplerinin alacaklarının kendi insiyatifleri dışında kalan sebeplerden dolayı
zamanaşımına uğramaması ve bu yöndeki mağduriyetlerin engellenmesini teminen zamanaşımı
süresinin yeniden düzenlenmesi amacıyla anılan Kanunun 5 inci maddesinin onuncu fıkrasını
değiştirmeyi öngören düzenleme, Teklife yeni çerçeve 29 uncu madde olarak eklenmiştir.

Çerçeve Madde 30
5664 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinde yer alan zamanaşımı süresinin uzatılması ve hak

sahiplerinin olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla anılan Kanunun ek 3 üncü maddesinin
beşinci fıkrasını değiştirmeyi öngören düzenleme, Teklife yeni çerçeve 30 uncu madde olarak
eklenmiştir.

Çerçeve Madde 31
Teklifin çerçeve 24 üncü maddesi, çerçeve 31 üncü maddesi olarak kabul edilmiştir.
Çerçeve Madde 32
Afet yönetiminde bilgi aktarımı ve haberleşmenin sağlanması ve kamuoyunun doğru bir şekilde

tek bir elden bilgilendirilmesi amacıyla 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesine yeni bir fıkranın eklenmesini öngören
düzenleme, Teklife yeni çerçeve 32 nci madde olarak eklenmiştir.

Çerçeve Madde 33
Teklifin çerçeve 25 inci maddesi, çerçeve 33 üncü maddesi olarak kabul edilmiştir.
Çerçeve Madde 34
Teklifin çerçeve 26 ncı maddesi, çerçeve 34 üncü maddesi olarak kabul edilmiştir.
Çerçeve Madde 35
Teklifin çerçeve 27 nci maddesi, anlama açıklık kazandırılması amacıyla redaksiyona tabi

tutulması suretiyle çerçeve 35 inci madde olarak kabul edilmiştir.
Çerçeve Madde 36
Teklifin çerçeve 28 inci maddesi, çerçeve 36 ncı madde olarak kabul edilmiştir.
Çerçeve Madde 37
Teklifin çerçeve 29 uncu maddesi, Teklifle değiştirilmesi öngörülen 6360 sayılı On Dört İlde

Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin yirmi beşinci fıkrasının
son cümlesinde yer alan hususun, Teklifin çerçeve 22 nci maddesiyle de düzenlendiğinden
mükerrerliğin önlenmesi amacıyla söz konusu cümlenin çıkarılması suretiyle, çerçeve 36 ncı madde
olarak kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 38
Teklifin çerçeve 30 uncu maddesi, çerçeve 38 inci madde olarak kabul edilmiştir.
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Çerçeve Madde 39
Teklifin çerçeve 32 nci maddesi, çerçeve 39 uncu madde olarak kabul edilmiştir.
Çerçeve Madde 40
Teklifin çerçeve 12 nci maddesi, çerçeve 40 ıncı madde olarak kabul edilmiştir.
Çerçeve Madde 41
Teklifin 13 üncü maddesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde kurulması öngörülen Rehberlik

ve Denetim Başkanlığı, kendisine tevdi edilen görev, sorumluluk ve yetki çerçevesinde Bakanlığın
bağlı kuruluşlarının denetimi altındaki her türlü kurum ve kuruluşları denetleyebileceği gerekçesiyle
638 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 8/A maddesinden sonra gelmek üzere eklenmesi
öngörülen maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “federasyonların” ifadesinin madde
metninden çıkarılması suretiyle, çerçeve 41 inci madde olarak kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 42
Teklifin 14 üncü maddesi, 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmesi öngörülen ek

2 nci maddeye bağlı (1) Sayılı Listeye genel idari hizmetler sınıfında ve birinci derecede olmak üzere
toplam 5 adet Bakanlık Müşaviri kadrosunun ilave edilmesi suretiyle, çerçeve 42 nci madde olarak
kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 43
Bakanlık Müşaviri kadro sayısına ilişkin olarak 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

17 nci maddesinde belirtilen üst sınırın, Teklifin çerçeve 14 üncü maddesinde yapılan değişiklik
doğrultusunda ihdas edilmesi öngörülen beş adet Bakanlık Müşaviri kadro adedi kadar artırılmasını
öngören bir düzenleme, Teklife yeni çerçeve 43 üncü madde olarak eklenmiştir.

Çerçeve Madde 44
Teklifin 15 inci maddesi, 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmesi öngörülen geçici

11 inci maddenin ikinci fırkasında sayılı unvanların görevlerine son verilmesine ilişkin uygulamadan
vazgeçilmesi nedeniyle geçici 11 inci maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının ve bu
fıkralara ilişkin Teklife ekli cetvelin madde metninden çıkarılması ve geçici 11 inci maddenin birinci
fıkrası uyarınca atanması öngörülen denetçi, müfettiş ve kontrollerin 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesi kapsamında açıktan atama izni
aranmaması amacıyla geçici 11 inci maddenin birinci fıkrasının sonuna bir cümlenin eklenmesi
suretiyle, çerçeve 44 üncü madde olarak kabul edilmiştir.

Çerçeve Madde 45
Teklifin 31 inci maddesi, 112 Acil Çağrı Merkezlerinin personel ihtiyacını karşılamak üzere

ihdas edilmesi öngörülen Teklife ekli (5) ve (6) sayılı listelerde yer alan kadrolara atamaların, her bir
yıl için söz konusu kadro sayısının üçte birini geçmemek üzere, Teklifin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren üç yıl süreyle Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi tutulmaması amacıyla
madde metnin değiştirilmesi suretiyle, çerçeve 45 inci madde olarak kabul edilmiştir.

Madde 46
Teklifin yürürlük maddesi olan 34 üncü maddesi, 6360 sayılı Kanun gereğince 30/3/2014

tarihinde İl Özel İdarelerin kaldırılmasıyla ortaya çıkacak olan boşluğun giderilmesi amacıyla yapılan
değişikliklerin 31/3/2014 tarihinden itibaren geçerli olması ve  hak sahiplerinin mağdur edilmemesi
amacıyla 5664 sayılı Kanunlarda yapılan değişikliklerin 26/7/2013 tarihinden itibaren geçerli olması
amacıyla ilgili maddelerin yürürlük tarihlerinin değiştirilmesini teminen madde metnin değiştirilmesi
suretiyle 46 ncı madde olarak kabul edilmiştir.
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Madde 47
Teklifin yürütme maddesi olan 35 inci maddesi, 47 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Başkan

Ekrem Çelebi
Ağrı

Üye Üye

Mehmet Şükrü Erdinç Önder Matlı
Adana Bursa

Üye Üye

Hüseyin Şahin Salih Koca
Bursa Eskişehir

Üye Üye

Müslim Sarı Mustafa Kalaycı
İstanbul Konya

(Muhalifim) (Muhalifim)

Üye Üye

Uğur Aydemir Vahap Seçer
Manisa Mersin

(Muhalifim)

Üye Üye

Hasip Kaplan Ertuğrul Soysal
Şırnak Yozgat

(Muhalifim)
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ALT KOMİSYON METNİ

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 18/5/1929 tarihli ve 1453 sayılı Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı Hakkında
Kanunun 2 nci maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca
tasdik edilen Jandarma Genel Komutanlığı 2014 yılı fiili kadro kitapçığında yer alan uzman erbaş
kadro adedi 3.000 adet artırılmıştır.

MADDE 2- 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve
Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2- a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının
oynatılması, oyun planı, ikramiye ödeme usulü, başta bayilik verilmesi olmak üzere bayiler
hakkındaki tüm işlemler ve oyunların oynatılması ile ilgili usul ve esaslar,  

b) Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyun programlarında yer alanlara ödenecek isim haklarına
ilişkin usul ve esaslar, 

c) Teşkilat Başkanlığı birimleri ile temsilciliklerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul
ve esaslar, 

ç) Personelin; hizmete alınma, nitelik, atanma, yer değiştirme, ilerleme, hak ve yükümlülükleri
ve diğer özlük haklarına ilişkin usul ve esaslar,  

d) Teşkilat Başkanlığına ait gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak
sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması,
ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve
raporlanmasına dair muhasebe hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar,

e) Teşkilat Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının hizmet ve faaliyetleri
veya bunların kurumsal tanıtımı konusunda Teşkilat Başkanlığınca yapılacak her türlü duyuru ve
reklamlar ile bu kapsamda yapılacak harcamalar hakkında uygulanacak usul ve esaslar,

yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 3- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun geçici 23 üncü maddesinin birinci
cümlesine “il idare kurulu kararıyla düşürülür” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bu işyerleri tapu
sicilinde Hazine adına tescil edilir.” ibaresi eklenmiş ve son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yer alan “Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din
eğitimi verilen tesislerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik
merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 5- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün (a) fıkrasının (11) numaralı bendine
“Milli Eğitim Uzman Yardımcıları ve Milli Eğitim Denetçi Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek
üzere “Gençlik ve Spor Denetçi Yardımcıları,” ibaresi ve aynı bende “Milli Eğitim Uzmanlığına ve
Milli Eğitim Denetçiliğine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gençlik ve Spor Denetçiliğine” ibaresi
eklenmiştir.

b) 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A-Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (g)
bendine “Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi ve Denetçi Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek
üzere “Gençlik ve Spor Denetçi Yardımcıları,” ibaresi eklenmiştir.

c)  Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (g) bendine
“Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gençlik ve Spor
Denetçileri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesine aşağıdaki (E) fıkrası
eklenmiş, mevcut (E) fıkrası (F) olarak değiştirilmiştir. 

“E) Memurlara, evli olmayan ve en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan
çocuğunun hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri
tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar mazeret
izni verilir.”

MADDE 7- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 126 ncı
maddesine (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Subay ve astsubaylara, evli olmayan ve en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen
hastalığı olan çocuğunun hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan
sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar
mazeret izni verilir.”

MADDE 8- 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa aşağıdaki ek madde
eklenmiştir.

“Üniversitelerin yönetim kurulunda üye bulundurma hakkı

EK MADDE 4- Üniversiteler bu Kanunun 9 uncu maddesine göre ortak oldukları kooperatiflerin
yönetim kurullarında üye tamsayısının çoğunluğunu geçmemek üzere üye bulundurabilirler. Bu
hakkını kullanmak isteyen üniversiteler, yönetim kurulu üyelerinin seçileceği genel kurula adaylarını
önerir. Genel kurul bu şekilde seçilecek üyeleri üniversitelerce önerilen adaylar arasından seçer.
Üniversitenin önereceği adaylarda kooperatife ortaklık şartı aranmaz. 

Bu şekilde seçilen yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından seçilen diğer üyelerin hak,
yetki ve görevlerini haizdir. Üniversiteler, bu üyelerin kooperatif yönetim kurulu üyesi sıfatıyla
işledikleri fiillerden ve yaptıkları işlemlerden dolayı kooperatife ve onun alacaklılarıyla ortaklarına
karşı sorumludur. Üniversitenin rücu hakkı saklıdır.”

MADDE 9- 1163 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5- Bu Kanunun ek 4 üncü maddesi hükmüne göre ortağı olduğu kooperatifin
yönetim kurulunda üye bulundurmak isteyen üniversitenin, kooperatife yazılı talebini izleyen iki ay
içerisinde toplanacak şekilde genel kurul yönetim kurulunca toplantıya çağrılır. Bu süre içerisinde
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genel kurul toplanamadığı takdirde, ilgili üniversite tarafından Bakanlığa yapılacak başvuru üzerine,
genel kurulu çağrı yetkisi başvuru sahibine verilebilir. Bu toplantı gündeminde, kooperatif
anasözleşmesinin bu Kanunun ek 4 üncü madde hükmüne intibakının ve yönetim kurulu üye
seçiminin bulunması zorunludur. Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevi bu genel kurulun toplantı
tarihinde sona erer.

Kooperatiflerin birinci fıkra uyarınca yapacakları genel kurul, olağan genel kurulların usul ve
çoğunluğuna göre toplanır ve karar verir.”

MADDE 10- 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz
Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına
aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Ayrıca, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık
ödenenler de muhtaç olarak kabul edilemez ve kendilerine bu Kanun hükümlerine göre aylık
bağlanamaz.” 

MADDE 11- 2022 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.

“Ayrıca, 2828 sayılı Kanun hükümlerine göre harçlık ödenenler de muhtaç olarak kabul edilemez ve
kendilerine bu Kanun hükümlerine göre aylık bağlanamaz.”

MADDE 12- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Biruni Üniversitesi

EK MADDE 156- İstanbul’da Dünya Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel
kişiliğine sahip Biruni Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Tıp Fakültesinden,

b) Diş Hekimliği Fakültesinden,

c) Eczacılık Fakültesinden,

ç) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

d) Eğitim Fakültesinden,

e) Mühendislik Fakültesinden,

f) Meslek Yüksekokulundan,

g) Eğitim Bilimleri Enstitüsünden,

ğ) Fen Bilimler Enstitüsünden,

h) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden, 

oluşur.”

MADDE 13- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 71 inci maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Afet ve acil durum hallerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar,”
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MADDE 14- 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir.

“Tüm acil çağrıları karşılamak, sevk ve koordinasyonunu sağlamak üzere büyükşehir belediyesi
bulunan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler
bünyesinde 112 acil çağrı merkezleri kurulur. Acil çağrı hizmeti veren kurumların çağrı hizmetini
yürütmekle görevli personeli buralarda görevlendirilir. Yeterli personel bulunmaması halinde valilik
kadro, yer ve unvanlarına bakmaksızın uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu merkezlerde
görevlendirebilir. Bu merkezlerin iş ve işlemleri İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle
düzenlenir.”

“Çağrı merkezinde görevlendirilen personelin aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile
diğer mali ve sosyal hak ve yardımları ile ek ödemeleri kendi kurumları tarafından karşılanır. Diğer
kurumlar tarafından görevlendirilen personelin, kendi kurumunda sahip olduğu mali ve sosyal hakları
her hangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın korunur.

112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre il valileri tarafından 250 TL idari para
cezası verilir. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır.”

MADDE 15- 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 11 inci maddesine
(c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Evli olmayan ve en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun
hastalanması halinde, hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından
kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar,”

MADDE 16- 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Olimpik sporculara yardım 

GEÇİCİ MADDE 13- Genel Müdürlük tarafından 2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış
olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında en az yıldızlar
seviyesinde olmak kaydıyla seçilecek 4000 sporcu yetiştirilir. 

Yetiştirilecek sporcuların sportif amaçlı iaşe, ibate ve yol giderleri Genel Müdürlük tarafından
karşılanır. Ayrıca bu sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere; yaş grupları, branş
farklılıkları, sporcuların karşılaması gereken kişisel giderler gibi hususlar da dikkate alınarak,
gerektiğinde farklı tutarlarda belirleme yapılmak suretiyle her ay harçlık ödenir. 

Spor branşlarının ve sporcuların tespiti, verilecek harçlığın tutarı, iaşe, ibate ve yol giderlerinin
karşılanması ile harçlık ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının  görüşü alınarak,
Genel Müdürlük tarafından çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.

Bu maddeye göre yapılan harçlık ödemeleri damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye
tabi tutulmaksızın ayda bir ödenir ve bu ödemeler hiçbir suretle haczedilemez.”



MADDE 17- 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik
Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma
vakıflarında, ikinci fıkrada hayırsever vatandaşlar arasından seçileceği belirtilen iki üye; il sosyal
yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için doğrudan vali tarafından, ilçe sosyal yardımlaşma ve
dayanışma vakıfları için ise kaymakamın teklifi üzerine vali tarafından belirlenir. Ayrıca, il veya
ilçede bu Kanunda belirlenen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşu bulunmaması
halinde il sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için doğrudan vali tarafından, ilçe sosyal
yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için ise kaymakamın teklifi üzerine vali tarafından üçüncü bir
kişi daha belirlenir. İl veya ilçe sınırları içerisinde köy bulunamaması halinde, köy muhtarı yerine bir
mahalle muhtarı daha mütevelli heyetinde görev yapar. İlde vali bir vali yardımcısını başkan vekili
olarak, büyükşehir veya il belediye başkanı da bir belediye başkan yardımcısını, genel sekreteri veya
genel sekreter yardımcısını toplantılarda kendini temsil etmek üzere görevlendirebilir.”

MADDE 18- 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“h) Finansal Kiralama Şirketi: 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Şirketleri Kanunun kapsamında kurulan finansal kiralama şirketlerini, 

ı) Finansal Kiracı: 6361 sayılı Kanun kapsamında finansal kiralamayı kabul eden gerçek veya
tüzel kişiyi,”

MADDE 19- 4562 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “il özel
idaresi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, il özel idaresi bulunmayan illerde Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 20- 4562 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle
eklenmiştir.

“OSB; kamulaştırma işlemlerini Valilik, İl Özel İdaresi, Belediye veya Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığına yaptırabilir.

MADDE 21- 4562 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “Müteşebbis
heyette yer alan üyeler” ibaresinden sonra gelmek üzere “vali hariç” ibaresi ile dördüncü fıkrasında
yer alan “il özel idaresi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, il özel idaresi bulunmayan illerde Yatırım
İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 22- 4562 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Finansal kiralama

EK MADDE 1- OSB içinde yer alan taşınmazlar, finansal kiralama sözleşmesine konu edilebilir.
Bu durumda:

a) OSB yönetiminden uygunluk görüşü alınması zorunludur.

b) Devlet tarafından arsa teşviki verilen arsalar için finansal kiralama sözleşmesi yapılamaz.

c) Satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamaz.

ç) Finansal kiracının, bölgenin kuruluş protokolünde katılımcılar için öngörülen niteliklere sahip
olması zorunludur.

d) Finansal kiracı, katılımcının hak ve yükümlülüklerine sahip olur.
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e) Finansal kiralama sözleşmesinin, mülkiyetin finansal kiracıya geçmesinden önce herhangi
bir nedenle sona ermesi halinde, Finansal Kiralama Şirketi mülkiyetinde bulunan taşınmazı sadece
bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl
içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere finansal kiralama da dahil olmak
üzere kiraya vermek zorundadır. Bu durumda eski finansal kiracının vermiş olduğu taahhütler, yeni
alıcı veya kiracı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. Finansal kiralama şirketi taşınmazı iki yıl
içinde satmaz veya kiraya vermez ise, taşınmaz OSB tarafından finansal kiralama bedeli üzerinden
satın alınabilir.

Bakanlık, bu maddenin uygulanmasında muvazaalı işlem tesisini ve spekülatif amaçlı işlemlerle
mülkiyet hakkının devrini önlemeye yönelik tedbirleri almaya yetkilidir.

Bu maddedeki yasaklara aykırılığın mahkemece tespiti halinde, arsa kimin tasarrufunda olursa
olsun satış tarihindeki bedeli ile geri alınarak bir başka katılımcıya tahsis ve satışı yapılır.”

MADDE 23- 4562 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle ve bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ancak tahsisen tescile konu olduğu halde, OSB tarafından bedeli mukabili yapılan tesciller için
OSB bedel iadesi talebinde bulunamaz.”

“Müteşebbis heyeti oluşturan kurum ve kuruluşlarca inşa edilen ve hizmet amaçlı kullanılan
bina ve müştemilatı bedelsiz olarak kullanılmaya devam edilir. OSB’nin talebi halinde ise müştereken
kullanılır.”

MADDE 24- 4562 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 12- 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve
Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca tüzel kişiliği kaldırılan il özel
idarelerinin OSB’lerinde sahip olduğu hak ve mükellefiyetler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon
başkanlıklarına devredilir.”

MADDE 25- 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 8- İstanbul İlinin maruz kaldığı deprem riski nedeniyle oluşması muhtemel
hasarların önlenmesi ve depreme karşı tedbir ve hazırlık amacıyla oluşturulacak projelerin finansmanı
için herhangi bir dış finansman kaynağından Türkiye Cumhuriyetinin borçlu sıfatıyla sağlamış olduğu
ve Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul İl Özel İdaresine karşılıksız tahsis edilmiş krediler, İstanbul
İl Özel İdaresinin tüzel kişiliğinin kaldırılmasının ardından İstanbul Valiliğine tahsisli olarak yılı
yatırım programında yer almaksızın kullandırılmaya devam edilir.

Birinci fıkrada belirtilen projelerin finansmanı için herhangi bir dış finansman kaynağından
Türkiye Cumhuriyetinin borçlu sıfatıyla yılı yatırım programında yer almaksızın sağlayacağı yeni
kredileri, İstanbul Valiliğine tahsis etmeye Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi
üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu Kanunun 14 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarının genel bütçe kapsamındaki kamu
idareleri ile Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerine ilişkin hükümleri
bu madde kapsamındaki krediler için uygulanmaz.”
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MADDE 26- 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan ulusal düzeydeki birlik için Birlik Başkanı, İçişleri
Bakanlığı Müsteşarıdır.”

MADDE 27- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 12 nci maddesinin son
fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu hüküm, belde iken sakinleri orman köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan
yararlanan mahalleye dönüştürülen beldeler için de geçerlidir.”

MADDE 28- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi
verilen tesislerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik
merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 29- 22/5/2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme
Yapılmasına Dair Kanunun 5 inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) Bu madde uyarınca yapılan ilanlar sonucunda talep edilmeyen alacaklar Resmî Gazetede
yayımlanan son listenin ilan tarihinden beş yıl sonra Hazineye irad olarak kaydedilir.”

MADDE 30- 5664 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Bu maddede belirtilen usûl ve esaslar uyarınca hata ve eksiklikler giderilerek düzenlenen
listelerin son ilan tarihinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irad olarak
kaydedilir.”

MADDE 31- 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
“Başkanlık merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir. Başkanlık merkez teşkilatı aşağıdaki hizmet
birimlerinden oluşur:” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasına “Başkanlığın”
ibaresinden sonra gelmek üzere “merkez” ibaresi, anılan Kanuna ekli (I) sayılı cetvelin başlığında yer
alan “BAŞKANLIĞI” ibaresinden sonra gelmek üzere “MERKEZ” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 32- 5902 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Deprem gözlemi yapan üniversiteler, yerel yönetimler ve tüm kurum ve kuruluşlar deprem
gözlem verilerini eşzamanlı olarak Başkanlığa aktarır. Meydana gelen depremin büyüklük ve şiddet
gibi temel verileri kamuoyuna resmi olarak sadece Başkanlık tarafından duyurulur.”

MADDE 33- 5902 sayılı Kanunun Üçüncü Bölüm başlığı “Taşra Teşkilatı” olarak ve 18 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18- (1) İllerde bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin tüm unsurlarını içerecek
şekilde, Başkanlığın taşra teşkilatı olarak valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulmuştur.
Müdürlüğün sevk ve idaresinden, ildeki afet ve acil durum faaliyetlerinin yönetiminden birincil
derecede vali sorumludur. İl afet ve acil durum müdürleri, Başkanın teklifi ile Başbakan veya
yetkilendirdiği Başbakan Yardımcısı tarafından atanır.  Diğer personel ise il müdürlüklerinin norm
kadroları dahilinde vali tarafından atanır. Müdürlük personelinin il dışı geçici görevlendirmesi
Başkanlık ve vali tarafından yapılır.
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(2) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin görevleri şunlardır:

a) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, afet ve acil durum hazırlıklarını
yapmak.

b) Afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme il planlarını, mahalli idareler ile
kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak, uygulamak ve uygulatmak.

c) İl afet ve acil durum yönetim merkezini yönetmek, kesintisiz ve güvenli haberleşmeyi
sağlamak.

ç) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek veya ettirmek.

d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak.

e) Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili
akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek.

f) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme
ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar
kurmak ve yönetmek.

g) İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin
görevleri ilde yerine getirmek.

ğ) Başkanlığın belirlediği esas ve usuller çerçevesinde risk azaltma, hazırlık, müdahale ve
iyileştirme çalışmalarını diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yapmak.

h) İl afet ve acil durum koordinasyon kurulu sekretaryasını yapmak.

ı) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler ile benzeri diğer teknolojik maddelerin
tespiti, teşhisi ve arındırması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği
ve koordinasyonu sağlamak.

i) Başkanlıkça belirlenen yıllık çalışma programlarını uygulamak, yıllık faaliyet raporları
hazırlayarak Başkanlığın onayına sunmak.

j) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak.

k) Başkanlığın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak.

(3) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin harcamaları, Başkanlık bütçesine bu amaçla konulacak
ödenekten yapılır. 

(4) İl afet ve acil durum müdürlüklerince tesis edilen iş ve işlemler dolayısıyla açılmış ve açılacak
davalar valilikler husumetiyle yürütülür.”

MADDE 34- 5902 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri

MADDE 19- (1) Başkanlık tarafından belirlenecek illerde il afet ve acil durum müdürlüğü
bünyesinde afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlükleri kurulabilir. Bu müdürlükler, il
afet ve acil durum müdürlüğü emrinde görev yaparlar. Bu şekilde kurulacak müdürlük sayısı yirmiyi
geçemez.” 
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MADDE 35- 5902 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 14/12/1983 tarihli ve
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı cetvelin Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bölümüne eklenmiştir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ilgili il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir
bölüm halinde gösterilen il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma
birlik müdürlüklerine ait kadrolar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilerek ilgili il özel
idarelerinin kadro cetvellerinden çıkarılmıştır.

(3) İl afet ve acil durum müdürlükleri ile afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik
müdürlüklerinin norm kadro ilke ve standartları, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başkanlıkça her
bir il müdürlüğü için ayrı ayrı belirlenir. İl afet ve acil durum müdürlüğü ile afet ve acil durum arama
ve kurtarma birlik müdürlüğü personelinin görev ve yetkileri, görevlendirme, çalışma usul ve esasları
ile bu müdürlük personellerine ilişkin diğer hususlar Başkanlık tarafından çıkartılacak yönetmelikle
belirlenir.

(4) Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan
sırasına göre ilk defa açıktan atanacak personel, alım yapılacak her bir kadro için boş kadro sayısının
beş katına kadar çağırılacak adaylar arasından yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı
sırasına göre atanır. Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna atanacakların başvuru tarihi itibariyle
otuz yaşından gün almamış olmaları ve sınav ilanında duyurulacak olan boy ve kilo koşulları ile
Başkanlıkça belirlenecek diğer şartları taşımaları şarttır. Arama ve kurtarma teknisyenleri, söz konusu
hizmetlerde elli yaşına kadar görev alırlar. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, bunların
aktif görev süreleri ile elli yaşın üzerinde aktif görevde bulunacaklara ilişkin şartlar ve diğer hususlar
yönetmelikle düzenlenir.

(5) Büyükşehir belediyesi bulunan illerde büyükşehir belediyesinin bir önceki yıl gerçekleşen
bütçe giderinin en az binde biri oranında ve diğer illerde ise il özel idaresinin bir önceki yıl
gerçekleşen bütçe giderinin en az yüzde biri oranında bu idarelerce, Başkanlıkça uygun görülen afet
ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırım projeleri için harcama
yapılır. Bu husustaki usul ve esaslar Başkanlıkça çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.” 

MADDE 36- 5902 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 7- (1) 31/12/2013 tarihi itibarıyla il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil
savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin kullanım ve tasarrufunda bulunan her türlü taşınır,
taşıt, araç, gereç ve malzeme ile varsa her türlü borç ve alacaklar, yapılan bağışlar, dosyalar, yazılı
ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar Başkanlık bünyesine alınan il afet ve
acil durum müdürlüklerine hiçbir işleme gerek kalmaksızın devredilmiş sayılır. Aynı tarih itibarıyla
mülkiyeti ilgili il özel idarelerinde olan ve il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama
ve kurtarma birlik müdürlüklerinin kullanımında bulunan her türlü taşınmazlar Maliye Bakanlığınca
Başkanlığa tahsis edilmek üzere Hazineye devredilmiş sayılır. Geçici 1 inci maddenin birinci fıkrası
uyarınca mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan ilgili il
özel idaresine tahsis edilmiş sayılan taşınmazlar, hiçbir işleme gerek kalmaksızın Başkanlığa tahsis
edilmiş sayılır. Devir işlemleri kapsamında düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden, yapılacak
işlemler harçlardan, taşınır ve taşınmaz intikalleri veraset ve intikal vergisinden müstesnadır.
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(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

a) İl afet ve acil durum müdürü ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürü kadrolarında
bulunanların görevi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer ve bunlar ekli (2) sayılı listede
ihdas edilen araştırmacı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle herhangi bir işleme gerek
kalmaksızın atanmış sayılır. Bu personel Başkanlıkça ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilir. Bu
madde uyarınca ihdas edilen araştırmacı kadroları, herhangi bir sebeple boşalırsa hiçbir işleme gerek
kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. 

b) İlgili il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir bölüm halinde il afet ve acil durum
müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerine ait memur kadrolarında
bulunan personelden muhtelif mesleklere ait mühendis unvanlı kadrolarda bulunanlar mühendis
unvanlı kadrolara, veteriner kadrosunda bulunanlar veteriner hekim unvanlı kadrolara, diğer personel
ise aynı unvanlı kadrolara, bulundukları ilde Başkanlık taşra teşkilatı için ihdas edilen kadrolara halen
bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.

(3) Bu madde uyarınca atanmış sayılan personelin yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih
itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve
tazminatlar, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (25/6/2001 tarihli ve 4688
sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre yapılan ödeme ile ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı
fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni
atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ücret,
ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya
bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi
bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir.
Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi
istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

(4) Bu maddenin yayımı tarihinde il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve
kurtarma birlik müdürlüklerinde işçi statüsünde görev yapan personel sahip oldukları kadro ve
pozisyonları ile birlikte ilgili il özel idarelerine devredilmiş sayılır.

(5) Başkanlığın taşra teşkilatlanmasına ilişkin olarak teşkilat, personel, her türlü taşınır devri ile
taşınmazlar ve diğer hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Başkanlığın bağlı olduğu
Başbakan Yardımcısı yetkilidir. 

(6) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 9 uncu maddesindeki sınırlamalara bağlı olmaksızın boş kadrolarda sınıf, unvan ve
derece; dolu kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(7) Bu maddeyi ihdas eden Kanunun uygulanmasına ilişkin düzenlemeler, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Anılan düzenlemeler yürürlüğe
girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına
devam olunur.” 

MADDE 37- 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi
Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin yirmibeşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“(25) Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine kaynak aktarılmış
olan işlerden, özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak olanlar, 3152
sayılı Kanunun 28/A maddesine göre kurulan yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına
devredilir. Söz konusu işlere ilişkin kaynakların devir tarihine kadar kullanılmayan kısımları İçişleri
Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına ödenir ve genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir
kaydedilir. Gelir kaydedilen bu tutarlar karşılığını bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve
bu ödeneklerden harcanmayan tutarları ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye İçişleri
Bakanlığı yetkilidir. Yüklenici firma ile il özel idareleri arasındaki sözleşme, kaynağın gönderildiği
ilgili yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına devredilir. Mevzuattan kaynaklanan tüm hak,
alacak, borç ve diğer ilişkilerde muhatap, devrin yapıldığı yatırım izleme ve koordinasyon
başkanlıklarıdır.”

MADDE 38- 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(4) Yatırım ortaklıklarının imtiyazlı pay ihracına ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.
Yatırım ortaklıkları tarafından belirli grupların yönetim kurulunda temsil imtiyazı ile oyda imtiyaz
tanıyan pay ihracında 6102 sayılı Kanunun 360 ıncı maddesi ile 479 uncu maddesinin ikinci fıkrası
hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 39- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (II) sayılı
Cetvelin 9 uncu sırasında yer alan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,” ibaresi “Sosyal Güvenlik
Kurumu ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlıkları,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 40- 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iki” ibaresi
“dört” olarak değiştirilmiş ve 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş ve diğer
bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 

“ç) Rehberlik ve Denetim  Başkanlığı.”

MADDE 41- 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 8/A maddesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Rehberlik ve Denetim Başkanlığı

MADDE 8/B- (1) Rehberlik ve Denetim  Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık teşkilatı ile bağlı kuruluşların ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların
personeline rehberlik etmek.  

b) Bakanlık ve bağlı kuruluşların ve bunların denetimi altındaki her türlü kurum ve kuruluşların
faaliyet, işlem ve personeli ile ilgili usûlsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana
çıkaran bir anlayışla denetim, araştırma, inceleme ve soruşturmalar yapmak.

c) Bakanlığın görev, hizmet ve amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesi ile mevzuata, stratejik plan
ve programlara uygun çalışmasını temin etmeye yönelik olarak uygulamada görülen aksaklıklar
hakkında önerileri rapor halinde sunmak.

ç) Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşların performans denetimini yapmak.

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
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(2) Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, denetim için gerekli olan bilgi, belge, defter ve
kayıtları vermek, ayniyatı göstermek ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır. Denetçiler,
görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel
kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanunî engel
bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

(3) Denetçi yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları, mesleğe alınmaları,
yetiştirilmeleri, denetçiliğe yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, bunlarda aranacak özel
şartlar, Başkanlığın çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 42- 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2- Ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro
ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Gençlik ve Spor Bakanlığı
ile ilgili bölümüne eklenmiştir.”

MADDE 43- 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesinde yer alan “yirmi”
ibaresi “yirmi beş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 44- 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğe yarışma ve yeterlik sınavı
ile girenlerden denetçi, müfettiş ve kontrolör unvanlarını ihraz etmiş olanlar, bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde ekli (3) sayılı listede yer alan denetçi kadrolarına, 20/12/2013
tarihli ve 6512 sayılı 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi olmaksızın
atanabilir. Bu şekilde yapılan atamalar hakkında, 190 sayılı Genel Kadro ve Usülü Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Ek 7 nci maddesi hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 45- 112 Acil Çağrı Merkezlerinin ihtiyacını karşılamak üzere ekli (4) ve (5) sayılı
listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı
cetvelin İçişleri Bakanlığı bölümüne eklenmiştir. Bu kadrolara yapılacak atama işlemleri, her bir yıl
için bu madde ile ihdas edilen toplam kadro sayısının üçte birini geçmemek üzere, bu maddenin
yayımlandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi
değildir.

MADDE 46- Bu Kanunun;

a) 17, 21 ve 25 inci maddeleri 31/3/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 29 ve 30 uncu maddeleri 26/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 47- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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ALT KOMİSYON METNİNE EKLİ LİSTELER
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Plan ve Bütçe Komisyonu 7.2.2014

Esas No: 2/1967, 2/1074, 2/1438, 

2/1529, 2/1571, 2/1966

Karar No: 6

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/1967 esas numaralý “Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý
Hakkýnda Kanun Teklifi”, 2/1074 esas numaralý “657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanununda Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi”, 2/1438 esas numaralý “7269 Sayýlý Umumi Hayata Müessir Afetler
Dolayýsýyla Alýnacak Tedbirlerle Yapýlacak Yardýmlara Dair Kanuna Geçici Bir Ek Madde Eklenmesi
Hakkýnda Kanun Teklifi”, 2/1529 esas numaralý “Gelir Vergisi Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasýna
Dair Kanun Teklifi”, 2/1571 esas numaralý “Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðýnýn Teþkilat ve
Görevleri Hakkýnda Kanunda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi” ve 2/1966 esas numaralý
“Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi” Komisyonumuzun 5/2/2014 ve
6/2/2014 tarihlerinde yaptýðý 25 ve 26 ncý Birleþimlerinde Ýçtüzüğün 35 inci maddesi uyarýnca
birbirleriyle ilgili görülerek birleþtirilmek ve 2/1967 esas numaralý Kanun Teklifi esas alýnmak
suretiyle görüþülmüþ ve kabul edilmiþtir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayýna sunulmak üzere saygýyla arz olunur.
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1. GÝRÝÞ
2/1967 esas numaralý “Kocaeli Milletvekili Ýlyas ÞEKER ve Aðrý Milletvekili Ekrem

ÇELEBÝ ile 18 Milletvekilinin Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik
Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Teklifi” 31/1/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi
Baþkanlýðýna sunulmuþtur. Teklif Baþkanlýkça 31/1/2014 tarihinde tali komisyon olarak Bayýndýrlýk,
Ýmar, Ulaþtýrma ve Turizm Komisyonu, Ýçiþleri Komisyonu, Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler
Komisyonu ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna, esas
komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiþtir.

2/1074 esas numaralý “Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY ve Milliyetçi Hareket Partisi
Grup Baþkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet ÞANDIR’ýn 657 Sayýlý Devlet Memurlarý
Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi” 13/12/2012 tarihinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi Baþkanlýðýna sunulmuþtur. Teklif Baþkanlýkça, 24/12/2012 tarihinde tali komisyon
olarak Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonuna ve esas komisyon olarak da Komisyonumuza
havale edilmiþtir.

2/1438 esas numaralý “Kocaeli Milletvekili Haydar AKAR’ýn 7269 Sayýlý Umumi Hayata
Müessir Afetler Dolayýsýyla Alýnacak Tedbirlerle Yapýlacak Yardýmlara Dair Kanuna Geçici Bir
Ek Madde Eklenmesi Hakkýnda Kanun Teklifi”, 11/4/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi Baþkanlýðýna sunulmuþtur. Teklif Baþkanlýkça, 15/4/2013 tarihinde tali komisyon olarak
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna, esas komisyon olarak da
Komisyonumuza havale edilmiþtir.

2/1529 esas numaralý “Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY ve Milliyetçi Hareket Partisi
Grup Baþkanvekili Ýzmir Milletvekili Oktay VURAL’ýn Gelir Vergisi Kanununda Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi”, 8/5/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýna
sunulmuþtur. Teklif Baþkanlýkça, 14/5/2013 tarihinde tali komisyon olarak Saðlýk, Aile, Çalýþma ve
Sosyal Ýþler Komisyonu ile Kadýn Erkek Fýrsat Eþitliði Komisyonuna, esas komisyon olarak da
komisyonumuza havale edilmiþtir.

2/1571 esas numaralý “Eskiþehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 1 Milletvekilinin Afet ve
Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanunda Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi” 22/5/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýna
sunulmuþtur. Teklif Baþkanlýkça 31/5/2013 tarihinde tali komisyon olarak Bayýndýrlýk, Ýmar,
Ulaþtýrma ve Turizm Komisyonu ve Ýçiþleri Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza
sunulmuþtur.

2/1966 esas numaralý “Sinop Milletvekili Mehmet ERSOY ve Ýstanbul Milletvekili Hüseyin
BÜRGE ile 44 Milletvekilinin Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi”
29/1/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýna sunulmuþtur. Teklif Baþkanlýkça
30/1/2014 tarihinde, tali komisyon olarak Bayýndýrlýk, Ýmar, Ulaþtýrma ve Turizm Komisyonu, Ýçiþleri
Komisyonu, Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonu ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale
edilmiþtir.

Komisyonumuzun 5/2/2014 tarihinde yaptýðý 25 inci birleþimde, 2/1967 esas numaralý Kanun
Teklifi, 2/1966 esas numaralý Kanun Teklifi, 2/1571 esas numaralý Kanun Teklifi ile 2/1438 esas
numaralý Kanun Teklifinin görüþmelerine baþlanmýþtýr. Kanun tekliflerinin geneli üzerindeki
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görüþmelere geçilmeden önce verilen önergeler doðrultusunda; Komisyon portföyünde yer alan
2/1074 esas numaralý Kanun Teklifi ile 2/1529 esas numaralý Kanun Teklifinin Ýçtüzüðün 26 ncý
maddesi uyarýnca Komisyon gündemine alýnmasýna, anýlan kanun tekliflerinin birbirleriyle ilgili
görülmeleri nedeniyle Ýçtüzüðün 35 inci maddesi uyarýnca birleþtirilerek görüþülmesine ve
görüþmelerde 2/1967 esas numaralý Kanun Teklifinin esas alýnmasýna ve Tekliflerin daha ayrýntýlý
bir þekilde incelenebilmesini teminen bir alt komisyon kurulmasýna karar verilmiþtir. Teklifler,
5/2/2014 tarihinde alt komisyonda görüþülmüþ ve esas alýnan Teklif metninde gerekli deðiþiklikler
yapýlmýþ ve Alt Komisyon hazýrlamýþ olduðu raporu Komisyonumuza sunmuþtur.

Komisyonumuzun 6/2/2014 tarihinde yaptýðý 26 ncý Birleþiminde Kanun Tekliflerinin geneli
üzerindeki görüþmelere baþlanmýþtýr. Tekliflerin geneli üzerindeki görüþmelerin ardýndan Teklifler ve
gerekçeleri de Komisyonumuzca benimsenerek Alt Komisyon tarafýndan hazýrlanan metnin esas
alýnmasý suretiyle görüþmeler tamamlanmýþtýr.

1. KANUN TEKLÝFLERÝNDE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER
1.1. 2/1074 ESAS NUMARALI KANUN TEKLÝFÝ
� 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 4/C maddesi uyarýnca kurumlarýnda geçici iþçi

pozisyonunda çalýþanlarýn, mali ve özlük haklarýnýn iyileþtirilmesini teminen bu kiþilerin kurumlarýna
baþvurularýnýn ardýndan 657 sayýlý Kanunun 4/A maddesi kapsamýna dahil edilebilmeleri
öngörülmektedir.

1.2. 2/1438 ESAS NUMARALI KANUN TEKLÝFÝ
� 17 Aðustos 1999 ve 12 Kasým 1999 depremlerinin ardýndan iþyerlerinde meydana gelen

hasarlar nedeniyle 7269 sayýlý Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayýsýyla Alýnacak Tedbirlerle
Yapýlacak Yardýmlara Dair Kanun hükümleri uyarýnca bireysel borçlanmaya baþvuranlardan üst üste
üç taksidini ödemeyenlerin veya taksitleri ödemekle birlikte 3 ay içinde kendi istekleriyle hak
sahipliðinden vaz geçtiðini beyan edenlerin hak sahipliklerinin il idare kurulu kararýyla
düþürülebilmesine imkan getirilmektedir. Ayrýca bu kapsamda hak sahipliði düþürülen kiþilerin
ödedikleri tutarlarýn kendilerine yasal faizi ile birlikte ödenmesi öngörülmektedir.

1.3. 2/1529 ESAS NUMARALI KANUN TEKLÝFÝ
� Yeni doðan çocuklarýn aile bütçesine yükünün azaltýlabilmesini teminen doðum yapan

kadýn çalýþanlarýn 24 ay boyunca gelir vergisinden muafiyet tanýnmasý öngörülmektedir.
1.4. 2/1571 ESAS NUMARALI KANUN TEKLÝFÝ
� Kamu kurum ve kuruluþlarýnýn tamamýnda  “sivil savunma uzmaný” olarak istihdam edilen

personelin “afet ve acil durum yönetim uzmaný” kadrolarýna geçirilmesini teminen 5902 sayýlý Afet
ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda kanunda deðiþiklik yapýlmasý
öngörülmektedir.

1.5. 2/1966 ESAS NUMARALI KANUN TEKLÝFÝ
� Engelli veya sürekli bir hastalýða sahip çocuðu bulunan memurlarýn ilave mazeret izni

kullanabilmeleri temin edilmektedir.  657 sayýlý Kanunun 104 üncü maddesinde sayýlan mazeret izni
alýnabilmesine iliþkin durumlara ilaveten, memurun on altý yaþýn altýndaki çocuðunun en az yüzde 70
oranýnda engelli veya süreðen bir hastalýðýnýn olmasý ve bu durumun hastalýk raporu ile tespit edilmesi
halinde memur olan ebeveynden sadece biri tarafýndan kullanýlmasý kaydýyla bir yýl içinde toptan
veya bölümler halinde 10 güne kadar mazeret izni verilebilmesi öngörülmektedir.
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� 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanununda deðiþiklik yapýlarak afet ve acil durum hallerinde,
afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlara geçiþ üstünlüðünün verilmesi
öngörülmektedir.

� Mevcut durumda büyükþehir belediyesi bulunan illerde yatýrým izleme ve koordinasyon
baþkanlýklarý bünyesinde; büyükþehir belediyesi bulunmayan illerde ise valilikler bünyesinde bulunan
112 acil çaðrý merkezlerine acil durumlarda sevk ve koordinasyonu saðlama görevi verilmekte; bunun
yaný sýra bu merkezlerde personel görevlendirilmesine iliþkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Diðer
yandan, Teklif ile 112 acil servis hatlarýný asýlsýz ihbarda bulunarak meþgul edenlere 250 TL tutarýnda
idari para cezasý verilebilmesine iliþkin düzenleme de getirilmektedir.

� 6360 sayýlý On Dört Ýlde Büyükþehir Belediyesi ve Yirmi Yedi Ýlçe Kurulmasý ile Bazý Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun uyarýnca 30 Mart 2014
tarihinde yapýlacak yerel seçimlerden sonra, büyükþehir belediyesi bulunan illerde il özel
idarelerinin kaldýrýlacak olmasý nedeniyle, söz konusu illerde bulunan ve il özel idarelerinden de
üyeye sahip olan sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma vakýflarýnda yer alacak üyelere iliþkin
hükümler getirilmektedir.

�Mevcut mevzuat uyarýnca organize sanayi bölgelerinin kuruluþlarýnda “il özel idareleri, ilçe
veya belde belediyesi” gibi bazý kurumlarýn temsilcilerinin imzalarý aranmaktadýr. 30 Mart 2014
tarihinde yapýlacak yerel seçimlerin ardýndan büyükþehir belediyesi bulunan illerde il özel idarelerinin
kaldýrılacak olmasý nedeniyle, OSB kurulmasý halinde il özel idaresi yerine Yatýrým Ýzleme ve
Koordinasyon Baþkanlýðýnýn dahil edilmesi öngörülmektedir. Ayrýca 6360 sayýlý Kanun uyarýnca
yeni kurulacak büyükþehir belediyelerinin bulunduðu illerdeki OSB’lerin mütevelli heyetlerine “il
valisinin” de dahil edilmesi temin edilmektedir. Anýlan iki düzenlemeye paralel olarak tüzel kiþiliði
kaldýrýlacak il özel idarelerinin OSB’lerde sahip olduklarý hak ve yükümlülüklerin Yatýrým Ýzleme ve
Koordinasyon Baþkanlýklarýna devredilmesi de öngörülmektedir.

� Mahalli idare birlikleri içinde üyelerinin tamamý “il özel idarelerinden” oluþan ulusal
düzeydeki birliklerin baþkanlarý mevcut uygulamaya göre üye illerin valileri arasýndan seçilmektedir.
Teklifle söz konusu birlik baþkaný Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarý olacak þekilde deðiþtirilmektedir.

� 5902 sayýlý Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda
Kanun uyarýnca Afet ve Acil Durum Baþkanlýðýnýn taþra teþkilatý bulunmamakta ve mevcut durumda,
Baþkanlýðýn taþrada yürütmek durumunda olduðu görevler il özel idareleri bünyesinde il afet ve acil
durum müdürlükleri aracýlýðýyla yürütülmektedir. 6360 sayýlý Kanun uyarýnca tüzel kiþiliði
kaldýrýlmasý öngörülen il özel idarelerinde görevli personelin Afet ve Acil Durum Baþkanlýðýna
geçiþini ve AFAD’ýn taþra teþkilatýnýn oluþturulmasýný teminen Kanun Teklifi ile AFAD’ýn taþra
teþkilatýnýn “merkez” ve “taþra” olarak yeniden düzenlenmesi; taþra teþkilatýnýn valiye baðlý olacak
þekilde ve “il afet ve acil durum müdürlükleri” þeklinde örgütlenmesi ve müdürlüklerin görev ve
sorumluluklarýnýn düzenlenmesi öngörülmektedir. Ayrýca Teklif ile AFAD Baþkanlýðýnýn sayýsý
yirmiyi geçmemek üzere belirlenecek illerde “Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik
Müdürlükleri” kurabilmesi temin edilmektedir.

� Teklif ile düzenlenen AFAD Baþkanlýðýna ait taþra teþkilatýnda kullanýlmak üzere toplam
6419 kadro ihdas edilmesi; ilgili il özel idarelerinin kadro cetvellerinde bulunan il afet ve acil durum
müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerine ait kadrolarýn iptal edilmesi
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ve iptal edilen kadrolara iliþkin norm kadro standartlarýnýn Maliye Bakanlýðýnýn görüþü üzerine her
il için ayrý ayrý belirlenmesi öngörülmektedir. Teklif ile ayrýca büyükþehir belediyesi bulunan illerde
büyükþehir belediyesi bütçesinden en az binde bir; bulunmayan illerde ise il özel idarelerinin
bütçelerinden en az yüzde bir oranýnda ayrýlacak ödeneðin sayýlan idareler tarafýndan afet ve acil
durumlar ile sivil savunmaya iliþkin yatýrýmlar için kullanýlmasý hüküm altýna alýnmaktadýr.
� Teklif ile il özel idaresinin kaldýrýlacaðý illerde “il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil

savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin” kullanýmýnda bulunan taþýnýr, araç gereç ve
malzeme ile borç ve alacaklarýn AFAD Baþkanlýðý bünyesine alýnan il afet ve acil müdürlüklerine
devredilmesi; mülkiyeti il özel idaresinde ancak kullanýmý il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil
savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinde olan taþýnmazlarýn ise Hazineye devredilmesi
öngörülmektedir. Teklif ile ayrýca halihazýrda il özel idareleri bünyesinde bulunan il afet ve acil
durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlükleri personeline iliþkin geçiþ
hükümleri de düzenlenmektedir.
�Mevcut durumda; bakanlýklar ve merkezi idare teþkilatlarý tarafýndan kaynak aktarýlan; ancak

6360 sayýlý Kanunla tüzel kiþiliði kaldýrýlmasý öngörülen il özel idarelerinin uhdesinde bulunan ve
tüzel kiþiliðin kaldýrýlacaðý tarihe kadar tamamlanmasý mümkün olmayan iþler için verilen
kaynaklarýn, ilgili idareye veya Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýna aktarýlmasý öngörülmektedir. Kanun
Teklifi ile söz konusu bu kaynaklarýn Yatýrým Ýzleme ve Koordinasyon merkezlerine devredilmesine
yönelik düzenleme yapýlmaktadýr. Kaynaklara iliþkin kullanýlmayan kýsýmlar Ýçiþleri Bakanlýðý
merkez muhasebe birimine ödenecek ve genel bütçenin B iþaretli cetveline gelir olarak
kaydedilecektir. Yüklenici firmalar ile yapýlan sözleþmeler, hak ve yükümlülükler ise ilgili Yatýrým
Ýzleme ve Koordinasyon baþkanlýklarýna devredilecektir.
� 6362 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanununun “Yatýrým Ortaklýklarý” baþlýklý 48 inci maddesine

yeni eklenen fýkra uyarýnca yatýrým ortaklýklarýnýn imtiyazlý pay ihracýna iliþkin usul ve esaslarýn
Sermaye Piyasasý Kurulunca belirlenmesi hüküm altýna alýnmakta, yatýrým ortaklýklarý tarafýndan belirli
gruplarýn yönetim kurulunda temsil imtiyazý ile oyda imtiyaz tanýyan pay ihraçlarýnda ise Türk Ticaret
Kanununun 360 ve 479 uncu maddelerinde yer verilen hükümlerin uygulanmamasý öngörülmektedir.
� Yeni oluþturulan AFAD taþra teþkilatýnda görevli olacak il müdürlerine verilecek ücret ve

tazminatlarýn belirlenmesini teminen 375 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamede düzenleme yapýlmasý
öngörülmektedir.

1.6. 2/1967 ESAS NUMARALI KANUN TEKLÝFÝ
2/1967 esas numaralý Kanun Teklifinde, 2/1966 esas numaralý Kanun Teklifinde yer alan

düzenlemelerin tamamýna yer verilmekle birlikte, 2/1967 esas numaralý Kanun Teklifi ilave olarak
aþaðýda yer verilen hususlara iliþkin düzenlemeleri de içermektedir.
� Kamu tüzel kiþilerinin ortaðý bulunduðu kooperatiflerin yönetim kurulunda üye bulun-

durabilmeleri temin edilmektedir. Düzenleme ile kamu tüzel kiþileri, üye olduklarý kooperatiflerin
yönetim kurullarýnda üye tam tam sayýsýnýn çoðunluðunu geçmemek üzere üye bulundurabilmeleri
ve bu hakký kullanmak isteyen tüzel kiþiliklerin üye seçiminin yapýlacaðý genel kurula adaylarý
bildirmesi öngörülmektedir. Ayrýca Teklif ile getirilen bu düzenlemenin mevcut kooperatiflerde de
uygulanabilmesini teminen geçici bir madde getirilmekte; madde ile mevcut durumda ortaðý olduðu
kooperatifin yönetim kurulunda üye bulundurmak isteyen kamu tüzel kiþilerinin bu taleplerinin
kooperatife ulaþtýðý tarihten itibaren 2 ay içinde toplanacak genel kurulda üyelerin seçilebilmesine
yönelik düzenlemeler getirilmektedir.
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� 17 Aðustos 1999 ve 12 Kasým 1999 depremlerinden sonra iþyeri ihtiyacýný karþýlamak
amacýyla yapýlan ve hak sahiplerine teslim edilen iþyerlerinin büyük bir kýsmý þehir dýþýnda
bulunmalarý veya ihtiyaca uygun olmamalarý nedeniyle hak sahipleri tarafýndan kullanýlamamýþ ve
7269 sayýlý Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayýsýyla Alýnacak Tedbirlerle Yapýlacak Yardýmlara
Dair Kanunda 4.7.2012 tarihinde yapýlan deðiþiklik ile Ýl Ýdare Kurulu kararý ile bu iþyerlerinin hak
sahipliðinin düþürülmesine imkan tanýnmýþtýr. Teklif ile hak sahipliði düþürülen bu iþyerlerinin Hazine
adýna tescili saðlanmasý ve böylece diðer mevzuat uyarýnca farklý bir amaçla kullanýlmasýnýn önüne
geçilmesi temin edilmektedir.

� 2022 sayýlý 65 Yaþýný Doldurmuþ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaþlarýna Aylýk
Baðlanmasý Hakkýnda Kanun uyarýnca “muhtaç” olarak deðerlendirilecek ve böylece maaþ alabilecek
kiþilere açýklýk kazandýrýlmasý öngörülmektedir. Teklifle öngörülen düzenleme uyarýnca 2828 sayýlý
Sosyal Hizmetler Kanunu uyarýnca harçlýk alan kiþiler ile mallarý ve gelirleri devredilerek bir
sözleþmeyle gerçek veya tüzel kiþilerce kendilerine bakýlanlar muhtaç olarak kabul edilmeyecektir.

� Ýstanbul’da Dünya Eðitim Vakfý tarafýndan, kamu tüzel kiþiliðine sahip Biruni Üniversitesi
adýyla bir vakýf üniversitesinin kurulmasý öngörülmektedir.

� 5393 sayýlý Belediye Kanununda deðiþiklik yapýlmasý suretiyle; belde iken orman köylüsüne
tanýnan haklardan yararlananlarýn, çeþitli düzenlemelerle mahalleye dönüþmesinden sonra da anýlan
haklardan yararlanmaya devam etmeleri temin edilmektedir.

� Gençlik ve Spor Bakanlýðýna ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarýnýn inþasý
dolayýsýyla yapýlan harcamalar veya bu tesislerin inþasý için bu kuruluþlara yapýlan her türlü baðýþ ve
yardýmlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapýlan her türlü nakdî ve
aynî baðýþ ve yardýmlarýn gelir ve kurumlar vergisi matrahýnýn tespitinde indirim olarak
bildirilebilmesine yönelik düzenlemeler yapýlmaktadýr.

� 7258 sayýlý Futbol ve Diðer Spor Müsabakalarýnda Bahis ve Þans Oyunlarý Düzenlenmesi
Hakkýnda Kanunda deðiþiklik yapýlarak, “sabit ihtimalli ve müþterek bahis oynatýlmasýna iliþkin usul
ile bu oyunlarý oynatacak bayiler hakkýndaki tüm iþlemler, bahis oyunlarý programýnda yer alanlara
ödenecek isim haklarý ve teþkilat birimleri ve temsilciliklerinin görev, yetki ve sorumluluklarý ve
personele iliþkin hükümler ile mali kayýtlara iliþkin hükümlerin yönetmelikle düzenleneceði hüküm
altýna alýnmaktadýr.

� 2020 olimpiyatlarý için Spor Genel Müdürlüðü tarafýndan 4000 sporcu yetiþtirilmesi
öngörülmekte, bu sporcularýn sportif amaçlý iaþe, ibate ve yol giderlerinin Genel Müdürlükçe
karþýlanmasý ve sporculara belirlenecek kriterler uyarýnca asgari ücretin net tutarýný geçmemek üzere
her ay harçlýk ödenmesi temin edilmektedir.

� 638 sayýlý Gençlik ve Spor Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde
Kararnamede düzenleme yapýlarak Gençlik ve Spor Bakanlýðý bünyesinde “Rehberlik ve Denetim
Baþkanlýðý” adýnda yeni bir birimin oluþturulmasý; oluþturulan yeni birimin görev ve yetkilerinin
sayýlmasý; Gençlik ve Spor Bakanlýðý Merkez teþkilatýnda kullanýlmak üzere 38 adet “Bakanlýk
Müþaviri” kadrosunun ihdas edilmesi ve bir yýl içinde diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnda þartlarý
taþýyan personelin Bakanlýk denetçi kadrolarýna atanabilmesine ve bazý personelin kadro geçiþi, ücret
ve diðer haklarýna iliþkin hususlara yönelik düzenlemeler yapýlmasý öngörülmektedir. 
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2. KOMÝSYONUMUZDA TEKLÝFLERÝN GENELÝ ÜZERÝNDE YAPILAN
GÖRÜÞMELER

Komisyonumuzda Tekliflerin geneli üzerinde yapýlan görüþmelerde;
- Spor Toto Teþkilat Baþkanlýðý ile Gençlik Spor Bakanlýðýnýn hizmet ve faaliyetlerine yönelik

kurumsal tanýtým, duyuru ve reklamlara yapýlacak harcamalarýn usul ve esaslarýnýn yönetmelikle
düzenlenebilecek olmasýnýn olumlu bir düzenleme olduðu, 

- Bazý illerin büyükþehir belediyesi statüsüne dönüþtürülmesinin yasal alt yapý çalýþmalarýnýn
yeterince titiz hazýrlanmadýðý, büyükþehir statüsüyle birlikte kapatýlacak olan il özel idarelerine baðlý
çalýþan birimler açýsýndan yasal bir boþluðun oluþacaðý, bu nedenle il özel idarelerinin uhdesinde
bulunan AFAD il müdürlüklerinin personelinin hukuki statüsünün ve teþkilat yapýsýnýn yerel
seçimlerden önce deðiþtirilmesi gerektiði,  

- Teklifle öngörülen düzenlemelerin bazý illerin büyükþehir belediyesine dönüþtürülmesine
yönelik yapýlan düzenlemedeki eksiklikler ve boþluklarýn tamamlamasýna yönelik olduðu, bu
kapsamda AFAD il müdürlüklerinin personeli konusundaki sorunlarýn da çözüme kavuþturulmasýnýn
amaçlandýðý,

- Avrupa Birliði yerel yönetimler özerklik þartýna göre merkezi yönetimin etkin olarak
çözümleyemediði idari iþlerin mahallinde yürütülebilmesi gerektiði, ancak özel idarelerine baðlý olan
AFAD il müdürlüklerinin merkezi bir birim olan AFAD’a baðlanmasýnýn, ülkemizin de taraf olduðu
bu þarta aykýrýlýk teþkil ettiði, 

- AFAD il müdürlüklerinde istihdam edilen personelin mali ve sosyal haklarýnýn korunarak
devredilmesi gerektiði, AFAD il müdürlüðü personelinin yanýsýra deðiþik kamu kurum ve kuruluþunda
istihdam edilen sivil savunma personelinin hukuki statüsünün de yeniden belirlenmesi gerektiði, 

- Meydana gelebilecek deprem, sel ve benzeri doðal afetlerde uygulamaya konulacak kriz
yönetiminde yerel yönetimlerle iþbirliðini artýracak politikalarýn hayata geçirilmesi gerektiði, aksi
takdirde AFAD il müdürlüklerinin devriyle birlikte olay mahallinde ilk müdahale birimin yönetiminin
merkezi idareye býrakýlmýþ olmasýnýn kriz ortamýnýn yoðunluðu da dikkate alýndýðýnda ciddi sorunlara
neden olabileceði,

- Son on iki yýllýk dönemde örgütlenme felsefesinin devlet faaliyetlerinin merkezileþtirilmesi
üzerine yoðunlaþtýðý, yerel yönetimlerin mahallinde gerekli faaliyetleri daha etkin ve verimli bir
þekilde sunabilmesi amacýyla hükümetin merkezi idari birimlerinin yerel yönetimlerle yetki
paylaþýmýna yönelik çalýþmalarýný bir an önce baþlatmasý gerektiði, 

- Kamu kurumlarýnýn ortak olduklarý eðitim ve araþtýrma kooperatiflerinin yönetim kurullarýna
üye atamasýnýn kooperatiflerin seçme, seçilme ve yönetim haklarýna müdahale anlamýna geleceði, bu
uygulamanýn kooperatifçilik ilkeleriyle baðdaþmayacaðý, 

- Sportif faaliyetlerde devlet eliyle bahis oynatýlmasýnýn ve bunun kurumsal bir ad altýnda teþvik
edilmesinin gerek gençlerin bedensel ve ruhsal geliþimine gerekse toplum nazarýnda sportif
faaliyetlere olan yaklaþýma ciddi zararlar verdiði, 

- Türkiye Futbol Federasyonuna kayýtlý spor kulüplerine daðýtýlmak üzere Spor Toto Teþkilatý
Baþkanlýðýnca oynatýlan bahis oyunlarýndan elde edilen gelirden ayrýlan yüzde 7’lik isim hakkýnýn
artýrýlmasý gerektiði, özellikle Anadolu spor kulüplerinin finansal sýkýntýlar nedeniyle faaliyetlerine
ara verdiði, kulüp yönetimlerinin icra takipleri nedeniyle çalýþamaz duruma geldiði, ödeme güçlüðü
çeken bu kulüplerin borçlarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasýna yönelik bir düzenlemeye acilen ihtiyaç
duyulduðu, profesyonel anlamda yönetilmeyen ve gönüllülük esasýna göre amatör bir ruhla idare edilen
kulüplerin borçlarýnýn sorumluluðunun sadece kulüp baþkanlarýna býrakýlmasýnýn yanlýþ olduðu, 
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- 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayýlý Kanun çerçevesinde büyükþehir statüsüne geçen belediyelerin
mücavir alanlarýnýn geniþlediði, belediye statüsünde iken dahi hizmet sunulamayan mücavir alan
kapsamýnda yerler bulunduðu göz önüne alýndýðýnda, büyükþehir statüsünün verilmesiyle geniþleyen
sorumluluk alaný dolayýsýyla hizmet sunumunda sorunlar yaþanabileceði,  

þeklindeki görüþ ve öneriler dile getirilmiþtir.

3. KOMÝSYONUN MADDELER HAKKINDA KARARI
Teklifler üzerindeki görüþmelerin ardýndan 2/1967 esas numaralý Teklif ve gerekçesi

Komisyonumuzca da benimsenerek alt komisyon metni esas alýnmak suretiyle maddelerinin
görüþülmesine geçilmiþtir.

Alt Komisyon metni, aþaðýdaki deðiþiklikler yapýlmak suretiyle kabul edilmiþtir.

Madde 1
1 inci madde, anlatýma açýklýk kazandýrýlmasý amacýyla madde metninin redaksiyona tabi

tutulmasý suretiyle kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 2 ve 3 
Çerçeve 2 ve 3 üncü maddeler aynen kabul edilmiþtir.

Yeni Madde
7 Ekim 2010 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ýslam Ülkeleri Standardlar

ve Metroloji Enstitüsü Arasýnda Ýslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsünün Türkiyede
Kurulmasý Hakkýnda Anlaþma” hükümleri çerçevesinde Türkiye’de kurulmuþ bulunan Enstitünün
masraflarýnýn 2014 yýlý dahil olmak üzere 5 yýl süreyle Türk Standartlarý Enstitüsü bütçesinden
karþýlanmasýný temin eden bir düzenleme, metne yeni çerçeve 4 üncü madde olarak eklenmiþtir.

Çerçeve Madde 4
Çerçeve 4 üncü madde, 5 inci madde olarak aynen kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 5
Çerçeve 5 inci madde; Teklif ile Gençlik ve Spor Bakanlýðýnda ihdas edilmesi öngörülen

“Gençlik ve Spor Denetçisi” kadrolarýnýn mali haklarýnýn emsali denetçi kadrolarý seviyesinde
belirlenmesini temin eden ve 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun eki (IV) sayýlý Tazminat
Cetvelinde deðiþiklik öngören bir düzenlemenin maddeye (ç) fýkrasý olarak eklenmesi suretiyle 6 ncý
madde olarak kabul edilmiþtir. 

Çerçeve Madde 6
Çerçeve 6 ncý madde, madde ile 657 sayýlý Kanun uyarýnca mazeret izni verilmesi öngörülenler

arasýna “eþlerden her birinin en az yüzde 70 oranýnda engelli olmasý” kaydýyla evli çocuklarýn da
ilave edilmesi suretiyle 7 nci madde olarak kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 7
Çerçeve 6 ncý maddede yapýlan deðiþiklikle paralellik saðlanmasýný teminen deðiþtirilmesi

suretiyle 8 inci madde olarak kabul edilmiþtir. 

Çerçeve Madde 8, 9, 10, 11, 12 ve 13
Çerçeve 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeler, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 olarak aynen kabul

edilmiþtir.
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Çerçeve Madde 14
Çerçeve 14 üncü madde, madde ile 3152 sayýlý Kanunun 28 inci maddesine eklenmesi öngörülen

beþinci fýkrada redaksiyon yapýlmasý suretiyle 15 inci madde olarak kabul edilmiþtir.
Çerçeve Madde 15
Çerçeve 15 inci madde, çerçeve 6 ve 7 nci maddelerde yapýlan deðiþikliðe paralellik

saðlanmasýný teminen deðiþtirilmesi suretiyle 16 ncý madde olarak kabul edilmiþtir.
Çerçeve Madde 16
Çerçeve 16 ncý madde, 17 nci madde olarak kabul edilmiþtir.
Yeni Madde
3289 sayýlý Spor Genel Müdürlüðünün Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanunun Geçici 12 nci

maddesi ile araþtýrmacý kadrolarýna atanan “il spor müdürleri ile ilçe spor müdürlerine” söz konusu
kadrolara atanmadan önceki kadrolarýnda geçerli olan ek gösterge, zam ve tazminatlar ile ek
ödemelerin, araþtýrmacý kadrolarda kaldýklarý süre boyunca ödenmesini öngören bir düzenleme metne
yeni çerçeve 18 inci madde olarak eklenmiþtir.

Çerçeve Madde 17
Çerçeve 17 nci madde, 3294 sayýlý Kanunun 7 nci maddesine eklenmesi öngörülen yeni fýkrada

il ve ilçe sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma vakýflarýnda “vali, büyükþehir belediye baþkaný veya il
belediye baþkanlarýnýn” kendilerini temsil ettirmelerine iliþkin ifadeye açýklýk kazandýrýlmasý
amacýyla redaksiyona tabi tutulmasý suretiyle 19 uncu madde olarak kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 18, 19, 20, 21, 22 ve 23
Çerçeve 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 üncü maddeleri; 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 inci maddeler olarak

aynen kabul edilmiþtir.
Çerçeve Madde 24
Çerçeve 24 üncü madde, anlatýma açýklýk kazandýrýlmasý amacýyla redaksiyona tabi tutulmasý

suretiyle 26 ncý madde olarak kabul edilmiþtir.
Çerçeve Madde 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 
Çerçeve 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 uncu maddeler; 27, 28, 29, 30, 31 ve 32 nci maddeler olarak

aynen kabul edilmiþtir.
Yeni Madde
Olimpiyat madalyasý kazanan ancak 65 yaþýný doldurmuþ veya ölmüþ olmalarý sebebiyle spor

müþaviri olarak atanamayan sporcular ile bunlardan ölenlerin bakmakla yükümlü olduklarýna ödenen
aylýðýn yüzde 100 oranýnda artýrýlmasýna yönelik bir geçici maddenin 5774 sayýlý Baþarýlý Sporculara
Aylýk Baðlanmasý ile Devlet Sporcusu Unvaný Verilmesi Hakkýnda Kanuna eklenmesini öngören bir
düzenleme metne yeni çerçeve 33 üncü madde olarak eklenmiþtir.

Çerçeve Madde 31
Çerçeve 31 inci madde, 34 üncü madde olarak aynen kabul edilmiþtir.
Çerçeve Madde 32
Çerçeve 32 nci madde, maddenin redaksiyona tabi tutulmasý suretiyle 35 inci madde olarak

kabul edilmiþtir.
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Çerçeve Madde 33
Çerçeve 33 üncü madde, madde ile yeniden düzenlenen 5902 sayýlý Kanunun çerçeve 18 inci

maddesinde, il afet ve acil durum müdürlüðü personelinin il dýþý görevlendirmesinin vali ve AFAD
Baþkanlýðý tarafýndan yapýlabilmesini temin edecek þekilde redaksiyona tabi tutulmasý suretiyle 36
ncý madde olarak kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 34
Çerçeve 34 üncü madde, 37 nci madde olarak aynen kabul edilmiþtir.
Çerçeve Madde 35
Çerçeve 35 inci madde, madde ile 5902 sayýlý Kanuna eklenmesi öngörülen Ek 1 inci maddede

yer alan “bir önceki yýl bütçe gideri” ibaresinin bütçe tekniðiyle uygunluðunun saðlanmasý amacýyla
“gerçekleþen en son yýl bütçe gideri” þeklinde redaksiyona tabi tutulmasý suretiyle 38 inci madde
olarak kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 36
Çerçeve 36 ncı madde, madde numarasýnýn 39 olarak teselsül ettirilmesi suretiyle kabul edilmiþtir.
Çerçeve Madde 37 ve 38
Çerçeve 37 ve 38 inci maddeler, 40 ve 41 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiþtir.
Yeni Madde
6/4/2011 tarihli ve 6223 sayýlý Yetki Kanunu kapsamýnda çýkarýlan 666 sayýlý Kanun Hükmünde

Kararname ile 375 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen; ancak Anayasa Mahkemesi
tarafýndan yetki kanunu kapsamýna girmediði gerekçesiyle iptal edilen geçici 11 inci maddenin,
yeniden düzenlenmesini temin eden bir düzenleme, metne yeni çerçeve 42 nci madde olarak
eklenmiþtir.

Çerçeve Madde 39
Çerçeve 39 uncu madde, 43 üncü madde olarak aynen kabul edilmiþtir.
Yeni Madde
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan yürütülen sosyal hizmet ve yardým faaliyetlerinin

daha etkin ve verimli yürütülmesini teminen Bakanlýða ait müþavir kadrosunun on adet artýrýlarak
yirmiden otuza çýkarýlmasýný öngören bir düzenleme, metne yeni 44 üncü madde olarak eklenmiþtir.

Yeni Madde
633 sayýlý Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun

Hükmünde Kararnamenin Geçici 3 üncü maddesi ile araþtýrmacý kadrolarýna atanan personele, söz
konusu kadrolara atanmadan önceki kadrolarýnda almakta olduklarý ek gösterge, zam ve tazminatlar
ile ek ödemelerin, araþtýrmacý kadrolarýnda kaldýklarý sürece ödenmesini öngören bir düzenleme
metne yeni çerçeve 45 inci madde olarak eklenmiþtir.

Çerçeve Madde 40 ve 41
Çerçeve 40 ve 41 inci maddeler, 46 ve 47 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiþtir.
Çerçeve Madde 42
Çerçeve 42 nci madde, maddeye ekli (3) sayýlý Liste ile Gençlik ve Spor Bakanlýðý merkez

teþkilatýnda ihdas edilen Bakan Müþaviri kadrolarýna iliþkin serbest ve toplam kadro adedinin on
olarak deðiþtirilmesi ve madde numarasýnýn 48 olarak teselsül ettirilmesi suretiyle kabul edilmiþtir.
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Çerçeve Madde 43
Çerçeve 43 üncü madde, 42 nci madde ile Gençlik ve Spor Bakanlýðý Merkez teþkilatýna ait Bakan

Müþaviri kadrolarýnda yapýlan artýþa paralel düzenlemenin yapýlmasýný teminen maddede geçen
“yirmibeþ” ibaresinin “otuz” olarak deðiþtirilmesi suretiyle 49 uncu madde olarak kabul edilmiþtir.

Çerçeve Madde 44
Çerçeve 44 üncü madde, 50 nci madde olarak aynen kabul edilmiþtir.
Madde 45
45 inci madde; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn kadro ihdasýný öngören bir deðiþiklik

yapýlmak suretiyle 51 inci madde olarak kabul edilmiþtir.
Yeni Madde (Geçici)
Bigadiç Maden Ýþletmeleri Müessesesi, Þarkkromlarý Ferrokrom Ýþletmesi Müessesesi, Kýrka

Boraks Ýþletmesi Müessesesi, Seydiþehir Alüminyum Ýþletmesi ve 100. Yýl Gümüþ Ýþletmesi
Müdürlüklerinde 7/6/1997 tarihinde yapýlan sýnavda baþarý göstererek koruma ve güvenlik görevlisi
unvanlý sözleþmeli personel pozisyonlarýna atanma hakký kazanan ancak sýnavlarýnýn iptal edilmesi
nedeniyle görevlerine baþlayamayanlardan emekli olanlar ve herhangi bir kamu kurumunda çalýþanlar
dýþýnda kalanlarýn iþe giriþte aranan þartlarý kaybetmemeleri halinde ve Eti Maden Ýşletmeleri Genel
Müdürlüðüne baþvurmalarý halinde durumlarýna uygun memur unvanlý sözleþmeli kadrolara
atanmalarýný öngören bir düzenleme, metne yeni Geçici 1 inci madde olarak eklenmiþtir.

Madde 46
Yürürlüðe iliþkin 46 ncý madde, teselsül ettirilen madde numaralarý çerçevesinde redaksiyona

tabi tutulmasý suretiyle 52 nci madde olarak aynen kabul edilmiþtir.
Madde 47
Yürütmeye iliþkin 47 nci madde, 53 üncü madde olarak aynen kabul edilmiþtir.
4. ÖZEL SÖZCÜLER
Ýçtüzüðün 45 inci maddesi uyarýnca Teklifin Genel Kuruldaki görüþmelerinde Komisyonumuzu

temsil etmek üzere Adana Milletvekili Mehmet Þükrü ERDÝNÇ, Bitlis Milletvekili Vedat DEMÝRÖZ,
Bursa Milletvekili Hüseyin ÞAHÝN, Bursa Milletvekili Önder MATLI, Denizli Milletvekili Mehmet
YÜKSEL, Erzurum Milletvekili Cengiz YAVÝLÝOÐLU,  Eskiþehir Milletvekili Salih KOCA, Ýstanbul
Milletvekili Mehmet MUÞ, Kars Milletvekili Ahmet ARSLAN ve Konya Milletvekili Mustafa
BALOÐLU özel sözcüler olarak seçilmiþtir.

Başkan Başkanvekili Kâtip

Recai Berber Süreyya Sadi Bilgiç Vedat Demiröz

Manisa Isparta Bitlis

(Bu raporun özel sözcüsü)

Üye Üye Üye

Mehmet Şükrü Erdinç Ekrem Çelebi İzzet Çetin

Adana Ağrı Ankara

(Bu raporun özel sözcüsü) (Ayrışık oy ektedir)
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Üye Üye Üye
Sadık Badak Mehmet Günal Önder Matlı

Antalya Antalya Bursa
(Muhalefet şerhi ektedir) (Bu raporun özel sözcüsü)

Üye Üye Üye
Hüseyin Şahin Mehmet Yüksel Cengiz Yavilioğlu

Bursa Denizli Erzurum
(Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü)

Üye Üye Üye
Salih Koca A. Nejat Koçer Feramuz Üstün
Eskişehir Gaziantep Gümüşhane

(Bu raporun özel sözcüsü)
Üye Üye Üye

Adil Zozani Ferit Mevlüt Aslanoğlu Aydın Ağan Ayaydın
Hakkari İstanbul İstanbul

(Muhalefet şerhim ektedir) (Ayrışık oyum ektedir) (Ayrışık oyum ektedir)
Üye Üye Üye

Mehmet Muş Müslim Sarı Rahmi Aşkın Türeli
İstanbul İstanbul İzmir

(Bu raporun özel sözcüsü) (Ayrışık oyum ektedir) (Ayrışık oyum ektedir)
Üye Üye Üye

Ahmet Arslan Mustafa Baloğlu Mustafa Kalaycı
Kars Konya Konya

(Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhi ektedir)
Üye Üye Üye

Mustafa Şahin Erkan Akçay Uğur Aydemir
Malatya Manisa Manisa

(Muhalefet şerhim ektedir)
Üye Üye Üye

Sümer Oral Vahap Seçer Ali Boğa
Manisa Mersin Muğla

(Muhalefet şerhim ektedir) (Ayrışık oyum ektedir)
Üye Üye Üye

Abdulkerim Gök Hasip Kaplan Ertuğrul Soysal
Şanlıurfa Şırnak Yozgat

(Muhalefet şerhi ektedir)
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KARÞI OY YAZISI

Ýçerik olarak birbirinden çok farklý düzenlemeler içeren teklifler; yasama literatürüne AKP
döneminde giren ve artýk yaygýnlaþan bir anlayýþla AKP’nin yasama faaliyetinin temelini oluþturan
bir “torba” düzenleme olarak karþýmýza gelmiþtir. Sözü edilen “Torba Kanun” olarak da nitelenen bu
tür yasa yapým tarzý sonucunda kanunlar için aranan anlaþýlabilir, öngörülebilir ve ulaþabilir olma
özellikleri yok edilmektedir. 

Ancak içerik bakýmýndan “torba teklif” olarak görüþtüðümüz bu teklifin görüþmeleri, gerek alt
komisyon gerekse Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüþmeleri çok aceleye getirilmiþtir. AKP’nin
“çoðunlukçuluk” ve “ben yaptým oldu” anlayýþý görüþmeler sýrasýnda bir kez daha kendisini
göstermiþtir. Üstelik TBMM Genel Kurulu’nda yine komisyonumuzda görüþtüðümüz bir baþka “torba
tasarý” niteliðindeki 125 maddelik “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý’nýn Teþkilat ve Görevleri
Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý”nýn görüþmeleri sýrasýna denk getirilmiþtir. Dolayýsýyla
komisyonumuzun üyesi olan milletvekilleri Genel Kurul ile komisyon toplantýsý arasýnda adeta
“mekik dokumak” durumunda kalmýþ, ne komisyon ne de genel kurul çalýþmalarýna yeteri kadar
konsantre olamamýþ, yeterli verimli katkýyý saðlayamamýþlardýr. Hukuku ve Meclis çalýþma düzenini
alt üst eden bu durumun yaný sýra tekliflerin içerdiði konular itibarýyla diðer ihtisas komisyonlarýnda
ayrý ayrý ele alýnmasý ve deðerlendirilmesi gereken kimi maddeler içeren “torba teklif”in ilgili ihtisas
komisyonlarýnda görüþülmemesi de açýk bir Ýç Tüzük ihlalidir. 

Kanun teklifi; özelde Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý’ný (AFAD) ilgilendirmekle
birlikte Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Spor Genel Müdürlüðü, Organize Sanayi Bölgeleri, Mahalli Ýdare
Birlikleri Kanunu gibi çok sayýda kanunda deðiþiklik öngörmektedir. 

Büyükþehir Yasasý’nýn görüþüldüðü süreçte tasarýya eklenemeyen, “unutulan” pek çok, teklif
yoluyla “yama” modeliyle deðiþik kanunlara eklenmektedir. Yasama organý, “yasa” adý altýnda temel
sorunlara ulaþmayý, kapsamlý ve planlý bir kentleþme ve afet yönetimini kurmayý engellemektedir. 

Kanun teklifine yönelik eleþtirilerimiz ise özetle þöyledir:

MADDE 1: Kabul edilen teklife göre, Jandarma Genel Komutanlýðý 2014 yýlý fiili kadro
kitapçýðýnda yer alan uzman erbaþ kadrosu 3 bin artýrýlacaktýr. 

Ülkemizde sözleþmeli er statüsünde önemli bir çoðunluðu da boþ kalan yaklaþýk 50 bin
civarýnda kadro bulunurken, sözü edilen uzman jandarma alýmýna yönelik bir düzenlemeye
neden ihtiyaç duyulmuþtur? Bu soru mutlaka yanýt bulmalýdýr. Maddenin gerekçesi
incelendiðinde askerlik süresinin kýsaltýlmasýna baðlý olarak erken terhislere baðlý olarak bu
ihtiyacýn doðduðu belirtilmektedir. NATO’nun sayýsal olarak ikinci en büyük, dünyanýn yine
sayýsal olarak önemli bir konumunda bulunan Türk Silahlý Kuvvetleri’nde bir taraftan zorunlu
askerlik süresinde kýsaltmaya gidilerek asker sayýsýnda azaltmaya ve bunun doðal sonucu
olarak savunma harcamalarýný düþürmeye gidilmesinin oluþturulduðu bir ortamda, yeni ve
“profesyonel” 3 bin uzman jandarma personeli kadrosu açýlmasý anlaþýlabilir deðildir.

Keza sözü edilen 3 bin uzman erbaþ alýmý bütçeye yýllýk yaklaþýk 42 milyon TL ek bir yük
getirecektir. Savunma harcamalarýnýn artmasý demek; ülkemizde daha az saðlýk daha az eðitim
daha az ekonomik yatýrým anlamýna gelecektir.
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MADDE 2: Teklifin 2 nci maddesinde Spor–Toto Teþkilatý ile ilgili yapýlan düzenlemelerin
yaný sýra, Spor Toto gelirlerinden amatör kulüplerle 3. Ve 2. Lig profesyonel futbol kulüplerine
daha fazla katký saðlanmasý yönündeki taleplerimiz dikkate alýnmamýþtýr. 

MADDE 3: Teklifin 3 üncü maddesi 1999 Kocaeli depremi sonrasý inþa edilen iþ yerleriyle
ilgili olmasýna karþýn bu iþyeri sahiplerine tebligat yapýlmadan hak sahiplikleri yok
edilmektedir. Öncelikle tüm hak sahipleri ile geliþtirilecek ortak çözüm sonucunun yasa
metnine dönüþtürülmesi gerekmektedir. 

MADDE 7-8: Teklifin ilk geldiði halinde 657 sayýlý Kanuna yeni bir mazeret izni olarak
eklenmesi öngörülmüþtür. On altý yaþ sýnýrý ve en az yüzde 70 oranýnda engellilik öngören
teklifteki düzenleme, gruplarýn ortak önergeleri doðrultusunda yaþ sýnýrý kaldýrýlarak ve alt
komisyonda eklenen “evli olmamak” koþulu “evli olmayýp veya evli olup eþlerden her birinin”
en az yüzde 70 oranýnda engelli ya da süreðen hastalýðý olan çocuðunun hastalanmasý halinde
hastalýk raporuna dayalý olarak ana veya babadan sadece biri tarafýndan kullanýlmasý kaydýyla
bir yýl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar mazeret izni verilir” þeklinde yeniden
düzenlenmiþtir. Ayrýca 657 sayýlý Kanun kapsamýndaki devlet memurlarýna verilmesi öngörülen
mazeret iznine iliþkin hakkýn subay ve astsubaylara da tanýnmasý amacýyla 926 sayýlý Türk
Silahlý Kuvvetleri Personel Kanununda deðiþiklik yapýlmýþtýr. 

Ancak bu düzenleme tek baþýna yeterli deðildir, ülkemizdeki çalýþma hayatýnda önemli bir
paya sahip olan 4/B ve 4/C olarak da anýlan personelin de ayný haklarý içeren bu düzenlemeden
yararlanmasýnýn saðlanmasý çalýþma hayatý açýsýndan zaruridir. 

MADDE 9-10: 1163 Sayýlý Kooperatifler Kanunu’nda yapýlacak olan düzenlemeleri içeren
maddeler, teklifin ilk geldiði halinde hükümetin kooperatiflerin yönetimlerinde neredeyse tek
baþýna söz sahibi olmasýný saðlayacak nitelikte olduðu görülmüþtür. Zira düzenleme;
yüzbinlerce ortaðý bulunan dev kooperatiflerin yönetime girecek kamu tüzel kiþileri tarafýndan
iki ay içinde toplantýya çaðrýlacak ve tüm yönetim kurulu üyelerinin görevleri, bu genel kurulla
birlikte sona erecek þeklinde düzenlenmiþ idi. Kamu tüzel kiþisinin önereceði adaylarda
kooperatife ortaklýk þartý aranmamasý ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevinin genel
kurulun toplantý tarihinde sona erecek olmasý tüm yöneticilerin ýskartaya çýkarýlacaðýnýn
göstergesi niteliðini taþýmaktaydý.

Hükümetin istediði kiþileri baðýmsýz ve özerk yapýdaki kooperatiflerde, yönetici olarak
görevlendirmesinin yolunu açacak içerikteki böylesi düzenlemelerin önüne alt komisyonda
geçilmiþtir. Komisyonun toplantýsýnda kooperatifçiliðin bütün dünyada kabul edilen
ilkelerinden birinin “demokratik yönetim” ilkesi olduðu vurgulanmýþtýr. Kooperatiflerin özerk
yapýsýný bozacak, kooperatiflerde gerçekleþtirilen demokratik seçimlerin önüne geçecek
düzenlemelerin kabul edilemeyeceðinin vurgulanmasý üzerine iktidar partisi temsilcileri sözü
edilen düzenlemeye iliþkin talebin üniversitelerden geldiðini belirtmiþ, bunun üzerine ilgili
maddeler sadece üniversiteler ile sýnýrlandýrýlmasý yoluna gidilmiþtir. Düzenlemenin
daraltýlarak “üniversiteler” ile sýnýrlandýrýlmasý dahi kooperatiflere yapýlacak anti demokratik
müdahalelerin yolunu açmaktadýr. Bu durum da tüm dünya tarafýndan kabul görmüþ olan
kooperatifçilik ilkelerine ve kooperatifçilik ruhuna açýk olarak aykýrýlýk teþkil etmektedir. Sözü
edilen ilgili maddelerin yasa metninden çýkarýlmasý uygun olacaktýr.
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MADDE 13: Teklifin 13 üncü maddesi ile yeni bir vakýf üniversitesi kurulmasý
öngörülmektedir. Son iki yýlda vakýf üniversitelerinin kuruluþu, Milli Eðitim Komisyonumuzda
görüþülürken her nedense bu vakýf üniversitesinin kuruluþu, komisyonumuza getirilmiþtir.
Türkiye’de yaklaþýk 300 bin öðretmen atama beklerken bu üniversiteye verilen eðitim
fakültesinin plansýz ve programsýz iþ yapýldýðý açýk bir örneðini teþkil etmektedir. 

MADDE 19: Düzenleme ile Büyükþehir belediyesi bulunan illerdeki il ve ilçe sosyal
yardýmlaþma ve dayanýþma vakýflarýnda, hayýrsever vatandaþlar arasýndan seçilecek iki üye;
il sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma vakýflarý için doðrudan vali tarafýndan, ilçe sosyal
yardýmlaþma ve dayanýþma vakýflarý için ise kaymakamýn teklifi üzerine vali tarafýndan
belirlenecektir. Ýl veya ilçede kanunda belirlenen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil
toplum kuruluþu bulunmamasý halinde, il sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma vakýflarý için
doðrudan vali tarafýndan, ilçe sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma vakýflarý için ise kaymakamýn
teklifi üzerine vali tarafýndan üçüncü bir kiþi daha belirlenecektir. Ýl veya ilçe sýnýrlarý içerisinde
köy bulunamamasý halinde, köy muhtarý yerine bir mahalle muhtarý daha mütevelli heyetinde
görev yapacaktýr. Ýlde vali bir vali yardýmcýsýný baþkan vekili olarak, büyükþehir veya il
belediye baþkaný da bir belediye baþkan yardýmcýsýný, genel sekreteri veya genel sekreter
yardýmcýsýný toplantýlarda kendini temsil etmek üzere görevlendirebilecek. Düzenlemedeki
“hayýrsever” vatandaþlar konusunda son dönemde yaþanan geliþmeler ýþýðýnda endiþelerimiz
bulunmaktadýr. Zira “hayýrsever” olarak anýlan kimi kiþilerin adýnýn kimi yolsuzluk iddialarýna
karýþmasý ülkemizin bir gerçeði halini almýþtýr. Deniz Feneri, TÜRGEV gibi vakýf ve
derneklerin adýnýn geçtiði yolsuzluk iddialarýnýn ayuka çýktýðý bir dönemden geçen Türkiye’de
“hayýr-hasenat iþleri”, AKP iktidarýnda devlet rantýnýn yaratýlmasý, ele geçirilmesi ve
paylaþtýrýlmasý sürecinin bir kýlýfý olarak kullanýlmýþtýr. Ranttan pay alanlar, içinden ayýrdýklarý
baðýþlarla kendilerine ve yaptýklarý iþe “dini meþruiyet” saðlama uðraþýna giriþmiþler, siyasi
otorite de buna göz yummuþtur. Bu konuda bir diðer önemli nokta da “Beytülmal’den
hýrsýzlýk” vakalarýdýr. Hayýr iþleri dahil olmak üzere, hangi amaçla olursa olsun bu rantý
daðýtýrken kayýt ve denetim dýþý bir kaynak oluþturulmasý sadece kanunlara göre suç iþlenmesi
deðil, ayný zamanda kendiliðinden bu rantýn bir kýsmýnýn birilerinin cebine girmesine, yani
siyasi yolsuzluðun her türüne kapýlarý sonuna kadar açýlmasý anlamýna gelmektedir. Son
iddialar da hükümetin böyle bir rantý oluþturduðu, paylaþtýrdýðý, hatta bir kýsmýna hayýr iþleri
ve kendi siyasetini finanse etmek için el koyduðu, bu arada kayýt dýþý trafikte bir kýsmý da özel
hesaplara geçirdiði artýk bir sýr olmaktan çýkmýþtýr. Zira Baþbakan Erdoðan da soruþturmalar
baþladýðýnda durumu “milletin, devletin parasý deðil ki” diye savunmaya çalýþmýþtýr. Devlet
iktidarýna dayanarak tasarruf edilen her kuruþ “milletin ve devletin parasýdýr”. Ýktidarýn
kullandýðý gerçek güç, devlet rantýný daðýtma yeteneðinden kaynaklanmaktadýr. AKP iktidarý,
bu yeteneðini geliþtirmek için defalarca Kamu Ýhale Yasasý’ný deðiþtirmiþ, kentlerin rantýný
peþkeþ çekmekte zerre kadar beis görmemiþtir. Bu nedenledir ki iktidarýn, arkasýndaki kimi
medya ve kimi iþ dünyasýndan kiþiler ile kurduðu baðýmlýlýk iliþkisi sayesinde yaþanan
yolsuzluklarýn bugün gün ýþýðýna çýkmýþ olmasý hiç tesadüf deðildir.

MADDE 21-22-23: 2012 yýlýnda 6360 sayýlý Yasa ile Büyükþehir Belediyesi kurulan illerde
il özel idareleri kaldýrýlmýþ ve Geçici 1. madde uyarýnca tüzel kiþilikleri kaldýrýlan il özel
idarelerinin her türlü taþýnýr ve taþýnmaz mallarý, hak, alacak ve borçlarý, personeli ilgisine
göre bakanlýklara, bakanlýklarýn baðlý veya ilgili kuruluþlarýna, Yatýrým Ýzleme ve Koordinasyon
Baþkanlýklarýna, büyükþehir belediyelerine, büyükþehir belediyelerinin baðlý kuruluþlarýna ve
ilçe belediyelerine tahsis edilmiþtir. Bu düzenlemeden anlaþýlacaðý üzere, kapatýlan il özel
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idarelerinin sahip olduklarý yetkiler çeþitli kurum ve kuruluþlar arasýnda daðýtýlmýþtýr. Ancak
iki yýla yakýn sürede görüldüðü üzere, bu daðýtým/paylaþým büyük oranda Yatýrým Ýzleme ve
Koordinasyon Baþkanlýklarý, kýsacasý merkezileþme lehine olmaktadýr. Komisyonumuzda
görüþülen kanun teklifinin içeriðine bakýldýðýnda da bu durum göze çarpmaktadýr. Öyle ki,
3152 sayýlý Ýçiþleri Bakanlýðý Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanunun 28/a maddesine göre
“Yatýrým Ýzleme ve Koordinasyon Baþkanlýðý”, Ýçiþleri Bakanlýðýnýn taþra teþkilatý içerisinde
sayýlmaktadýr. Dolayýsýyla, daha önce bir yerel yönetim birimi olan il özel idarelerince yerine
getirilen hizmetler, merkezi bir idarenin alanýna dahil edilmekte, yerelleþme yok sayýlmakta
ve teklif yoluyla merkezileþmektedir.

Ayrýca, 2005 yýlýnda çýkarýlan 5302 sayýlý Ýl Özel Ýdaresi Yasasýyla valinin, il özel idaresinin
baþý olmasý ve il genel meclisine baþkanlýk etme yetkisi elinden alýnmýþtýr. Bu deðiþiklik, o
tarihte AKP Hükümeti tarafýndan kamuoyuna “atanmýþlarýn seçilmiþlerin üzerindeki
vesayetinin kalktýðý” savunmasýyla sunulmuþ, ancak bugün özellikle bu kanun teklifiyle
birlikte, bu savýn tümüyle gerçekdýþý olduðu kanýtlanmýþtýr.

3152 sayýlý Yasanýn 28/a maddesine göre “Yatýrým Ýzleme ve Koordinasyon Baþkanlýðý”nýn
sevk ve idaresi, vali veya vali tarafýndan görevlendirilecek bir vali yardýmcýsý tarafýndan yerine
getirilmektedir. Buradan anlaþýlacaðý üzere, daha önce il özel idaresince yerine getirilen
hizmetler, kanun teklifi yoluyla, artýk valinin sevk ve idare ettiði bir birime verilmektedir. 2005
yýlýndaki deðiþikliklerden önce AKP Hükümeti tarafýndan “atanmýþlarýn vesayeti” olarak
adlandýrýlan dönem, gerçeklere tümüyle aykýrý olmakla birlikte bir an için dikkate deðer kabul
edilse dahi, getirilen yeni kanun teklifinde yapýlan düzenlemeyle “vesayet” dönemine kendi
adýmlarýyla geri dönüþ yolunu açmýþlardýr. Teklifin 20 nci maddesi ile OSB; kamulaþtýrma
iþlemlerini Valilik Ýl Özel Ýdaresi, Belediye veya Yatýrým Ýzleme ve Koordinasyon Baþkanlýðý’na
yaptýrabilecektir. 

MADDE 37: Teklifin 37 nci maddesinde oluþturulan Afet ve Acil Durum Müdürlükleri’ne
karþýn, mevcut uygulamadaki Sivil Savunma Müdürlükleri dikkate alýnmayarak Türkiye
genelindeki 800 civarýndaki sivil savunma görevlileri sahipsiz býrakýlmaktadýr. Her iki kurumun
iþ tariflerinin birbirleriyle örtüþmesine karþýn, bu kurumlarýn birlikte deðerlendirilmesi
önerimiz her nedense reddedilmiþtir. 

MADDE 43: Türk Ticaret Kanunu’nun “Belirli gruplarýn yönetim kurulunda temsil
edilmesi” üst baþlýklý 360 ıncý maddesi “(1) Esas sözleþmede öngörülmek þartý ile, belirli pay
gruplarýna, özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup oluþturan pay sahiplerine ve azlýða yönetim
kurulunda temsil edilme hakký tanýnabilir. Bu amaçla, yönetim kurulu üyelerinin, belirli bir grup
oluþturan pay sahipleri, belirli pay gruplarý ve azlýk arasýndan seçileceði esas sözleþmede
öngörülebileceði gibi, esas sözleþmede yönetim kurulu üyeliði için aday önerme hakký da
tanýnabilir. Genel kurul tarafýndan yönetim kurulu üyeliðine önerilen adayýn veya hakkýn
tanýndýðý gruba ve azlýða mensup adayýn haklý bir sebep bulunmadýðý takdirde üye seçilmesi
zorunludur. Bu þekilde tanýnacak temsil edilme hakký, halka açýk anonim þirketlerde yönetim
kurulu üye sayýsýnýn yarýsýný aþamaz. Baðýmsýz yönetim kurulu üyelerine iliþkin düzenlemeler
saklýdýr.

(2) Bu maddeye göre yönetim kurulunda temsil edilme hakký tanýnan paylar imtiyazlý sayýlýr” 
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Yine TTK’nýn 479 uncu maddesinde “Oyda imtiyazlý paylar” baþlýðý altýnda
MADDE 479- (1) Oyda imtiyaz, eþit itibarî deðerdeki paylara farklý sayýda oy hakký verilerek

tanýnabilir. (2) Bir paya en çok onbeþ oy hakký tanýnabilir. Bu sýnýrlama, kurumlaþmanýn
gerektirdiði veya haklý bir sebebin ispatlandýðý durumlarda uygulanmaz. Bu iki hâlde, þirketin
merkezinin bulunduðu yerdeki asliye ticaret mahkemesinin, kurumlaþma projesini veya haklý sebebi
inceleyip, bunlara baðlý olarak, sýnýrlamadan istisna edilme kararýný vermesi gerekir. Projede
yapýlacak her deðiþiklik mahkeme kararýna baðlýdýr. Kurumsallaþmanýn gerçekleþmeyeceðinin
anlaþýldýðý veya haklý sebebin ortadan kalktýðý hâllerde istisna etme kararý mahkeme tarafýndan
geri alýnabilir” 

hükümleri bulunmaktadýr. Sözü edilen hükümler açýk ve sarih olmakla beraber, kimi
yatýrým ortaklýklarýnýn kanunda emredilen hükümleri göz ardý ettiði anlaþýlmýþtýr. Ýþ Yatýrým
Menkul Kýymetler, Deniz Yatýrým Menkul Kýymetler’in mahkeme kararýyla “kurumlaþmanýn
gerektirdiði veya haklý bir sebep” ile deðiþiklik kararý almýþlardýr. Ancak bazý yatýrým
ortaklýklarýnýn hala kanunda emredilen hükümleri yok sayarak, mahkeme yoluna gitmediði ve
bunu SPK Kanunu’na yapýlacak yeni bir düzenleme ile gidermek istediði belirlenmiþtir. Böyle
bir anlayýþýn hukuk devleti ilkeleriyle baðdaþmayacaðý gibi, yasamanýn saygýnlýðýný açýsýndan
da kabul edilebilir bir tarafý bulunmamaktadýr.

GEÇÝCÝ 1’İNCÝ MADDE: Bu madde ile belirli dönemlerde uðranýlan hak kayýplarýnýn
iade edilmesi amaçlanmaktadýr. Ancak, hak kayýplarý sadece bu dönemde yaþanmamýþ 12 Mart,
12 Eylül darbe dönemlerinde de önemli hak kayýplarý yaþanmýþtýr. Eðer hak kayýplarý iade söz
konusu ise bu dönemde uðranýlan hak kayýplarýnýn da dikkate alýnmasý gerekirdi. 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu Aydýn Ayaydın Müslim Sarı
Ýstanbul Ýstanbul Ýstanbul

Ýzzet Çetin Rahmi Aþkýn Türeli Vahap Seçer
Ankara Ýzmir Mersin
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Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda 
Kanun Teklifi hakkýnda

MUHALEFET ÞERHÝ

Teklif; 53 çerçeve madde ve bir geçici maddeden oluþmaktadýr. Komisyon görüþmelerinde esas
alýnan 2/1967 esas sayýlý Teklif 35 maddeden oluþmakta iken, verilen önergelerle 18 madde ve bir
geçici madde eklenmiþtir.

Mevzuat Hazýrlama Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmeliðin 17 nci maddesinde; “konu
itibarýyla aralarýnda baðlantý bulunmasý sebebiyle birden fazla mevzuatta düzenleme yapýlmasýný
gerektiren haller dýþýnda, bir çerçeve taslak ile birden fazla düzenlemenin hükümlerinde deðiþiklik
yapýlamaz. Yapýlacak deðiþiklikler her düzenleme için ayrý ayrý çerçeve taslaklar ile yapýlýr.”
denilmektedir. 

Ancak, bu Teklifte konu itibarýyla aralarýnda hiçbir baðlantý bulunmayan, konu ve amaç
bütünlüðü olmayan birçok mevzuatta deðiþiklik içeren hükümler bulunmaktadýr.

Yine ayný Yönetmeliðin 10 uncu maddesine göre, düzenleyici etki analizi hazýrlanmasý zorunlu
olmasýna karþýn, Teklifin düzenleyici etki analizi yoktur. 

Teklif, 28 kanun veya kanun hükmünde kararnamede deðiþiklikler yapmaktadýr. Torba Kanun
olarak nitelenen ve AKP döneminde yaygýnlaþan bu türlü yasa yapým tarzý, hukuki güvenlik ilkesini,
dahasý hukukun kendisini altüst etmiþ bulunmaktadýr.

Teklifte yer alan maddelere dair özet bilgiler ve görüþlerimiz aþaðýdadýr.

Büyükþehir bulunan illerde il genel meclisi ve il özel idarelerinin kaldýrýlmasý
öngörüldüðünden, oluþacak hukuki boþluklarý gidermeye dönük düzenlemeler:

Büyükþehir belediyesi bulunan illerdeki il ve ilçe sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma vakýflarýnda,
hayýrsever vatandaþlar arasýndan seçileceði belirtilen iki üyenin; il için doðrudan vali tarafýndan, ilçe
için ise kaymakamýn teklifi üzerine vali tarafýndan belirlenmesi öngörülmektedir. 3294 sayýlý Kanuna
göre sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma vakýflarýnýn mütevelli heyetinden iki kiþiyi hayýrsever
vatandaþlar arasýndan il genel meclisi seçmektedir.

12/11/2012 tarihli ve 6360 sayýlý Kanun uyarýnca il genel meclisi kaldýrýldýðýndan böyle bir
düzenlemeye gidilmektedir. (Madde 19)

4562 sayýlý Kanundaki mevcut hükme göre, OSB; kurulmasý öngörülen yerde varsa sanayi odasý,
yoksa ticaret ve sanayi odasý, o da yoksa ticaret odasýndan en az biri ile talepleri halinde il özel idaresi
veya OSB’nin içinde bulunacaðý il, ilçe veya belde belediyesinin, büyükþehirlerde ayrýca büyükþehir
belediyesinin temsilcilerince imzalý ve valinin olumlu görüþünü muhtevi kuruluþ protokolünün
Bakanlýkça onaylanmasý ve sicile kaydý ile tüzel kiþilik kazanmasý öngörülmektedir.

12/11/2012 tarihli ve 6360 sayýlý Kanun uyarýnca il özel idaresi kaldýrýldýðýndan yapýlan
düzenlemeyle il özel idaresi bulunmayan illerde Yatýrým Ýzleme ve Koordinasyon Baþkanlýðýna yetki
verilmektedir. (Madde 21)

4562 sayýlý Kanundaki mevcut hükme göre, OSB müteþebbis heyetinin ilk toplantýsýnda, valinin
baþkan olmasý durumunda, il özel idaresi ve belediye temsilcileri dýþýnda kalanlardan bir baþkanvekili,
aksi takdirde bir baþkan ve bir baþkanvekili seçmesi öngörülmektedir.
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12/11/2012 tarihli ve 6360 sayýlý Kanun uyarýnca il özel idaresi kaldýrýldýðýndan, yapýlan
düzenlemeyle il özel idaresi bulunmayan illerde Yatýrým Ýzleme ve Koordinasyon Baþkanlýðýnýn yer
almasý belirtilmektedir. (Madde 23)

12/11/2012 tarihli ve 6360 sayýlý Kanun uyarýnca tüzel kiþiliði kaldýrýlan il özel idarelerinin
OSB’lerinde sahip olduðu hak ve mükellefiyetler, Yatýrým Ýzleme ve Koordinasyon baþkanlýklarýna
devredilmektedir. (Madde 26)

Ýstanbul Ýlinin maruz kaldýðý deprem riski nedeniyle oluþmasý muhtemel hasarlarýn önlenmesi ve
depreme karþý tedbir ve hazýrlýk amacýyla oluþturulacak projelerin finansmaný için Türkiye
Cumhuriyetinin borçlu sýfatýyla saðlamýþ olduðu ve Bakanlar Kurulu Kararý ile Ýstanbul Ýl Özel
Ýdaresine karþýlýksýz tahsis edilmiþ dýþ finansman kredilerinin, 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayýlý Kanun
uyarýnca Ýstanbul Ýl Özel Ýdaresinin tüzel kiþiliðinin kaldýrýlmasýnýn ardýndan Ýstanbul Valiliðine tahsisli
olarak yýlý yatýrým programýnda yer almaksýzýn kullandýrýlmaya devam edilmesi öngörülmektedir.
(Madde 27)

Üyelerinin tamamý il özel idarelerinden oluþan ulusal düzeydeki mahalli idareler birlik baþkanýnýn,
Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarý olmasý düzenlenmektedir. 

Üyelerinin tamamý il özel idarelerinden oluþan birliklerde birlik baþkanýnýn üye illerin valileri
arasýndan seçilmesi yerine 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayýlý Kanun uyarýnca 30 büyük ilde il özel
idareleri kaldýrýldýðýndan Müsteþarýn baþkan olmasý öngörülmektedir. (Madde 28)

Mevzuatla orman köyleri ve orman köylüsüne tanýnan hak, sorumluluk ve imtiyazlarýn
12/11/2012 tarihli ve 6360 sayýlý Kanun uyarýnca orman köyü iken mahalleye dönüþen yerler için
devam etmesine dair mevcut hükmün, belde iken sakinleri orman köylüsüne tanýnan hak, sorumluluk
ve imtiyazlardan yararlanan mahalleye dönüþtürülen beldeler için de geçerli olmasý düzenlenmektedir.
(Madde 29)

Bakanlýklar ve merkezi idare kuruluþlarý tarafýndan il özel idarelerine kaynak aktarýlmýþ olan
iþlerden, 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayýlý Kanun uyarýnca il özel idarelerinin tüzel kiþiliðinin
kalkacaðý tarihe kadar tamamlanamayacak olanlarýn, yatýrým izleme ve koordinasyon baþkanlýklarýna
devredilmesi düzenlenmektedir. (Madde 42)

Bu düzenlemeler; saðlýklý bir yasama yapýlmadýðýný, kabul edilen kanunlarýn uygulamada ve
diðer kanunlarda ne gibi sonuçlara neden olacaðýnýn irdelenmediðini, bu nedenle ayný konularda
tekrar tekrar düzenleme yapmak zorunda kalýndýðýný göstermekte, AKP zihniyetinin öngörüsüzlüðünü
ve beceriksizliðini açýk bir biçimde ortaya koymaktadýr. 

Gençlik ve Spor Bakanlýðý’nýn görev alaný ile ilgili düzenlemeler:

7258 sayýlý Futbol ve Diðer Spor Müsabakalarýnda Bahis ve Þans Oyunlarý Düzenlenmesi
Hakkýnda Kanununun uygulamasýna iliþkin konularda yönetmelik düzenlemesi yapma yetkisi
alýnmaktadýr. (Madde 2)

Gelir vergisi matrahýnýn tespitinde, Bakanlýða ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik
kamplarýnýn inþasý dolayýsýyla yapýlan harcamalar veya bu tesislerin inþasý için bu kuruluþlara yapýlan
her türlü baðýþ ve yardýmlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapýlan her
türlü nakdî ve aynî baðýþ ve yardýmlarýn tamamýnýn, gelir vergisi beyannamesinde gelirlerden indirim
yapýlabilmesi öngörülmektedir. (Madde 5)
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Kurumlar Vergisi matrahýnýn tespitinde, Bakanlýða ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik
kamplarýnýn inþasý dolayýsýyla yapýlan harcamalar veya bu tesislerin inþasý için bu kuruluþlara yapýlan
her türlü baðýþ ve yardýmlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapýlan her
türlü nakdî ve aynî baðýþ ve yardýmlarýn tamamýnýn, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrýca
gösterilmek þartýyla, kurum kazancýndan indirim yapýlabilmesi öngörülmektedir. (Madde 30)

Gençlik ve Spor Denetçi Yardýmcýlarý ve Denetçileri 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun
kariyer mesleklerle ilgili maddesi kapsamýna alýnmakta ve ek gösterge, özel hizmet tazminatý ve
makam tazminatý ile ilgili düzenlemelerin ait olduðu bölümüne dahil edilmektedir. (Madde 6)

2020 yýlý sonuna kadar yapýlacak yaz ve kýþ olimpiyat oyunlarýna hazýrlanmak amacýyla olimpik
ve paralimpik spor dallarýnda en az yýldýzlar seviyesinde olmak kaydýyla seçilecek 4000 sporcu
yetiþtirilmesi, masraflarýn karþýlanmasý ve bu sporculara asgari ücretin net tutarýný geçmemek üzere
her ay harçlýk verilmesi düzenlenmektedir. (Madde 17)

3289 sayýlý Kanuna 2011 yýlýnda eklenen Geçici 12 nci madde uyarýnca Ýl Spor Müdürü ve Ýlçe
Spor Müdürü kadrolarýnda bulunanlar görevlerine son verilerek araþtýrmacý kadrolarýna atanmýþ
olup, yapýlan bu düzenlemeyle bu personele, bu kadroda kaldýklarý sürece, önceki kadro unvanlarý
için öngörülen ek gösterge, zam ve tazminatlar ile ek ödemeler esas alýnarak ödeme yapýlmasý
öngörülmektedir. (Madde 18)

Baþarýlý sporculardan 65 yaþýný doldurmuþ veya ölmüþ olmalarý sebebiyle spor müþaviri olarak
atanamayanlarýn kendileri ya da eþ ve çocuklarýna baðlanan aylýklarýn yüzde yüz oranýnda artýrýlarak
ödenmesi öngörülmektedir. (Madde 33)

Gençlik ve Spor Bakanlýðý müsteþar yardýmcýsý sayýsý 2’den 4’e çýkarýlmakta, Rehberlik ve
Denetim Baþkanlýðý oluþturulmaktadýr. (Madde 46)

Rehberlik ve Denetim Baþkanlýðýnýn görevleri belirlenmektedir. (Madde 47)

Bakanlýk müþaviri sayýsý 20’den 30’a çýkarýlmaktadýr. (Madde 49)

2 adet müsteþar yardýmcýsý, 10 adet bakanlýk müþaviri ve 26 adet Rehberlik ve Denetim Baþkaný
ile denetim elemanlarý için kadro ihdas edilmektedir. (Madde 48)

Kamu kurum ve kuruluþlarýnda denetçi, müfettiþ ve kontrolör unvanlarýný ihraz etmiþ olanlarýn,
bir yýl içerisinde denetçi kadrolarýna atanabilmesi öngörülmektedir. (Madde 50)

20 AKP milletvekili tarafýndan verilen ve Komisyon görüþmelerinde esas alýnan 2/1967 sayýlý
kanun teklifinde, Gençlik ve Spor Bakanlýðýndaki sayýlarý 38 olan müsteþar yardýmcýlarý, genel müdürler,
genel müdür yardýmcýlarý, 1. Hukuk müþaviri, müstakil daire baþkanlarý ve daire baþkanlarýnýn
görevlerine son verilerek bakanlýk müþaviri kadrolarýna atanmasý öngörülmüþtür. Bu düzenleme alt
komisyonda teklif metninden çýkarýlmýþtýr. 

Ancak, 20 AKP milletvekilinin bakanlýðýn 38 üst düzey yöneticisinin hiçbir gerekçe sunulmadan
görevden alýnmasýný teklif etmesi dikkat çekicidir. 

AKP milletvekilleri iþi gücü býrakmýþ bakanlýktaki üst düzey yöneticiler için kýyým yapýlmasýný
önerebilmiþtir. 

Bundan vazgeçilmekle birlikte 10 adet bakanlýk müþaviri kadrosu ihdas edilmesi Bakanlýktaki
bazý üst düzey yöneticilerin görevden alýnacaðýna iþaret etmektedir.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý görev alaný ile ilgili düzenlemeler:
4/7/2012 tarihli ve 6353 sayýlý Kanunla 7269 sayýlý Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayýsiyle

Alýnacak Tedbirlerle Yapýlacak Yardýmlara Dair Kanuna eklenen Geçici 23 üncü madde uyarýnca, 17
Aðustos 1999 ve 12 Kasým 1999 tarihlerinde meydana gelen depremler sonucunda iþyerlerinin aðýr
hasar görmesi nedeniyle bireysel borçlanmada bulunmuþ veya bulunmamýþ hak sahiplerinden üst üste
üç taksidini ödememiþ olanlarýn veya taksitlerini ödemekle birlikte kendi istekleriyle hak sahipliðinden
vazgeçtiklerini üç ay içerisinde yazýlý olarak beyan edenlerin il idare kurulu kararýyla hak sahipliðinin
düþürülmesi uygulamasýnda, bu iþyerlerinin tapu sicilinde Hazine adýna tescil edilmesi öngörülmektedir.

Depremler sonrasý Baþbakanlýk Proje Uygulama Birimince 5866 iþyeri yaptýrýlýp hak sahiplerine
teslim edildiði, çeþitli nedenlerle hak sahiplerince kullanýlmayan veya iade edilmek istenen
iþyerlerinin deðerlendirilebilmesi amacýyla, hak sahipliði sona eren ancak tapuda ferað vermedikleri
için tapu ile devir iþlemi gerçekleþtirilemeyen 521 iþyerinin tapu sicilindeki kayýtlarýnýn Hazine adýna
tescilinin öngörüldüðü ifade edilmiþtir. 

Kanunla yapýlmasý öngörülen böyle bir tapu devri uygulamasýnda maðdur duruma düþecek hak
sahiplerinin olabileceði düþünülmektedir. (Madde 3)

Afet ve acil durum hallerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar,
karayollarý trafik uygulamasýnda geçiþ üstünlüðü bulunan araçlar arasýna alýnmaktadýr. (Madde 14)

Deprem gözlemi yapan üniversiteler, yerel yönetimler ve tüm kurum ve kuruluþlarýn verilerini
eþzamanlý olarak Baþkanlýða aktarmasý, meydana gelen depremin temel verilerinin kamuoyuna sadece
Baþkanlýk tarafýndan duyurulmasý öngörülmektedir. (Madde 35)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðýnýn taþra teþkilatý oluþturulmakta, taþra teþkilatý olarak
valiye baðlý il afet ve acil durum müdürlükleri kurulmakta, sevk ve idaresi ile görevleri belirlenmektedir.
(Madde 34, 36)

375 sayýlý KHK’nin ek 10 uncu maddesi uyarýnca tazminat ödenen il müdürleri arasýna Afet ve
Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý il müdürleri dahil edilmektedir. (Madde 45)

Baþkanlýk tarafýndan belirlenecek illerde il afet ve acil durum müdürlüðü bünyesinde sayýsý
20’yi geçmemek üzere afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlükleri kurulabilmesi
öngörülmektedir. (Madde 37)

Baþkanlýðýn taþra teþkilatý için 6419’u çeþitli unvanlar, 92’si araþtýrmacý olmak üzere toplam 6511
kadro ihdas edilmekte, il özel idarelerinin kadro cetvellerinde gösterilen il afet ve acil durum müdürlükleri
ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerine ait kadrolar iptal edilmektedir. (Madde 38)

Ýl afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin
kullaným ve tasarrufunda bulunan her türlü taþýnýr, taþýt, araç, gereç ve malzeme ile varsa her türlü
borç ve alacaklar, yapýlan baðýþlar, dosyalar, yazýlý ve elektronik ortamdaki her türlü kayýtlar ve diðer
dokümanlar Baþkanlýk bünyesine alýnan il afet ve acil durum müdürlüklerine devredilmiþ sayýlmakta, 

Ýl afet ve acil durum müdürleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlerinin görevine
son verilerek araþtýrmacý kadrolarýna atanmýþ sayýlmakta, personelle ve devirle ilgili diðer hususlar
düzenlenmektedir. (Madde 39)

Baþkanlýðýn taþra teþkilatý kurularak, il özel idarelerine baðlý il afet ve acil durum müdürlükleri
ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlükleri Baþkanlýk bünyesine alýnmakla birlikte,
personel maðdur edilmektedir.
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Sayýlarý 92 olan il afet ve acil durum müdürleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik
müdürlerinin görevine son verilerek araþtýrmacý kadrosuna atanmaktadýr. 

Personelin 4688 sayýlý Kanunun 32 nci maddesine göre aldýklarý 700 lira düzeyindeki sosyal
denge tazminatý kaldýrýlarak maaþlarý ciddi oranda düþürülmektedir. 

40 AKP milletvekilinin verdiði 2/1967 ve 2/1968 sayýlý Kanun Tekliflerinde 92 müdürün
görevden alýnmasý ve personelin maaþlarýnýn 700 liranýn üzerinde azaltýlmasý hususunun yer almasý
dikkat çekicidir. 

AKP milletvekilleri iþi gücü býrakmýþ kamu çalýþanlarýnýn ekmeðiyle oynamaktadýr. 
Personelin, 4688 sayýlý Kanunun 32 nci maddesine göre aldýklarý sosyal denge tazminatýný

almaya devam etmelerine yönelik MHP milletvekilleri olarak verdiðimiz önerge maalesef Komisyon
üyesi AKP milletvekillerinin oylarýyla reddedilmiþtir. 

Bu haksýzlýk mutlaka düzeltilmelidir.
Diðer taraftan, MHP Eskiþehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay

tarafýndan verilen ve Komisyonda diðer tekliflerle birleþtirilen 2/1571 sayýlý Kanun Teklifinde yer alan
ve bu Teklife alýnmasý için Komisyonda verdiðimiz “Sivil Savunma Uzmaný” kadrosunun “Afet ve Acil
Durum Yönetimi Uzmaný” olarak deðiþtirilmesi önergemiz, Komisyon üyesi AKP milletvekillerinin
oylarýyla reddedilmiþtir.

Sivil savunma, seferberlik ve savaþ hali hizmetleri ile afet ve acil durum hizmetlerinin
koordinasyonunu yürütmek amacýyla kamu kurum ve kuruluþlarýnda istihdam edilen Sivil Savunma
Uzmanlarý, mevzuattan kaynaklanan haklarýný alamamaktan, emsali olduklarý personel ile ayný özlük
haklarýna sahip olamamaktan ve kurumlararasý ücret farklýlýðýndan dolayý maðduriyet yaþamaktadýr. 

05/08/2010 tarih Resmi Gazete’de yayýmlanan Sivil Savunma Uzmanlarýnýn Ýdari Statüleri,
Görevleri, Çalýþma Usul ve Esaslarý ile Eðitimleri Hakkýndaki Yönetmelilikte, þube müdürü görev,
yetki ve sorumluluklarýna sahip olduklarý belirtilmesine karþýn þube müdürleri için öngörülen özlük
haklardan yararlanamamaktadýr.

Sivil savunma uzmanlarýnýn yaþadýklarý maðduriyet bir an önce giderilmelidir.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý’nýn görev alaný ile ilgili düzenlemeler:
2022 sayýlý Kanuna göre 65 yaþ ve engelli aylýðý baðlanmasý uygulamasýnda, 2828 sayýlý Sosyal

Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlýk ödenenlerin muhtaç olarak kabul edilmeyerek aylýk
baðlanmamasý öngörülmektedir. 

Bugün itibariyle 65 yaþ aylýðý 141 lira, muhtaç engelli ve 18 yaþ altý engelli yakýný aylýðý 283 lira,
baþkasýnýn yardýmýna muhtaç engelli aylýðý da 425 lira düzeyindedir. 

Bu aylýklarýn çok yetersiz kaldýðý aþikardýr. Komisyonda MHP milletvekilleri olarak verdiðimiz
ve 65 yaþ aylýðýnýn 258 liraya, muhtaç engelli ve 18 yaþ altý engelli yakýný aylýðýnýn 516 liraya,
baþkasýnýn yardýmýna muhtaç engelli aylýðýnýn da 775 liraya çýkarýlmasýný içeren teklifimiz AKP
milletvekillerinin oylarýyla reddedilmiþtir. (Madde 11, 12)

Bakanlýk müþaviri sayýsý 20’den 30’a çýkarýlmakta ve 51 inci madde ile 10 bakanlýk müþaviri
kadrosu ihdas edilmektedir. Bu düzenleme Bakanlýktaki bazý üst düzey yöneticilerin görevden
alýnacaðýna iþaret etmektedir. (Madde 40)

633 sayýlý KHK’nin Geçici 3 üncü maddesi uyarýnca 2011 yýlýnda görevine son verilerek
araþtýrmacý unvanlý kadrolara atanmýþ sayýlanlara yapýlacak ödemelerde, bu kadroda kaldýklarý sürece,
önceki kadro unvanlarý için öngörülen ek gösterge, zam ve tazminatlar ile ek ödemelerin esas alýnarak
ödenmesi öngörülmektedir. (Madde 41)
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Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili düzenlemeler:
OSB içinde yer alan taþýnmazlarýn, finansal kiralama sözleþmesine konu edilebilmesi

öngörülmekte ve þartlarý belirlenmektedir. (Madde 20, 24)
OSB’nin; kamulaþtýrma iþlemlerini Valilik, Ýl Özel Ýdaresi, Belediye veya Yatýrým Ýzleme ve

Koordinasyon Baþkanlýðýna yaptýrabilmesi öngörülmektedir. (Madde 22)
4562 sayýlý Kanunun geçici 6 ncý maddesinde, Kanunun yürürlüðe girmesinden önce OSB

kurmak amacý ile müteþebbis heyeti meydana getiren kurum ve kuruluþlar adýna iktisap edilmiþ
bulunan tüm arsalar, araziler ve tüm gayrimenkuller ile bilahare bunlar üzerinde müteþebbis heyeti
meydana getiren kurum ve kuruluþlar adýna inþa edilmiþ olan tüm binalar ve ortak tesislerin OSB tüzel
kiþiliði lehine tapuda tashihen tescil edilmesi öngörülmüþtür.

Bu maddede yapýlan düzenlemeyle, tahsisen tescile konu olduðu halde, OSB tarafýndan bedeli
mukabili yapýlan tesciller için OSB’nin bedel iadesi talebinde bulunamayacaðý, müteþebbis heyeti
oluþturan kurum ve kuruluþlarca inþa edilen ve hizmet amaçlý kullanýlan bina ve müþtemilatýn
bedelsiz olarak kullanýlmaya devam edileceði, OSB’nin talebi halinde ise müþtereken kullanýlacaðý
düzenlenmektedir. (Madde 25)

Çeþitli konularda yapýlan diðer düzenlemeler:
Uzman erbaþ kadrosu 3.000 adet artýrýlmaktadýr. Askerlik süresinin kýsaltýlmasýndan dolayý ortaya

çýkan ihtiyaç nedeniyle bu düzenlemenin yapýldýðý ifade edilmiþtir. Uzman erbaþlarýn özlük haklarý,
çalýþma þartlarý, disiplin ve ceza uygulamalarý, emeklilik gibi konularda birçok sorunlarý bulunmaktadýr.

Esasen 3269 sayýlý Uzman Erbaþ Kanununun günün þartlarý da dikkate alýnarak baþtan sona
gözden geçirilmesi gerekmektedir. AKP, üvey evlat muamelesi gören uzman erbaþlarýn çýð gibi
büyüyen sorunlarýna karþý duyarsýz kalmaktadýr. (Madde 1)

Ýslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü’nün Tüzüðü kapsamýnda Enstitü’nün masraflarýnýn
Türk Standartlarý Enstitüsü’nün bütçesinden 5 yýl daha karþýlanabilmesi öngörülmektedir. (Madde 4)

Memurlara, subay ve astsubaylara, uzman erbaþlara ve bunlarla ayný hukuka tabi kamu
personeline; evli olmayan ve en az yüzde 70 oranýnda engelli ya da süreðen hastalýðý olan çocuðunun
hastalanmasý halinde hastalýk raporuna dayalý olarak ana veya babadan sadece biri tarafýndan
kullanýlmasý kaydýyla bir yýl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar mazeret izni verilmesi
öngörülmektedir. (Madde 7, 8, 16)

Komisyonda MHP milletvekilleri olarak verdiðimiz;

- 4/C’li personelin memur kadrolarýna atanmasýna dair önergemiz,

- Doðum yapan kadýn çalýþanlardan 24 ay boyunca gelir vergisi kesilmemesi önergemiz,

- Kadýn memurlarýn doðumdan sonraki analýk izni süresinin 8 haftadan 24 haftaya çýkarýlmasý,
çoðul gebeliklerde doðum öncesi analýk izni süresinin 10 haftadan 12 haftaya çýkarýlmasý,
memura evlenme halinde ve birinci derece yakýnlarýnýn ölümü halinde verilen iznin 7 günden 10
güne çýkarýlmasý, zaruret halinde verilen mazeret izninden öðretmenlerin de yararlanmasý ile
ilgili önergemiz,

Komisyon üyesi AKP milletvekillerinin oylarýyla reddedilmiþtir.

Ýstanbul’da Dünya Eðitim Vakfý tarafýndan “Biruni Üniversitesi” adýyla bir vakýf üniversitesi
kurulmasý düzenlenmektedir.
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Ancak, açýlacak fakülteler belirlenirken ülkemizin ihtiyaçlarý ve kapasite fazlalýðý bulunan
alanlarýn dikkate alýnmadýðý görülmektedir. 

Örneðin 300 binin üzerinde atamayý bekleyen öðretmen adayýnýn olduðu gerçeðinin göz ardý
edilerek yeni eðitim fakültesi açýlmasýna izin verilmesi iþlerin plansýz, programsýz, keyfekeder
yapýldýðýna iþaret etmektedir. (Madde 13)

Konut edindirme yardýmý ile ilgili olarak yapýlan ilanlar sonucunda talep edilmeyen alacaklarýn,
Resmî Gazetede yayýmlanan son listenin ilan tarihinden beþ yýl sonra Hazineye irad kaydedilmesi
öngörülmektedir. Böylelikle konut edindirme yardýmýna iliþkin talep süresi 5 yýl uzatýlmýþ olmaktadýr.
(Madde 31, 32)

11/10/2011 tarihli ve 666 sayýlý KHK ile 375 sayýlý KHK’ye eklenen ve kamu personelinin ek
ödemelerini içeren geçici 11 inci maddeye iliþkin düzenleme, Anayasa Mahkemesince yetki kanunu
kapsamýnda olmadýðý gerekçesiyle iptal edildiðinden, kanunla düzenlenmesi amaçlanmaktadýr.
(Madde 45)

Tüm acil çaðrýlarý karþýlamak, sevk ve koordinasyonunu saðlamak üzere büyükþehir belediyesi
bulunan illerde yatýrým izleme ve koordinasyon baþkanlýðý bünyesinde, diðer illerde ise valilikler
bünyesinde 112 acil çaðrý merkezleri kurulmasý öngörülmektedir. (Madde 15)

112 Acil Çaðrý Merkezlerinin ihtiyacýný karþýlamak üzere Ýçiþleri Bakanlýðý merkez teþkilatý için
69, taþra teþkilatý için 1898 olmak üzere toplam 1967 kadro ihdas edilmektedir. Ayrýca, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlýðýna 10 bakanlýk müþaviri ve 1 iþaret dili tercümaný olmak üzere toplam 11 kadro
ihdas edilmektedir. (Madde 51)

Eti Holdingin bazý müesseseleri tarafýndan 7/6/1997 tarihinde yapýlan sýnavda baþarý gösterip
koruma ve güvenlik görevlisi unvanlý sözleþmeli personel pozisyonlarýna atanma hakký kazandýðý
halde sýnavlarýnýn iptal edilmesi nedeniyle görevlerine baþlayamayanlarýn 6 ay içinde Eti Maden
Ýþletmeleri Genel Müdürlüðüne müracaat etmeleri hâlinde, memur unvanlý sözleþmeli personel
pozisyonlarýna atanmalarý öngörülmektedir. (Geçici Madde 1)

Bir üniversitenin ortaðý olduðu bir kooperatife yönelik özel düzenleme:
Üniversitelerin ortak olduklarý kooperatiflerin yönetim kurullarýnda üye tamsayýsýnýn çoðunluðunu

geçmemek üzere üye bulundurabilmesi, bu üyeleri kooperatif genel kurulunun üniversitelerce önerilen
adaylar arasýndan seçmesi, bu þekilde seçilen üyelerin kooperatif yönetim kurulu üyesi sýfatýyla
iþledikleri fiillerden ve yaptýklarý iþlemlerden dolayý üniversitelerin kooperatife ve onun alacaklýlarýyla
ortaklarýna karþý sorumlu olmasý ve üniversitenin rücu hakkýnýn saklý tutulmasý düzenlenmektedir.

Kooperatif yönetim kurulunda üye bulundurmak isteyen üniversitenin yazýlý talebini izleyen iki
ay içerisinde toplanacak þekilde genel kurulun yönetim kurulunca toplantýya çaðrýlmasý, bu süre
içerisinde genel kurul toplanamadýðý takdirde, üniversite tarafýndan Bakanlýða yapýlacak baþvuru
üzerine, genel kurulu çaðrý yetkisinin üniversiteye verilebilmesi, bu toplantý gündeminde, kooperatif
anasözleþmesinin burada yapýlan düzenlemeye intibakýnýn ve yönetim kurulu üye seçiminin
bulunmasýnýn zorunlu olmasý ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevinin bu genel kurulun
toplantý tarihinde sona ermesi öngörülmektedir.

Komisyona verilen bilgilerde bu düzenlemenin bir üniversitenin ortaðý olduðu bir kooperatife
yönelik olduðu anlaþýlmýþtýr. Kooperatifçilik ilke ve esaslarýný ortadan kaldýran, kooperatifin diðer
üyelerinin haklarýný kýsýtlayan ve bir üniversitenin bir kooperatif yönetimine el koyma amacýna dönük
özel bir düzenleme yapýlmaktadýr. (Madde 9, 10)
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Yatýrým ortaklýklarýnýn imtiyazlý paylarýna iliþkin özel düzenleme:
Yatýrým ortaklýklarýnýn imtiyazlý pay ihracýna iliþkin usul ve esaslarýn Sermaye Piyasasý

Kurulunca belirlenmesi, yatýrým ortaklýklarý tarafýndan belirli gruplarýn yönetim kurulunda temsil
imtiyazý ile oyda imtiyaz tanýyan pay ihracýnda 6102 sayýlý Türk Ticaret Kanununun 360 ýncý maddesi
ile 479 uncu maddesinin ikinci fýkrasý hükümlerinin uygulanmamasý öngörülmektedir.

Esasen 6102 sayýlý Türk Ticaret Kanununun 360 ýncý maddesinde belirli gruplarýn yönetim
kurulunda temsil edilmesi hususunu düzenlemekte olup, maddede belirtilen þartlarda belirli pay
sahiplerine ve azlýða yönetim kurulunda temsil edilme hakký tanýnabilmektedir. 

479 uncu maddesinin ikinci fýkrasýna göre de bir paya en çok onbeþ oy hakký tanýnabilmekte,
bu sýnýrlamanýn, kurumlaþmanýn gerektirdiði veya haklý bir sebebin ispatlandýðý durumlarda
uygulanmayacaðý ve bu iki hâlde, asliye ticaret mahkemesinin, kurumlaþma projesini veya haklý
sebebi inceleyip, bunlara baðlý olarak, sýnýrlamadan istisna edilme kararýný vermesi gerekmektedir.

Dolayýsýyla, kurumlaþmanýn gerektirdiði veya haklý bir sebebin ispatlandýðý durumlarda mahkeme
kararýyla bir paya en çok onbeþ oy hakký tanýnabilmesine iliþkin sýnýrlamanýn uygulanmayacaðý
ortadadýr. Bu þekilde mahkeme kararý alýp kendilerini bu sýnýrlamadan istisna tutan birçok yatýrým
ortaklýðý bulunmaktadýr.

Yapýlan düzenleme, Komisyona verilen bilgilerden anlaþýldýðý kadarýyla, 6102 sayýlý Kanundaki
sýnýrlamadan istisna tutulmasý için mahkeme kararý almayan bir yatýrým ortaklýðýný kurtarmaya
yöneliktir. Adrese teslim özel bir düzenlemedir. (Madde 43)

Sonuç olarak, yukarýda ilgili maddelerde açýkladýðýmýz gerekçelerle bu Kanun Teklifinin bazý
maddelerine muhalefet ediyoruz. Saygýlarýmýzla,

Sümer Oral Erkan Akçay Mustafa Kalaycý
Manisa Manisa Konya

Mehmet Günal
Antalya 
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MUHALEFET ŞERHİ
2/1967 esas numaralı torba kanun teklifi farklı bakanlıkların ve komisyonların görev alanına

girmekte olup, ilgili ihtisas komisyonlarında görüşme yapılmaması iç tüzük ve anayasa hükümlerine
aykırıdır.

5 şubat günü sabah saat 10.30 tümü üzerinde görüşmeler başlamış, alt komisyona havale edilmiş
aynı gün 14.30’da alt komisyon uzmanlar olmadan görüşmelere başlamış ertesi gün muhalefet şerhi
yazılma imkanı verilmeden, üst komisyonda görüşmelere başlanmıştır.

Sağlıksız bir torba yasa çalışması yapılmıştır, afet işleri nedeniyle yerel yönetimlerin katılımı
dikkate alınmamış, yeni büyükşehir belediyesi oluşturulan yerlerde, il özel idaresi ve meclisi
kaldırıldığı için, seçilmişler atanan valilerin ve merkezi hükümetlerin yönetimi/vesayeti altına alınmış,
il özel idare gelir ve vergileri büyükşehir belediyelerine aktarılmamıştır.

İl özel idarelerinin yetkileri, valilere verilmekte, gelir ve giderler konusunda Büyük Şehir
Belediye meclislerinin yetkileri yok sayılmaktadır. Örneğin, İstanbul depremi sonrası alınan krediler
İl Özel İdaresine verilirken, şimdi Valilere verilmektedir. Bu düzenleme ile Van gibi muhalif
belediyelerin çalışması sınırlandırılmaktadır.

Büyükşehirlerde il sosyal yardımlaşma vakfı düzenlemesi doğru değil, vakıfların kurucuları,
senedi çalışması ayrıdır, mülk edinme mütevelli heyetleri ile sürdürülemez, illerde vakıf kurucuların
mirasçılarının davalık olacağı hukuk sorunları yaratır.

Yerel yönetimlerin sosyal devlet gereği, sosyal yardımlaşma konusunda yetkilendirilmesi,
yardımların doğru adrese yapılmasını sağlayacaktır.

Kooperatiflerle ilgili düzenleme yetersizdir, özellikle üniversite koopertafilerinde yaşanan bir
sorunun genelleştirilmesi doğru değil. Alt komisyonda kısmen düzeltilsede yeterli değil.

Diyanet İşleri vakıfları ile ilgili bilgilendirme eksik yapılmıştır, iki hastane devri zarar ettikleri
için devredilmektedir.

OSB’lerin merkezi idarenin emrine alınması düzenlemesi, kamulaştırma ve finans işleri
düzenlemesi ile hükümetin tamamen denetimi altına alınması, katılımcılık, ortaklaşma ve çoğulculuk
dikkate alınmamaktadır.

Olimpik sporculara yardım yapılması, olanaklarının arttırılması önemlidir, ancak; ülkede spor
politikası böylesi yaklaşımlarla çözülemez. Olimpiyatlarda başarısızlık nedenleri köklü bir araştırma
konusu olup, daha etkili önlemlerin alınması gerekmektedir.

Hükümet bahis oyunlarından, spor üzeri kumar ve sanal kumara kadar yaygın etkileri dikkate
alarak, artık bir temel politika geliştirilmelidir. Kumar haramsa, şans oyunları üzerinden kazanım
doğru değildir. Kaldı ki şans oyunlarından elde edilen paralar spor dışında birçok alana aktarılmakta
ve amacı dışında kullanılmaktadır.

Bakanlık yardımcılığından sonra, <rehberlik ve denetim Başkanlığı> kurulmasının amacı
anlaşılamamaktadır, görev ve sorumluluk alanı belirsizdir yeni kadrolar makamlar ihdas edilmesi, paralel
devlet tartışmaları içinde anlamlıdır, neden suç işeyenler için bugüne kadar bir kovuşturma açılmadı?

Bu nedenlerle torba kanun teklifine usulune esasına, hazırlanış biçimine, hukuksuzluğuna
mecliste uygulanan mobbing ve angarya muhalefet ediyoruz.

Hasip Kaplan Adil Zozani
Şırnak Hakkari
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KOCAELİ MİLLETVEKİLİ İLYAS ŞEKER VE 
AĞRI MİLLETVEKİLİ EKREM ÇELEBİ İLE 18 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa aşağıdaki ek madde
eklenmiştir.

“Kamu tüzel kişilerinin yönetim kurulunda üye bulundurma hakkı 
EK MADDE 4- Kamu tüzel kişileri bu Kanunun 9 uncu maddesine göre ortak oldukları

kooperatiflerin yönetim kurullarında üye tamsayısının çoğunluğunu geçmemek üzere üye
bulundurabilirler. Bu hakkını kullanmak isteyen kamu tüzel kişileri, yönetim kurulu üyelerinin
seçileceği genel kurula adaylarını önerir. Genel kurul bu şekilde seçilecek üyeleri kamu tüzel
kişilerince önerilen adaylar arasından seçer. Kamu tüzel kişisinin önereceği adaylarda kooperatife
ortaklık şartı aranmaz.

Bu şekilde seçilen yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından seçilen diğer üyelerin hak,
yetki ve görevlerini haizdir. Kamu tüzel kişileri, bu üyelerin kooperatif yönetim kurulu üyesi sıfatıyla
işledikleri fiillerden ve yaptıkları işlemlerden dolayı kooperatife ve onun alacaklılarıyla ortaklarına
karşı sorumludur. Tüzel kişinin rücu hakkı saklıdır.”

MADDE 2- 1163 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 5- Bu Kanunun ek 4 üncü maddesi hükmüne göre ortağı olduğu kooperatifin

yönetim kurulunda üye bulundurmak isteyen kamu tüzel kişisinin, kooperatife yazılı talebini izleyen
iki ay içerisinde toplanacak şekilde genel kurul yönetim kurulunca toplantıya çağrılır. Bu süre
içerisinde genel kurul toplanamadığı takdirde, ilgili kamu tüzel kişisince Bakanlığa yapılacak başvuru
üzerine, genel kurulu çağrı yetkisi başvuru sahibine verilebilir. Bu toplantı gündeminde, kooperatif
anasözleşmesinin bu Kanunun ek 4 üncü madde hükmüne intibakının ve yönetim kurulu üye
seçiminin bulunması zorunludur. Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevi bu genel kurulun toplantı
tarihinde sona erer.

Kooperatiflerin birinci fıkra uyarınca yapacakları genel kurul, olağan genel kurulların usul ve
çoğunluğuna göre toplanır ve karar verir.”

MADDE 3- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun geçici 23 üncü maddesinin birinci
cümlesine “il idare kurulu kararıyla düşürülür” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bu işyerleri tapu
sicilinde Hazine adına tescil edilir.” ibaresi eklenmiş ve son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz
Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına
aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ayrıca, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 11 inci maddesine göre
harçlık ödenenler ile malları ve gelirleri devredilerek bir sözleşmeyle gerçek veya tüzel kişilerce
kendilerine bakılanlar da muhtaç olarak kabul edilemez ve kendilerine bu Kanun hükümlerine göre
aylık bağlanamaz.”
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MADDE 5- 2022 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Ayrıca, 2828 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesine göre harçlık ödenenler ile malları ve gelirleri
devredilerek bir sözleşmeyle gerçek veya tüzel kişilerce kendilerine bakılanlar da muhtaç olarak
kabul edilemez ve kendilerine bu Kanun hükümlerine göre aylık bağlanamaz.”

MADDE 6- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Biruni Üniversitesi
EK MADDE 156- İstanbul’da Dünya Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim

Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel
kişiliğine sahip Biruni Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Tıp Fakültesinden,
b) Diş Hekimliği Fakültesinden,
c) Eczacılık Fakültesinden,
ç) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
d) Eğitim Fakültesinden,
e) Mühendislik Fakültesinden,
f) Meslek Yüksekokulundan,
g) Eğitim Bilimleri Enstitüsünden, 
ğ) Fen Bilimler Enstitüsünden,
h) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden, 
oluşur.”
MADDE 7- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 12 nci maddesinin son

fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Bu hüküm, belde
iken sakinleri orman köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan yararlanan mahalleye
dönüştürülen beldeler için de geçerlidir.”

MADDE 8- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yer alan “Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din
eğitimi verilen tesislerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik
merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi
verilen tesislerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik
merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10- 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve
Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2- a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının
oynatılması, oyun planı, ikramiye ödeme usulü, başta bayilik verilmesi olmak üzere bayiler
hakkındaki tüm işlemler ve oyunların oynatılması ile ilgili usul ve esaslar,
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b) Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyun programlarında yer alanlara ödenecek isim haklarına
ilişkin usul ve esaslar,

c) Teşkilat Başkanlığı birimleri ile temsilciliklerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul
ve esaslar,

ç) Personelin; hizmete alınma, nitelik, atanma, yer değiştirme, ilerleme, hak ve yükümlülükleri
ve diğer özlük haklarına ilişkin usul ve esaslar,

d) Teşkilat Başkanlığına ait gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak
sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması,
ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve
raporlanmasına dair muhasebe hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar,

yönetmelikle düzenlenir.”
MADDE 11- 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“Olimpik sporculara yardım
GEÇİCİ MADDE 13- Genel Müdürlük tarafından 2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış

olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında en az yıldızlar
seviyesinde olmak kaydıyla seçilecek 4000 sporcu yetiştirilir.

Yetiştirilecek sporcuların sportif amaçlı iaşe, ibate ve yol giderleri Genel Müdürlük tarafından
karşılanır. Ayrıca bu sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere; yaş grupları, branş
farklılıkları, sporcuların karşılaması gereken kişisel giderler gibi hususlar da dikkate alınarak,
gerektiğinde farklı tutarlarda belirleme yapılmak suretiyle her ay harçlık ödenir.

Spor branşlarının ve sporcuların tespiti, verilecek harçlığın tutarı, iaşe, ibate ve yol giderlerinin
karşılanması ile harçlık ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak,
Genel Müdürlük tarafından çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.

Bu maddeye göre yapılan harçlık ödemeleri damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye
tabi tutulmaksızın ayda bir ödenir ve bu ödemeler hiçbir suretle haczedilemez.”

MADDE 12- 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iki” ibaresi
“dört” olarak değiştirilmiş ve 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş ve diğer
bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 

“ç) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı.”
MADDE 13- 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 8/A maddesinden sonra gelmek üzere

aşağıdaki madde eklenmiştir. 
“Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
MADDE 8/B- (1) Rehberlik ve Denetim Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Bakanlık teşkilatı ile bağlı kuruluşların ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların

personeline rehberlik etmek,
b) Bakanlık teşkilatı ile bağlı kuruluşların ve bunların denetimi altındaki her türlü kurum, kuruluş

ve federasyonların faaliyet ve işlemleri ve personeli ile ilgili usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik
yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla denetim, araştırma, inceleme ve soruşturmalar yapmak.

c) Bakanlığın görev, hizmet ve amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesi ile mevzuata, stratejik plan
ve programlara uygun çalışmasını temin etmeye yönelik olarak uygulamada görülen aksaklıklar
hakkında önerileri rapor halinde sunmak.
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ç) Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşların performans denetimini yapmak.

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

(2) Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, denetim için gerekli olan bilgi, belge, defter ve
kayıtları vermek, ayniyatı göstermek ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır. Denetçiler,
görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel
kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanunî engel
bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

(3) Denetçi yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları, mesleğe alınmaları,
yetiştirilmeleri, denetçiliğe yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, bunlarda aranacak özel
şartlar, Başkanlığın çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 14- 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro
ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Gençlik ve Spor Bakanlığı
ile ilgili bölümüne eklenmiştir.”

MADDE 15- 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğe yarışma ve yeterlik sınavı
ile girenlerden denetçi, müfettiş ve kontrolör unvanlarını ihraz etmiş olanlar, bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde ekli (1) sayılı listede yer alan denetçi kadrolarına, 6512 sayılı
2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi olmaksızın atanabilir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; Bakanlık merkez teşkilatında; Müsteşar Yardımcısı,
Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, 1. Hukuk Müşaviri, Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı, Bilgi
İşlem Dairesi Başkanı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, Personel Dairesi Başkanı ve Destek
Hizmetleri Dairesi Başkanı ile Daire Başkanı kadrolarında bulunanların görevleri sona erer. Bu
kadrolarda bulunanlar ekli (2) sayılı liste ile ihdas olunan Bakanlık Müşaviri kadrolarına hâlen
bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bu fıkra ile ihdas
edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarının herhangi bir sebeple boşalması hâlinde, bu kadrolar hiçbir
işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

(3) Bakanlık müşaviri kadrolarına atanmış sayılanlar, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez
ve taşra teşkilatlarında belirlenen birimlerde verilen görevleri yürütmek üzere görevlendirilebilir.

(4) Bakanlık müşaviri kadrolarına atanmış sayılanların, bu kadrolara atanmış sayıldıkları tarih
itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve
tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her
türlü ödemelerin toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır), atanmış sayıldıkları
yeni kadrolara ilişkin olarak aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil
tazminatları, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin toplam net tutarından
fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark
kapanıncaya kadar ayrıca fark tazminatı olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında
isteklerine bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara
fark tazminatı ödenmesine son verilir.”

MADDE 16- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesine
aşağıdaki (E) fıkrası eklenmiş, mevcut (E) fıkrası (F) olarak değiştirilmiştir.



“E) Memurlara, on altı yaşın altında, en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan
çocuğunun hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ebeveynden sadece biri tarafından
kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar mazeret izni verilir.”

MADDE 17- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 71 inci maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Afet ve acil durum hallerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar,”
MADDE 18- 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanunun 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir.

“Tüm acil çağrıları karşılamak, sevk ve koordinasyonunu sağlamak üzere büyükşehirlerde
yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde 112
acil çağrı merkezleri kurulur. Acil çağrı hizmeti veren kurumların çağrı hizmetini yürütmekle görevli
personeli buralarda görevlendirilir. Yeterli personel bulunmaması halinde valilik kadro, yer ve
unvanlarına bakmaksızın uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu merkezlerde görevlendirebilir.
Bu merkezlerin iş ve işlemleri İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

“Çağrı merkezinde görevlendirilen personelin aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile
diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kendi kurumları tarafından karşılanır. Diğer kurumlar
tarafından görevlendirilen personelin, kendi kurumunda sahip olduğu mali ve sosyal hakları her hangi
bir kısıtlamaya tabi olmaksızın korunur.

112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununda belirlenen usule göre il valileri tarafından,
250 TL idari para cezası verilir. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır.”

MADDE 19- 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik
Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İl özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı ve büyükşehir belediyesi kurulan illerde ise il
ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için bu maddenin ikinci fıkrasının birinci
cümlesinde ifade edilen kamu görevlilerinin yanı sıra il ve ilçelerdeki mahalle muhtarlarınca kendi
aralarından iki üye seçilir. Bu illerde İl Genel Meclisi tarafından hayırsever vatandaşlar arasından
seçilen iki üye; il sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için doğrudan vali tarafından, ilçe sosyal
yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için ise kaymakamın teklifi üzerine vali tarafından belirlenir.
Ayrıca, il veya ilçede bu Kanunda belirlenen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum
kuruluşu bulunmaması halinde il sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için doğrudan vali
tarafından, ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için ise kaymakamın teklifi üzerine vali
tarafından üçüncü bir kişi daha belirlenir.”

MADDE 20- 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 üncü
maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “il özel idaresi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, il özel
idaresi bulunmayan illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 21- 4562 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde geçen
“üyelerden” ibaresinden sonra gelmek üzere “, büyükşehir belediyesinin kurulduğu illerde ise bu
üyelerin yanı sıra OSB’nin kurulduğu İl’in valisinden” ibaresi, aynı maddenin üçüncü fıkrasının
başına “Büyükşehir belediyesinin kurulduğu illerde valiler hariç olmak üzere,” ibaresi ile dördüncü
fıkrasında yer alan “il özel idaresi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, il özel idaresi bulunmayan
illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 22- 4562 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 12- 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve

Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca tüzel kişiliği kaldırılan il özel
idarelerinin OSB’lerinde sahip olduğu hak ve mükellefiyetler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon
başkanlıklarına devredilir.”

MADDE 23- 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan ulusal düzeydeki birlik için Birlik Başkanı, İçişleri
Bakanlığı Müsteşarıdır.”

MADDE 24- 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
“Başkanlık merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir. Başkanlık merkez teşkilatı aşağıdaki hizmet
birimlerinden oluşur:” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasına “Başkanlığın”
ibaresinden sonra gelmek üzere “merkez” ibaresi, anılan Kanuna ekli (I) sayılı cetvelin başlığında yer
alan “BAŞKANLIĞI” ibaresinden sonra gelmek üzere “MERKEZ” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 25- 5902 sayılı Kanunun Üçüncü Bölüm başlığı “Taşra Teşkilatı” olarak ve 18 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18- (1) İllerde bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin tüm unsurlarını içerecek
şekilde, Başkanlığın taşra teşkilatı olarak valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulmuştur.
Müdürlüğün sevk ve idaresinden, ildeki afet ve acil durum faaliyetlerinin yönetiminden birincil
derecede vali sorumludur. İl afet ve acil durum müdürleri, Başkanın teklifi ile Başbakan veya
yetkilendirdiği Başbakan Yardımcısı tarafından atanır. Diğer personel ise il müdürlüklerinin norm
kadroları dahilinde vali tarafından atanır. Müdürlük personelinin il dışı geçici görevlendirmesi
Başkanlık ve vali tarafından yapılır.

(2) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin görevleri şunlardır:
a) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, afet ve acil durum hazırlıklarını

yapmak.
b) Afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme il planlarını, mahalli idareler ile

kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak, uygulamak ve uygulatmak.
c) İl afet ve acil durum yönetim merkezini yönetmek, kesintisiz ve güvenli haberleşmeyi

sağlamak.
ç) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek veya ettirmek.
d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak.
e) Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili

akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek.
f) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme

ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar
kurmak ve yönetmek.

g) İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin
görevleri ilde yerine getirmek.
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ğ) Başkanlığın belirlediği esas ve usuller çerçevesinde risk azaltma, hazırlık, müdahale ve
iyileştirme çalışmalarını diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yapmak.

h) İl afet ve acil durum koordinasyon kurulu sekretaryasını yapmak.
ı) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler ile benzeri diğer teknolojik maddelerin

tespiti, teşhisi ve arındırması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği
ve koordinasyonu sağlamak.

i) Başkanlıkça belirlenen yıllık çalışma programlarını uygulamak, yıllık faaliyet raporları
hazırlayarak Başkanlığın onayına sunmak.

j) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak.
k) Başkanlığın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak.
(3) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin harcamaları, Başkanlık bütçesine bu amaçla konulacak

ödenekten yapılır.
(4) İl afet ve acil durum müdürlüklerince tesis edilen iş ve işlemler dolayısıyla açılmış ve açılacak

davalar valilikler husumetiyle yürütülür.”
MADDE 26- 5902 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri
MADDE 19- (1) Başkanlık tarafından belirlenecek illerde il afet ve acil durum müdürlüğü bünyesinde

afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlükleri kurulabilir. Bu müdürlükler, il afet ve acil durum
müdürlüğü emrinde görev yaparlar. Bu şekilde kurulacak müdürlük sayısı yirmiyi geçemez.”

MADDE 27- 5902 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 1- (1) Ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 14/12/1983 tarihli ve

190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı cetvelin Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bölümüne eklenmiştir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ilgili il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir
bölüm halinde gösterilen il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma
birlik müdürlüklerine ait kadrolar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilerek ilgili il özel
idarelerinin kadro cetvellerinden çıkarılmıştır.

(3) İl afet ve acil durum müdürlükleri ile afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin
norm kadro ilke ve standartları, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başkanlıkça her bir il müdürlüğü
için ayrı ayrı belirlenir. İl afet ve acil durum müdürlüğü ile afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik
müdürlüğü personelinin görev ve yetkileri, görevlendirme, çalışma usul ve esasları ile bu müdürlük
personellerine ilişkin diğer hususlar Başkanlık tarafından çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.

(4) Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan
sırasına göre ilk defa açıktan atanacak personel, alım yapılacak her bir kadro için boş kadro sayısının
beş katına kadar çağırılacak adaylar arasından yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı
sırasına göre atanır. Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna atanacakların başvuru tarihi itibariyle
otuz yaşından gün almamış olmaları ve sınav ilanında duyurulacak olan boy ve kilo koşulları ile
Başkanlıkça belirlenecek diğer şartları taşımaları şarttır. Arama ve kurtarma teknisyenleri, söz konusu
hizmetlerde elli yaşına kadar görev alırlar. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, bunların
aktif görev süreleri ile elli yaşın üzerinde aktif görevde bulunacaklara ilişkin şartlar ve diğer hususlar
yönetmelikle düzenlenir.
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(5) Büyükşehir belediyesi bulunan illerde büyükşehir belediyesinin bütçesinden en az binde bir
oranında ve diğer illerde ise il özel idarelerinin bütçelerinden en az yüzde bir oranında bu idarelerce,
Başkanlıkça uygun görülen afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki
yatırım projeleri için harcama yapılır. Bu husustaki usul ve esaslar Başkanlıkça çıkartılacak
yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 28- 5902 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 7- (1) 31/12/2013 tarihi itibarıyla il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil

savunma arama kurtarma birlik müdürlüklerinin kullanım ve tasarrufunda bulunan her türlü taşınır,
taşıt, araç, gereç ve malzeme ile varsa her türlü borç ve alacaklar, yapılan bağışlar, dosyalar, yazılı
ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar Başkanlık bünyesine alınan il afet ve
acil durum müdürlüklerine hiçbir işleme gerek kalmaksızın devredilmiş sayılır. Aynı tarih itibarıyla
mülkiyeti ilgili il özel idarelerinde olan ve il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama
kurtarma birlik müdürlüklerinin kullanımında bulunan her türlü taşınmazlar Maliye Bakanlığınca
Başkanlığa tahsis edilmek üzere Hazineye devredilmiş sayılır. Geçici 1 inci maddenin birinci fıkrası
uyarınca mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan ilgili il
özel idaresine tahsis edilmiş sayılan taşınmazlar, hiçbir işleme gerek kalmaksızın Başkanlığa tahsis
edilmiş sayılır. Devir işlemleri kapsamında düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden, yapılacak
işlemler harçlardan, taşınır ve taşınmaz intikalleri veraset ve intikal vergisinden müstesnadır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;
a) İl afet ve acil durum müdürü ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürü kadrolarında

bulunanların görevi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer ve bunlar ekli (4) sayılı listede
ihdas edilen araştırmacı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle herhangi bir işleme gerek
kalmaksızın atanmış sayılır. Bu personel Başkanlıkça ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilir. Bu
madde uyarınca ihdas edilen araştırmacı kadroları, herhangi bir sebeple boşalırsa hiçbir işleme gerek
kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

b) İlgili il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir bölüm halinde il afet ve acil durum
müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerine ait memur kadrolarında
bulunan personelden muhtelif mesleklere ait mühendis unvanlı kadrolarda bulunanlar mühendis
unvanlı kadrolara, veteriner kadrosunda bulunanlar veteriner hekim unvanlı kadrolara, diğer personel
ise aynı unvanlı kadrolara, bulundukları ilde Başkanlık taşra teşkilatı için ihdas edilen kadrolara halen
bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.

(3) Bu madde uyarınca atanmış sayılan personelin yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih
itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve
tazminatlar, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (25/6/2001 tarihli ve 4688
sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre yapılan ödeme ile ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı
fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni
atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ücret,
ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya
bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi
bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir.
Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi
istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

(4) Bu maddenin yayımı tarihinde il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve
kurtarma birlik müdürlüklerinde işçi statüsünde görev yapan personel sahip oldukları kadro ve
pozisyonları ile birlikte ilgili il özel idarelerine devredilmiş sayılır.
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(5) Başkanlığın taşra teşkilatlanmasına ilişkin olarak teşkilat, personel, her türlü taşınır devri ile
taşınmazlar ve diğer hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Başkanlığın bağlı olduğu
Başbakan Yardımcısı yetkilidir.

(6) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 9 uncu maddesindeki sınırlamalara bağlı olmaksızın boş kadrolarda sınıf, unvan ve
derece; dolu kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(7) Bu maddeyi ihdas eden Kanunun uygulanmasına ilişkin düzenlemeler, bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Anılan düzenlemeler yürürlüğe girinceye
kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.”

MADDE 29- 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi
Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin yirmibeşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(25) Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine kaynak aktarılmış olan
işlerden, özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak olanlar, 3152 sayılı
Kanunun 28/A maddesine göre kurulan yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına devredilir. Söz
konusu işlere ilişkin kaynakların devir tarihine kadar kullanılmayan kısımları İçişleri Bakanlığı merkez
muhasebe birimi hesabına ödenir ve genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir. Gelir
kaydedilen bu tutarlar karşılığını bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve bu ödeneklerden
harcanmayan tutarları ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye İçişleri Bakanlığı yetkilidir.
Yüklenici firma ile il özel idareleri arasındaki sözleşme, kaynağın gönderildiği ilgili yatırım izleme ve
koordinasyon başkanlıklarına devredilir. Mevzuattan kaynaklanan tüm hak, alacak, borç ve diğer
ilişkilerde muhatap, devrin yapıldığı yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarıdır. Bu Kanunla tüzel
kişiliği sona erecek il özel idarelerinin katılımcı kuruluş olarak organize sanayi bölgelerindeki tüm hak
ve yetkileri yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına devredilir.”

MADDE 30- 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yatırım ortaklıklarının imtiyazlı pay ihracına ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.
Yatırım ortaklıkları tarafından belirli grupların yönetim kurulunda temsil imtiyazı ile oyda imtiyaz
tanıyan pay ihracında 6102 sayılı Kanunun 360 ıncı maddesi ile 479 uncu maddesinin ikinci fıkrası
hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 31- Bu Kanuna ekli (5) ve (6) sayılı listelerde yer alan kadrolar 112 Acil Çağrı
hizmetlerinde kullanılmak üzere ihdas edilerek, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin İçişleri Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.

MADDE 32- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (II) sayılı
Cetvelin 9 uncu sırasında yer alan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,” ibaresi “Sosyal Güvenlik
Kurumu ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlıkları,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 33- 18/5/1929 tarihli ve 1453 sayılı Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı Hakkında
Kanunun 2 nci maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca tasdik
edilen Jandarma Genel Komutanlığı 2014 yılı fiili kadro kitapçığında yer alan uzman erbaş kadro
adedi 3.000 adet artırılmıştır.

MADDE 34- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 35- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEÐÝÞÝKLÝK
YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLÝFÝ

MADDE 1- 18/5/1929 tarihli ve 1453 sayýlý Zabitan ve Askeri Memurlarýn Maaþatý Hakkýnda
Kanunun 2 nci maddesi gereðince Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca tasdik
edilen Jandarma Genel Komutanlýðý 2014 yýlý fiili kadro kitapçýðýnda yer alan uzman erbaþ kadrosu
3.000 adet artýrýlmýþtýr.

MADDE 2- 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayýlý Futbol ve Diðer Spor Müsabakalarýnda Bahis ve
Þans Oyunlarý Düzenlenmesi Hakkýnda Kanuna aþaðýdaki ek madde eklenmiþtir.

“EK MADDE 2- a) Spor müsabakalarýna dayalý sabit ihtimalli ve müþterek bahis oyunlarýnýn
oynatýlmasý, oyun planý, ikramiye ödeme usulü, baþta bayilik verilmesi olmak üzere bayiler
hakkýndaki tüm iþlemler ve oyunlarýn oynatýlmasý ile ilgili usul ve esaslar,

b) Sabit ihtimalli ve müþterek bahis oyun programlarýnda yer alanlara ödenecek isim haklarýna
iliþkin usul ve esaslar,

c) Teþkilat Baþkanlýðý birimleri ile temsilciliklerin görev, yetki ve sorumluluklarýna iliþkin usul
ve esaslar,

ç) Personelin; hizmete alýnma, nitelik, atanma, yer deðiþtirme, ilerleme, hak ve yükümlülükleri
ve diðer özlük haklarýna iliþkin usul ve esaslar,

d) Teþkilat Baþkanlýðýna ait gelirlerin ve alacaklarýn tahsili, giderlerin ve borçlarýn hak
sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen deðerler ile emanetlerin alýnmasý, saklanmasý,
ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diðer tüm malî iþlemlerin kayýtlarýnýn yapýlmasý ve
raporlanmasýna dair muhasebe hizmetlerine iliþkin usul ve esaslar,

e) Teþkilat Baþkanlýðý ile Gençlik ve Spor Bakanlýðý ve baðlý kuruluþlarýnýn hizmet ve faaliyetleri
veya bunlarýn kurumsal tanýtýmý konusunda Teþkilat Baþkanlýðýnca yapýlacak her türlü duyuru ve
reklamlar ile bu kapsamda yapýlacak harcamalar hakkýnda uygulanacak usul ve esaslar,

yönetmelikle düzenlenir.”
MADDE 3- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayýlý Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayýsiyle

Alýnacak Tedbirlerle Yapýlacak Yardýmlara Dair Kanunun geçici 23 üncü maddesinin birinci
cümlesine “il idare kurulu kararýyla düþürülür” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bu iþyerleri tapu
sicilinde Hazine adýna tescil edilir.” ibaresi eklenmiþ ve son cümlesi yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.

MADDE 4- 18/11/1960 tarihli ve 132 sayýlý Türk Standardlarý Enstitüsü Kuruluþ Kanununa
aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir.

“GEÇÝCÝ MADDE 9- Ýslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) tüzüðü
kapsamýnda Enstitünün masraflarý Türk Standardlarý Enstitüsünün bütçesinden 31/12/2018 tarihine
kadar karþýlanabilir.”

MADDE 5- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin
birinci fýkrasýnýn (5) numaralý bendinde yer alan “Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý denetiminde yaygýn din
eðitimi verilen tesislerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Gençlik ve Spor Bakanlýðýna ait gençlik
merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarýnýn” ibaresi eklenmiþtir.
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MADDE 6- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun;

a) 36 ncý maddesinin “Ortak Hükümler” baþlýklý bölümünün (a) fýkrasýnýn (11) numaralý bendine
“Milli Eðitim Uzman Yardýmcýlarý ve Milli Eðitim Denetçi Yardýmcýlarý,” ibaresinden sonra gelmek
üzere “Gençlik ve Spor Denetçi Yardýmcýlarý,” ibaresi ve ayný bende “Milli Eðitim Uzmanlýðýna ve
Milli Eðitim Denetçiliðine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gençlik ve Spor Denetçiliðine” ibaresi
eklenmiþtir.

b)152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kýsmýnýn “A-Özel Hizmet Tazminatý” bölümünün
(g) bendine “Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi ve Denetçi Yardýmcýlarý,” ibaresinden sonra gelmek
üzere “Gençlik ve Spor Denetçi Yardýmcýlarý,” ibaresi eklenmiþtir.

c) Eki (I) sayýlý Ek Gösterge Cetvelinin “I-Genel Ýdare Hizmetleri Sýnýfý” bölümünün (g) bendine
“Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gençlik ve Spor
Denetçileri” ibaresi eklenmiþtir.

ç) Eki (IV) sayýlý Makam Tazminatý Cetvelinin 8 inci sýrasýnýn (a) bendine “Enerji ve Tabii
Kaynaklar Denetçileri” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gençlik ve Spor Denetçileri” ibaresi
eklenmiþtir.

MADDE 7- 657 sayýlý Kanunun 104 üncü maddesine aþaðýdaki (E) fýkrasý eklenmiþ, mevcut
(E) fýkrasý (F) olarak teselsül ettirilmiþtir. 

“E) Memurlara; en az yüzde 70 oranýnda engelli ya da süreðen hastalýðý olan çocuðunun
(çocuðun evli olmasý durumunda eþinin de en az yüzde 70 oranýnda engelli olmasý kaydýyla)
hastalanmasý halinde hastalýk raporuna dayalý olarak ana veya babadan sadece biri tarafýndan
kullanýlmasý kaydýyla bir yýl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar mazeret izni verilir.”

MADDE 8- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayýlý Türk Silahlý Kuvvetleri Personel Kanununun 126 ncý
maddesine aþaðýdaki bent eklenmiþtir.

“f) Subay ve astsubaylara; en az yüzde 70 oranýnda engelli ya da süreðen hastalýðý olan
çocuðunun (çocuðun evli olmasý durumunda eþinin de en az yüzde 70 oranýnda engelli olmasý
kaydýyla) hastalanmasý halinde hastalýk raporuna dayalý olarak ana veya babadan sadece biri
tarafýndan kullanýlmasý kaydýyla bir yýl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar mazeret
izni verilir.”

MADDE 9- 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayýlý Kooperatifler Kanununa aþaðýdaki ek madde
eklenmiþtir.

“Üniversitelerin yönetim kurulunda üye bulundurma hakký

EK MADDE 4- Üniversiteler bu Kanunun 9 uncu maddesine göre ortak olduklarý kooperatiflerin
yönetim kurullarýnda üye tamsayýsýnýn çoðunluðunu geçmemek üzere üye bulundurabilirler. Bu
hakkýný kullanmak isteyen üniversiteler, yönetim kurulu üyelerinin seçileceði genel kurula adaylarýný
önerir. Genel kurul bu þekilde seçilecek üyeleri üniversitelerce önerilen adaylar arasýndan seçer.
Üniversitenin önereceði adaylarda kooperatife ortaklýk þartý aranmaz. 

Bu þekilde seçilen yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafýndan seçilen diðer üyelerin hak,
yetki ve görevlerini haizdir. Üniversiteler, bu üyelerin kooperatif yönetim kurulu üyesi sýfatýyla
iþledikleri fiillerden ve yaptýklarý iþlemlerden dolayý kooperatife ve onun alacaklýlarýyla ortaklarýna
karþý sorumludur. Üniversitenin rücu hakký saklýdýr.”
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MADDE 10- 1163 sayýlý Kanuna aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir.
“GEÇÝCÝ MADDE 5- Bu Kanunun ek 4 üncü maddesi hükmüne göre ortaðý olduðu kooperatifin

yönetim kurulunda üye bulundurmak isteyen üniversitenin, kooperatife yazýlý talebini izleyen iki ay
içerisinde toplanacak þekilde genel kurul yönetim kurulunca toplantýya çaðrýlýr. Bu süre içerisinde
genel kurul toplanamadýðý takdirde, ilgili üniversite tarafýndan Bakanlýða yapýlacak baþvuru üzerine,
genel kurulu çaðrý yetkisi baþvuru sahibine verilebilir. Bu toplantý gündeminde, kooperatif
anasözleþmesinin bu Kanunun ek 4 üncü madde hükmüne intibakýnýn ve yönetim kurulu üye
seçiminin bulunmasý zorunludur. Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevi bu genel kurulun toplantý
tarihinde sona erer.

Kooperatiflerin birinci fýkra uyarýnca yapacaklarý genel kurul, olaðan genel kurullarýn usul ve
çoðunluðuna göre toplanýr ve karar verir.”

MADDE 11- 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayýlý 65 Yaþýný Doldurmuþ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz
Türk Vatandaþlarýna Aylýk Baðlanmasý Hakkýnda Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fýkrasýna
aþaðýdaki cümle eklenmiþtir. 
“Ayrýca, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayýlý Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlýk
ödenenler de muhtaç olarak kabul edilemez ve kendilerine bu Kanun hükümlerine göre aylýk
baðlanamaz.”

MADDE 12- 2022 sayýlý Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fýkrasýna aþaðýdaki cümle
eklenmiþtir.
“Ayrýca, 2828 sayýlý Kanun hükümlerine göre harçlýk ödenenler de muhtaç olarak kabul edilemez ve
kendilerine bu Kanun hükümlerine göre aylýk baðlanamaz.”

MADDE 13- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayýlý Yükseköðretim Kurumlarý Teþkilatý Kanununa
aþaðýdaki ek madde eklenmiþtir.

“Biruni Üniversitesi
EK MADDE 156- Ýstanbul’da Dünya Eðitim Vakfý tarafýndan 2547 sayýlý Yükseköðretim

Kanununun vakýf yükseköðretim kurumlarýna iliþkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel
kiþiliðine sahip Biruni Üniversitesi adýyla bir vakýf üniversitesi kurulmuþtur.

Bu Üniversite, Rektörlüðe baðlý olarak;
a) Týp Fakültesinden,
b) Diþ Hekimliði Fakültesinden,
c) Eczacýlýk Fakültesinden,
ç) Saðlýk Bilimleri Fakültesinden,
d) Eðitim Fakültesinden,
e) Mühendislik Fakültesinden,
f) Meslek Yüksekokulundan,
g) Eðitim Bilimleri Enstitüsünden,
ð) Fen Bilimler Enstitüsünden,
h) Saðlýk Bilimleri Enstitüsünden, 
oluþur.”
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MADDE 14- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanununun 71 inci maddesinin
birinci fýkrasýnýn (e) bendi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

“e) Afet ve acil durum hallerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar,”
MADDE 15- 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayýlý Ýçiþleri Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri

Hakkýnda Kanunun 28 inci maddesinin dördüncü fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþ ve maddeye
aþaðýdaki fýkralar eklenmiþtir.

“Tüm acil çaðrýlarý karþýlamak, sevk ve koordinasyonunu saðlamak üzere büyükþehir belediyesi
bulunan illerde yatýrým izleme ve koordinasyon baþkanlýðý bünyesinde, diðer illerde ise valilikler
bünyesinde 112 acil çaðrý merkezleri kurulur. Acil çaðrý hizmeti veren kurumlarýn çaðrý hizmetini
yürütmekle görevli personeli buralarda görevlendirilir. Yeterli personel bulunmamasý halinde valilik
kadro, yer ve unvanlarýna bakmaksýzýn uzman, sözleþmeli personel ve memurlarý bu merkezlerde
görevlendirebilir. Bu merkezlerin iþ ve iþlemleri Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan çýkarýlacak yönetmelikle
düzenlenir.”

“Çaðrý merkezinde görevlendirilen personelin aylýk, ödenek, her türlü zam ve tazminatlarý, ek
ödemeleri ile diðer mali ve sosyal hak ve yardýmlarý kendi kurumlarý tarafýndan karþýlanýr. Diðer
kurumlar tarafýndan görevlendirilen personelin, kendi kurumunda sahip olduðu mali ve sosyal haklarý
her hangi bir kýsýtlamaya tabi olmaksýzýn korunur.

112 Acil Çaðrý Merkezini asýlsýz ihbarda bulunmak suretiyle meþgul ettikleri tespit edilen kiþilere
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayýlý Kabahatler Kanununa göre il valileri tarafýndan 250 TL idari para
cezasý verilir. Tekerrür halinde bu ceza iki katý olarak uygulanýr.”

MADDE 16- 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayýlý Uzman Erbaþ Kanununun 11 inci maddesine
(c) bendinden sonra gelmek üzere aþaðýdaki bent eklenmiþtir.

“ç) En az yüzde 70 oranýnda engelli ya da süreðen hastalýðý olan çocuðunun (çocuðun evli olmasý
durumunda eþinin de en az yüzde 70 oranýnda engelli olmasý kaydýyla) hastalanmasý halinde, hastalýk
raporuna dayalý olarak ana veya babadan sadece biri tarafýndan kullanýlmasý kaydýyla bir yýl içinde
toptan veya bölümler halinde on güne kadar,”

MADDE 17- 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayýlý Spor Genel Müdürlüðünün Teþkilat ve Görevleri
Hakkýnda Kanuna aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir.

“Olimpik sporculara yardým 
GEÇÝCÝ MADDE 13- Genel Müdürlük tarafýndan 2020 yýlý sonuna kadar yapýlacak yaz ve kýþ

olimpiyat oyunlarýna hazýrlanmak amacýyla olimpik ve paralimpik spor dallarýnda en az yýldýzlar
seviyesinde olmak kaydýyla seçilecek 4000 sporcu yetiþtirilir. 

Yetiþtirilecek sporcularýn sportif amaçlý iaþe, ibate ve yol giderleri Genel Müdürlük tarafýndan
karþýlanýr. Ayrýca bu sporculara asgari ücretin net tutarýný geçmemek üzere; yaþ gruplarý, branþ
farklýlýklarý, sporcularýn karþýlamasý gereken kiþisel giderler gibi hususlar da dikkate alýnarak,
gerektiðinde farklý tutarlarda belirleme yapýlmak suretiyle her ay harçlýk ödenir. 

Spor branþlarýnýn ve sporcularýn tespiti, verilecek harçlýðýn tutarý, iaþe, ibate ve yol giderlerinin
karþýlanmasý ile harçlýk ödenmesine iliþkin usul ve esaslar Maliye Bakanlýðýnýn  görüþü alýnarak,
Genel Müdürlük tarafýndan çýkartýlacak yönetmelikle belirlenir.

Bu maddeye göre yapýlan harçlýk ödemeleri damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye
tabi tutulmaksýzýn ayda bir ödenir ve bu ödemeler hiçbir suretle haczedilemez.”
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MADDE 18- 3289 sayýlý Kanuna aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir.
“GEÇÝCÝ MADDE 14- Geçici 12 nci madde uyarýnca Araþtýrmacý unvanlý kadrolara atanmýþ

sayýlanlara yapýlacak ödemeler, bu kadroda kaldýklarý sürece, Araþtýrmacý kadrolarýna atanmadan
önceki kadro unvanlarý için öngörülen ek gösterge, 657 sayýlý Kanunun 152 nci maddesi
kapsamýndaki zam ve tazminatlar ile 375 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi
kapsamýndaki ek ödemeler esas alýnýr.”

MADDE 19- 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayýlý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþmayý Teþvik
Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fýkrasýndan sonra gelmek üzere aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir.

“Büyükþehir belediyesi bulunan illerdeki il ve ilçe sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma
vakýflarýnda, ikinci fýkrada hayýrsever vatandaþlar arasýndan seçileceði belirtilen iki üye; il sosyal
yardýmlaþma ve dayanýþma vakýflarý için doðrudan vali tarafýndan, ilçe sosyal yardýmlaþma ve
dayanýþma vakýflarý için ise kaymakamýn teklifi üzerine vali tarafýndan belirlenir. Ayrýca, il veya
ilçede bu Kanunda belirlenen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluþu bulunmamasý
halinde il sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma vakýflarý için doðrudan vali tarafýndan, ilçe sosyal
yardýmlaþma ve dayanýþma vakýflarý için ise kaymakamýn teklifi üzerine vali tarafýndan üçüncü bir
kiþi daha belirlenir. Ýl veya ilçe sýnýrlarý içerisinde köy bulunamamasý halinde, köy muhtarý yerine bir
mahalle muhtarý daha mütevelli heyetinde görev yapar. Ýlde vali bir vali yardýmcýsýný baþkan vekili
olarak, büyükþehir belediye baþkaný genel sekreteri veya genel sekreter yardýmcýsýný, il belediye
baþkaný da bir belediye baþkan yardýmcýsýný, toplantýlarda kendisini temsil etmek üzere
görevlendirebilir.”

MADDE 20- 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayýlý Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 3 üncü
maddesinin birinci fýkrasýna aþaðýdaki bentler eklenmiþtir.

“h) Finansal Kiralama Þirketi: 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayýlý Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Þirketleri Kanunu kapsamýnda kurulan finansal kiralama þirketlerini, 

i) Finansal Kiracý: 6361 sayýlý Kanun kapsamýnda finansal kiralamayý kabul eden gerçek veya
tüzel kiþiyi,”

MADDE 21- 4562 sayýlý Kanunun 4 üncü maddesinin onuncu fýkrasýnda yer alan “il özel
idaresi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, il özel idaresi bulunmayan illerde Yatýrým Ýzleme ve
Koordinasyon Baþkanlýðý” ibaresi eklenmiþtir.

MADDE 22- 4562 sayýlý Kanunun 5 inci maddesinin birinci fýkrasýna aþaðýdaki cümle
eklenmiþtir.
“OSB; kamulaþtýrma iþlemlerini Valilik, Ýl Özel Ýdaresi, Belediye veya Yatýrým Ýzleme ve
Koordinasyon Baþkanlýðýna yaptýrabilir.”

MADDE 23- 4562 sayýlý Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fýkrasýnda geçen “Müteþebbis
heyette yer alan üyeler” ibaresinden sonra gelmek üzere “vali hariç” ibaresi ile dördüncü fýkrasýnda
yer alan “il özel idaresi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, il özel idaresi bulunmayan illerde Yatýrým
Ýzleme ve Koordinasyon Baþkanlýðý” ibaresi eklenmiþtir.

MADDE 24-  4562 sayýlý Kanuna aþaðýdaki ek madde eklenmiþtir.
“Finansal kiralama
EK MADDE 1- OSB içinde yer alan taþýnmazlar, finansal kiralama sözleþmesine konu edilebilir.

Bu durumda:
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a) OSB yönetiminden uygunluk görüþü alýnmasý zorunludur.

b) Devlet tarafýndan arsa teþviki verilen arsalar için finansal kiralama sözleþmesi yapýlamaz.

c) Satýþý yapýlan arsalar hiçbir þekilde tahsis amacý dýþýnda kullanýlamaz.

ç) Finansal kiracýnýn, bölgenin kuruluþ protokolünde katýlýmcýlar için öngörülen niteliklere sahip
olmasý zorunludur.

d) Finansal kiracý, katýlýmcýnýn hak ve yükümlülüklerine sahip olur.

e) Finansal kiralama sözleþmesinin, mülkiyetin finansal kiracýya geçmesinden önce herhangi
bir nedenle sona ermesi halinde, Finansal Kiralama Þirketi mülkiyetinde bulunan taþýnmazý sadece
bölgenin kuruluþ protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kiþilere en geç iki yýl
içerisinde satmak veya ayný nitelikteki gerçek veya tüzel kiþilere finansal kiralama da dahil olmak
üzere kiraya vermek zorundadýr. Bu durumda eski finansal kiracýnýn vermiþ olduðu taahhütler, yeni
alýcý veya kiracý tarafýndan aynen kabul edilmiþ sayýlýr. Finansal kiralama þirketi taþýnmazý iki yýl
içinde satmaz veya kiraya vermez ise, taþýnmaz OSB tarafýndan finansal kiralama bedeli üzerinden
satýn alýnabilir.

Bakanlýk, bu maddenin uygulanmasýnda muvazaalý iþlem tesisini ve spekülatif amaçlý iþlemlerle
mülkiyet hakkýnýn devrini önlemeye yönelik tedbirleri almaya yetkilidir.

Bu maddedeki yasaklara aykýrýlýðýn mahkemece tespiti halinde, arsa kimin tasarrufunda olursa
olsun satýþ tarihindeki bedeli ile geri alýnarak bir baþka katýlýmcýya tahsis ve satýþý yapýlýr.”

MADDE 25- 4562 sayýlý Kanunun geçici 6 ncý maddesinin birinci fýkrasýna aþaðýdaki cümle ve
maddeye bu fýkradan sonra gelmek üzere aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir.

“Ancak tahsisen tescile konu olduðu halde, OSB tarafýndan bedeli mukabili yapýlan tesciller için
OSB bedel iadesi talebinde bulunamaz.”

“Müteþebbis heyeti oluþturan kurum ve kuruluþlarca inþa edilen ve hizmet amaçlý kullanýlan
bina ve müþtemilatý bedelsiz olarak kullanýlmaya devam edilir. OSB’nin talebi halinde ise müþtereken
kullanýlýr.”

MADDE 26- 4562 sayýlý Kanuna aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir.

“GEÇÝCÝ MADDE 12- 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayýlý On Dört Ýlde Büyükþehir Belediyesi ve
Yirmi Yedi Ýlçe Kurulmasý ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Kanunun 1 inci maddesinin beþinci fýkrasý uyarýnca tüzel kiþiliði kaldýrýlan il özel
idarelerinin katýlýmcý kuruluþ olarak OSB’lerde sahip olduðu tüm hak, yetki ve mükellefiyetler,
yatýrým izleme ve koordinasyon baþkanlýklarýna devredilir.”

MADDE 27- 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayýlý Kamu Finansmaný ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkýnda Kanunun geçici 8 inci maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

“GEÇÝCÝ MADDE 8- Ýstanbul Ýlinin maruz kaldýðý deprem riski nedeniyle oluþmasý muhtemel
hasarlarýn önlenmesi ve depreme karþý tedbir ve hazýrlýk amacýyla oluþturulacak projelerin finansmaný
için herhangi bir dýþ finansman kaynaðýndan Türkiye Cumhuriyetinin borçlu sýfatýyla saðlamýþ olduðu
ve Bakanlar Kurulu Kararý ile Ýstanbul Ýl Özel Ýdaresine karþýlýksýz tahsis edilmiþ krediler, Ýstanbul
Ýl Özel Ýdaresinin tüzel kiþiliðinin kaldýrýlmasýnýn ardýndan Ýstanbul Valiliðine tahsisli olarak yýlý
yatýrým programýnda yer almaksýzýn kullandýrýlmaya devam edilir.
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Birinci fýkrada belirtilen projelerin finansmaný için herhangi bir dýþ finansman kaynaðýndan
Türkiye Cumhuriyetinin borçlu sýfatýyla yýlý yatýrým programýnda yer almaksýzýn saðlayacaðý yeni
kredileri, Ýstanbul Valiliðine tahsis etmeye Hazine Müsteþarlýðýnýn baðlý bulunduðu Bakanýn teklifi
üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu Kanunun 14 üncü maddesinin beþinci ve altýncý fýkralarýnýn genel bütçe kapsamýndaki kamu
idareleri ile Yükseköðretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerine iliþkin hükümleri
bu madde kapsamýndaki krediler için uygulanmaz.”

MADDE 28- 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayýlý Mahalli Ýdare Birlikleri Kanununun 10 uncu
maddesinin birinci fýkrasýnýn son cümlesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

“Üyelerinin tamamý il özel idarelerinden oluþan ulusal düzeydeki birlik için Birlik Baþkaný,
Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarýdýr.”

MADDE 29- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayýlý Belediye Kanununun 12 nci maddesinin son
fýkrasýnýn birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aþaðýdaki cümle eklenmiþtir.

“Bu hüküm, belde iken sakinleri orman köylüsüne tanýnan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan
yararlanan mahalleye dönüþtürülen beldeler için de geçerlidir.”

MADDE 30- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayýlý Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin
birinci fýkrasýnýn (ç) bendinde yer alan “Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý denetiminde yaygýn din eðitimi
verilen tesislerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Gençlik ve Spor Bakanlýðýna ait gençlik
merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarýnýn” ibaresi eklenmiþtir.

MADDE 31- 22/5/2007 tarihli ve 5664 sayýlý Konut Edindirme Yardýmý Hak Sahiplerine Ödeme
Yapýlmasýna Dair Kanunun 5 inci maddesinin onuncu fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

“(10) Bu madde uyarýnca yapýlan ilanlar sonucunda talep edilmeyen alacaklar Resmî Gazetede
yayýmlanan son listenin ilan tarihinden beþ yýl sonra Hazineye irad kaydedilir.”

MADDE 32- 5664 sayýlý Kanunun Ek 3 üncü maddesinin beþinci fýkrasý aþaðýdaki þekilde
deðiþtirilmiþtir.

“(5) Bu maddede belirtilen usûl ve esaslar uyarýnca hata ve eksiklikler giderilerek düzenlenen
listelerin son ilan tarihinden itibaren beþ yýl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irad
kaydedilir.”

MADDE 33- 24/6/2008 tarihli ve 5774 sayýlý Baþarýlý Sporculara Aylýk Baðlanmasý ile Devlet
Sporcusu Unvaný Verilmesi Hakkýnda Kanuna aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir.

“GEÇÝCÝ MADDE 5- (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 48 inci
maddesinin (A) bendinin (2), (3) ve (6) numaralý alt bentlerindeki þartlar hariç, diðer þartlarý taþýyan
ve 65 yaþýný doldurmuþ veya ölmüþ olmalarý sebebiyle spor müþaviri olarak atanamayanlarýn kendileri
ya da bu Kanunun 4 üncü maddesi uyarýnca aylýk baðlanan eþ ve çocuklarýna, bu Kanun hükümlerine
göre baðlanan aylýklar % 100 oranýnda artýrýlarak ödenir.”

MADDE 34- 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayýlý Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðýnýn
Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanunun 6 ncý maddesinin birinci fýkrasýnýn birinci cümlesi
“Baþkanlýk merkez ve taþra teþkilatýndan meydana gelir. Baþkanlýk merkez teþkilatý aþaðýdaki hizmet
birimlerinden oluþur:” þeklinde deðiþtirilmiþ ve ayný maddenin ikinci fýkrasýna “Baþkanlýðýn”
ibaresinden sonra gelmek üzere “merkez” ibaresi, anýlan Kanuna ekli (I) sayýlý cetvelin baþlýðýnda yer
alan “BAÞKANLIÐI” ibaresinden sonra gelmek üzere “MERKEZ” ibaresi eklenmiþtir.
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MADDE 35- 5902 sayýlý Kanunun 12 nci maddesine aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir.

“(2) Deprem gözlemi yapan üniversiteler, yerel yönetimler ve tüm kurum ve kuruluþlar deprem
gözlem verilerini eþzamanlý olarak Baþkanlýða aktarýr. Meydana gelen depremin büyüklük ve þiddeti
gibi temel veriler kamuoyuna resmi olarak sadece Baþkanlýk tarafýndan duyurulur.”

MADDE 36- 5902 sayýlý Kanunun Üçüncü Bölüm baþlýðý “Taþra Teþkilatý” olarak ve 18 inci
maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

“MADDE 18- (1) Ýllerde bütünleþik afet ve acil durum yönetiminin tüm unsurlarýný içerecek
þekilde, Baþkanlýðýn taþra teþkilatý olarak valiye baðlý il afet ve acil durum müdürlükleri kurulmuþtur.
Müdürlüðün sevk ve idaresinden, ildeki afet ve acil durum faaliyetlerinin yönetiminden birincil
derecede vali sorumludur. Ýl afet ve acil durum müdürleri, Baþkanýn teklifi ile Baþbakan veya
yetkilendirdiði Baþbakan Yardýmcýsý tarafýndan atanýr.  Diðer personel ise il müdürlüklerinin norm
kadrolarý dahilinde vali tarafýndan atanýr. Müdürlük personelinin il dýþý geçici görevlendirmesi
Baþkanlýk ve/veya vali tarafýndan yapýlýr.

(2) Ýl afet ve acil durum müdürlüklerinin görevleri þunlardýr:

a) Ýlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, afet ve acil durum hazýrlýklarýný
yapmak.

b) Afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileþtirme il planlarýný, mahalli idareler ile
kamu kurum ve kuruluþlarýyla iþbirliði ve koordinasyon içinde yapmak, uygulamak ve uygulatmak.

c) Ýl afet ve acil durum yönetim merkezini yönetmek, kesintisiz ve güvenli haberleþmeyi
saðlamak.

ç) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayýp ve hasarý tespit etmek veya ettirmek.

d) Afet ve acil durumlara iliþkin eðitim faaliyetlerini yapmak veya yaptýrmak.

e) Sivil toplum kuruluþlarý ile gönüllü kiþilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili
akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek.

f) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkýn barýnma, beslenme
ve saðlýk ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnda kullanýlacak gýda, araç, gereç ve malzemeler için depolar
kurmak ve yönetmek.

g) Ýlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaþ hazýrlýklarý ile sivil savunma hizmetlerine iliþkin
görevleri ilde yerine getirmek.

ð) Baþkanlýðýn belirlediði esas ve usuller çerçevesinde risk azaltma, hazýrlýk, müdahale ve
iyileþtirme çalýþmalarýný diðer kurum ve kuruluþlarla birlikte yapmak.

h) Ýl afet ve acil durum koordinasyon kurulu sekretaryasýný yapmak.

ý) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler ile benzeri diðer teknolojik maddelerin
tespiti, teþhisi ve arýndýrmasý ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluþlar arasýnda iþbirliði
ve koordinasyonu saðlamak.

i) Baþkanlýkça belirlenen yýllýk çalýþma programlarýný uygulamak, yýllýk faaliyet raporlarý
hazýrlayarak Baþkanlýðýn onayýna sunmak.

j) Yýllýk bütçe teklifini hazýrlamak.

k) Baþkanlýðýn ve valinin vereceði diðer görevleri yapmak.
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(3) Ýl afet ve acil durum müdürlüklerinin harcamalarý, Baþkanlýk bütçesine bu amaçla konulacak
ödenekten yapýlýr. 

(4) Ýl afet ve acil durum müdürlüklerince tesis edilen iþ ve iþlemler dolayýsýyla açýlmýþ ve açýlacak
davalar valilikler husumetiyle yürütülür.”

MADDE 37- 5902 sayýlý Kanunun 19 uncu maddesi baþlýðý ile birlikte aþaðýdaki þekilde
deðiþtirilmiþtir.

“Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri

MADDE 19- (1) Baþkanlýk tarafýndan belirlenecek illerde il afet ve acil durum müdürlüðü
bünyesinde afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlükleri kurulabilir. Bu müdürlükler, il
afet ve acil durum müdürlüðü emrinde görev yaparlar. Bu þekilde kurulacak müdürlük sayýsý yirmiyi
geçemez.”

MADDE 38- 5902 sayýlý Kanuna aþaðýdaki ek madde eklenmiþtir.

“EK MADDE 1- (1) Ekli (1) sayýlý listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 14/12/1983 tarihli ve
190 sayýlý Genel Kadro ve Usulü Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayýlý cetvelin Afet
ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý bölümüne eklenmiþtir.

(2) Bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihte ilgili il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrý bir
bölüm halinde gösterilen il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma
birlik müdürlüklerine ait kadrolar herhangi bir iþleme gerek kalmaksýzýn iptal edilerek ilgili il özel
idarelerinin kadro cetvellerinden çýkarýlmýþtýr.

(3) Ýl afet ve acil durum müdürlükleri ile afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik
müdürlüklerinin norm kadro ilke ve standartlarý, Maliye Bakanlýðýnýn görüþü üzerine Baþkanlýkça her
bir il müdürlüðü için ayrý ayrý belirlenir. Ýl afet ve acil durum müdürlüðü ile afet ve acil durum arama
ve kurtarma birlik müdürlüðü personelinin görev ve yetkileri, görevlendirme, çalýþma usul ve esaslarý
ile bu müdürlük personellerine iliþkin diðer hususlar Baþkanlýk tarafýndan çýkartýlacak yönetmelikle
belirlenir.

(4) Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna Kamu Personeli Seçme Sýnavý (B) Grubu puan
sýrasýna göre ilk defa açýktan atanacak personel, alým yapýlacak her bir kadro için boþ kadro sayýsýnýn
beþ katýna kadar çaðýrýlacak adaylar arasýndan yapýlacak sözlü ve uygulamalý sýnav sonucu baþarý
sýrasýna göre atanýr. Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna atanacaklarýn baþvuru tarihi itibariyle
otuz yaþýndan gün almamýþ olmalarý ve sýnav ilanýnda duyurulacak olan boy ve kilo koþullarý ile
Baþkanlýkça belirlenecek diðer þartlarý taþýmalarý þarttýr. Arama ve kurtarma teknisyenleri, söz konusu
hizmetlerde elli yaþýna kadar görev alýrlar. Bu fýkranýn uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslar, bunlarýn
aktif görev süreleri ile elli yaþýn üzerinde aktif görevde bulunacaklara iliþkin þartlar ve diðer hususlar
yönetmelikle düzenlenir.

(5) Büyükþehir belediyesi bulunan illerde büyükþehir belediyesinin gerçekleþen en son yýl bütçe
giderinin en az binde biri oranýnda ve diðer illerde ise il özel idaresinin gerçekleþen en son yýl bütçe
giderinin en az yüzde biri oranýnda bu idarelerce, Baþkanlýkça uygun görülen afet ve acil durumlar
ile sivil savunmaya iliþkin hizmetler kapsamýndaki yatýrým projeleri için harcama yapýlýr. Bu husustaki
usul ve esaslar Baþkanlýkça çýkartýlacak yönetmelikle belirlenir.”
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MADDE 39- 5902 sayýlý Kanuna aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir.
“GEÇÝCÝ MADDE 7- (1) 31/12/2013 tarihi itibarýyla il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil

savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin kullaným ve tasarrufunda bulunan her türlü taþýnýr,
taþýt, araç, gereç ve malzeme ile varsa her türlü borç ve alacaklar, yapýlan baðýþlar, dosyalar, yazýlý
ve elektronik ortamdaki her türlü kayýtlar ve diðer dokümanlar Baþkanlýk bünyesine alýnan il afet ve
acil durum müdürlüklerine hiçbir iþleme gerek kalmaksýzýn devredilmiþ sayýlýr. Ayný tarih itibarýyla
mülkiyeti ilgili il özel idarelerinde olan ve il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama
ve kurtarma birlik müdürlüklerinin kullanýmýnda bulunan her türlü taþýnmazlar Maliye Bakanlýðýnca
Baþkanlýða tahsis edilmek üzere Hazineye devredilmiþ sayýlýr. Geçici 1 inci maddenin birinci fýkrasý
uyarýnca mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altýndaki taþýnmazlardan ilgili il
özel idaresine tahsis edilmiþ sayýlan taþýnmazlar, hiçbir iþleme gerek kalmaksýzýn Baþkanlýða tahsis
edilmiþ sayýlýr. Devir iþlemleri kapsamýnda düzenlenecek kâðýtlar damga vergisinden, yapýlacak
iþlemler harçlardan, taþýnýr ve taþýnmaz intikalleri veraset ve intikal vergisinden müstesnadýr.

(2) Bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihte;
a) Ýl afet ve acil durum müdürü ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürü kadrolarýnda

bulunanlarýn görevi bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihte sona erer ve bunlar ekli (2) sayýlý listede
ihdas edilen araþtýrmacý kadrolarýna halen bulunduklarý kadro dereceleriyle herhangi bir iþleme gerek
kalmaksýzýn atanmýþ sayýlýr. Bu personel Baþkanlýkça ihtiyaç duyulan iþlerde görevlendirilir. Bu
madde uyarýnca ihdas edilen araþtýrmacý kadrolarý, herhangi bir sebeple boþalýrsa hiçbir iþleme gerek
kalmaksýzýn iptal edilmiþ sayýlýr. 

b) Ýlgili il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrý bir bölüm halinde il afet ve acil durum
müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerine ait memur kadrolarýnda
bulunan personelden muhtelif mesleklere ait mühendis unvanlý kadrolarda bulunanlar mühendis
unvanlý kadrolara, veteriner kadrosunda bulunanlar veteriner hekim unvanlý kadrolara, diðer personel
ise ayný unvanlý kadrolara, bulunduklarý ilde Baþkanlýk taþra teþkilatý için ihdas edilen kadrolara halen
bulunduklarý kadro dereceleriyle hiçbir iþleme gerek kalmaksýzýn atanmýþ sayýlýr.

(3) Bu madde uyarýnca atanmýþ sayýlan personelin yeni kadrolarýna atanmýþ sayýldýklarý tarih
itibarýyla eski kadrolarýna iliþkin olarak en son ayda aldýklarý aylýk, ek gösterge, her türlü zam ve
tazminatlar, ek ödeme ve benzeri adlarla yapýlan her türlü ödemelerin (25/6/2001 tarihli ve 4688
sayýlý Kanunun 32 nci maddesine göre yapýlan ödeme ile ilgili mevzuatý uyarýnca fiili çalýþmaya baðlý
fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarýnýn (bu tutar sabit bir deðer olarak esas alýnýr); yeni
atandýklarý kadrolara iliþkin olarak yapýlan aylýk, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlarý, ek ücret,
ek ödeme ve benzeri adlarla yapýlan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatý uyarýnca fiili çalýþmaya
baðlý fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarýndan fazla olmasý halinde aradaki fark tutarý, herhangi
bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksýzýn fark kapanýncaya kadar ayrýca tazminat olarak ödenir.
Atanmýþ sayýldýklarý kadro unvanlarýnda isteðe baðlý olarak herhangi bir deðiþiklik olanlarla, kendi
istekleriyle baþka kurumlara atananlara fark tazminatý ödenmesine son verilir.

(4) Bu maddenin yayýmý tarihinde il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve
kurtarma birlik müdürlüklerinde iþçi statüsünde görev yapan personel sahip olduklarý kadro ve
pozisyonlarý ile birlikte ilgili il özel idarelerine devredilmiþ sayýlýr.

(5) Baþkanlýðýn taþra teþkilatlanmasýna iliþkin olarak teþkilat, personel, her türlü taþýnýr devri ile
taþýnmazlar ve diðer hususlarda ortaya çýkabilecek tereddütleri gidermeye Baþkanlýðýn baðlý olduðu
Baþbakan Yardýmcýsý yetkilidir. 
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(6) Bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihten itibaren bir yýl süreyle 190 sayýlý Kanun Hükmünde
Kararnamenin 9 uncu maddesindeki sýnýrlamalara baðlý olmaksýzýn boþ kadrolarda sýnýf, unvan ve
derece; dolu kadrolarda derece deðiþikliði yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(7) Bu maddeyi ihdas eden Kanunun uygulanmasýna iliþkin düzenlemeler, bu maddenin
yürürlüðe girdiði tarihten itibaren bir yýl içinde yürürlüðe konulur. Anýlan düzenlemeler yürürlüðe
girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykýrý olmayan hükümlerinin uygulanmasýna
devam olunur.”

MADDE 40- 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayýlý On Dört Ýlde Büyükþehir Belediyesi ve Yirmi
Yedi Ýlçe Kurulmasý ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna
Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin yirmibeþinci fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

“(25) Bakanlýklar ve merkezi idare kuruluþlarý tarafýndan il özel idarelerine kaynak aktarýlmýþ
olan iþlerden, özel idarelerin tüzel kiþiliðinin kalkacaðý tarihe kadar tamamlanamayacak olanlar,
14/2/1985 tarihli ve 3152 sayýlý Ýçiþleri Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanunun
28/A maddesine göre kurulan yatýrým izleme ve koordinasyon baþkanlýklarýna devredilir. Söz konusu
iþlere iliþkin kaynaklarýn devir tarihine kadar kullanýlmayan kýsýmlarý Ýçiþleri Bakanlýðý merkez
muhasebe birimi hesabýna ödenir ve genel bütçenin (B) iþaretli cetveline gelir kaydedilir. Gelir
kaydedilen bu tutarlar karþýlýðýný bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve bu ödeneklerden
harcanmayan tutarlarý ertesi yýl bütçesine devren ödenek kaydetmeye Ýçiþleri Bakanlýðý yetkilidir.
Yüklenici firma ile il özel idareleri arasýndaki sözleþme, kaynaðýn gönderildiði ilgili yatýrým izleme
ve koordinasyon baþkanlýklarýna devredilir. Mevzuattan kaynaklanan tüm hak, alacak, borç ve diðer
iliþkilerde muhatap, devrin yapýldýðý yatýrým izleme ve koordinasyon baþkanlýklarýdýr.”

MADDE 41- 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanununun 48 inci maddesine
aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir. 

“(4) Yatýrým ortaklýklarýnýn imtiyazlý pay ihracýna iliþkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.
Yatýrým ortaklýklarý tarafýndan belirli gruplarýn yönetim kurulunda temsil imtiyazý ile oyda imtiyaz
tanýyan pay ihracýnda 6102 sayýlý Kanunun 360 ýncý maddesi ile 479 uncu maddesinin ikinci fýkrasý
hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 42- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci
maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

“GEÇÝCÝ MADDE 11- Ek 12 nci maddenin birinci fýkrasýyla 14/1/2012 tarihi itibarýyla
yürürlükten kaldýrýlan hükümler ile 209 sayýlý Kanunun 5 inci maddesi ve 4458 sayýlý Kanunun 221 inci
maddesinin 666 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnameyle deðiþtirilmeden önceki hükümleri uyarýnca
yapýlan ödemelerden yararlananlara (Saðlýk Bakanlýðý taþra teþkilatý, Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu
Laboratuvarlarý taþra teþkilatý personeli ile 4458 sayýlý Kanunun 666 sayýlý Kanun Hükmünde
Kararnameyle deðiþik 221 inci maddesi ve 5502 sayýlý Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fýkrasý
kapsamýnda bulunanlar hariç) anýlan tarih itibarýyla söz konusu hükümler uyarýnca hesaplanacak
aylýk net ödeme (ikramiyelerin bir aya isabet eden tutarý dahil) tutarýnýn (bu tutar sabit bir deðer
olarak esas alýnýr); ek 9 uncu madde uyarýnca bulunduklarý kadro ve görev unvanlarý için ödenen
aylýk ek ödeme net tutarýndan fazla olmasý halinde aradaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi
tutulmaksýzýn ve bu fark giderilinceye kadar ayrýca tazminat olarak ödenir. Bulunduklarý kadro veya
pozisyon unvanlarýnda isteðe baðlý olarak deðiþiklik olanlar ile kendi istekleriyle baþka kurumlara
atananlara fark tazminatý ödenmesine son verilir.

Mevzuatta mülga ek 3 üncü maddeye yapýlmýþ atýflar ek 9 uncu maddeye yapýlmýþ sayýlýr.”
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MADDE 43- 375 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (II) sayýlý Cetvelin 9 uncu
sýrasýnda yer alan “Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý,” ibaresi “Sosyal Güvenlik Kurumu ve Afet
ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýklarý,” þeklinde deðiþtirilmiþtir.

MADDE 44- 3/6/2011 tarihli ve 633 sayýlý Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn Teþkilat ve
Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin birinci fýkrasýnda yer alan
“yirmi” ibaresi “otuz” þeklinde deðiþtirilmiþtir.

MADDE 45- 633 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnameye aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir.

“GEÇÝCÝ MADDE 15- Geçici 3 üncü madde uyarýnca Araþtýrmacý unvanlý kadrolara atanmýþ
sayýlanlara yapýlacak ödemeler, bu kadroda kaldýklarý sürece, Araþtýrmacý kadrolarýna atanmadan
önceki kadro unvanlarý için öngörülen ek gösterge, 657 sayýlý Kanunun 152 nci maddesi
kapsamýndaki zam ve tazminatlar ile 375 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi
kapsamýndaki ek ödemeler esas alýnýr.”

MADDE 46- 3/6/2011 tarihli ve 638 sayýlý Gençlik ve Spor Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri
Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin ikinci fýkrasýnda yer alan “iki” ibaresi
“dört” olarak deðiþtirilmiþ ve 6 ncý maddesinin birinci fýkrasýna aþaðýdaki (ç) bendi eklenmiþ ve diðer
bentler buna göre teselsül ettirilmiþtir. 

“ç) Rehberlik ve Denetim Baþkanlýðý.”

MADDE 47- 638 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnameye 8/A maddesinden sonra gelmek üzere
aþaðýdaki madde eklenmiþtir.

“Rehberlik ve Denetim Baþkanlýðý

MADDE 8/B- (1) Rehberlik ve Denetim Baþkanlýðýnýn görevleri þunlardýr:

a) Bakanlýk teþkilatý ile baðlý kuruluþlarýn ve bunlarýn denetimi altýndaki kurum ve kuruluþlarýn
personeline rehberlik etmek.  

b) Bakanlýk ve baðlý kuruluþlarýn ve bunlarýn denetimi altýndaki her türlü kurum ve kuruluþlarýn
faaliyet, iþlem ve personeli ile ilgili usûlsüzlükleri önleyici, eðitici ve rehberlik yaklaþýmýný ön plana
çýkaran bir anlayýþla denetim, araþtýrma, inceleme ve soruþturmalar yapmak.

c) Bakanlýðýn görev, hizmet ve amaçlarýný daha iyi gerçekleþtirmesi ile mevzuata, stratejik plan
ve programlara uygun çalýþmasýný temin etmeye yönelik olarak uygulamada görülen aksaklýklar
hakkýnda önerileri rapor halinde sunmak.

ç) Bakanlýk teþkilatý ile gerektiðinde baðlý kuruluþlarýn performans denetimini yapmak.

d) Bakan tarafýndan verilen benzeri görevleri yapmak.

(2) Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kiþiler, denetim için gerekli olan bilgi, belge, defter ve
kayýtlarý vermek, ayniyatý göstermek ve incelenmesine yardýmcý olmak zorundadýr. Denetçiler,
görevleri sýrasýnda kamu kurum ve kuruluþlarý ve kamuya yararlý dernekler ile gerçek ve tüzel
kiþilerden gerekli yardým, bilgi, evrak, kayýt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanunî engel
bulunmadýkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

(3) Denetçi yardýmcýlarýnýn giriþ ve yeterlik sýnavlarýnýn usul ve esaslarý, mesleðe alýnmalarý,
yetiþtirilmeleri, denetçiliðe yükselmeleri, görev, yetki ve sorumluluklarý, bunlarda aranacak özel
þartlar, Baþkanlýðýn çalýþma usul ve esaslarý ile diðer hususlar yönetmelikle belirlenir.”
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MADDE 48- 638 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnameye aþaðýdaki ek madde eklenmiþtir.
“EK MADDE 2- Ekli (3) sayýlý listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayýlý Genel Kadro

ve Usulü Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayýlý cetvelin Gençlik ve Spor Bakanlýðý
ile ilgili bölümüne eklenmiþtir.”

MADDE 49- 638 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesinde yer alan “yirmi”
ibaresi “otuz” olarak deðiþtirilmiþtir.

MADDE 50- 638 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnameye aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir.
“GEÇÝCÝ MADDE 11- (1) Kamu kurum ve kuruluþlarýnda mesleðe yarýþma ve yeterlik sýnavý

ile girenlerden denetçi, müfettiþ ve kontrolör unvanlarýný ihraz etmiþ olanlar, bu maddenin yürürlüðe
girdiði tarihten itibaren bir yýl içerisinde ekli (3) sayýlý listede yer alan denetçi kadrolarýna, 20/12/2013
tarihli ve 6512 sayýlý 2014 yýlý Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sýnýrlamalara tabi olmaksýzýn
atanabilir. Bu þekilde yapýlan atamalar hakkýnda, 190 sayýlý Genel Kadro ve Usulü Hakkýnda Kanun
Hükmünde Kararnamenin Ek 7 nci maddesi hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 51- 112 Acil Çaðrý Merkezlerinin ihtiyacýný karþýlamak üzere ekli (4) ve (5) sayýlý
listelerde yer alan kadrolar ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn kadro ihtiyacýný karþýlamak
üzere ekli (6) sayýlý listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayýlý Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki (I) sayýlý cetvelin Ýçiþleri Bakanlýðý ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý
bölümüne eklenmiþtir. Ekli (4) ve (5) sayýlý listelerde yer alan kadrolara yapýlacak atama iþlemleri,
her bir yýl için bu madde ile ihdas edilen toplam kadro sayýsýnýn üçte birini geçmemek üzere, bu
maddenin yayýmlandýðý tarihten itibaren üç yýl süreyle Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki
sýnýrlamalara tabi deðildir.

GEÇÝCÝ MADDE 1- Bigadiç Maden Ýþletmeleri Müessesesi, Þarkkromlarý Ferrokrom Ýþletmesi
Müessesesi, Kýrka Boraks Ýþletmesi Müessesesi, Seydiþehir Alüminyum Ýþletmesi ve 100. Yýl Gümüþ
Ýþletmesi Müdürlüklerinde 7/6/1997 tarihinde yapýlan sýnavda baþarý gösterip 399 sayýlý Kanun
Hükmünde Kararnamenin (II) sayýlý cetvelinde yer alan koruma ve güvenlik görevlisi unvanlý
sözleþmeli personel pozisyonlarýna atanma hakký kazandýðý halde sýnavlarýnýn iptal edilmesi nedeniyle
görevlerine baþlayamayanlardan, tabi olduklarý sosyal güvenlik mevzuatý çerçevesinde emeklilik
aylýðý, yaþlýlýk aylýðý, malullük aylýðý veya sürekli tam iþ göremezlik geliri baðlananlar ile kamu kurum
ve kuruluþlarýnda çalýþmakta olanlar hariç olmak üzere, 399 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin
7 nci maddesinde aranan genel þartlarý kaybetmemiþ olanlar bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihten
itibaren altý ay içinde Eti Maden Ýþletmeleri Genel Müdürlüðüne müracaat etmeleri hâlinde, anýlan
Genel Müdürlük veya baðlý birimlerinde memur unvanlý sözleþmeli personel pozisyonlarýna atanýrlar.
Bu fýkra çerçevesinde atama iþlemi yapýlmasýyla birlikte memur unvanlý pozisyon ihdas edilmiþ sayýlýr.
Bu þekilde ihdas edilen pozisyonlar, herhangi bir sebeple boþalmasý hâlinde baþka bir iþleme gerek
kalmaksýzýn iptal edilmiþ sayýlýr. Bu madde çerçevesinde atamasý yapýlanlar bir ay içinde Devlet
Personel Baþkanlýðýna bildirilir ve bunlara geçmiþe dönük herhangi bir hak saðlanmaz.

MADDE 52- Bu Kanunun;
a) 19, 23 ve 27 nci maddeleri 31/3/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayýmý tarihinde,
b) 31 ve 32 nci maddeleri 26/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayýmý tarihinde,
c) diðer maddeleri ise yayýmý tarihinde,
yürürlüðe girer.

MADDE 53- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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