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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.

	 Halil	Etyemez	 Ali	Cumhur	Taşkın	 Hacı	Özkan
 Konya Mersin Mersin

	 İ.	Halil	Yıldız	 Salih	Çetinkaya	 Ayşe	Sula	Köseoğlu
 Şanlıurfa Kırşehir Trabzon

	 Nursel	Reyhanlıoğlu	 Hatice	D.	Özkal	 Jülide	Sarıeroğlu
 Kahramanmaraş Afyonkarahisar Ankara

	 Murat	Alparslan	 Hasan	Sert	 İsmail	Emrah	Karayel
 Ankara İstanbul Kayseri

	 Hüsnüye	Erdoğan	 İshak	Gazel
 Konya Kütahya

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/272)

ESAS Plan ve Bütçe Komisyonu 

TALİ
Anayasa Komisyonu
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
Milli Savunma Komisyonu

GENEL GEREKÇE
Mevzuatta yer alan 31/12/2015 tarihinde sona eren bazı uygulamaların süresinin uzatılması, 

sözleşmeli erbaş ve erlerin maaşlarının diğer kamu görevlilerinde olduğu gibi memur maaş katsayıları 
ile hesaplanması, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak öğretmen atamalarında kullanılmak 
üzere kadro ihdas edilmesi ve kamu payı %50’den az olan ve Borsa İstanbulda işlem gören şirketlerin 
Sayıştayca denetlenme esaslarının belirlenmesi amacıyla bu Kanun Teklifi hazırlanmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 30 uncu maddesinde öğretim üyelerinin çalışma 

yaş haddi 67 yaş olarak belirlenmiştir. Anılan Kanunun geçici 55 inci maddesinde ise söz konusu yaş 
sınırı 1/3/2006 tarihli ve 5467 sayılı, 17/5/2007 tarihli ve 5662 sayılı, 22/5/2008 tarihli ve 5765 sayılı 
kanunlarla kurulan Devlet üniversitelerinde görev alan öğretim üyeleri açısından 31 Aralık 2015 
tarihine kadar yetmiş iki yaşın doldurulduğu tarih olarak belirlenmiştir. Söz konusu Kanunun uygulama 
süresi Aralık ayı sonu itibarıyla sona erecektir. Madde ile kapsama dahil üniversiteler için getirilen 
uygulama süresinin uzatılması amaçlanmaktadır.

Madde 2- Madde ile; Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesine ilişkin olarak Anayasa Mahkemesinin 
4/12/2014 tarihli ve E: 2013/114, K: 2014/184 sayılı iptal Kararı üzerine, kamu payı %50’den az olan ve 
Borsa İstanbulda işlem gören şirketlerin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasasına ilişkin mevzuat uyarınca 
yapılan bağımsız denetim sonucunda düzenlenen bağımsız denetim raporlarının Sayıştaya gönderilmesi ve 
Sayıştayın, kendisine sunulan bağımsız denetim raporları üzerinden değerlendirme yaparak hazırlayacağı 
raporu Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunması yönünde düzenleme yapılmaktadır.

Madde 3- 6111 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinin yürürlüğe girmesi ile bölgeler ve iller 
arasında adil olmayan uygulamalar ortadan kaldırılmış, yatırımların önündeki en önemli engeller 
arasında yer alan yüksek kira bedellerinde düşme sağlanmış ve kiraya verilme işlemleri daha hızlı bir 
şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu uygulama sonucunda kiralama işlemlerine, web tabanlı bir program 
ile düzenli ve standart uygulama getirilmiştir. Madde ile; uygulamanın devamı sağlanarak sektörde 
yaşanması muhtemel sorunlar önlenmesi amacıyla söz konusu düzenlemenin süresi uzatılmaktadır.

Madde 4- Madde ile; sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının yükseköğrenim öğrencilerine 
burs verilmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilerden şartlı bağış almalarına ilişkin süre 31/12/2020 
tarihine kadar uzatılmaktadır.

Madde 5- Türk Silahlı Kuvvetlerinde 6191 sayılı Kanun hükümleri uyarınca sözleşmeli olarak 
istihdam edilen erbaş ve erler, memur ve diğer kamu görevlileri gibi sosyal güvenlik yönünden 5510 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olmalarına rağmen maaşları, 
brüt asgari ücret esas alınarak belirlenmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilen subay, 
astsubay ve uzman erbaşlar da dahil kamu görevlilerinin mali hakları memur aylık katsayıları esas 
alınarak düzenlenmiştir. Madde ile; tüm kamu görevlilerinin mali haklarında yapılan artışlar konusunda 
uygulama birliğinin sağlanması ve mali hakların kurum içi hiyerarşik yapıya uyumunun muhafaza 
edilebilmesi bakımından söz konusu personelin mali haklarının da memur aylık katsayısının esas 
alınmak suretiyle belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Madde 6- 6552 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ek 8 inci 
madde eklenmiş olup bu madde; 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi 
kapsamında gerçekleştirilecek personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, ihale öncesi ilgili 
kurumlardan uygun görüş alınmasını ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları ile ilgili 
sözleşmelerinin uygulanması sürecinde yer alan görevlilerin sorumlulukları ve bunlar hakkındaki idari 
yaptırımları düzenlemektedir. Maddenin üçüncü fıkrası, görevlilerin sorumlulukları ve idari yaptırımlar 
ile ilgili hükümleri içermektedir. Bu fıkranın yürürlük tarihi 6645 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi 
ile 31/12/2015 olarak belirlenmiştir. Madde ile, bahse konu fıkranın yürürlük tarihinin 30/6/2016 
şeklinde değiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 7- Madde ile; 12.500 adet öğretmen kadrosunun ihdas edilmesi öngörülmektedir.
Madde 8- Yürürlük maddesidir.
Madde 9- Yürütme maddesidir.
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
	 Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi
	 Plan	ve	Bütçe	Komisyonu	 25/12/2015
	 Esas	No:	2/272
	 Karar	No:	4

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2/272 esas numaralı “Yükseköğretim	Kanunu	ile	Bazı	Kanun	ve	Kanun	Hükmünde	Kararnamelerde	

Değişiklik	 Yapılmasına	Dair	Kanun	Teklifi” Komisyonumuzun 25/12/2015 tarihinde yaptığı 4 üncü 
birleşiminde görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur.

1. GİRİŞ
2/272 esas numaralı “Yükseköğretim	Kanunu	ile	Bazı	Kanun	ve	Kanun	Hükmünde	Kararnamelerde	

Değişiklik	 Yapılmasına	 Dair	 Kanun	 Teklifi” 22/12/2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulmuştur. Teklif, Başkanlıkça 22/12/2015 tarihinde esas komisyon olarak 
Komisyonumuza, tali komisyon olarak Anayasa, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Milli 
Savunma Komisyonlarına havale edilmiştir.

Komisyonumuzun 25/12/2015 tarihinde yaptığı 4’üncü birleşiminde; Hükümeti temsilen Milli 
Savunma Bakanı İsmet YILMAZ, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 
Adalet Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, 
Sayıştay Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı temsilcilerinin 
katılımıyla 2/272 esas numaralı Kanun Teklifinin görüşmeleri gerçekleştirilmiştir.

2. KANUN TEKLİFİNDE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER
- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 30 uncu maddesinde öğretim üyelerinin çalışma yaş 

haddi 67 yaş olarak belirlenmiş; ancak 2006, 2007 ve 2008 yıllarında kurulan Devlet üniversitelerinde 
görev alan öğretim üyeleri açısından emeklilik yaş sınırının 21/12/2015 tarihine kadar 72 olarak 
uygulanmasına dair geçici bir uygulamaya geçilmiştir. Bu düzenlemenin süresi “yeni bir düzenleme 
yapılıncaya kadar” uzatılmaktadır.

- Kamu payı %50’den az olan ve Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin Türk Ticaret Kanunu 
ve sermaye piyasasına ilişkin mevzuat uyarınca yapılan bağımsız denetim sonucunda düzenlenen 
bağımsız denetim raporlarının Sayıştay’a gönderilmesi hususu düzenlenmektedir. Ayrıca Sayıştay’ın, 
kendisine sunulan bu bağımsız denetim raporları üzerinden değerlendirme yaparak hazırlayacağı 
raporu TBMM’nin bilgisine sunması yönünde düzenleme yapılmaktadır.

- Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmesi 
amacıyla gerçek ve tüzel kişilerden şartlı bağış almalarına ilişkin süre 31/12/2020 tarihine kadar 
uzatılmaktadır.

- Kamu görevlilerinin maaş hesaplamaları “memur aylık katsayısı” esas alınarak yapılmaktadır. 
Oysaki sözleşmeli erbaş ve erlerin maaş hesaplamasında 6191 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin üçüncü 
ve beşinci fıkrasında “onaltı yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret brüt tutarı” esas alınmıştır. 
Yapılan düzenlemeyle sözleşmeli erbaş ve erlerin maaş hesaplanmasında memur aylık katsayısının esas 
alınması öngörülmektedir. 
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- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ek 8 inci maddesi, mezkur kanunda tanımlanan hizmetlerde 
gerçekleştirilecek personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, ihale öncesi ilgili kurumlardan 
uygun görüş alınmasını  düzenlemektedir. Ayrıca maddenin üçüncü fıkrası görevlilerin sorumlulukları 
ve idari yaptırımlar ile ilgili cezai hükümleri  içermektedir. Bu fıkranın yürürlük tarihi 6645 sayılı 
Kanunun geçici 1 inci maddesi ile 31/12/2015 olarak belirlenmiştir. Yapılan düzenlemeyle, bahse konu 
fıkranın yürürlük tarihinin 30/6/2016 şeklinde değiştirilmesi öngörülmektedir.

- Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak öğretmen atamalarında kullanılmak üzere 12.500 
adet öğretmen kadrosunun ihdas edilmesi öngörülmektedir.

3. KOMİSYONUMUZDA TEKLİFİN GENELİ ÜZERİNDE YAPILAN GÖRÜŞMELER
Kanun Teklifinin geneli üzerinde yapılan görüşmelerde Komisyon üyesi Milletvekilleri tarafından;
- Farklı konuları ihtiva eden ve konu bütünlüğü bulunmayan birçok düzenlemenin tek bir kanun 

teklifi ile TBMM’ye sunulduğu, bu tür düzenlemelerin yasama kalitesini ve verimliliğini ciddi 
ölçüde azalttığı, farklı ihtisas komisyonlarının görev alanlarına giren konulara ilişkin düzenlemelerin 
ilgili komisyonlarda görüşülmesinin gerektiği, aksi takdirde konuların yeterince ve derinlemesine 
tartışılmadan yasalaştığı,  

- Sermayesindeki kamu payının yüzde 50’den daha az olan şirketlerin Sayıştay denetimine ilişkin 
6085 sayılı Kanunda yer alan hükmün Anayasa Mahkemesince iptal edildiği, getirilen düzenlemenin 
etraflıca tartışılarak olgunlaştırması gerektiği, bu hükmün yıl sonuna yetiştirilmesi gereken acil bir 
düzenleme olmadığı, 

- Öğretim görevlisi istihdamında farklı uygulamaların olduğu, öğretim görevlisi yetiştirme 
programının kaldırıldığı ve sistemde bir belirsizlik yaşandığı, son dönemde açılan birçok üniversitenin 
ders verecek öğretim görevlisi bulamadığı, yeni açılacak üniversiteler planlanırken istihdam edilecek 
öğretim görevlilerinin de eş zamanlı olarak planlanması gerektiği, aksi takdirde yaşlı öğretim 
görevlilerinin çalışabilmesine yönelik bu tür düzenlemelerin yürürlük tarihinin sürekli uzatılması 
gerekeceği,

şeklindeki görüş ve eleştirilerin ardından Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda;
- Teklif ile getirilen düzenlemelerde yıl sonuna yetişmesi gereken ve kanunen süresi dolmak üzere 

olan hükümlerin yer aldığı, bu nedenle teklifin aslında konu olarak anlamlı bir bütünlüğünün olduğu, 
teklifin TBMM Başkanlığınca tali komisyonlara havale edildiği, 

- Sermayesindeki kamu payı yüzde 50’den az olan şirketlerin Sayıştay’ca denetlenmesine ilişkin 
iptal edilen hüküm için Mahkeme kararına göre yeni bir kanuni düzenleme yapılması amacıyla 
dokuz ay mühlet verildiği, Anayasa Mahkemesinin kararına uygun olacak şekilde maddenin yeniden 
düzenlendiği, şirketlerin kamuya açık şirketler olduğu, yapılacak denetimlerin bağımsız denetimler 
olacağı, böylece şeffaf ve hesap verilebilir bir sürecin işleyeceği, 

- Üniversitelere öğretim görevlisi yetiştirme programının (ÖYP) bu dönem için sonlandırıldığı, 
ancak bunun gelecekte tekrar başlatılmayacağı anlamına gelmediği, ÖYP’den geri dönüşlerin başladığı, 
çok sayıda öğretim görevlisinin doktora programlarını tamamladığı, bu anlamda üniversitelerin öğretim 
görevlisi ihtiyacının karşılanmasında ÖYP’den ciddi anlamda istifade edildiği,

ifade edilmiştir.
4. KOMİSYONUN MADDELER HAKKINDA KARARI
Teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin ardından 2/272 esas numaralı Kanun Teklifinin 

maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Kanun Teklifi, aşağıdaki değişiklikler yapılmak suretiyle kabul edilmiştir.
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Yeni Madde 1
Er ve erbaşların harçlıklarının hesaplanmasında esas alınan ve halen uygulanmakta olan gösterge 

rakamlarının artırılmasını öngören bir düzenleme Teklif metnine yeni çerçeve 1 inci madde olarak 
eklenmiştir.

Yeni Madde 2
Kıbrıs’ta bulunan er ve erbaşların harçlıklarının hesaplanmasında esas alınan ve halen 

uygulanmakta olan gösterge rakamlarının artırılmasını öngören bir düzenleme Teklif metnine yeni 
çerçeve 2 nci madde olarak eklenmiştir.

Yeni Madde 3
Askeri öğrencilerin harçlıklarının hesaplanmasında esas alınan ve halen uygulanmakta olan 

gösterge rakamlarının artırılmasını öngören bir düzenleme Teklif metnine yeni çerçeve 3 üncü madde 
olarak eklenmiştir.

Yeni Madde 4
2003 öncesi ve sonrası göreve başlayan astsubayların başlangıç derece-kademeleri ile eğitim 

seviyelerine bağlı olarak yapılacak intibak işlemlerinde paralellik sağlanması ve bu intibak 
düzenlemesinin daha önce emekli olan personel ile 926 sayılı Kanunun Geçici 32 nci maddesi 
hükümlerinden yararlandırılan personel hakkında da uygulanmasını öngören bir düzenleme Teklif 
metnine yeni çerçeve 4 üncü madde olarak eklenmiştir.

Madde 1
Teklifin çerçeve 1 inci maddesi, kapsama dâhil üniversiteler için getirilen öğretim görevlilerinin 

yaş haddinin 72 olarak uygulanmasına yönelik sürenin 31 Aralık 2016 tarihine kadar uzatılmasını 
sağlayacak şekilde madde metninin değiştirilmesi suretiyle yeni çerçeve 5 inci madde olarak kabul 
edilmiştir.

Madde 2
Teklifin çerçeve 2 nci maddesi öngörülen düzenlemenin daha ayrıntılı değerlendirilmesini teminen 

metinden çıkarılmıştır.
Madde 3
Teklifin çerçeve 3 üncü maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 6111 sayılı Kanunun Geçici 12 nci 

maddesinin birinci fıkrasında geçen “1/1/2021” ibaresinin “1/1/2017” şeklinde değiştirilmesi suretiyle 
yeni çerçeve 6 ncı madde olarak kabul edilmiştir.

Madde 4
Teklifin çerçeve 4 üncü maddesinde geçen “31/12/2020” ibaresinin “31/12/2016” şeklinde 

değiştirilmesi suretiyle yeni çerçeve 7 nci madde olarak kabul edilmiştir.
Madde 5
Teklifin çerçeve 5 inci maddesi yeni çerçeve 8 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Madde 6
Teklifin çerçeve 6 ncı maddesi yeni çerçeve 9 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Madde 7
Teklifin çerçeve 7 nci maddesi yeni çerçeve 10 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Madde 8
Teklifin yürürlüğe ilişkin 8 inci maddesi metin içinde yapılan değişiklikler doğrultusunda yeniden 

düzenlenmek suretiyle 11 inci madde olarak kabul edilmiştir.
Madde 9
Teklifin yürütmeye ilişkin 9 uncu maddesi 12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.



‒ 9 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 12)

5. ÖZEL SÖZCÜLER 
İçtüzüğün 45 inci maddesi uyarınca Teklifin Genel Kurul’daki görüşmelerinde Komisyonumuzu 

temsil etmek üzere, Adana Milletvekili Mehmet Şükrü ERDİNÇ, Eskişehir Milletvekili Emine Nur 
GÜNAY, Giresun Milletvekili Cemal ÖZTÜRK, İstanbul Milletvekili Şirin ÜNAL, Kars Milletvekili 
Yusuf Selahattin BEYRİBEY, Kırşehir Milletvekili Mikail ARSLAN ve Nevşehir Milletvekili Ebubekir 
GİZLİGİDER özel sözcüler olarak seçilmiştir.

 Başkan Başkanvekili Sözcü
	 Süreyya	Sadi	Bilgiç	 İbrahim	Mustafa	Turhan	 Mehmet	Şükrü	Erdinç
 Isparta İzmir Adana
   (Bu raporun özel sözcüsü)
 Katip Üye Üye
	 Emine	Nur	Günay	 Bülent	Kuşoğlu	 İbrahim	Aydın
 Eskişehir Ankara Antalya
 (Bu raporun özel sözcüsü)
 Üye Üye Üye
	 Mustafa	Savaş	 Şahap	Kavcıoğlu	 Lale	Karabıyık
 Aydın Bayburt Bursa
 Üye Üye Üye
	 Ejder	Açıkkapı	 İbrahim	Aydemir	 Cemal	Öztürk
 Elazığ Erzurum Giresun
   (Bu raporun özel sözcüsü)
 Üye Üye Üye
	 Aykut	Erdoğdu	 Erkan	Kandemir	 Garo	Paylan
 İstanbul İstanbul İstanbul
 Üye Üye Üye
	 Şirin	Ünal	 Hamza	Dağ	 Zekeriya	Temizel
 İstanbul İzmir İzmir
 (Bu raporun özel sözcüsü)
 Üye Üye Üye
	 Yusuf	Selahattin	Beyribey	 Mikail	Arslan	 Sami	Çakır
 Kars Kırşehir Kocaeli
 (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü)
 Üye Üye Üye
	 Ebubekir	Gizligider	 Alpaslan	Kavaklıoğlu	 Hikmet	Ayar
 Nevşehir Niğde Rize
 (Bu raporun özel sözcüsü)
 Üye Üye Üye
	 Erhan	Usta	 Mehmet	Habib	Soluk	 Mehmet	Ali	Cevheri
 Samsun Sivas Şanlıurfa
 Üye Üye Üye
	 Yusuf	Beyazıt	 Salih	Cora	 Faruk	Çaturoğlu
 Tokat Trabzon Zonguldak
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI
KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARAR-
NAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 23/2/1961 tarihli ve 257 
sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununun 2 nci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “400”, 
“350” ve “300” ibareleri sırasıyla “1.172”, 
“1.040” ve “910” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 14/7/1964 tarihli ve 500 sayılı 
Kıbrıs’a Gönderilecek Türk Askeri Birliği 
Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli 
İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında 
Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında 
yer alan “800”, “700” ve “600” ibareleri 
sırasıyla “2.344”, “2.080” ve “1.820” şeklinde 
değiştirilmiştir.

MADDE 3- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
143 üncü maddesinin;

a) Birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan 
“teğmen rütbesinin birinci kademe brüt aylığının” 
ibaresi, (b) bendinde yer alan “teğmen rütbesi 
1 inci kademe brüt aylığının” ibaresi ve (c) 
bendinde yer alan “teğmen rütbesi 1’inci kademe 
brüt aylığının” ibaresi ile (e) bendinde yer alan 
“teğmen rütbesinin 1 inci kademe brüt aylığının” 
ibaresi “6.528 gösterge rakamının memur aylık 
katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın” 
şeklinde değiştirilmiştir. 

b) Birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan 
“bu Kanuna ekli EK-VIII/A sayılı Cetvele 
göre hesaplanacak astsubay çavuş rütbesinin 
1 inci kademe brüt aylığının” ibaresi ile ikinci 
fıkrasında yer alan “bu Kanuna ekli EK-VIII/A 
sayılı Cetvele göre hesaplanacak astsubay 
çavuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığının” 
ibaresi “2.680 gösterge rakamının memur aylık 
katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın” 
şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 4– 926 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 38 - EK-VIII sayılı Aylık 
Gösterge Tablosuna tabi astsubaylar EK-VIII/A 
sayılı Aylık Gösterge Tablosuna, EK-VIII/B 
sayılı Aylık Gösterge Tablosuna tabi astsubaylar 
EK-VIII/C sayılı Aylık Gösterge Tablosuna 
intibak ettirilir. Bu kapsamda yapılacak intibak 
işlemi mevcut derece ve kademelerine; ortaokul, 
lise ve dengi okul mezunu olan astsubaylara bir 
derece veya bunlardan birinci dereceye gelmiş 
olanlara üç kademe, iki yıl süreli yükseköğrenimi 
tamamlamış olan astsubaylara iki kademe, 
üç yıl süreli yükseköğrenimi tamamlamış 
olan astsubaylara bir kademe, dört yıl süreli 
yükseköğrenimi tamamlamış olan astsubaylara 
iki kademe ve EK-VIII ve EK-VIII/B sayılı Aylık 
Gösterge Tablolarına tabi iken 109 uncu madde 
hükümlerine göre subay naspedilmiş olanlara iki 
kademe ilave edilmek suretiyle yapılır.

Lise ve dengi okul mezunları ile iki yıl 
süreli yükseköğrenimi tamamlamış olanlardan 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra en 
az dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğrenimi 
bitirenler hakkında bir defaya mahsus olmak 
üzere bulundukları derece ve kademeye iki 
kademe ilave edilerek intibak yapılır. 

Bu maddeye göre intibak işlemi yapılanlar 
hakkında 137 nci maddenin intibaka ilişkin 
hükümleri uygulanmaz.

Bu maddenin birinci fıkrası, emekli 
oldukları tarihteki öğrenim durumları esas 
alınmak suretiyle, EK-VIII ve EK-VIII/B sayılı 
Aylık Gösterge Tablolarına tabi olan astsubaylar 
ile bunlardan 109 uncu madde hükümlerine 
göre subay naspedilmiş olanlardan bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce bu görevleri 
üzerinden emekli, adi malullük veya vazife 
malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar 
için de uygulanır. 
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MADDE 1- 4/11/1981 tarihli ve 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 55 inci 
maddesinin ikinci fıkrasının başına “Yeni bir 
düzenleme yapılıncaya kadar,” ibaresi eklenmiş 
ve aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten 
kaldırılmıştır.

MADDE 2- 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı 
Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.

“(4) Kamu payı %50’den az olan ve Borsa 
İstanbulda işlem gören şirketlere ilişkin ilgili 
mevzuatı uyarınca düzenlenen bağımsız denetim 
raporları Sayıştaya gönderilir. Sayıştay, kendisine 
sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak 
hazırlayacağı raporu Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin bilgisine sunar.”

MADDE 3- 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı 
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanununun geçici 12 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 12- (1) 1/1/2021 tarihine 
kadar, Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünün mülkiyetinde veya Devletin 
hüküm ve tasarrufu altında bulunan deniz ve 
içsularda veya bu yerlerden su alınarak karada 
yapılacak su ürünleri üretim tesislerinde veya bu 
alanları ıslah etmek suretiyle projeye dayalı olarak 

Bu madde uyarınca yapılacak intibak ve 
buna bağlı ödemeler üç ay içinde sonuçlandırılır. 
Bu kapsamda emeklilik keseneği veya kurum 
karşılığı veya sigorta primi (genel sağlık sigortası 
primi dâhil) çalışan ve işveren paylarında 
oluşacak fark tutarı; gecikme cezası, gecikme 
zammı veya faiz uygulanmaksızın, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde 
ilgili kurumlar tarafından Sosyal Güvenlik 
Kurumuna ödenir.

Bu maddenin uygulanması nedeniyle geriye 
yönelik olarak herhangi bir ödeme yapılmaz.

MADDE 5- 4/11/1981 tarihli ve 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 55 inci 
maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer 
alan “31 Aralık 2015” ibaresi “31 Aralık 2016” 
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı 
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanununun geçici 12 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 12- (1) 1/1/2017 tarihine 
kadar, Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünün mülkiyetinde veya Devletin 
hüküm ve tasarrufu altında bulunan deniz ve 
içsularda veya bu yerlerden su alınarak karada 
yapılacak su ürünleri üretim tesislerinde veya bu 
alanları ıslah etmek suretiyle projeye dayalı olarak 
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yapılacak su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında 
ihtiyaç duyulan su ve su alanları ile deniz ve 
içsulardaki su ürünleri istihsal hakkının kira 
teknik şartları, süreleri ve yıllık bedelleri, üretim 
yerlerinin özellikleri dikkate alınarak Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığınca tespit edilir. Bu 
yerler, gerçek veya tüzel kişilere, gelirleri il özel 
idarelerine, il özel idareleri kaldırılan illerde ise 
genel bütçeye ait olmak üzere, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı tarafından kiraya verilir. 
Projeli olarak yapılacak yatırımlarda ihtiyaç 
duyulacak karasal alanların kiralama işlemleri 
bu madde hükümleri çerçevesinde taşınmazın 
maliki kuruluş tarafından yapılır. Bu maddenin 
uygulamasına ve kiralamalara ilişkin usul ve 
esaslar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 4- 6111 sayılı Kanunun geçici 
14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“31/12/2015” ibaresi “31/12/2020” şeklinde 
değiştirilmiştir.

MADDE 5- 10/3/2011 tarihli ve 6191 
sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 7 nci 
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “onaltı 
yaşından büyükler için belirlenen asgari 
ücret brüt tutarının” ibaresi “15.330 gösterge 
rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı 
sonucu bulunacak tutarın” şeklinde ve beşinci 
fıkrasında yer alan “onaltı yaşından büyükler için 
uygulanmakta olan brüt asgari ücret tutarının” 
ibaresi “15.330 gösterge rakamının memur aylık 
katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın” 
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- 4/4/2015 tarihli ve 6645 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 
1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“31/12/2015” ibaresi “30/6/2016” şeklinde 
değiştirilmiştir.

yapılacak su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında 
ihtiyaç duyulan su ve su alanları ile deniz ve 
içsulardaki su ürünleri istihsal hakkının kira 
teknik şartları, süreleri ve yıllık bedelleri, üretim 
yerlerinin özellikleri dikkate alınarak Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığınca tespit edilir. Bu 
yerler, gerçek veya tüzel kişilere, gelirleri il özel 
idarelerine, il özel idareleri kaldırılan illerde ise 
genel bütçeye ait olmak üzere, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı tarafından kiraya verilir. 
Projeli olarak yapılacak yatırımlarda ihtiyaç 
duyulacak karasal alanların kiralama işlemleri 
bu madde hükümleri çerçevesinde taşınmazın 
maliki kuruluş tarafından yapılır. Bu maddenin 
uygulamasına ve kiralamalara ilişkin usul ve 
esaslar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 7- 6111 sayılı Kanunun geçici 
14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“31/12/2015” ibaresi “31/12/2016” şeklinde 
değiştirilmiştir.

MADDE 8- 10/3/2011 tarihli ve 6191 
sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 7 nci 
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “onaltı 
yaşından büyükler için belirlenen asgari 
ücret brüt tutarının” ibaresi “15.330 gösterge 
rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı 
sonucu bulunacak tutarın” şeklinde ve beşinci 
fıkrasında yer alan “onaltı yaşından büyükler için 
uygulanmakta olan brüt asgari ücret tutarının” 
ibaresi “15.330 gösterge rakamının memur aylık 
katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın” 
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- 4/4/2015 tarihli ve 6645 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 
1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“31/12/2015” ibaresi “30/6/2016” şeklinde 
değiştirilmiştir.
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MADDE 7- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı 
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye 
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 3- (1) Ekli (1) sayılı listede 
yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel 
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir.”

MADDE 8- Bu Kanunun;
a) 1 inci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı 

maddeleri 1/1/2016 tarihinde, 
ç) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür.

MADDE 10- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı 
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye 
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 3- (1) Ekli (1) sayılı listede 
yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel 
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Millî Eğitim 
Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir.”

MADDE 11- Bu Kanunun; 
a) 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 

7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeleri 1/1/2016 
tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 
MADDE 12- Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür.
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