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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

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

Gereğini arz ederiz.

  Mustafa Elitaş
  Kayseri

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/1945)

ESAS Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu  

TALİ
Plan ve Bütçe Komisyonu
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
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Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

 Türkiye Büyük Millet Meclisi
 Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 5/12/2017
 Esas No: 2/1945
 Karar No: 8

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa ELİTAŞ tarafından hazırlanarak 29/11/2017 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça aynı tarihte esas komisyon olarak 
Komisyonumuza; tali komisyon olarak da Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonuna havale edilen 2/1945 esas numaralı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi”, Komisyonumuzun 4/12/2017 tarihinde yaptığı toplantıda Milli Eğitim Bakanı Sayın 
İsmet YILMAZ ile Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sevgi Vakfı, Yunus 
Emre Enstitüsü ile Gözlükçüler Konfederasyonu temsilcilerinin katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür.

2/1945 esas numaralı Kanun Teklifi ile;

Ø Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerdeki gelir vergisi tevkifatının düzenlendiği 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 72’nci maddesinin uygulama süresinin uzatılması, 

Ø Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin adının “Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi” 
şeklinde değiştirilmesi ve mevzuatta Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesine yapılan atıfların Ankara 
Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine yapılmış sayılması amacıyla 2809 sayılı Kanuna geçici madde 
ilave edilmesi,

Ø Ankara’da Sevgi Vakfı tarafından Lokman Hekim Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf 
üniversitesinin kurulması, 

Ø Yaşlılar için gündüzlü bakım merkezlerinin açılması, 

Ø Türk Optisyenlik-Gözlükçüler Birliği ve optisyen-gözlükçüler odalarının ilk oluşumlarına 
açıklık getirilmesi, 

Ø Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti ile Yönetim Kurulunun üye yapısının yeniden belirlenmesi, 
Yunus Emre Vakfı tarafından yurt dışına gönderilen Vakıf personeline hizmet damgalı pasaport 
verilmesi ve Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti ile Yönetim Kurulunun üye yapısı değiştirildiğinden 
Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulunun seçimle görevlendirilen mevcut üyelerinin görevlerinin sona 
ermesi,

öngörülmektedir.
Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde Hükümeti temsilen Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet 

YILMAZ tarafından yapılan açıklamalarda;

Ø Ülkemizin her alanda hedeflerine ulaşabilmesinin, ancak nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli 
insan kaynağıyla mümkün olduğu; bunun için uluslararası alanda rekabetçi bir yüksek eğitim sistemine 
sahip olunması gerektiği,
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Ø Ülkemizde yükseköğretime erişim ve yükseköğretimde okullaşma oranında hedefe ulaşıldığı; 
114 devlet üniversitesi, 67 vakıf üniversitesi ve 5 vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere, toplam 186 
yükseköğretim kurumumuzun (Millî Savunma Üniversitesi ve Türk-Japon Üniversitesi dâhil) mevcut 
olduğu ve öğrenci sayısının da 7 milyon 764 bine ulaştığı, 

Ø Yükseköğretim sistemimizdeki son on yılda yaşanan bu büyüme sürecinin bundan sonraki 
aşamasında nitelik ve kalite bakımından gelişimin amaçlandığı; bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu 
tarafından Kalite Kurulu, misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması, bölgesel odaklı üniversiteler, 
araştırma üniversiteleri, Öncelikli Alanlarda Araştırma Görevlisi Programı, 100 Alanda 2 Bin Doktora 
Burs Programının hayata geçirildiği

ifade edilmiştir.

Sayın Bakan Teklif ile,

Ø Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesinin adı Ankara Güzel Sanatlar ve Müzik Üniversitesi olarak 
değiştirildiği; bu değişikliğe bağlı olarak, üniversitenin bağlı birimleri, fakülte, meslek yüksekokulu 
ve enstitü isimlerinin de değişikliğe uygun olarak yeniden adlandırıldığı; kültür ve sanat alanında 
yükseköğrenim verecek bu üniversitenin ülkemiz için bir ihtiyaç olduğu,

Ø 3’üncü maddede Ankara’da Sevgi Vakfı tarafından Lokman Hekim Üniversitesi adıyla yeni 
bir vakıf üniversitesinin kurulmasının düzenlendiği; önerilen üniversitenin, sağlık odaklı tematik bir 
üniversite olacağı ve üniversitenin Yükseköğretim Kurulu tarafından Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları 
Yönetmeliği kapsamında değerlendirildiği,

Ø Yunus Emre Vakfı Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki mütevelli 
heyet ile (b) bendindeki yönetim kurulunun yapısının değiştirilmek istendiği; Kültür ve Turizm 
Bakanlığının edebiyat, tarih, sinema, müzik ve resim gibi sanat ve kültürün bütün alanlarını bünyesinde 
taşıması sebebiyle yurt dışında kültürel diplomasinin imkânlarını kullanarak Türkiye’yi, Türk dilini, 
Türk kültürünü ve sanatını tanıtmak için faaliyet gösteren Yunus Emre Vakfının Mütevelli Heyet 
Başkanının Kültür ve Turizm Bakanının olmasının daha uygun olacağının düşünüldüğü,

Ø Mütevelli Heyette yer alan bakanların yerine aynı bakanlıkların müsteşarlarının yer alması ile 
vakfın çalışmasının daha etkin hâle geleceği,

Ø Vakfın Yönetim Kurulunun yapısında da değişikliğe gidildiği, 

Ø Vakfın ifa etmekte olduğu görevler yurt dışıyla da bağlantılı olduğundan vakıf tarafından yurt 
dışına gönderilen vakıf personeline hizmet damgalı pasaport verilmesine yönelik düzenleme yapılarak, 
vakfın işleyişinin kolaylaştırılacağı,

Ø Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan gelir vergisi tevkifatı oranlarının 
uygulanma süresinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılacağı,

Ø 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’a geçici bir madde eklenerek Türk Optisyen 
Gözlükçüler Birliği ve optisyen-gözlükçüler odalarının ilk oluşumuna düzenleme getirildiği,

bilgilerini vermiştir.

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde;

Ø Sağlık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Güzel Sanatlar Üniversitesi gibi tematik 
üniversitelerin kurulmasının yerinde bir karar olduğu; ancak güzel sanatlar içerisinden sadece birinin 
alınıp kapsananlardan kapsayıcı bir hale getirmenin, Müzik ve Güzel Sanatlar adıyla bir değişime 
gidilmesinin, hem dil bilgisi açısından hem de kavramın içeriği açısından yanlış olacağı,
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Ø 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Müzik ve Güzel Sanatlar bölümünün 
açıldığı; orada da yine başta müziğin zikredildiği ardından da güzel sanatlar isminin getirildiği; 
burada vurgulanması gereken ve asıl öncelenmesi gerekenin müzik olduğu; müziğin tek başına, öbür 
disiplinlerden kopuk olarak ele alınamayacağı için güzel sanatların diğer bölümlerinin müziği destekler 
mahiyette ele alındığı, dolayısıyla dil açısından da etimoloji açısından da bir sıkıntı olmadığı,

Ø Türkiye’de kamu çalışanlarından yüzde 15 ile 35 arasında vergi alınırken, torba yasada 
kurumlar vergisi yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkarılırken, motorinin vergisi yüzde 18 ve üzeri iken, 
sporculara tanınan bu ayrıcalığın toplumun vicdanını yaralayacağı; dolayısıyla bu vergi indiriminin 
tekrar değerlendirilmesi gerektiği, 

Ø Üniversite sayısının artmasının, eğitimin kalitesinin artması anlamına gelmediği; sayıyı 
artırmaktan önce kalitenin artırılması ve üniversite mezunlarının durumunun yani eğitimli işsizlerin 
durumunun ele alınması gerektiği,

Ø İstihdam odaklı üniversiteleşme, fakülteleşme ve bölümleşmenin öncelikli olması gerektiği,

Ø Ankara’da kurulacak olan sağlık temalı Lokman Hekim Üniversitesinde tıp mühendisliğinin 
kurulmasının bir zorunluluk olduğu,

Ø Lokman Hekim Üniversitesinin bölümleri arasında Türkiye’de önemli bir sektör hâline gelen 
tıbbi bitkiler bölümünün de yer alması gerektiği,

ØTürkiye’nin bütününü yurt dışında temsil edecek vakıflara gerçekten ihtiyaç olduğu, Yunus Emre 
Vakfı üyeleri arasında sanatçıların da yer alması gerektiği,

şeklinde görüş, eleştiri ve değerlendirmeleri müteakiben Hükümeti temsilen Milli Eğitim Bakanı 
Sayın İsmet YILMAZ tarafından yapılan cevabi açıklamalarda;

Ø Güzel Sanatlar Üniversitesinin ismine müziğin eklenmesi ile müziğin diğer güzel sanatlar 
içerisinde ayrı bir yerinin olacağı; farklı bir deyişle müzik ağırlıklı güzel sanatlar üniversitesinin 
olacağı; dolayısıyla bu düzenlemenin tematik üniversitelere gidişin bir aşaması olduğu, 

Ø Yükseköğretim Planlama Kurulu ile hangi bölümlerin hangi kontenjanla açılması gerektiğinin 
tespit edildiği; Kalite Kurulu kurularak ile yatay büyümenin yanı sıra dikey büyüme ve kalitenin 
gerçekleşmesinin amaçlandığı,

ifade edilmiştir.

YÖK Başkanvekili Sayın Prof. Dr. Hasan MANDAL tarafından yapılan açıklamada,

Ø YÖK’te de Tıp-Sağlık Komisyonu olduğu ancak bazen vurgu yapmak için temanın daha 
önde ifade edildiği; örneğin Viyana’da “University of Music and Performing Arts Vienna”  isimli 
üniversitenin olduğu,

belirtilmiştir.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Rıza ÇELEN tarafından yapılan açıklamada,

Ø Söz konusu değişiklik ile şu anda sporcularda uygulanmakta olan, yüzde 15’ten yüzde 5’e kadar 
değişmekte olan oranlarda vergilendirme rejiminin 31/12/2019’a kadar uzatılmasının amaçlandığı; 
1994’ten beri devam eden bir uygulama olduğu, 

ifade edilmiştir.

Sevgi Vakfı Başkanı Mehmet ALTUĞ tarafından yapılan açıklamada,
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Ø Lokman Hekim Üniversitesi meslek yüksekokulunda Lokman Hekim’in ismiyle de uyumlu 
olarak hem geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hem de tıbbi aromatik bitkiler bölümlerinin yer 
aldığı,

ifade edilmiştir.

Teklifin; tümü üzerinde yapılan görüşmelerin tamamlanmasını müteakip maddeleri üzerinde 
görüşmelere geçilmiş ve bu görüşmelerde,

Teklifin;

Ø Çerçeve 1’inci maddesi, aynen kabul edilmiştir.

Ø Çerçeve 2’nci maddesi, “Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi Fakültesi” ibaresinin  “Müzik ve 
Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi”  şeklinde redaksiyona tabi tutulması suretiyle kabul edilmiştir.

Ø Çerçeve 3’üncü maddesi, verilen önerge doğrultusunda değişiklikle kabul edilmiştir. Bu 
değişikliğin gerekçesinde, kurulması öngörülen Lokman Hekim Üniversitesinin tematik bir üniversite 
olmasından dolayı bünyesindeki Meslek Yüksekokulunun “Sağlık Meslek Yüksekokulu” olarak 
değiştirilmesinin daha anlamlı olacağı, ilaveten tıp alanında özellikle teşhis ve tedavide ülkemizin 
çok başarılı olmasına rağmen teşhis ve tedavide kullanılan alet, cihaz ve ekipmanların %90’ının 
ithal edilmesi nedeniyle açılacak Mühendislik Fakültesinde tıp mühendisliği ve benzeri bölümlerin 
açılmasına imkân sağlanacağı belirtilmiştir.

Ø Çerçeve 4’üncü maddesi, aynen kabul edilmiştir.

Ø Çerçeve 5’inci maddesi ile değiştirilen 2828 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (f) bendinin (9) numaralı alt bendinde yer alan “yaşlı ve engelli bireyler” ibaresinin  “engelli 
ve yaşlı bireyler” şeklinde değiştirilmesi, verilen önerge ile kabul edilmiştir.

Ø Çerçeve 6 ve 7’nci maddeleri, aynen kabul edilmiştir.

Ø Çerçeve 8’inci maddesi, verilen önerge doğrultusunda değişiklikle kabul edilmiştir. Bu 
değişiklikle, Yunus Emre Enstitüsü Başkanının, Yunus Emre Vakfının hem karar organı ve hem de 
icra organında yer almasının, uygulamada karar alma, denetim gibi konularda doğurabileceği sorunlar 
dikkate alınarak Enstitü Başkanının sadece Yönetim Kurulunda yer alması; bu doğrultuda Mütevelli 
Heyet üye sayısının tek sayı olarak kalması için Cumhurbaşkanınca seçilecek üye sayısının beş olarak 
değiştirilmesi amaçlanmıştır.

Ø Çerçeve 9 ve 10’uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir.

Ø 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68’inci maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan “Değeri” ibaresi “Tarafların İcra ve İflas Kanunundaki hakları saklı olmak 
kaydıyla; değeri” şeklinde değiştirilmesini öngören yeni bir madde, 11’inci madde olarak kabul 
edilmiştir. Bu madde ile uygulamadaki önemli bir ihtiyacın karşılanması amaçlanmaktadır. Tüketici 
hakem heyetleri; tüketici işlemlerinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde, mahkeme öncesi çözüm 
mercii olarak görev yapmaktadır. 6502 sayılı Kanunun 68’inci maddesinin birinci fıkrasının mevcut 
hali; tüketicilerin taraf olduğu uyuşmazlıklarda 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun uygulanamayacağı 
şeklinde değerlendirmelere sebep olmaktadır. Bu durum, ilamsız icra yolunu kapatmakta, hak arama 
ve eşitlik ilkelerine aykırılık teşkil etmekte ayrıca tüketici hakem heyetlerinin iş yükünü de gereksiz 
şekilde arttırmaktadır. Maddede yapılan değişiklik ile icra iş ve işlemlerine ilişkin hususlarda tüketici 
hakem heyetlerine başvuru zorunluluğu aranmaksızın 2004 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanabileceği 
vurgulanmıştır.
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Ø Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 11 ve 12’nci maddeleri, 12 ve 13’üncü maddeler olarak aynen 
kabul edilmiştir.

Kanun Teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasını müteakip, Teklifin tümü oy 
çokluğu ile kabul edilmiştir.

Ayrıca oluşturulacak metnin kanun dili ve tekniğine uygunluğunun sağlanması amacıyla 
Komisyonumuza redaksiyon yetkisi verilmesi hususu oya sunulmuş ve kabul edilmiştir.

İçtüzük’ün 45’inci maddesi hükmü uyarınca, Teklifin Genel Kurul’daki görüşmelerinde 
Komisyonun temsil edilmesi amacıyla Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Artvin Milletvekili 
İsrafil Kışla özel sözcüler olarak seçilmiştir.  

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

 Başkan	 Başkanvekili	 Üye
 Emrullah İşler Burhanettin Uysal İsrafil Kışla

 Ankara Karabük Artvin

	 	 	 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)

	 Üye	 Üye	 Üye

 Ali Aydınlıoğlu Nurettin Aras Ekrem Erdem

 Balıkesir Iğdır İstanbul

	 Üye	 Üye	 Üye

 Ahmet Hamdi Çamlı İmran Kılıç Leyla Şahin Usta

 İstanbul Kahramanmaraş Konya

	 	 	 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)

	 Üye	 Üye	 Üye

 Nazım Maviş Mustafa Ali Balbay Kadri Yıldırım

 Sinop İzmir Siirt

  (Bazı maddelere muhalifim)

	 	 Üye

  Kamil Aydın

  Erzurum

  (Bazı maddelere muhalifim)
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   Mustafa Ali Balbay

	 	 	 İzmir
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   Kamil Aydın

	 	 	 Erzurum
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(Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili
Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın Teklifi) 

(Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

(Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GRUP 
BAŞKANVEKİLİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ 

MUSTAFA ELİTAŞ’IN TEKLİFİ

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA  DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun geçici 72 nci maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan “31/12/2017” ibaresi 
“31/12/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 28/3/1983 tarihli ve 2809 
sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Kanununun ek 175 inci maddesinin başlığında 
ve birinci fıkrasında yer alan “Ankara Güzel 
Sanatlar Üniversitesi” ibareleri “Ankara Müzik 
ve Güzel Sanatlar Üniversitesi” şeklinde; ikinci 
fıkrasının (a) bendinde yer alan “Müzik ve Sanat 
Eğitimi Fakültesi” ile “Güzel Sanatlar Meslek 
Yüksekokulundan” ibareleri sırasıyla “Müzik 
ve Güzel Sanatlar Eğitimi Fakültesi” ve “Müzik 
ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulundan” 
şeklinde ve (b) bendinde yer alan “Güzel Sanatlar 
Enstitüsünden” ibaresi “Müzik ve Güzel Sanatlar 
Enstitüsünden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir.

“Lokman Hekim Üniversitesi
EK MADDE 176- Ankara’da Sevgi 

Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına 
ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel 
kişiliğine sahip Lokman Hekim Üniversitesi 
adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Tıp Fakültesinden,
b) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
c) Diş Hekimliği Fakültesinden,
ç) Eczacılık Fakültesinden,
d) Spor Bilimleri Fakültesinden,
e) Meslek Yüksekokulundan,
f) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.”

MADDE 1- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun geçici 72 nci maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan “31/12/2017” ibaresi 
“31/12/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 28/3/1983 tarihli ve 2809 
sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Kanununun ek 175 inci maddesinin başlığında 
ve birinci fıkrasında yer alan “Ankara Güzel 
Sanatlar Üniversitesi” ibareleri “Ankara Müzik 
ve Güzel Sanatlar Üniversitesi” şeklinde; ikinci 
fıkrasının (a) bendinde yer alan “Müzik ve Sanat 
Eğitimi Fakültesi” ile “Güzel Sanatlar Meslek 
Yüksekokulundan” ibareleri sırasıyla “Müzik 
ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi” ve “Müzik 
ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulundan”  
şeklinde ve (b) bendinde yer alan “Güzel Sanatlar 
Enstitüsünden” ibaresi “Müzik ve Güzel Sanatlar 
Enstitüsünden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir.

“Lokman Hekim Üniversitesi
EK MADDE 176- Ankara’da Sevgi 

Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına 
ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel 
kişiliğine sahip Lokman Hekim Üniversitesi 
adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Tıp Fakültesinden,
b) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
c) Diş Hekimliği Fakültesinden,
ç) Eczacılık Fakültesinden,
d) Spor Bilimleri Fakültesinden,
e) Mühendislik Fakültesinden,
f) Sağlık Meslek Yüksekokulundan,
g) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.”
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MADDE 4- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 50- Mevzuatta Ankara 
Güzel Sanatlar Üniversitesine yapılan atıflar 
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine 
yapılmış sayılır.”

MADDE 5- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı 
Sosyal Hizmetler Kanununun 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (f) bendinin (9) numaralı alt 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“9.“Aktif Yaşam Merkezi”; Yaşlı bireyler ile 
engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve 
sosyal hayata aktif katılımlarına katkı sağlanması 
amacıyla, yaşlı ve engelli bireyler ile ailelerine 
rehberlik ve destek hizmeti ile evde gündüz 
bakım hizmeti sunan gündüzlü sosyal hizmet 
kuruluşlarını,”

MADDE 6- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı 
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki 
(II) sayılı cetvelin “A) Yükseköğretim Kurulu, 
Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri” 
bölümünün 115 inci sırası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“115) Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar 
Üniversitesi”

MADDE 7- 22/6/2004 tarihli ve 5193 sayılı 
Optisyenlik Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- Bu maddenin yürür-
lüğe girdiği tarihten önce optisyenlik mesleği 
ile ilgili olarak faaliyette bulunan dernekler, 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
iki ay içinde genel kurullarını toplayarak, Türk 
Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin ilk genel kurulu 
için meslek mensubu beşer mümessil seçerler.

Birliğin ilk genel kurulu, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde 
Sağlık Bakanlığının daveti üzerine Ankara’da 
toplanır ve dokuz üyeli Birlik Merkez Yönetim 
Kurulunun, beş üyeli Yüksek Disiplin Kurulunun 
ve üç üyeli Denetleme Kurulunun asıl ve yedek 
üyelerini seçer.

MADDE 4- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 50- Mevzuatta Ankara 
Güzel Sanatlar Üniversitesine yapılan atıflar 
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine 
yapılmış sayılır.”

MADDE 5- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı 
Sosyal Hizmetler Kanununun 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (f) bendinin (9) numaralı alt 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“9.“Aktif Yaşam Merkezi”; Yaşlı bireyler ile 
engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve 
sosyal hayata aktif katılımlarına katkı sağlanması 
amacıyla, engelli ve yaşlı bireyler ile ailelerine 
rehberlik ve destek hizmeti ile evde gündüz 
bakım hizmeti sunan gündüzlü sosyal hizmet 
kuruluşlarını,”

MADDE 6- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı 
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki 
(II) sayılı cetvelin “A) Yükseköğretim Kurulu, 
Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri” 
bölümünün 115 inci sırası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“115) Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar 
Üniversitesi”

MADDE 7- 22/6/2004 tarihli ve 5193 sayılı 
Optisyenlik Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- Bu maddenin yürür-
lüğe girdiği tarihten önce optisyenlik mesleği 
ile ilgili olarak faaliyette bulunan dernekler, 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
iki ay içinde genel kurullarını toplayarak Türk 
Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin ilk genel kurulu 
için meslek mensubu beşer mümessil seçerler. 

Birliğin ilk genel kurulu, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde 
Sağlık Bakanlığının daveti üzerine Ankara’da 
toplanır ve dokuz üyeli Birlik Merkez Yönetim 
Kurulunun, beş üyeli Yüksek Disiplin Kurulunun 
ve üç üyeli Denetleme Kurulunun asıl ve yedek 
üyelerini seçer.
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Birlik Merkez Yönetim Kurulu, seçimden 
itibaren bir ay içinde toplanarak odaların 
kuruluşuna, seçimlerine ve faaliyetlerine ilişkin 
yönetmelikleri hazırlar. Bu yönetmelikler Sağlık 
Bakanlığının uygun görüşüyle seçimden itibaren 
iki ay içinde Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe konulur.

Birlik Merkez Yönetim Kurulu en az yüz 
meslek mensubunun faaliyette bulunduğu yer-
lerde kurulacak olan optisyen-gözlükçüler oda-
larının faaliyette bulunacağı iller ile yüzden az 
meslek mensubunun faaliyette bulunduğu illerin 
oda bölgelerini tespit ederek odaların kuruluşunu 
karara bağlar. 

Oda kurulan illerde ve bölgelerde faaliyette 
bulunmakta olan meslek mensupları, odaların 
kuruluşundan itibaren üç ay içinde odaya 
kayıt olmak zorundadır. Odalar, Birlik Merkez 
Yönetim Kurulunun yapacağı tebligattan itibaren 
bir ay içinde genel kurullarını toplayarak yönetim 
kurulu, disiplin kurulu ve denetim kurulu üyeleri 
ile Birlik Genel Kurulunda kendilerini temsil 
edecek olan mümessillerini seçerler.

Yürürlüğe konulacak yönetmelik uyarınca 
yapılacak ilk Birlik Genel Kurulunda bütün 
seçimler yenilenir.”

MADDE 8- 5/5/2007 tarihli ve 5653 sayılı 
Yunus Emre Vakfı Kanununun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

“a) Mütevelli Heyet: Mütevelli Heyet, 
Vakfın karar organıdır. Kültür ve Turizm Bakanı, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı, Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı 
ve Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı heyetin 
tabii üyeleridir. Heyetin tabii üyeleri dışında; 
Cumhurbaşkanı tarafından seçilen beş kişi ve 
Türkiye Maarif Vakfı tarafından kendi mütevelli 
heyeti üyeleri arasından seçilen bir kişi üç yıl 
süreyle Mütevelli Heyet üyeliğini yürütür. Kültür 
ve Turizm Bakanı, Mütevelli Heyetin başkanı; 

Birlik Merkez Yönetim Kurulu, seçimden 
itibaren bir ay içinde toplanarak odaların 
kuruluşuna, seçimlerine ve faaliyetlerine ilişkin 
yönetmelikleri hazırlar. Bu yönetmelikler Sağlık 
Bakanlığının uygun görüşüyle seçimden itibaren 
iki ay içinde Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe konulur.

Birlik Merkez Yönetim Kurulu en az yüz 
meslek mensubunun faaliyette bulunduğu yer-
lerde kurulacak olan optisyen-gözlükçüler oda-
larının faaliyette bulunacağı iller ile yüzden az 
meslek mensubunun faaliyette bulunduğu illerin 
oda bölgelerini tespit ederek, odaların kuruluşunu 
karara bağlar.

Oda kurulan illerde ve bölgelerde faaliyette 
bulunmakta olan meslek mensupları, odaların 
kuruluşundan itibaren üç ay içinde odaya 
kayıt olmak zorundadır. Odalar, Birlik Merkez 
Yönetim Kurulunun yapacağı tebligattan itibaren 
bir ay içinde genel kurullarını toplayarak yönetim 
kurulu, disiplin kurulu ve denetim kurulu üyeleri 
ile Birlik Genel Kurulunda kendilerini temsil 
edecek olan mümessillerini seçerler.

Yürürlüğe konulacak yönetmelik uyarınca 
yapılacak ilk Birlik Genel Kurulunda bütün 
seçimler yenilenir.”

MADDE 8- 5/5/2007 tarihli ve 5653 sayılı 
Yunus Emre Vakfı Kanununun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

“a) Mütevelli Heyet: Mütevelli Heyet, 
Vakfın karar organıdır. Kültür ve Turizm Bakanı, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı, Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı 
ve Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı ile Yunus 
Emre Enstitüsü Başkanı heyetin tabii üyeleridir. 
Heyetin tabii üyeleri dışında; Cumhurbaşkanı 
tarafından seçilen dört kişi ve Türkiye Maarif 
Vakfı tarafından kendi mütevelli heyeti üyeleri 
arasından seçilen bir kişi üç yıl süreyle Mütevelli 
Heyet üyeliğini yürütür. Kültür ve Turizm Bakanı, 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı, başkan 
vekilidir. Mütevelli Heyet, başkanın ya da 
başkan vekilinin daveti üzerine üye tamsayısının 
yarısından bir fazlasının katılımıyla yılda en az 
iki defa toplanır.

b) Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu, Vakfın 
icra organıdır. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı, 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı, 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı 
ve Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel 
İlişkiler Genel Müdürü Yönetim Kurulunun 
tabii üyeleridir. Ayrıca, üniversitelerin Türkçe 
dil öğretim merkezleri başkanları arasından 
Mütevelli Heyetin seçeceği bir kişi, eğitim, kültür 
ve sanat alanında faaliyette bulunan ve Bakanlar 
Kurulunca kamu yararına faaliyet gösterdiği kabul 
edilmiş dernek veya vergi muafiyeti tanınmış 
vakıfların üyeleri arasından Mütevelli Heyetin 
seçeceği bir kişi, uluslararası ilişkiler, iletişim, 
kültür, sanat ve Türk dili alanında çalışmalarıyla 
tanınmış kişiler arasından Mütevelli Heyetin 
seçeceği bir kişi üç yıl süreyle Yönetim Kurulu 
üyeliğini yürütür. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı 
Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, 
başkanın daveti üzerine üye tamsayısının 
yarısından bir fazlasının katılımıyla ayda en az 
bir defa toplanır.”

MADDE 9- 5653 sayılı Kanuna Dördüncü 
Bölüm başlığı altında aşağıdaki ek madde 
eklenmiştir.

“Yurtdışında görevlendirilen Vakıf personeli
EK MADDE 1- (1) Vakıf tarafından yurt-

dışında görevlendirilen Vakıf personeli, Yunus 
Emre Enstitüsü Başkanlığının görevlendirme 
yazısını pasaport vermeye yetkili idareye ibraz 
etmek suretiyle 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayı-
lı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesi kap-
samındaki Hükümetçe, hususi idarelerce veya 
belediyelerce resmi vazife ile dış memleketlere 
gönderilenlere ya da dış memleketlerde vazifeye 
alınanlara tanınan haklardan faydalanır.”

Mütevelli Heyetin başkanı; Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Müsteşarı, başkan vekilidir. Mütevelli 
Heyet, başkanın ya da başkan vekilinin daveti 
üzerine üye tamsayısının yarısından bir fazlasının 
katılımıyla yılda en az iki defa toplanır.

b) Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu, Vakfın 
icra organıdır. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı, 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı, 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı 
ve Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel 
İlişkiler Genel Müdürü Yönetim Kurulunun 
tabii üyeleridir. Ayrıca, üniversitelerin Türkçe 
dil öğretim merkezleri başkanları arasından 
Mütevelli Heyetin seçeceği bir kişi, eğitim, kültür 
ve sanat alanında faaliyette bulunan ve Bakanlar 
Kurulunca kamu yararına faaliyet gösterdiği kabul 
edilmiş dernek veya vergi muafiyeti tanınmış 
vakıfların üyeleri arasından Mütevelli Heyetin 
seçeceği bir kişi, uluslararası ilişkiler, iletişim, 
kültür, sanat ve Türk dili alanında çalışmalarıyla 
tanınmış kişiler arasından Mütevelli Heyetin 
seçeceği bir kişi üç yıl süreyle Yönetim Kurulu 
üyeliğini yürütür. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı 
Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, 
başkanın daveti üzerine üye tamsayısının 
yarısından bir fazlasının katılımıyla ayda en az 
bir defa toplanır.”

MADDE 9- 5653 sayılı Kanuna Dördüncü 
Bölüm başlığı altında aşağıdaki ek madde 
eklenmiştir.

“Yurtdışında görevlendirilen Vakıf personeli
EK MADDE 1- (1) Vakıf tarafından yurt-

dışında görevlendirilen Vakıf personeli, Yunus 
Emre Enstitüsü Başkanlığının görevlendirme 
yazısını pasaport vermeye yetkili idareye ibraz 
etmek suretiyle 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayı-
lı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesi kap-
samındaki Hükümetçe, hususi idarelerce veya 
belediyelerce resmi vazife ile dış memleketlere 
gönderilenlere ya da dış memleketlerde vazifeye 
alınanlara tanınan haklardan faydalanır.”
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MADDE 10- 5653 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“Görevi sona eren üyeler
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihte görev yapmakta olan 
Mütevelli Heyetin ve Yönetim Kurulunun 
seçimle görevlendirilen üyelerinin görevleri 
başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.”

MADDE 11- 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Değeri” 
ibaresi “Tarafların İcra ve İflas Kanunundaki 
hakları saklı olmak kaydıyla; değeri” şeklinde 
değiştirilmiştir.

MADDE 12- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE 10- 5653 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“Görevi sona eren üyeler
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihte görev yapmakta olan 
Mütevelli Heyetin ve Yönetim Kurulunun seçimle 
görevlendirilen üyelerinin görevleri başka bir 
işleme gerek kalmaksızın sona erer.”

MADDE 11- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür.
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