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 T.C.
	 Başbakanlık
	 Kanunlar	ve	Kararlar
	 Genel	Müdürlüğü	 5/1/2017
	 Sayı:	31853594-101-1354-111

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu’nca 27/12/2016 tarihinde kararlaştırılan “Türk-Japon 

Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kuruluşu Hakkında Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte 
gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

  Binali	Yıldırım
  Başbakan

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(1/803)

ESAS Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 

TALİ Plan ve Bütçe Komisyonu

GENEL GEREKÇE
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti arasında, 3/5/2013 tarihinde Türkiye 

Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Stratejik Ortaklık Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri ve 7/1/2014 
tarihinde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair İşbirliği Muhtırası 
imzalanmıştır. Bu Bildiri ve Muhtıra çerçevesinde, Türkiye ile Japonya arasında bilimsel ve teknolojik 
işbirliğinin teşvik edilmesi ve iki ülke arasındaki akademik değişimlerin ilerletilmesi, akademik ve 
araştırma mükemmeliyeti bakımından bir merkez olması amacıyla, 30/6/2016 tarihinde “Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk-Japon Bilim 
ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma” imzalanmış ve 19/8/2016 tarihli ve 6742 
sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuştur. Anlaşmanın 1 inci maddesinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından kabul edilecek Kanun ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin kurulması 
öngörülmüştür. Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ve bu Üniversitenin resmi bütçesine 
katkı sağlamak, devamlı gelişimini desteklemek üzere Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
Vakfının kuruluşunu sağlamak amacıyla bu Kanun Tasarısı hazırlanmıştır.
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MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Madde ile, Kanunun amaç ve kapsamı düzenlenmiştir. Buna göre Kanunun amacı, 

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Vakfının 
kurulmasını düzenlemektir.

MADDE 2- Madde ile, Anlaşmaya dayalı olarak faaliyet göstermek üzere kamu tüzel kişiliğine 
sahip Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
Vakfının kuruluşu düzenlenmiştir.

MADDE 3- Madde ile, Kanun metninde geçen kısaltmaları açıklığa kavuşturmak amacıyla 
düzenleme yapılmıştır.

MADDE 4- Madde ile, Üniversitenin gelir kaynakları ve Üniversiteye tanınan muafiyetler 
düzenlenmiştir.

Üniversitenin gelir kaynakları; Hazine yardımı, Vakıf tarafından sağlanan destekler, Üniversite ve 
Vakıf şirketlerinin elde ettiği gelirlerden ayrılan pay, Üniversiteye yapılan yardımlar, alınacak harç ve 
ücretler, taşınır ve taşınmazlardan elde edilen gelirler, bağışlar ve diğer gelirlerden oluşmaktadır.

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Üniversiteye makbuz karşılığında yapılan 
bağış ve yardımların, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde 
gelirden veya kurum kazancından indirileceği düzenlenmiştir.

Üniversite tarafından binek araçları hariç ithal edilen her türlü araç-gereç, makine, cihaz, malzeme, 
ürün ve bunların yedek parçaları ile yayının yurda girişi ve her türlü geçici depolama, antrepo ve 
ardiye ücretlerinin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç, gümrük vergisinden, düzenlenen 
kağıtların damga vergisinden ve ücretten istisna olduğu düzenlenmiştir.

Üniversitenin, elde ettiği gelirleri dolayısıyla iktisadi işletmeler hariç kurumlar vergisinden, 
Harçlar Kanunu uyarınca alınan harçlardan, Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi, harç 
ve katılma payından, düzenlenen kağıtlar bakımından damga vergisinden, kendisine yapılan bağış 
ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak 
vergisinden, taşıtları dolayısıyla motorlu taşıtlar vergisinden muaf olduğu düzenlenmiştir.

Üniversitenin, merkezi yönetim bütçesine dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali 
muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynı şekilde yararlanacağı düzenlenmiştir.

Üniversitenin, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisinden muaf olduğu düzenlenmiştir.

MADDE 5- Madde ile, Vakfın gelirleri ve muafiyetleri düzenlenmiştir.

Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışında iktisadi işletme veya sermaye şirketi 
kurabileceği, devralabileceği ve bunlara ortak olabileceği düzenlenmiştir.

Vakfın gelirleri şu şekilde düzenlenmiştir:

-  Vakıf şirketlerinin gelirlerinden Mütevelli Heyeti onayıyla vakfa aktarılan paylar.

-  Ulusal ve uluslararası fonlardan aktarılan hibeler de dahil olmak üzere her türlü şartlı, şartsız 
bağışlar ile yardımlar.

-  Yurtiçi ve yurtdışı her türlü ürün, hizmet, taşınır, taşınmaz, irat ve vasiyet bağışları ile ayni ve 
nakdi yardımlar.

-  Vakıf faaliyetlerinden elde edilen muhtelif gelirler. 

-  İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanan gelirler.
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-  Vakıf taşınır ve taşınmaz varlıkları ile diğer haklarının değerlendirilmesi ile sağlanan gelirler.

-  Türk ve Japon hükümetleri tarafından yapılacak ayni ve nakdi yardımlar.

- Diğer gelirler.

Vakfın, elde ettiği gelirleri dolayısıyla iktisadi işletmeler hariç kurumlar vergisinden, faaliyetleri 
dolayısıyla yapılan işlemler yönünden Harçlar Kanunu uyarınca alınan harçlardan, Belediye Gelirleri 
Kanunu gereğince alınan vergi, harç ve katılma payından, düzenlenen kağıtlar bakımından damga 
vergisinden, kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip 
olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak vergisinden, taşıtları dolayısıyla motorlu taşıtlar vergisinden 
muaf olduğu düzenlenmiştir.

Vakfın, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara diğer kanunlarla tanınan vergi, resim 
ve harç istisnalarından yararlanacağı düzenlenmiştir.

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Vakfa makbuz karşılığında yapılan bağış ve 
yardımların, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya 
kurumlar vergisi çerçevesinde gelirden veya kurum kazancından indirilebileceği düzenlenmiştir.

MADDE 6- Madde ile, Üniversite tarafından kurulan şirketler ile doğrudan veya dolaylı olarak pay 
sahipliği nedeniyle bunlara tabi hale gelen bağlı ortaklıkları ve iştirakleri hakkında uygulanmayacak 
hükümler düzenlenmiştir.

MADDE 7- Madde ile, Üniversitenin bütçesinin hazırlanması, yürürlüğe konulması, uygulanması, 
muhasebeleştirilmesi, kesin hesap ve faaliyet raporlarının hazırlanması ve ibrası ile ihale usulleri, iç 
kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesi, Üniversitenin şirketleri ve Vakıfla mali ilişkisi ve mali 
yönetime ilişkin diğer hususların Üniversite tarafından düzenleneceği öngörülmüştür.

GEÇİCİ MADDE 1- Madde ile, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde 
Üniversitenin ve Vakfın kuruluş işlemlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinden gerekli 
ödeneğin aktarılacağı ve Üniversitenin kurulması için arazi tahsisi düzenlenmiştir.

MADDE 8- Yürürlük maddesidir.

MADDE 9- Yürütme maddesidir.
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Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

	 Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi
	 Milli	Eğitim,	Kültür,	Gençlik	ve
	 Spor	Komisyonu		 14/06/2017
	 Esas	No:	1/803
	 Karar	No:	7

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Bakanlar Kurulunca 05/01/2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 
ve Başkanlıkça 11/01/2017 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza; tali komisyon olarak 
da Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 1/803 esas numaralı “Türk-Japon Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesinin Kuruluşu Hakkında Kanun Tasarısı”, Komisyonumuzun 12/06/2017 tarihinde yaptığı 
toplantıda Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz ile Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, 
Maliye Bakanlığı, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Milli 
Savunma Bakanlığı ve kamu kurumları temsilcilerinin katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür.

1/803 esas numaralı Kanun Tasarısı ile, Türkiye ve Japonya arasında bilimsel ve teknolojik 
işbirliğinin teşvik edilmesi ve iki ülke arasındaki akademik değişimlerin ilerletilmesi, akademik ve 
araştırma mükemmeliyeti bakımından bir merkez olması amacıyla Türk-Japon Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesinin ve bu üniversitenin resmi bütçesine katkı sağlamak, devamlı gelişimini desteklemek 
üzere Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Vakfının kuruluşunu sağlamak üzere düzenlemeler 
yapılmıştır. Tasarı ile ayrıca, üniversitenin gelir kaynakları ve üniversiteye tanınan muafiyetler ile 
vakfın gelirleri ve muafiyetleri düzenlenmiştir. 

Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde Hükümeti temsilen Milli Eğitim 
Bakanı Sayın İsmet Yılmaz tarafından;

Ø  Türkiye ve Japonya’nın iş birliğiyle özel nitelikli bilim ve teknoloji üniversitesi kurulması 
fikrinin, 2013 yılında Sinop’ta nükleer santral kurulmasına dair Japonya ile yürütülen görüşmelerin 
neticelenmesi safhasında, Sayın Başbakan tarafından Japonya Başbakanı Sayın Abe ile görüşmelerinde 
gündeme getirildiği; bilim ve teknoloji ağırlıklı, yüksek nitelikli bir üniversitenin kurulması konusunda 
iki başbakanın mutabık kaldığı,

Ø  Üniversite projesinin 3 Mayıs 2013 tarihinde Ankara’da kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti 
ile Japonya Arasında Stratejik Ortaklık Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri ve 7 Ocak 2014 tarihinde 
Tokyo’da imzalanan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair İşbirliği 
Muhtırasıyla yazılı mutabakata dönüştürüldüğü,

Ø  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk-
Japon Bilim Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı ile 
Japonya Büyükelçisi tarafından 29 Haziran 2016 tarihinde Ankara’da imzalandığı,

Ø  Türkiye ve Japonya’nın destek ve katkılarıyla hayata geçirilecek üniversitenin Türk ve Japon 
öğrenciler başta olmak üzere tüm dünyadan başarılı gençleri çekebilecek bir mükemmeliyet merkezi 
olmasının, bilim ve teknoloji alanında üstün nitelikli uzman ve araştırmacılar yetiştirmesinin hedeflendiği; 
bu amaçla üniversitede Türkiye, Japonya ve üçüncü ülkelerden önde gelen akademisyenlerin görev 
yapmasının, öğrenci ve öğretim üyelerinin ileri teknoloji imkânlarından yararlanmasının ve özel 
sektörle çok yönlü ve etkin bir iş birliği yapılmasının öngörüldüğü,
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Ø  Öğrencilerinin çoğunluğunun master ve doktora öğrencisi olacağı; bu kapsamda, yüzde 60-70 
master ve doktora öğrencisi, yüzde 30-40 da lisans öğrencisi alımının düşünüldüğü; öğrenci sayısı 
konusunda yüksek sayıdan ziyade yüksek kaliteye öncelik verileceği,

Ø  Üniversitede ağırlıklı olarak mühendislik ve temel bilimler alanında olmak üzere sosyal ve 
beşeri bilimler fakültelerinin ve değişik konularda ileri araştırma enstitülerinin bulunacağı, 

Ø  Kurulacak olan üniversitenin makul bir süre sonunda dünyanın en itibarlı üniversiteleri 
arasında yer almasının beklendiği; bu çerçevede hazırlanan uluslararası anlaşmada üniversitenin Türk 
ve Japon üniversiteleri sistemlerinin dışında, amaçladığı hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak şekilde 
kurgulandığı,

ifade edilmiştir.

Komisyonumuzda tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde;

Ø  Üniversitenin bütün denetimlerden bağımsız olduğu; YÖK Kanununa tabi olmadığı için 
akademik unvanların verilmesine ilişkin kural ve düzenlemelerin Üniversite Konseyinin onayına tabi 
olarak gerçekleştirileceği; dolayısıyla önemli imtiyazlara sahip olduğu; YÖK’ten bağımsız olmasının 
tekrar değerlendirilmesi ve öğretim dilinin Türkçe olması gerektiği,

Ø  Uluslararası işbirliği ile açılan bir üniversiteye olumsuz bakılmadığı; ancak, Türk tarafına düşen 
görev yükümlülükler çok net çizilirken, Japonya ile ilgili yükümlülüklerin net olmadığı,

Ø  Üniversitenin kurulması için düşünülen Sabiha Gökçen Havaalanına yakın geniş ormanlık 
alanının ne kadarının üniversiteye tahsis edileceğinin açıklanması gerektiği,

Ø  Türkiye’nin Ahmet Yesevi Üniversitesi, Manas Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi gibi 
uluslararası üniversitelerin kurulması meselesinde tecrübeli olduğu; Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin 
bu manada mevzuatta belirlenmiş bir denetim mekanizmasının olmadığı; iki ülkenin yönetmeliğinde 
belirlenmiş 4 kişilik bir denetim kurulunun, her yıl Türk tarafının ve karşı tarafın verdiği katkıları 
değerlendirip usule uygunluğunu denetlediği,

Ø  Kurulacak yeni üniversitenin Türkiye ile Japonya ilişkilerinde ivme kazandıracağı; Japonya’nın 
JICA (Japan International Cooperation Agency) aracılığıyla uluslararası arenada bilim ve kültürü 
yaygınlaştırma konusunda iyi tecrübeleri olduğu,

şeklinde görüş, eleştiri ve değerlendirmeleri müteakiben Hükümeti temsilen Milli Eğitim Bakanı 
İsmet Yılmaz ve Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Sayın Doç. Dr. Yusuf Tekin tarafından yapılan 
açıklamalarda;

Ø  6742 Sayılı Kanunda Japon Hükümetinin üniversiteye laboratuvar malzemelerinin temin 
edilmesi, okul binası inşaatına yardım edilmesi, Japon üniversitelerinden oluşan, teknik bilgi, 
entelektüel destek ve müfredata ilişkin tavsiye verecek bir konsorsiyum oluşturulması ve üniversite 
için işe alım usullerine tabi olarak Japon akademik personelin aday gösterilmesi gibi yükümlülüklerinin 
olduğu; Japon hükümetinin mali desteği de sağlayacağı,

Ø  11 üyeli Üniversite Konseyinin rektörü dâhil 7 üyesinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, 
4 üyesinin Japonya Hükümeti tarafından atanacağı,

Ø  Söz konusu Kanunda Türkiye Cumhuriyetinin bilim ve teknoloji politikaları doğrultusunda 
üniversitenin kendi misyon ve vizyonunu belirleyeceği,

Ø  Kurulacak üniversitenin uluslararası bir üniversite olması sebebiyle dünyada diğer örneklerinde 
görüldüğü gibi kurulu düzenin istisnası bazı haklara sahip olduğu,
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Ø  Türkmenistan’da da Kırgızistan’daki Manas Üniversitesi gibi ulusal mevzuatın dışında ayrıksı 
bir pozisyonda yeni bir üniversitenin kurulması için görüşmelerin yapıldığı; dolayısıyla uluslararası bir 
üniversitenin böyle ayrıksı bir pozisyonda olmasının doğal olduğu,

Ø  Kurulacak üniversitenin YÖK ile idari anlamda ilişkilerinin olmayacağı ancak bir devlet 
üniversitesi olduğu için Türkiye’deki mevzuata göre öğrenci alınması ve ücretle ilgili konuların da 
diğer devlet üniversitelerinde olduğu gibi gerçekleşeceği,

ifade edilmiştir.

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerin tamamlanmasını müteakip maddeleri üzerinde 
görüşmelere geçilmesi kabul edilmiştir.

Tasarı aşağıdaki şekilde kabul edilmiştir.

Ø   1, 2, 3 ve 4’üncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Ø  5’inci maddeye üniversitenin kurulmasını müteakip vakfın kurulması ve tescili ile Türk Medeni 
Kanunu hükümlerine göre vakfın amacı, faaliyetleri, malvarlığı, organları, oluşumu ve görevlerinin 
vakıf senedinde yer alacağına ilişkin düzenleme eklenmiştir. 

Ø  6’ncı ve 7’nci maddeler aynen kabul edilmiştir.

Ø  Geçici 1’inci madde, üniversitenin kurulabilmesine imkan sağlayacak nitelikte ve büyüklükte 
bir arazinin tahsis edilmesi amacıyla değişiklikle kabul edilmiştir. 

Ø  8’inci ve 9’uncu maddeler aynen kabul edilmiştir.

Tasarının maddeleri üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasını müteakip Tasarının tümü oy 
çokluğu ile kabul edilmiştir.

Ayrıca metnin tamamı kanun dili ve tekniği bakımından gözden geçirilmiş, redaksiyona tabi 
tutulmuştur.

İçtüzük’ün 45’inci maddesi hükmü uyarınca, Tasarının Genel Kurul’daki görüşmelerinde 
Komisyonun temsil edilmesi amacıyla Ankara Milletvekili Ertan Aydın, Kocaeli Milletvekili Mehmet 
Akif Yılmaz ve Sakarya Milletvekili Mustafa İsen özel sözcüler olarak seçilmiştir.  

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 Başkan Başkanvekili Sözcü 

	 Beşir	Atalay	 Burhanettin	Uysal	 Ertan	Aydın	
 Van Karabük Ankara 

   (Bu raporun özel sözcüsü)

 Kâtip Üye Üye

 Mehmet	Akif	Yılmaz	 Zühal	Topcu	 Ceyhun	İrgil
 Kocaeli Ankara Bursa

 (Bu raporun özel sözcüsü)  (Şerhimiz var)

 Üye Üye Üye

	 Kamil	Aydın	 Gaye	Usluer	 Bülent	Yener	Bektaşoğlu
 Erzurum Eskişehir Giresun

  (Şerhimiz var) (Şerhimiz var)
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 Üye Üye Üye

	 Ahmet	Hamdi	Çamlı	 İsmet	Uçma	 Mustafa	Ali	Balbay
 İstanbul İstanbul İzmir

   (Şerhimiz var)

 Üye Üye Üye

	 İmran	Kılıç	 Halil	Etyemez	 Hacı	Ahmet	Özdemir
 Kahramanmaraş Konya Konya

 Üye Üye Üye

	 Leyla	Şahin	Usta	 Mustafa	İsen	 Nazım	Maviş
 Konya Sakarya Sinop

  (Bu raporun özel sözcüsü)
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MUHALEFET ŞERHİ
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 Gaye	Usluer	 Ceyhun	İrgil	 Bülent	Yener	Bektaşoğlu
 Eskişehir Bursa Giresun
  Mustafa	Ali	Balbay
  İzmir
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

TÜRK-JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ
ÜNİVERSİTESİNİN KURULUŞU HAKKINDA 

KANUN TASARISI

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; 

30/6/2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Japonya Hükümeti arasında 
imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye 
Cumhuriyeti’nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmaya 
dayalı olarak Türk-Japon Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi Vakfının kurulmasını düzenlemektir.

Kuruluş
MADDE 2- (1) Anlaşmaya dayalı olarak 

faaliyet göstermek üzere kamu tüzel kişiliğine 
sahip Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
Vakfı kurulmuştur.

Kısaltmalar
MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a)  Anlaşma: 19/8/2016 tarihli ve 6742 sayılı 

Kanun ile onaylanması uygun bulunan Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti 
Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk-Japon 
Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına 
Dair Anlaşmayı,

b)  Üniversite: Türk-Japon Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesini,

c)  Vakıf: Türk-Japon Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi Vakfını,

ifade eder.
Üniversitenin gelir ve muafiyetleri
MADDE 4- (1) Üniversitenin gelirleri şunlardır:
a)  Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 

Anlaşma gereğince yapacağı Hazine yardımı.
b)  Vakıf tarafından sağlanan destekler.
c)  Üniversite ve Vakıf şirketlerinin elde ettiği 

gelirlerden ayrılan pay.
ç) Üniversiteye yapılan yardımlar.

TÜRK-JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ
ÜNİVERSİTESİNİN KURULUŞU HAKKINDA 

KANUN TASARISI

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; 

30/6/2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Japonya Hükümeti arasında 
imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye 
Cumhuriyeti’nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmaya 
dayalı olarak Türk-Japon Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi Vakfının kurulmasını düzenlemektir.

Kuruluş
MADDE 2- (1) Anlaşmaya dayalı olarak 

faaliyet göstermek üzere kamu tüzel kişiliğine 
sahip Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
Vakfı kurulmuştur.

Kısaltmalar
MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a)  Anlaşma: 19/8/2016 tarihli ve 6742 sayılı 

Kanun ile onaylanması uygun bulunan Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti 
Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk-Japon 
Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına 
Dair Anlaşmayı,

b)  Üniversite: Türk-Japon Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesini,

c)  Vakıf: Türk-Japon Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi Vakfını

ifade eder.
Üniversitenin gelir ve muafiyetleri
MADDE 4- (1) Üniversitenin gelirleri şunlardır:
a)  Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 

Anlaşma gereğince yapacağı Hazine yardımı.
b)  Vakıf tarafından sağlanan destekler.
c)  Üniversite ve Vakıf şirketlerinin elde ettiği 

gelirlerden ayrılan pay.
ç) Üniversiteye yapılan yardımlar.
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d) Harç ve ücretler.
e)  Taşınır ve taşınmazlardan elde edilen 

gelirler ile bağış, vasiyet ve diğer gelirler.
(2)  Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri 

tarafından Üniversiteye makbuz karşılığında 
yapılan bağış ve yardımlar, 31/12/1960 tarihli 
ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 13/6/2006 
tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 
hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar 
vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar 
vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek 
şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum 
kazancından indirilir.

(3)  Üniversite tarafından binek araçları hariç 
ithal edilen her türlü araç-gereç, makine, cihaz, 
malzeme, ürün ve bunların yedek parçaları ile 
yayının yurda girişi ve her türlü geçici depolama, 
antrepo ve ardiye ücretleri katma değer vergisi ve 
özel tüketim vergisi hariç, gümrük vergisinden, 
düzenlenen kağıtlar damga vergisinden ve 
ücretten istisnadır.

(4)  Üniversite, elde ettiği gelirleri dolayısıyla 
iktisadi işletmeler hariç kurumlar vergisinden, 
faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden 
2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu 
uyarınca alınan harçlardan, 26/5/1981 tarihli ve 
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince 
alınan vergi, harç ve katılma payından, düzenlenen 
kağıtlar bakımından damga vergisinden, 
kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle 
veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu 
taşınmazları dolayısıyla emlak vergisinden, 
taşıtları dolayısıyla motorlu taşıtlar vergisinden 
muaftır.

 (5)  Üniversite, merkezi yönetim bütçesine 
dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali 
muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan 
aynı şekilde yararlanır.

(6)  Üniversite, Kaynak Kullanımı 
Destekleme Fonu kesintisinden muaftır.

d) Harç ve ücretler.
e)  Taşınır ve taşınmazlardan elde edilen 

gelirler ile bağış, vasiyet ve diğer gelirler.
(2)  Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri 

tarafından Üniversiteye makbuz karşılığında 
yapılan bağış ve yardımlar, 31/12/1960 tarihli 
ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 13/6/2006 
tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 
hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar 
vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar 
vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek 
şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum 
kazancından indirilir.

(3)  Üniversite tarafından binek araçları hariç 
ithal edilen her türlü araç-gereç, makine, cihaz, 
malzeme, ürün ve bunların yedek parçaları ile 
yayının yurda girişi ve her türlü geçici depolama, 
antrepo ve ardiye ücretleri katma değer vergisi ve 
özel tüketim vergisi hariç, gümrük vergisinden, 
düzenlenen kağıtlar damga vergisinden ve 
ücretten istisnadır.

(4)  Üniversite, elde ettiği gelirleri dolayısıyla 
iktisadi işletmeler hariç kurumlar vergisinden, 
faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden 
2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu 
uyarınca alınan harçlardan, 26/5/1981 tarihli ve 
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince 
alınan vergi, harç ve katılma payından, düzenlenen 
kağıtlar bakımından damga vergisinden, 
kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle 
veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu 
taşınmazları dolayısıyla emlak vergisinden, 
taşıtları dolayısıyla motorlu taşıtlar vergisinden 
muaftır.

(5) Üniversite, merkezi yönetim bütçesine 
dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali 
muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan 
aynı şekilde yararlanır.

(6)  Üniversite, Kaynak Kullanımı 
Destekleme Fonu kesintisinden muaftır.
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Vakfın gelirleri ve muafiyetleri
MADDE 5- (1) Vakıf amaçlarını gerçekleş-

tirmek için yurtiçi ve yurtdışında iktisadi işletme 
veya sermaye şirketi kurabilir, devralabilir ve 
bunlara ortak olabilir.

(2) Vakfın gelirleri şunlardır:
a)  Vakıf şirketlerinin gelirlerinden Mütevelli 

Heyeti onayıyla Vakfa aktarılan paylar.
b)  Ulusal ve uluslararası fonlardan aktarılan 

hibeler de dahil olmak üzere her türlü şartlı, 
şartsız bağışlar ile yardımlar.

c) Yurtiçi ve yurtdışı her türlü ürün, hizmet, 
taşınır, taşınmaz, irat ve vasiyet bağışları ile ayni 
ve nakdi yardımlar.

ç) Vakıf faaliyetlerinden elde edilen muhtelif 
gelirler.

d) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklık-
lardan sağlanan gelirler.

e)  Vakıf taşınır ve taşınmaz varlıkları ile 
diğer haklarının değerlendirilmesi ile sağlanan 
gelirler.

f)  Türk ve Japon Hükümetleri tarafından 
yapılacak ayni ve nakdi yardımlar.

g) Diğer gelirler.
(3)  Vakıf, elde ettiği gelirleri dolayısıyla 

iktisadi işletmeler hariç kurumlar vergisinden, 
faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden 
492 sayılı Kanun uyarınca alınan harçlardan, 
2464 sayılı Kanun gereğince alınan vergi, 
harç ve katılma payından, düzenlenen kağıtlar 
bakımından damga vergisinden, kendisine 
yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve 
intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazları 
dolayısıyla emlak vergisinden, taşıtları 
dolayısıyla motorlu taşıtlar vergisinden muaftır.

(4)  Vakıf, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti 
tanınan vakıflara diğer kanunlarla tanınan vergi, 
resim ve harç istisnalarından yararlanır.

(5)  Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri 
tarafından Vakfa makbuz karşılığında yapılan 
bağış ve yardımlar, 193 sayılı Kanun ve 5520 
sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gelir veya 
kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir veya 
kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca 
gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya 
kurum kazancından indirilebilir.

Vakfın gelirleri ve muafiyetleri
MADDE 5- (1) Vakıf amaçlarını gerçekleş-

tirmek için yurtiçi ve yurtdışında iktisadi işletme 
veya sermaye şirketi kurabilir, devralabilir ve 
bunlara ortak olabilir.

(2) Vakfın gelirleri şunlardır:
a)  Vakıf şirketlerinin gelirlerinden Mütevelli 

Heyeti onayıyla Vakfa aktarılan paylar.
b)  Ulusal ve uluslararası fonlardan aktarılan 

hibeler de dahil olmak üzere her türlü şartlı, 
şartsız bağışlar ile yardımlar.

c)  Yurtiçi ve yurtdışı her türlü ürün, hizmet, 
taşınır, taşınmaz, irat ve vasiyet bağışları ile ayni 
ve nakdi yardımlar.

ç) Vakıf faaliyetlerinden elde edilen muhtelif 
gelirler.

d)  İktisadi işletmeler, iştirakler ve 
ortaklıklardan sağlanan gelirler.

e)  Vakıf taşınır ve taşınmaz varlıkları ile 
diğer haklarının değerlendirilmesi ile sağlanan 
gelirler.

f)  Türk ve Japon Hükümetleri tarafından 
yapılacak ayni ve nakdi yardımlar.

g) Diğer gelirler.
(3) Vakıf, elde ettiği gelirleri dolayısıyla 

iktisadi işletmeler hariç kurumlar vergisinden, 
faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden 
492 sayılı Kanun uyarınca alınan harçlardan, 
2464 sayılı Kanun gereğince alınan vergi, 
harç ve katılma payından, düzenlenen kağıtlar 
bakımından damga vergisinden, kendisine 
yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve 
intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazları 
dolayısıyla emlak vergisinden, taşıtları 
dolayısıyla motorlu taşıtlar vergisinden muaftır.

(4) Vakıf, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti 
tanınan vakıflara diğer kanunlarla tanınan vergi, 
resim ve harç istisnalarından yararlanır.

(5) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri 
tarafından Vakfa makbuz karşılığında yapılan 
bağış ve yardımlar, 193 sayılı Kanun ve 5520 
sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gelir veya 
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Uygulanmayacak hükümler
MADDE 6- (1) 10/2/1954 tarihli ve 6245 

sayılı Harcırah Kanunu, 2/1/1961 tarihli ve 195 
sayılı Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair Kanun, 
5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu, 
8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu 
Konutları Kanunu, 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve 
Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı 
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 10/12/2003 
tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu, 3/12/2010 tarihli ve 6085 
sayılı Sayıştay Kanunu, Üniversite ve Üniversite 
tarafından kurulan şirketler ile doğrudan veya 
dolaylı olarak pay sahipliği nedeniyle bunlara 
tabi hale gelen bağlı ortaklıkları ve iştirakleri 
hakkında uygulanmaz.

Düzenleme yetkisi
MADDE 7- (1) Üniversite bütçesinin 

hazırlanması, yürürlüğe konulması, uygulanması, 
muhasebeleştirilmesi, kesin hesap ve faaliyet 
raporlarının hazırlanması ve ibrası ile ihale 
usulleri, iç kontrol sisteminin kurulması ve 
işletilmesi, Üniversitenin şirketleri ve Vakıfla 
mali ilişkisi ve mali yönetime ilişkin diğer 
hususlar Üniversite tarafından düzenlenir.

kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir veya 
kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca 
gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya 
kurum kazancından indirilebilir.

(6)  Vakfın amacı, faaliyetleri, malvarlığı, 
organları, oluşumu ve görevleri vakıf senedinde 
belirlenir. Vakfın kuruluşu, resmi senedi ve Türk 
Medeni Kanunu hükümlerine göre tesciline 
dair işlemler Türk-Japon Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi Konseyi tarafından sonuçlandırılır.

Uygulanmayacak hükümler
MADDE 6- (1) 10/2/1954 tarihli ve 6245 

sayılı Harcırah Kanunu, 2/1/1961 tarihli ve 195 
sayılı Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair Kanun, 
5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu, 
8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu 
Konutları Kanunu, 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve 
Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı 
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 10/12/2003 
tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu, 3/12/2010 tarihli ve 6085 
sayılı Sayıştay Kanunu, Üniversite ve Üniversite 
tarafından kurulan şirketler ile doğrudan veya 
dolaylı olarak pay sahipliği nedeniyle bunlara 
tabi hale gelen bağlı ortaklıkları ve iştirakleri 
hakkında uygulanmaz.

Düzenleme yetkisi
MADDE 7- (1) Üniversite bütçesinin 

hazırlanması, yürürlüğe konulması, uygulanması, 
muhasebeleştirilmesi, kesin hesap ve faaliyet 
raporlarının hazırlanması ve ibrası ile ihale 
usulleri, iç kontrol sisteminin kurulması ve 
işletilmesi, Üniversitenin şirketleri ve Vakıfla 
mali ilişkisi ve mali yönetime ilişkin diğer 
hususlar Üniversite tarafından düzenlenir.
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Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde 
Üniversitenin ve Vakfın kuruluş işlemlerinde 
kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinden 
gerekli ödenek aktarılır.

(2)  İstanbul İli, Pendik İlçesi, Sabiha Gökçen 
Havalimanı bölgesinde, 11/6/1991 tarihinde 
kırkdokuz yıllığına Millî Savunma Bakanlığına 
tahsisli bulunan ve Millî Savunma Bakanlığının 
ihtiyacı dışında kalan uygun alana, Üniversitenin 
kurulması için Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 
izin verilir.

Yürürlük
MADDE 8- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9- (1) Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür.

Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde 
Üniversitenin ve Vakfın kuruluş işlemlerinde 
kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinden 
gerekli ödenek aktarılır.

(2) İstanbul ili, Pendik ilçesi, Sanayii 
Mahallesindeki, ekli Krokiye göre ekte 
koordinatları (ITRF) global koordinat listesinde 
belirlenmiş, orman vasıflılar da dahil olmak üzere 
mülkiyeti hazineye ait taşınmazlar, başka hiçbir 
işleme gerek kalmaksızın Üniversiteye bedelsiz 
olarak tahsis edilmiş sayılır.

Yürürlük
MADDE 8- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9- (1) Bu Kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürütür.

	 Binali	Yıldırım
 Başbakan
 Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı  Başbakan Yardımcısı 
	 N.	Canikli	 M.	Şimşek	 N.	Kurtulmuş
 Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı   Adalet Bakanı 
	 Y.	T.	Türkeş	 V.	Kaynak	 B.	Bozdağ
 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı  Avrupa Birliği Bakanı  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
	 F.	B.	Sayan	Kaya	 Ö.	Çelik	 F.	Özlü
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı 
	 M.	Müezzinoğlu	 M.	Özhaseki	 M.	Çavuşoğlu
 Ekonomi Bakanı  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Gençlik ve Spor Bakanı 
	 N.	Zeybekci	 B.	Albayrak	 A.	Ç.	Kılıç
 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı İçişleri Bakanı
	 F.	Çelik	 B.	Tüfenkci	 S.	Soylu
 Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
	 L.	Elvan	 N.	Avcı	 N.	Ağbal
 Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı
	 İ.	Yılmaz	 F.	Işık	 V.	Eroğlu
 Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
 R.	Akdağ	 A.	Arslan
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