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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereğini arz ederiz. 

	 Osman	Aşkın	Bak	 Mehmet	Muş
 Rize İstanbul

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Askerlik Kanunu ve Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine 

imzamı koyuyorum;
Gereğinin yapılmasını arz ederim.  18.7.2018

  Abdullah	Nejat	Koçer
  Gaziantep
 

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/2)

ESAS Plan ve Bütçe Komisyonu

TALİ Milli Savunma Komisyonu

GENEL GEREKÇE
Ülkemizde son yıllarda yoklama kaçakları ile bakaya sayılarının gittikçe arttığı gözlemlenmekte, 

bu konuda oluşan birikmenin önüne geçilmesine yönelik geniş toplum kesimlerinden talepler dile 
getirilmektedir. Geçmiş dönemlerde farklı tarihlerde buna benzer şekilde yoklama kaçakları ile bakaya 
sayılarındaki artış neticesinde askerlik hizmetinin yerine getirilmiş sayılmasına yönelik bedelli veya 
dövizli askerlik uygulamasını içeren çeşitli kanuni düzenlemeler yapılmıştır. Bu teklif ile, söz konusu 
birikmenin engellenmesi amacıyla; 31 Aralık 1993 tarihinden (bu tarih dâhil) önce doğan yükümlülerin, 
bedel ödemek ve 28 günlük temel askerlik eğitimine tabi tutulmak suretiyle askerlik hizmetini yerine 
getirmiş sayılmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca yurtdışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, 
işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere 
toplam en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunanların 2.000 avro veya karşılığı kadar yabancı 
ülke parasını ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları hâlinde 
muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları da teklif edilmektedir.

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda çeşitli düzenlemeler yapılarak bu kapsamda 
dış kaynaktan temin edilecek pilot ve pilot adaylarına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmektedir. 
Ayrıca, 2020 yılı sonuna kadar harp okullarının ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarına üniversitelerin 
ilgili bölümlerinden öğrenci alınabilmesine imkan sağlanmaktadır.
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Sağlık personelinin adil ve dengeli dağılımının sağlanması ve atıl kapasiteye meydan verilmemesi 
ve Sağlık Bakanlığınca yapılan istihdam planlamasının uygulanabilmesi için, birden fazla sağlık kurum 
ve kuruluşunda istihdam planlamalarının esas alınması amacıyla 1219 sayılı Kanunda düzenlenme 
yapılmaktadır. Ayrıca, sağlık turizminin teşvikine ve hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik olmak 
üzere tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar tarafından verilen sağlık 
hizmetleri için bütçeleri ayrı olmak şartıyla sağlık kuruluşları arasında işbirliği yapılmasına ve belirtilen 
personelin esnek çalışabilmesine imkân sağlanmaktadır.

Tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek bir ödeme yapılması öngörülmektedir.
Özellikli tıbbi hizmetlerin belirlenerek ihtiyaca binaen verilmesinin teşvik edilmesi, hizmet arzı 

kapasitesinin artırılması ve gittikçe daha fazla beceri ve eğitim gerektiren bu işleri yapabilen tabiplerin 
ek ödeme tavanlarının esnetilmesi amaçlanmaktadır. Diğer taraftan, uluslararası sağlık hizmetlerinin 
kamu sağlık kuruluşlarında ve üniversite hastanelerinde verilmesini teşvik etmek ve bu alanda hizmet 
arzı kapasitesini artırmak amacıyla tabipler, tabip öğretim elemanları ile diğer sağlık çalışanlarına iş 
yükü ve iş güçlüğü de dikkate alınarak ilave ek ödeme yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca Teklif ile 
insan sağlığı hizmetlerinde çalışan sağlık mesleği mensuplarına, bir yıllık çalışmalarına 60 gün fiili 
hizmet süresi zammı uygulanması öngörülmektedir.

Uluslararası sağlık hizmetleri alanında ülkemizde sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu 
ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek, uluslararası 
sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler ile hizmet sunum standartları ve akreditasyon kriterleri 
konusunda Sağlık Bakanlığına önerilerde bulunmak üzere Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile 
bir anonim şirket (USHAŞ) kurulması amaçlanmaktadır. Yeni kurulacak bu şirketin personel rejimi, 
üst düzey yöneticilerinin özlük hakları ile mal ve hizmet alımına ilişkin esaslar da Teklif kapsamında 
düzenlenmiştir.

Yasa dışı bahisle ticari açıdan etkin mücadele edilmesi ve söz konusu alandan elde edilen kamu 
geliri kaybının önlenmesi amacıyla şans oyunları ikramiye oranının brüt üst sınırı %59’dan %83’e 
çıkarılması ve ikramiye oranlarının artırılması nedeniyle oluşabilecek yatırım ve işletme giderlerindeki 
tutar azalışlarının telafi edilmesi öngörülmektedir. Yapılması öngörülen geçici düzenleme ile 
uygulamaya ilişkin usul ve esaslar tespit edilinceye kadar ikramiye oranının brüt üst sınırının %59 
olarak uygulanmasına devam edilmesi amaçlanmaktadır.

Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel 
Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanunda yer alan pazarlıkla temin tanımına açıklık getirilmektedir. 
Ayrıca, geçici ve kesin teminat oranlarının azaltılması ve pazarlıkla temin usulünde bu teminat 
oranlarından farklı teminat oranlarının belirlenebilmesi teklif edilmektedir.
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MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Maddeyle, 1111 sayılı Askerlik Kanununun ek 1 inci maddesinde değişiklik yapılarak 

yurtdışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra 
ederek yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere toplam en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde 
bulunan ve askerlik hizmeti yükümlülüğüne tabi olanların, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte 
bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları, 2.000 avro veya 
karşılığı kadar yabancı ülke parasını ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi 
almaları hâlinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları öngörülmektedir.

MADDE 2- Askerlik Kanununun 86 ncı maddesine tabi yoklama kaçakları ile aynı Kanunun 89 uncu 
maddesine tabi bakaya sayılarının her geçen yıl arttığı gözlemlenmektedir. Bu birikmenin engellenmesi 
amacıyla düzenleme teklifiyle, 31 Aralık 1993 tarihinden (bu tarih dahil) önce doğan yükümlülerin, 
bedel ödemek ve 28 günlük temel askerlik eğitimine tabi tutulmak suretiyle askerlik hizmetini yerine 
getirmiş sayılmaları, haklarında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve 
kovuşturma yapılmaması ve başlatılmış olanların ise sona erdirilmesi öngörülmektedir. Bu uygulama 
ile elde edilecek tutar bütçeye gelir kaydedilecek ve bu tutarlar karşılığında Hazine ve Maliye Bakanlığı 
bütçesine ödenek eklenmek suretiyle savunma sanayii ihtiyaçlarına destek olunacaktır. Maddede 
öngörülen yaş sınırı; askeri hizmetin gerektirdiği ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu erbaş 
ve er sayısı dikkate alınarak belirlenmiştir.

MADDE 3- Sağlık personelinin adil ve dengeli dağılımının sağlanması ve atıl kapasiteye meydan 
verilmemesi ve Sağlık Bakanlığınca yapılan istihdam planlamasının uygulanabilmesi için, 1219 sayılı 
Kanuna göre birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda çalışmada bu planlamaların esas alınacağı 
düzenleme ile açıkça belirtilmektedir.

Ayrıca, sağlık turizminin teşvikine ve hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik olmak üzere tabip, 
diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar tarafından verilen sağlık hizmetleri için 
bütçeleri ayrı olmak şartıyla sağlık kuruluşları arasında işbirliği yapılmasına ve belirtilen personelin 
esnek çalışabilmesine imkân sağlanmaktadır.

MADDE 4- Tabip ve diş hekimi emeklilerinin emekli aylıkları, aldıkları eğitimlerle ve yürüttükleri 
hizmetle mütenasip olmaktan çok uzaktır ve muadillerinin çok gerisindedir. Örneğin, öğretim üyesi, 
hâkim, subay gibi meslek mensuplarının emekli aylıklarının yaklaşık yarısı kadar emekli aylığı 
almaktadırlar. Bu sebeplerle tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek bir ödeme 
yapılması öngörülmektedir.

MADDE 5- Ülkemizde sağlık hizmeti yaygın olarak verilmekle birlikte bazı özellikli tıbbi hizmetler 
ayrıca eğitim almayı ve o alanda beceri kazanmayı gerektirmektedir. Ayrıca bu tür hizmetler görevi yapanın 
ilave risk almasını gerektirmektedir. Bu özellikli tıbbi hizmetlerin belirlenerek ihtiyaca binaen verilmesinin 
teşvik edilmesi, hizmet arzı kapasitesinin artırılması ve gittikçe daha fazla beceri ve eğitim gerektiren bu 
işleri yapabilen tabiplerin ek ödeme tavanları esnetilerek motivasyonunun artırılması amaçlanmaktadır.

Ayrıca uluslararası sağlık hizmetlerinin kamu sağlık kuruluşlarında verilmesini teşvik etmek ve bu 
alanda hizmet arzı kapasitesini artırmak ve başta tabipler olmak üzere sağlık çalışanlarının iş yükü ve iş 
güçlüğü dikkate alınarak motivasyonlarını yükseltmek için ilave ek ödeme yapılması öngörülmektedir. 
Diğer taraftan, söz konusu ek ödeme tavan değişikliği sağlık turizmi kapsamında olmayan çalışmalar 
ve performans ile ilişkilendirilmiştir.

MADDE 6- Madde ile, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14/A maddesinde 
değişiklik yapılarak dış kaynaktan temin edilecek pilot ve pilot adaylarına ilişkin usul ve esaslar 
yeniden düzenlenmekte, bu kapsamda Millî Savunma Bakanlığına, azami yaş sınırı otuz iki olmak üzere 
adayların yaş aralığını belirleme yetkisi verilmekte ve sağlık sebepleri hariç Türk silahlı Kuvvetlerinden 
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ilişiği kesilenlerin verilen eğitimlerden kaynaklı diploma, sertifika, uzmanlık belgesi ve kurs bitirme 
belgesi gibi belgeleri kullanamamaları ve bunlara bağlı herhangi bir meslek icra edememeleri ile bir 
yıllık deneme süresi içerisinde ayrılmalarının önüne geçilmesi amacıyla deneme süresinin kaldırılması 
hüküm altına alınmaktadır. Pilot açığı dikkate alındığında Hava Kuvvetleri Komutanlığınca acil olduğu 
kıymetlendirilmektedir.

MADDE 7- Madde ile, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 113 üncü maddesinde 
düzenleme yapılarak deniz karakol uçaklarında görev yapan Taktik Koordine ve Seyrüsefer subaylarının 
yükümlülük süresinin uzatılması amaçlanmaktadır.

MADDE 8- Madde ile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinde değişiklik 
yapılarak tabip öğretim elemanlarının iş yükü ve iş güçlüğü dikkate alınarak motivasyonlarını 
yükseltmek ve hizmet arzı kapasitesini arttırmak amacıyla özellikli tıbbi işlemlerin yapılmasını ve 
sağlık turizmini teşvik etmek üzere bu hizmetler için ilave ek ödeme yapılması öngörülmektedir.

MADDE 9- Madde ile, 4566 sayılı Harp Okulları Kanununa geçici 6 ncı madde eklenerek harp 
okullarına üniversitelerin ara sınıflarından öğrenci temini amaçlanmaktadır.

MADDE 10- Yapılan iş ve mesleğin riskleri ve yıpratıcılığı sebebiyle bazıları için emeklilik hakkı 
bakımından fiili hizmet süresi zammı uygulanmaktadır. Sağlık meslekleri ve sağlık hizmetleri de bu 
anlamda oldukça yıpratıcıdır ve yüksek risk içermektedir.

Bu itibarla madde ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 ıncı 
maddesinde değişiklik yapılarak insan sağlığı hizmetlerinde çalışan sağlık mesleği mensupları için, bir 
yıllık çalışmalarına 60 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanması öngörülmektedir.

MADDE 11- Madde ile, uluslararası sektör dinamiklerine uyum sağlanması ve yasa dışı alanlarda 
oynanan bahislerin yasal zemine çekilmesi öngörülmektedir. Bu amaçla, ikramiye oranının brüt üst 
sınırı %59’dan %83’e çıkarılmaktadır. Böylece hem yasa dışı bahisle ticari açıdan etkin mücadele 
edilecek hem de söz konusu alandan elde edilen kamu geliri kaybı önlenmiş olacaktır.

MADDE 12- Madde ile, ikramiye oranlarının artırılması nedeniyle oluşabilecek yatırım ve işletme 
giderlerindeki tutar azalışlarının telafi edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, ilgili kuruma yapılacak red 
ve iadelerin yatırım ve işletme giderleri hesabında dikkate alınması gerekmekte olup yatırım ve işletme 
giderleri oranı üzerinde kalan tutarın kamu payı olarak aktarılması öngörülmektedir.

MADDE 13- Madde ile, ek 1 inci madde kapsamında uygulamaya ilişkin usul ve esaslar tespit 
edilinceye kadar ikramiye oranının brüt üst sınırının %59 olarak uygulanmasına devam edileceği 
hüküm altına alınmaktadır.

MADDE 14- Madde ile, pazarlıkla temin yöntemiyle hizmet alınması süresince ortaya çıkabilecek 
yorum ve uygulama farklılıklarının giderilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 15- Madde ile, geçici teminat oranının yüzde beşten yüzde üçe, kesin teminatın yüzde 
ondan yüzde altıya indirilmesi ve pazarlıkla temin usulünde bu teminat oranlarından farklı teminat 
oranlarının belirlenebilmesine imkân tanınmaktadır.

MADDE 16- Ülkemizin sağlık hizmeti alanındaki yüksek potansiyelini ve rekabet gücünü 
değerlendirerek sağlık turizminden döviz geliri sağlamak amacıyla, uluslararası sağlık hizmetleri 
alanında ülkemizde sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine 
yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve 
stratejiler ile hizmet sunum standartları ve akreditasyon kriterleri konusunda Sağlık Bakanlığına önerilerde 
bulunmak üzere Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile bir anonim şirket (USHAŞ) kurulmaktadır.

MADDE 17- Yürürlük maddesidir.
MADDE 18- Yürütme maddesidir.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

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

Gereğini arz ederiz.

  Hasan	Turan
  İstanbul

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(2/3) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ne imzamı koyuyorum;

Gereğinin yapılmasını arz ederim.  23.7.2018

  Abdullah	Nejat	Koçer
  Gaziantep

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYON
(2/3)

ESAS Plan ve Bütçe Komisyonu

GENEL GEREKÇE
Teklif ile, tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek bir ödeme yapılması 

öngörülmektedir. Ayrıca, teklif ile insan sağlığı hizmetlerinde çalışan sağlık mesleği mensuplarına, bir 
yıllık çalışmalarına 60 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanması teklif edilmektedir.

Diğer taraftan başta Kanal İstanbul gibi su yolu projeleri olmak üzere büyük finansman ve ileri 
teknolojiye ihtiyaç duyulan projelerde özel sektörün tecrübesinden ve sermayesinden yararlanılması, 
bu çerçevede rekabet gücünün artırılarak maliyetlerin düşürülmesine yönelik olarak bu projelerin, yap 
- işlet - devret modeli ile hayata geçirilebilmesi için düzenleme yapılmıştır.

Kamu geliri kaybının önlenmesi ve yasa dışı bahisle ticari açıdan etkin mücadele edilmesi amacıyla 
şans oyunları ikramiye oranının brüt üst sınırının %59’dan %83’e çıkarılması ve ikramiye oranlarının 
artırılması nedeniyle oluşabilecek yatırım ve işletme giderlerindeki tutar azalışlarının telafi edilmesi 
amaçlanmaktadır. Öngörülen geçici düzenleme ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar tespit edilinceye 
kadar ikramiye oranının brüt üst sınırının %59 olarak uygulanmasına devam edilmesi teklif edilmiştir.
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MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Tabip ve diş hekimi emeklilerinin emekli aylıkları, aldıkları eğitimlerle ve yürüttükleri 

hizmetle mütenasip olmaktan çok uzaktır ve muadillerinin çok gerisindedir. Örneğin, öğretim üyesi, 
hâkim, subay gibi meslek mensuplarının emekli aylıklarının yaklaşık yarısı kadar emekli aylığı 
almaktadırlar. Bu sebeplerle tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek bir ödeme 
yapılması öngörülmektedir.

MADDE 2- Türkiye’de yapılacak büyük finansman ve yüksek teknoloji gerektiren Kanal İstanbul 
gibi su yolu projelerinin, ileri teknolojiye ve günümüz ihtiyaç ve şartlarına uygun şekilde hızlı, etkin 
ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla, bu projelerin, yap - işlet - devret modeli ile hayata 
geçirilebilmesi için düzenleme yapılmıştır. Bu suretle söz konusu projelerde özel sektörün sermayesi ile 
dinamizminden faydalanılması, özel sektörün rekabet gücünün artırılması ve projelerin maliyetlerinin 
en aza indirgenmesi hedeflenmektedir.

MADDE 3- Yapılan iş ve mesleğin riskleri ve yıpratıcılığı sebebiyle bazıları için emeklilik hakkı 
bakımından fiili hizmet süresi zammı uygulanmaktadır. Sağlık meslekleri ve sağlık hizmetleri de bu 
anlamda oldukça yıpratıcıdır ve yüksek risk içermektedir.

Bu itibarla madde ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 ıncı 
maddesinde değişiklik yapılarak insan sağlığı hizmetlerinde çalışan sağlık mesleği mensupları için, bir 
yıllık çalışmalarına 60 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanması öngörülmektedir.

MADDE 4- Madde ile, uluslararası sektör dinamiklerine uyum sağlanması ve yasa dışı alanlarda 
oynanan bahislerin yasal zemine çekilmesi öngörülmektedir. Bu amaçla, ikramiye oranının brüt üst 
sınırı %59’dan %83’e çıkarılmaktadır. Böylece hem yasa dışı bahisle ticari açıdan etkin mücadele 
edilecek hem de söz konusu alandan elde edilen kamu geliri kaybı önlenmiş olacaktır.

MADDE 5- Madde ile, ikramiye oranlarının artırılması nedeniyle oluşabilecek yatırım ve işletme 
giderlerindeki tutar azalışlarının telafi edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, ilgili kuruma yapılacak red 
ve iadelerin yatırım ve işletme giderleri hesabında dikkate alınması gerekmekte olup yatırım ve işletme 
giderleri oranı üzerinde kalan tutarın kamu payı olarak aktarılması öngörülmektedir.

MADDE 6- Madde ile, ek 1 inci madde kapsamında uygulamaya ilişkin usul ve esaslar tespit 
edilinceye kadar ikramiye oranının brüt üst sınırının %59 olarak uygulanmasına devam edileceği 
hüküm altına alınmaktadır.

MADDE 7- Yürürlük maddesidir.

MADDE 8- Yürütme maddesidir.
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ HASAN TURAN’IN TEKLİFİ (2/3)

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 

aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 84- Bu Kanuna göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak 

emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı 
ödenmesine hak kazanamamış olan ve 5510 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi uyarınca ilave aylık 
alamayan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara 17000 gösterge rakamının, 
uzman olmayanlara 13000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak 
tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılır.

Ancak, birinci fıkra kapsamında bulunanlardan 5510 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi uyarınca 
ilave aylık alanlara, anılan ek 3 üncü madde uyarınca verilen ilave aylık tutarının birinci fıkraya göre 
hesaplanan ilave ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark tutarı kadar ilave ödeme yapılır.

Birinci veya ikinci fıkra kapsamında yapılacak ödeme, ölenlerin mülga 67 nci maddede belirtilen 
aylığa müstahak dul ve yetimlerine mülga 68 inci maddede belirtilen oranlar üzerinden ödenir.

Bu madde kapsamında yapılacak ilave ödeme tutarları, ödemeyi izleyen iki ay içinde faturası 
karşılığında Hazineden tahsil edilir.

Bu madde uyarınca verilecek ilave ödeme, 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak 
ek ödemenin matrahına dâhil edilmez.

Bu madde kapsamında ilave ödemeden yararlanacaklardan, sosyal güvenlik destek primi ödemek 
suretiyle çalışanlar dâhil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanların ilave ödemeleri, 
çalışmaya başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilir. Bu ödemeden yararlanma şartlarını 
kaybedenler en geç bir ay içinde durumu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdürler. 
Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanuni faiziyle birlikte geri alınır. Bu fıkra 
uyarınca ilave ödemeleri kesilenlerin, çalışmalarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek 
ilave ödemeleri, çalışmalarının sona erdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren yeniden ödenmeye 
başlanır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için geçmişe dönük herhangi bir ödeme 
yapılmaz.”

MADDE 2 - 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli 
Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “hava 
alanları ve limanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “denizleri, gölleri, nehirleri birbirine bağlayarak 
gemilerin seyrüseferine imkân veren su yolu işlevi görecek kanal veya benzeri altyapı tesisleri, lojistik 
faaliyet alanları, raylı ulaşım sistemleri ile bunların bakım, onarım, işletme, manevra, geceleme gibi 
ihtiyaçların karşılanacağı alan ve tesisleri,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 
40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki sıra eklenmiştir.

“20) insan sağlığına 
ilişkin işler

11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanun, 25/2/1954 
tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 18/12/1953 
tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 
Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve 
insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite 
edici hizmetlerde çalışanlar;

60”
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MADDE 4- 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve 
Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “%59’undan” 
ibaresi “% 83’ünden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- 5602 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- (1) Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından içinde bulunulan yılın ilgili ayında 
beyan edilip ödenen katma değer vergisi tutarından, bir önceki yılın aynı ayında beyan edilip ödenmiş 
olan katma değer vergisi tutarının Orta Vadeli Programda ilgili yıl için belirlenen nominal ekonomik 
büyüme tahmini oranında arttırılmasıyla bulunan tutarın çıkarılmasından sonra kalan tutar, Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığınca Türkiye’de kurulu bankalarda açılmış olan özel hesaba, ödemeyi takip eden beş iş 
günü içinde ilgili vergi dairesi tarafından 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine 
göre, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 23 üncü 
maddesi hükmü uygulanmaksızın red ve iade edilir.

(2) Özel hesaba aktarılan bu tutar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca yatırım ve işletme giderleri 
olarak kullanılır ve yatırım ve işletme giderleri oranına dâhil edilir. Özel hesaptan amaç dışı kullanılan 
vergi iadeleri, amaç dışı kullanıldığı vergilendirme dönemine ilişkin katma değer vergisi olarak Spor 
Toto Teşkilat Başkanlığı adına 213 sayılı Kanundaki esaslara göre vergi ziyaı cezası kesilerek tarh edilir 
ve gecikme faizi hesaplanır.

(3) Özel hesabın oluşturulması, idaresi, bu hesaba aktarılan tutarların kullanılması ve denetlenmesi 
ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.”

MADDE 6- 5602 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 7- (1) Ek 1 inci maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 
Cumhurbaşkanlığınca tespit edilinceye kadar 4 üncü maddede yer alan %83 oranının %59 olarak 
uygulanmasına devam edilir.”

MADDE 7- Bu Kanunun;

a) 1 inci maddesi 1/1/2019 tarihinde,

b) 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı maddeleri 1/3/2019 tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Türkiye Büyük Millet Meclisi
 Plan ve Bütçe Komisyonu 24/7/2018
 Esas No: 2/2, 2/3
 Karar No: 1

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/2 esas numaralı ‘Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’, Komisyonumuzun 23/7/2018 tarihinde 
yaptığı 2 nci birleşiminde görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur.
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1. GİRİŞ

2/2 esas numaralı ‘Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’, 18/7/2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulmuş ve Başkanlıkça aynı tarihte esas komisyon olarak Komisyonumuza, tali 
komisyon olarak Milli Savunma Komisyonuna havale edilmiştir.

2/3 esas numaralı ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’, 19/7/2018 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş ve Başkanlıkça 20/7/2018 tarihinde 
esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzun 23/7/2018 tarihinde yaptığı 2 nci birleşiminde 2/2 esas numaralı Kanun 
Teklifinin görüşmelerine başlanmıştır. Görüşmeler sırasında verilen bir önerge doğrultusunda 
Komisyonumuzun portföyünde bulunan 2/3 esas numaralı Kanun Teklifi, İçtüzüğün 26 ncı maddesi 
uyarınca gündeme alınmış ve İçtüzüğün 35 inci maddesi uyarınca birbirleriyle ilgili görülerek 2/2 
esas numaralı Kanun Teklifi ile birleştirilmiş ve görüşmelerde 2/2 esas numaralı Kanun Teklifinin esas 
alınması kararlaştırılmıştır.

Komisyonumuzun 23/7/2018 tarihinde yaptığı 2 nci birleşiminde 2/2 esas numaralı Kanun 
Teklifi, Teklif sahibi İstanbul Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet MUŞ ve 2/3 esas 
numaralı Kanun Teklifi sahibi İstanbul Milletvekili Hasan TURAN ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, 
Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği, Memur Sendikaları Konfederasyonu, Türk Tabipleri Birliği, Türk Veteriner 
Hekimleri Birliği, Türk Sağlık-Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, Sağlık ve Sosyal 
Hizmet Emekçileri Sendikası, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu, Türk Dişhekimleri Birliği, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği, Türkiye 
Havayolu Pilotları Derneği, İzmir Veteriner Hekimler Odası, Türkiye Jokey Kulübü ve Türkiye Sağlık 
Turizmi Derneği temsilcilerinin katılımıyla görüşülmüştür.

2. 2/2 ESAS NUMARALI KANUN TEKLİFİNDE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

2/2 esas numaralı Teklifin gerekçesi ve metni incelendiğinde, Teklifte;

- Yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek 
ya da sanatı icra ederek yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere toplam en az üç yıl süre ile 
fiilen yabancı ülkelerde bulunan ve askerlik hizmeti yükümlülüğüne tabi olanların, durumlarını ispata 
yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine 
başvurmaları, 2.000 avro veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını ödemeleri ve Milli Savunma 
Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları hâlinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş 
sayılmalarına, 

- 31 Aralık 1993 tarihinden (bu tarih dahil) önce doğan yükümlülerin, 15.000 Türk lirası bedel 
ödemek ve 28 günlük temel askerlik eğitimine tabi tutulmak suretiyle askerlik hizmetini yerine getirmiş 
sayılmalarına, ayrıca haklarında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve 
kovuşturma yapılmamasına ve başlatılmış olanların ise sona erdirilmesine,

- Sağlık personelinin adil ve dengeli dağılımının sağlanması ve atıl kapasiteye meydan verilmemesi 
adına tabiplerin, uzman tabiplerin ve diş tabiplerinin birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda 
çalışmalarında Sağlık Bakanlığınca yapılan istihdam planlamasının esas alınacağına,
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- Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar tarafından verilen sağlık 
hizmetleri için bütçeleri ayrı olmak şartıyla sağlık kuruluşları arasında işbirliği yapılmasına ve belirtilen 
personelin esnek çalışabilmesine,

- Aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan ve 5510 sayılı Kanunun 
ek 3 üncü maddesi uyarınca ilave aylık alamayan tabip ve diş hekimi emeklilerine, uzman olanlar için 
17.000; uzman olmayanlar için ise 13.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu 
bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarına ilaveten ek bir ödeme yapılmasına,

- Organ nakli, kanser cerrahisi gibi özellikli tıbbi hizmetler karşılığında döner sermaye kapsamında 
yapılacak ek ödeme tavan oranın artırılmasına, benzer şekilde sağlık turizmi alanında çalışan sağlık 
personeline ödenen döner sermaye payının artırılmasına,

- Tabip öğretim elemanlarının belirlenen özellikli tıbbi işlemler ve verilen uluslararası sağlık 
hizmetleri kapsamında ilave ek ödeme alabilmesine,

- İnsan sağlığı hizmetlerinde çalışan sağlık mesleği mensupları için bir yıllık çalışmalarına 60 gün 
fiili hizmet süresi zammı uygulanmasına,

- Türk Silahlı Kuvvetlerine dışarıdan alınacak pilot ve pilot adaylarına ilişkin usul ve esasların 
yeniden düzenlenmesine, bu çerçevede Millî Savunma Bakanlığına, yaş sınırı otuz iki olmak üzere 
adayların yaş aralığını belirleme yetkisi verilmesine, ayrıca bu şekilde subay olan kişilere ilişkin 
deneme süresi uygulamasının kaldırılmasına,

- Sağlık sebepleri hariç Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenlerin, verilen eğitimlerden 
kaynaklı aldıkları diploma, sertifika, uzmanlık belgesi ve kurs bitirme belgesi gibi belgeleri kalan 
yükümlülük süreleri boyunca kullanamamalarına ve bu kişilere ödenen aylıklar ile yapılan masrafların 
tahsil edilmesine,

- Deniz karakol uçaklarında görev yapan Taktik Koordine ve Seyrüsefer subaylarının yükümlülük 
süresinin uzatılmasına,

- 2020 yılının sonuna kadar harp okullarının ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarına üniversitelerin 
ilgili bölümlerinden öğrenci alınabilmesine,

- Şans oyunlarında verilecek ikramiye brüt üst sınırının yüzde 59’dan 83’e çıkarılmasına, ancak 
buna ilişkin usul ve esaslar belirleninceye kadar brüt üst sınırın mevcut haliyle uygulanmasına, ikramiye 
oranlarının artırılması nedeniyle oluşabilecek yatırım ve işletme giderlerindeki tutar azalışlarının telafi 
edilmesine, 

- 5738 sayılı Kanun çerçevesinde pazarlıkla temin yöntemiyle hizmet alınması süresince ortaya 
çıkabilecek yorum ve uygulama farklılıklarının giderilmesine, ayrıca geçici teminat oranının yüzde 
beşten yüzde üçe, kesin teminat oranının ise yüzde ondan yüzde altıya indirilmesine ve pazarlıkla temin 
usulünde bu teminat oranlarından farklı teminat oranlarının belirlenebilmesine,

- Uluslararası sağlık hizmetleri alanında ülkemizde sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu 
ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek, uluslararası 
sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler ile hizmet sunum standartları ve akreditasyon kriterleri 
konusunda Sağlık Bakanlığına önerilerde bulunmak üzere Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile bir 
anonim şirket (USHAŞ) kurulmasına,

yönelik düzenlemelerin yer aldığı görülmektedir.
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3. 2/3 ESAS NUMARALI KANUN TEKLİFİNDE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

2/3 esas numaralı Teklifin gerekçesi ve metni incelendiğinde, Teklifte;

- Tabip ve diş hekimi emeklilerine, uzman olanlar için 17.000; uzman olmayanlar için ise 13.000 
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarına 
ilaveten ek bir ödeme yapılmasına, ayrıca sağlık meslek mensupları için bir yıllık çalışmalarına 60 gün 
fiili hizmet süresi zammı uygulanmasına,

- Kanal İstanbul gibi büyük finansman ve yüksek teknoloji gerektiren su yolu projelerinde özel 
sektörün sermayesinden, tecrübesinden ve dinamizminden faydalanılması, rekabet gücünün artırılması 
ve proje maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla bu  projelerin, yap-işlet-devret modeli ile hayata 
geçirilebilmesine,

- Şans oyunlarında verilecek ikramiye brüt üst sınırının yüzde 59’dan 83’e çıkarılmasına, ancak 
buna ilişkin usul ve esaslar belirleninceye kadar brüt üst sınırın mevcut haliyle uygulanmasına, ikramiye 
oranlarının artırılması nedeniyle oluşabilecek yatırım ve işletme giderlerindeki tutar azalışlarının telafi 
edilmesine, 

yönelik düzenlemelerin yer aldığı görülmektedir.

4. KOMİSYONUMUZDA KANUN TEKLİFİ ÜZERİNDE YAPILAN GÖRÜŞMELER

Kanun Teklifi üzerinde yapılan görüşmelerde milletvekilleri tarafından;

- Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kanun tasarısının olmayacağı, ancak kanunların 
ihtiyaçlara yönelik yapıldığı ve yürütmenin de bu ihtiyacı tespit edecek organ olduğu, bu nedenle yeni 
sistemde yasama ile yürütmenin kanun yapım sürecinde ilişkisinin tamamen kesilmesinin uygulamada 
sorunlar ortaya çıkaracağı,

- Yasama erkinin etkinliğinin artacağı yeni hükümet sisteminde Torba kanun uygulamasının devam 
ettirilmesinin doğru olmadığı, toplumun farklı kesimlerini ilgilendiren farklı alanlardaki düzenleme 
tekliflerinin ilgili komisyonlarda görüşülerek olgunlaşmasının ardından Genel Kurulda müzakere 
edilmesinin yasama tekniği ve yapılacak kanunların etkinliği açısından daha faydalı olacağı,  

- Askerlik kurumunun milli ve manevi değerlerin en başında geldiği, vatan savunmasının 
karşılığı olarak bir bedel belirlemenin mümkün olmadığı ancak çeşitli nedenlerle askerlik görevini 
yerine getirememiş vatandaşların talebine karşılık vermenin ve kaçak ve bakaya yığılmasının önüne 
geçilmesinin elzem hale geldiği, bedelli askerlik uygulamasında kapsam ve koşulların belirlenmesinde 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç ve kapasitesinin dikkate alınmasının ve vatan savunmasında zafiyet 
oluşmamasının esas olması gerektiği, 

- Farklı sosyal statüdeki vatandaşların aynı bedele tabi tutulmasının hakkaniyete uygun 
olmayacağı, gelir ve servet üzerinden bir değerleme yapılmasının daha adil bir yöntem olacağı, ayrıca 
bedelsiz olarak askerlik yapan vatandaşların sigorta primlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 
karşılanmasının yerinde olacağı, 

- Bedelli askerlik uygulaması yerine zorunlu askerliğin kaldırılarak sorunu kalıcı olarak giderecek 
yapısal bir çözüme ihtiyaç duyulduğu, bu kapsamda karşılığında belirli süre kamu hizmeti yerine 
getirebilecek vicdani ret hakkının da değerlendirilmesi gerektiği, 
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- Yurtdışında çalışanlara yönelik uygulamada bedelin bin avrodan iki bin avroya çıkarılmasının 
öngörüldüğü ancak yurtiçinde çalışma imkânı olmayanların da arasında bulunduğu vatandaşlar için 
15 bin Türk lirası bir bedelin talep edildiği, bu durumun çok hakkaniyetli olmadığı, ayrıca yurtdışında 
çalışanlara yönelik öngörülen uzaktan eğitimin yurtiçinde bedelli askerlik yapacak olanlara da 
uygulanabileceği, 

- Bedelli askerlik uygulamasında öngörülen temel eğitimin geçmiş uygulamalar da göz önünde 
bulundurulduğunda faydalı olmadığının anlaşıldığı, 21 günde nasıl bir eğitim verileceğine ilişkin bir 
programın olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerektiği, temel eğitimin uygulaması durumunda 
özellikle özel sektör çalışanlarının tekrar işe dönmelerinde çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalınabileceği, 

- Sağlık çalışanlarına yönelik iyileştirmelerin oldukça önemli olduğu ancak tabip ve diş 
hekimlerinin kapsama alınmasının yanında tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların, eczacı, 
veteriner hekimler ile diğer yardımcı sağlık personelinin de dikkate alınması gerektiği, bu durumun 
çalışma barışının korunması adına daha doğru olacağı,

- Sağlık turizminin gelişmesine yönelik atılacak adımların yerinde olduğu, ancak sağlık turizminin 
teşviki kapsamında tabiplere ek ücret ödenmesini öngören düzenlemenin kapsamının genişletilerek 
bütün sağlık çalışanlarını içermesi gerektiği, ayrıca sağlık turizmi kapsamında yurtdışından gelecek 
kişilere verilecek hizmetlerin yurtiçindeki vatandaşlara yönelik sağlık hizmetlerinde aksama ortaya 
çıkarabileceği, bunların etki analizlerinin detaylı olarak yapılması gerektiği, 

- Kanal İstanbul projesinin çevreyle ilgili çeşitli sorunlara neden olabileceği, son dönemdeki 
yap-işlet-devret projelerinde bütçe yatırımlarının yaklaşık %70’inin İstanbul ve çevresine yapıldığı, 
yatırımların ülke genelinde daha dengeli bir biçimde dağılımının sağlanması gerektiği, 

- Şans oyunlarında ödenecek ikramiye paylarının yükseltilerek yasadışı bahisin önüne geçilmesinin 
mümkün olmayacağı, düzenlemenin yasadışı bahisi yasal zemine çektiği ve bu durumun vatandaşların 
şans oyunlarına olan talebini artırarak sosyo-ekonomik sıkıntılara sebebiyet verebileceği, 

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Teklif sahipleri tarafından yapılan 
açıklamalarda;

- Bedelli askerlik uygulamasına ilişkin düzenlemenin toplumsal bir talep sonucu ortaya çıktığı, 
çeşitli nedenlerle askerlik görevinin yerine getirilememesi sonucunda oluşan bakaya ve yoklama kaçağı 
sayılarındaki artışın bedelli askerlik yönünde bir kanuni düzenlemeyi zaruri hâle getirdiği, 

- Daha önce 1987, 1992, 1999, 2011 ve 2014 yıllarında yapılan kanuni düzenlemelerle uygulanan 
bedelli askerliğin teklifte yer alan düzenlemede 31/12/1993 (bu tarih dahil) öncesi doğmuş yükümlülerin 
15 bin Türk lirası bedeli ve 21 günlük temel askerî eğitimi yerine getirmesi şartıyla bu görevi ifa 
edebilecekleri şeklinde olduğu, bu çerçevede bedelli askerlik uygulamasının 1 milyon 324 bin kişiyi 
kapsadığı, Teklifin Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç ve kapasitesinin dikkate alınarak hazırlandığı, 

- Teklifte ayrıca, yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya 
bir meslek ya da sanatı icra ederek yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle 
fiilen yabancı ülkelerde bulunanların 2 bin avro veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını ödemeleri ve 
Millî Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları hâlinde muvazzaf askerlik hizmetini 
yerine getirmiş sayılmalarının da yer aldığı, 
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- Bedelli askerlik uygulamasının, faydalanacaklar için iş güvenliği açısından bir sorun teşkil 
etmeyeceği, 

- Ülke içerisinde bedelli askerlikten yararlanacakların temel eğitim süresince ücretsiz izinli 
sayılmaları sağlanabilirken, yurtdışında çalışanların aynı şartlarda olmaması nedeniyle uzaktan eğitimin 
gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü, 

- Bedelli ve dövizli askerlik kapsamında tahsil edilen tutarların genel bütçeye gelir kaydedilmek 
üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi hesabına yatırılacağı ve bu tutarların 
karşılığı Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine 
ödenek eklemeye Cumhurbaşkanının yetkili kılınmasının teklif edildiği, 

- Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yaklaşık 700 pilot açığının olduğu, bu açığın giderilmesi kapsamında 
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda değişiklik yapılmak suretiyle temin edilecek 
pilot ve pilot adaylarına ilişkin usul ve esaslarda düzenlemelerin teklif edildiği, bu çerçevede bir yıl 
deneme süresinin kaldırılmasının ve Milli Savunma Bakanlığı’na yaş aralığını belirleme hususunda 
esneklik sağlanmasının öngörüldüğü, 

- Teklifte sağlık çalışanlarına yönelik düzenlemelerin; sağlık personelinin adil ve dengeli dağılımın 
sağlanması ve atıl kapasiteye meydan verilmemesi esasıyla gerçekleştirildiği,

- Teklif edilen düzenlemeler ile sağlık turizminin teşvikinin ve hizmet kapasitesinin artırılmasının 
sağlanacağı, bu kapsamda tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar tarafından 
verilen sağlık hizmetleri için bütçeleri ayrı olmak kaydıyla sağlık kuruluşları arasında işbirliği yapmanın 
ve personelin esnek çalışmasının önünün açılacağı, uluslararası sağlık turizmi kapsamında ülkemize 
gelen yaklaşık 480 bin kişi olduğu ve bu sayının 2 milyona kadar yükselebileceği, bu kapsamda elde 
edilen gelirin de 2 milyar dolardan 10 milyar dolara kadar çıkabileceği, 

- Şans oyunlarına ilişkin teklif edilen düzenlemelerle; yasa dışı alanlarda oynanan bahislerin yasal 
zemine çekilmesinin hedeflendiği, yasa dışı bahisle etkin mücadele sağlanarak bu alanda ortaya çıkan 
kamu gelir kaybının önüne geçileceği, ayrıca yasa dışı bahisten ortaya çıkan gelirden nemalanmak 
isteyen terör örgütlerinin ve bunların muhtemel finansmanının engellenmesinin amaçlandığı,  

- Kanal İstanbul projesine yönelik düzenleme teklifinin, Türkiye’nin ihtiyaçlarına yönelik olarak 
hazırlandığı, bu projenin çevresel etkilerinin ortaya konulmasına yönelik çalışmalar ile fizibilite 
çalışmalarının devam ettiği ve bunlar üzerinde hassasiyetle durulduğu, yap-işlet-devret projelerinin 
Anadolu’nun diğer şehirlerinde de yapıldığı ve bu kapsamda İzmir, Dalaman, Bodrum, Antalya, 
Ankara, Gazipaşa, Zonguldak ve Çaycuma havaalanlarının bu modelle hayata geçirildiği, 

ifade edilmiştir.
5. KOMİSYONUN MADDELER HAKKINDA KARARI
Teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin ardından Teklifin maddelerinin görüşülmesine geçilmesi 

kabul edilmiştir. Teklif metni aşağıdaki değişikliklerin yapılması suretiyle kabul edilmiştir.
Madde 1
Teklifin Çerçeve 1 inci maddesi; aynen kabul edilmiştir.  
Madde 2 
Teklifin Çerçeve 2 nci maddesi; 28 gün olarak öngörülen temel askerlik eğitiminin 21 güne 

düşürülmesini teminen değiştirilmesi suretiyle kabul edilmiştir.
Madde 3
Teklifin Çerçeve 3 üncü maddesi; aynen kabul edilmiştir.  
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Madde 4
Tabip ve diş tabiplerinin ilave aylık almalarını sağlayan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanununun ek 3 üncü maddesi uyarınca ödenen emeklilik primlerinin tamamı yine 
kendilerince ödenmekte olduğundan, Teklifin 4 üncü maddesinde yer alan ilave ödemeyle 5510 
sayılı Kanunun ek 3 üncü madde kapsamında ödenen ilave aylıkların ilişkilendirilmesi Komisyonca 
uygun görülmemiştir. Bu kapsamda Teklifin Çerçeve 4 üncü maddesi; düzenlemeyle getirilen ilave 
aylık alınmasındaki 5510 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi uyarınca ilave aylık almama şartının ve 
buna bağlı hüküm ve ibarelerin madde metninden çıkarılmasını teminen değiştirilmesi suretiyle kabul 
edilmiştir.

Madde 5
Teklifin Çerçeve 5 inci maddesi; aynen kabul edilmiştir.
Madde 6
Teklifin Çerçeve 6 ncı maddesi; hükmün doğru anlaşılmasını ve uygulamada karşılaşılabilecek 

tereddütlerin giderilmesini teminen redaksiyona tabi tutulmak suretiyle kabul edilmiştir.
Madde 7
Teklifin Çerçeve 7 nci maddesi; aynen kabul edilmiştir.
Madde 8
Teklifin Çerçeve 8 inci maddesi; aynen kabul edilmiştir.
Yeni Madde 9
Büyük finansman ve yüksek teknoloji gerektiren Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projelerinin özel 

sektörün sermayesinden ve tecrübesinden yararlanılması amacıyla yap-işlet-devret modeli kapsamına 
dahil edilmesini öngören bir düzenleme Yeni Çerçeve 9 uncu madde olarak kabul edilmiştir.

Madde 10 
Teklifin Çerçeve 9 uncu maddesi; Çerçeve 10 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Madde 11
Teklifin Çerçeve 10 uncu maddesi; Çerçeve 11 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Yeni Madde 12
Mer’i mevzuatta tabip ve diş tabiplerinin emekli aylıklarının iyileştirilmesi amacıyla 5510 sayılı 

Kanunun ek 3 üncü maddesiyle, 209 sayılı Kanun uyarınca kendilerine ödenen ek ödeme tutarı; 
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasıyla sınırlı olacak şekilde ilave sigorta primine tabi tutulmuştur. 
2/2 esas numaralı Kanun Teklifinin Komisyonca değiştirilen 4 üncü maddesiyle 5434 sayılı Kanuna 
eklenen ek 84 üncü madde kapsamında 5510 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi ile ilişkilendirilmeksizin 
tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü 
aylığı bağlanmış olanlara ilave ödeme yapılması öngörüldüğünden 5510 sayılı Kanunun ek 3 üncü 
maddesinin yürürlükten kaldırılmasına yönelik bir düzenleme, Komisyon metnine yeni Çerçeve 12 nci 
madde olarak eklenmiştir. 

Yeni Madde 13
Tabip ve diş tabiplerinin 209 sayılı Kanun uyarınca sabit ek ödeme tutarı üzerinden emeklilik primi 

ödemelerini içeren 5510 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin geçiş 
hükümleri öngören bir düzenleme, Komisyon metnine yeni Çerçeve 13 üncü madde olarak eklenmiştir. 

Madde 14
Teklifin Çerçeve 11 inci maddesi; Çerçeve 14 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.
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Madde 15

Teklifin Çerçeve 12 nci maddesi; Çerçeve 15 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Madde 16

Teklifin Çerçeve 13 üncü maddesi; Çerçeve 16 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Madde 17

Teklifin Çerçeve 14 üncü maddesi; Çerçeve 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Madde 18

Teklifin Çerçeve 15 inci maddesi; Çerçeve 18 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Madde 19

Teklifin Çerçeve 16 ncı maddesi; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda ani ve tedrici kuruluşla 
ilgili düzenlemeler kaldırıldığından madde metninde yer alan söz konusu ibarelerin çıkarılmasını; 
ayrıca yeni düzenlemeler çerçevesinde Yüksek Planlama Kurulu bulunmadığından Kurula verilen 
görev ve yetkinin Cumhurbaşkanına verilmesini teminen değiştirilmesi; Teklifle kurulması öngörülen 
Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.’de çalışacak personel sayısının üst sınırının belirginleştirilmesini 
teminen redaksiyona tabi tutulması suretiyle Çerçeve 19 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 20

Teklifin yürürlüğe ilişkin 17 nci maddesi; Komisyon metnine eklenen Yeni Çerçeve 12 nci ve 
13 üncü maddelerin Çerçeve 4 üncü maddenin uygulanmasıyla ilişkili olması nedeniyle 1/1/2019 
tarihinde yürürlüğe girmesini teminen değiştirilmesi ve maddelerin teselsül etmesi nedeniyle madde 
numaralarının redaksiyona tabi tutulması suretiyle çerçeve 20 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 21

Teklifin yürütmeye ilişkin Çerçeve 18 inci maddesi; Çerçeve 21 inci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir.

Ayrıca; Teklifin adı ‘Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ olarak redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 
değiştirilmiş, Teklif metni kanun dili ve tekniği ile kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve 
esaslar doğrultusunda gözden geçirilmiş, bu çerçevede metinde redaksiyon mahiyetinde değişiklikler 
yapılmış, madde numaraları Teklif metnine eklenen yeni maddeler çerçevesinde teselsül ettirilmiştir. 

6. ÖZEL SÖZCÜLER

İçtüzüğün 45 inci maddesi uyarınca Teklifin Genel Kuruldaki görüşmelerinde Komisyonumuzu 
temsil etmek üzere; 

- Antalya Milletvekili İbrahim AYDIN, 

- Denizli Milletvekili Nilgün ÖK, 

- Düzce Milletvekili Ayşe KEŞİR, 

- Erzurum Milletvekili İbrahim AYDEMİR, 

- Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat KOÇER, 

- Giresun Milletvekili Cemal ÖZTÜRK,

- İstanbul Milletvekili Şirin ÜNAL,

özel sözcüler olarak seçilmiştir.
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 Başkan Başkanvekili Sözcü
 Süreyya Sadi Bilgiç İsmail Faruk Aksu Abdullah Nejat Koçer
 Isparta İstanbul Gaziantep
   (Bu raporun özel sözcüsü)
 Kâtip Üye Üye
 Şirin Ünal Ekrem Çelebi Bülent Kuşoğlu
 İstanbul Ağrı Ankara
 (Bu raporun özel sözcüsü)  (Muhalefet şerhi ektedir)
 Üye Üye Üye
 Durmuş Yılmaz Cavit Arı İbrahim Aydın
 Ankara Antalya Antalya
 (Muhalefet şerhi ektedir) (Muhalefet şerhi vardır) (Bu raporun özel sözcüsü)
 Üye Üye Üye
 Bekir Kuvvet Erim İsmail Tatlıoğlu Nilgün Ök
 Aydın Bursa Denizli
  (Muhalefet şerhi ektedir) (Bu raporun özel sözcüsü)
 Üye Üye Üye
 Garo Paylan Ayşe Keşir İbrahim Aydemir
 Diyarbakır Düzce Erzurum
 (Muhalefet şerhi ektedir) (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü)
 Üye Üye Üye
 Cemal Öztürk Mehmet Bekaroğlu Emine Gülizar Emecan
 Giresun İstanbul İstanbul
 (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhi ektedir) (Muhalefet şerhi ektedir)
 Üye Üye Üye
 Erol Katırcıoğlu Yaşar Kırkpınar Kamil Okyay Sındır
 İstanbul İzmir İzmir
 (Muhalefet şerhi ektedir)  (Muhalefet şerhim vardır)
 Üye Üye Üye
 Mustafa Baki Ersoy Sami Çakır Mustafa Kalaycı
 Kayseri Kocaeli Konya
 Üye Üye Üye
 Abdullatif Şener Uğur Aydemir Süleyman Girgin
 Konya Manisa Muğla
 (Muhalefet şerhim vardır)  (Muhalefet şerhim vardır)
 Üye Üye
 Salih Cora İsmail Güneş
 Trabzon Uşak
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 Bülent Kuşoğlu Abdullatif Şener Mehmet Bekaroğlu
 Ankara Konya İstanbul
 Kamil Okyay Sındır Emine Gülizar Emecan Cavit Arı
 İzmir İstanbul Antalya
  Süleyman Girgin
  Muğla
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 Diyarbakır İstanbul
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN

ASKERLİK KANUNU İLE DİĞER BAZI 
KANUNLARDA VE 663 SAYILI KANUN 

HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

AdALET VE KALKıNMA PArTİSİ 
GrUP BAşKANVEKİLİ İSTANBUL 

MİLLETVEKİLİ MEHMET MUş VE rİZE 
MİLLETVEKİLİ OSMAN AşKıN BAK’ıN 

TEKLİfİ
ASKERLİK KANUNU İLE BAZI 

KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Oturma veya çalışma iznine sahip olarak 
işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı 
icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç 
olmak üzere, toplam en az üç yıl süre ile fiilen 
yabancı ülkelerde bulunan bu Kanun ile 1076 
sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar 
Kanununa tabi yükümlüler, durumlarını ispata 
yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları 
Türk konsoloslukları aracılığı ile askerlik 
şubelerine başvurmaları, 2.000 avro veya karşılığı 
kadar yönetmelikte belirtilecek yabancı ülke 
parasını başvuru tarihinde defaten ödemeleri ve 
Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan 
eğitimi almaları hâlinde muvazzaf askerlik 
hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Uzaktan 
eğitime ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma 
Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 2- 1111 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 55- Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple 
olursa olsun henüz fiilî askerlik hizmetine 
başlamamış ve 31 Aralık 1993 tarihinden (bu 
tarih dâhil) önce doğan 1076 sayılı Kanun ile 
bu Kanuna tabi yükümlüler; istekleri hâlinde, 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
üç ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı 
temsilciliklerine başvurmaları, 15.000 Türk lirası 
veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz 
satış kuruna göre  ödeme  tarihindeki  karşılığı 

MADDE 1- 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Oturma veya çalışma iznine sahip olarak 
işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı 
icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç 
olmak üzere, toplam en az üç yıl süre ile fiilen 
yabancı ülkelerde bulunan, bu Kanun ile 1076 
sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar 
Kanununa tabi yükümlüler, durumlarını ispata 
yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları 
Türk konsoloslukları aracılığı ile askerlik 
şubelerine başvurmaları, 2.000 avro veya karşılığı 
kadar yönetmelikte belirtilecek yabancı ülke 
parasını başvuru tarihinde defaten ödemeleri ve 
Millî Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan 
eğitimi almaları hâlinde muvazzaf askerlik 
hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Uzaktan 
eğitime ilişkin usul ve esaslar Millî Savunma 
Bakanlığınca belirlenir.” 

MADDE 2- 1111 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.  

“GEÇİCİ MAddE 55- Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa 
olsun henüz fiilî askerlik hizmetine başlamamış 
ve 31 Aralık 1993 tarihinden (bu tarih dâhil) 
önce doğan 1076 sayılı Kanun ile bu Kanuna 
tabi yükümlüler; istekleri hâlinde, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde 
askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine 
başvurmaları, 15.000 Türk lirası veya Türkiye 
Cumhuriyet  Merkez  Bankası  döviz  satış   
kuruna göre  ödeme  tarihindeki karşılığı 
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kadar konvertibl yabancı ülke parasını defaten 
ödemeleri ve 28 gün temel askerlik eğitimini 
yerine getirmeleri şartıyla askerlik hizmetini 
yerine getirmiş sayılırlar.

Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli 
veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından 
çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar, istekleri 
halinde birinci fıkra hükümlerinden yararlanırlar.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
önce sağlık sebebiyle haklarında verilen 
askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan 
dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da 
istekleri hâlinde yaş şartı aranmaksızın ve temel 
askerlik eğitimine tabi olmaksızın birinci fıkra 
hükümlerinden yararlanırlar.

Bu madde hükümlerinden yararlananlar 
temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş 
yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya 
ücretsiz izinli sayılırlar.

Bu uygulama kapsamında tahsil edilen 
tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere 
Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe 
birimi hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutarlar 
karşılığı Savunma Sanayii Destekleme Fonuna 
aktarılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı 
bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı 
yetkilidir.

Bu madde hükümlerinden yararlanan 
yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve 
bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve 
kovuşturma yapılmaz, başlatılmış olanlar sona 
erdirilir ve bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari 
para cezaları tahsil edilmez.

Bedelin ödenmesi ve uygulamaya ilişkin 
usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığınca 
belirlenir.”

MADDE 3- 11/4/1928 tarihli ve 1219 
sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı 
İcrasına Dair Kanunun 12 nci maddesinin 
üçüncü fıkrasının birinci cümlesine “uzman 

kadar konvertibl yabancı ülke parasını defaten 
ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini 
yerine getirmeleri şartıyla askerlik hizmetini 
yerine getirmiş sayılırlar.

Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli 
veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından 
çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar, istekleri 
halinde birinci fıkra hükümlerinden yararlanırlar.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
önce sağlık sebebiyle haklarında verilen 
askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan 
dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da 
istekleri hâlinde yaş şartı aranmaksızın ve temel 
askerlik eğitimine tabi olmaksızın birinci fıkra 
hükümlerinden yararlanırlar.

Bu madde hükümlerinden yararlananlar 
temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş 
yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya 
ücretsiz izinli sayılırlar. 

Bu uygulama kapsamında tahsil edilen 
tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere 
Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe 
birimi hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutarlar 
karşılığı Savunma Sanayii destekleme fonuna 
aktarılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı 
bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı 
yetkilidir.

Bu madde hükümlerinden yararlanan 
yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve 
bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve 
kovuşturma yapılmaz, başlatılmış olanlar sona 
erdirilir ve bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari 
para cezaları tahsil edilmez.

Bedelin ödenmesi ve uygulamaya ilişkin 
usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığınca 
belirlenir.”

MADDE 3- 11/4/1928 tarihli ve 1219 
sayılı Tababet ve şuabatı San’atlarının Tarzı 
İcrasına dair Kanunun 12 nci maddesinin 
üçüncü fıkrasının birinci cümlesine “uzman 
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olanlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sağlık 
Bakanlığınca yapılan istihdam planlamaları 
çerçevesinde ve” ibaresi ile maddeye aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.

“Sağlık Bakanlığına, üniversitelere ve özel 
sektöre ait uluslararası sağlık turizmi sağlık 
tesisi yetkisi verilmiş sağlık kuruluşları arasında, 
uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında, 
tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına 
göre uzman olanlar tarafından verilen sağlık 
hizmetleri için bütçeleri ayrı olmak şartıyla 
iş birliği yapılabilir. İşbirliği protokolleri 
Sağlık Bakanlığı ilgili birimi, ilgili üniversite 
ve özel sağlık kuruluşunun yetkili makamları 
tarafından imzalanır ve Sağlık Bakanlığı ile 
Yükseköğretim Kurulunun onayıyla uygulamaya 
konulur. Bu iş birliği kapsamında Bakanlık 
ve üniversite hastanelerinde çalıştırılacaklar, 
ikinci ve üçüncü fıkradaki ve ilgili kanunlardaki 
sınırlayıcı hükümlerden istisna olarak, ilgilinin 
muvafakatiyle ve kadrosunun bulunduğu 
kurum/kuruluştaki eğitim, araştırma ve mesleki 
yükümlülüklerini aksatmamak koşuluyla 
karşılıklı mutabakat çerçevesinde protokol eki 
liste ile belirlenir. Bakanlık veya üniversite 
personelince özel sektöre ait sağlık kuruluşlarında 
bu fıkraya göre hizmet sunulamaz. Bu kapsamda 
verilen hizmetin Sağlık Bakanlığı tarafından 
belirlenen ücretinin %50’sini geçmemek üzere 
belirlenen kısmı, hizmeti alan sağlık hizmet 
sunucusu tarafından ilgili hekime ödenir. Bu 
maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 
Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak 
Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenir.”

MADDE 4- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MAddE 84- Bu Kanuna göre tabip 
veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak 
emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı 

olanlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sağlık 
Bakanlığınca yapılan istihdam planlamaları 
çerçevesinde ve” ibaresi ile maddeye aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.

“Sağlık Bakanlığına, üniversitelere ve özel 
sektöre ait uluslararası sağlık turizmi sağlık 
tesisi yetkisi verilmiş sağlık kuruluşları arasında, 
uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında, 
tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına 
göre uzman olanlar tarafından verilen sağlık 
hizmetleri için bütçeleri ayrı olmak şartıyla 
işbirliği yapılabilir. İşbirliği protokolleri 
Sağlık Bakanlığı ilgili birimi, ilgili üniversite 
ve özel sağlık kuruluşunun yetkili makamları 
tarafından imzalanır ve Sağlık Bakanlığı ile 
Yükseköğretim Kurulunun onayıyla uygulamaya 
konulur. Bu işbirliği kapsamında Bakanlık ve 
üniversite hastanelerinde çalıştırılacaklar, ikinci 
ve üçüncü fıkradaki ve ilgili kanunlardaki 
sınırlayıcı hükümlerden istisna olarak, ilgilinin 
muvafakatiyle ve kadrosunun bulunduğu 
kurum/kuruluştaki eğitim, araştırma ve mesleki 
yükümlülüklerini aksatmamak koşuluyla 
karşılıklı mutabakat çerçevesinde protokol eki 
liste ile belirlenir. Bakanlık veya üniversite 
personelince özel sektöre ait sağlık kuruluşlarında 
bu fıkraya göre hizmet sunulamaz. Bu kapsamda 
verilen hizmetin Sağlık Bakanlığı tarafından 
belirlenen ücretinin % 50’sini geçmemek üzere 
belirlenen kısmı hizmeti alan sağlık hizmet 
sunucusu tarafından ilgili hekime ödenir. Bu 
maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 
Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak 
Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenir.”

MADDE 4- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 84- Bu Kanuna göre tabip 
veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak 
emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı 
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bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam 
tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan 
tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre 
uzman olanlara (17.000) gösterge rakamının, 
uzman olmayanlara (13.000) gösterge rakamının 
memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu 
bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla 
birlikte ilave ödeme yapılır.

Birinci fıkra kapsamında yapılacak ödeme, 
ölenlerin mülga 67 nci maddede belirtilen aylığa 
müstahak dul ve yetimlerine mülga 68 inci 
maddede belirtilen oranlar üzerinden ödenir. 

Bu madde kapsamında yapılacak ilave 
ödeme tutarları, ödemeyi izleyen iki ay içinde 
faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir.

Bu madde uyarınca verilecek ilave ödeme, 
5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca 
yapılacak ek ödemenin matrahına dâhil edilmez.

Bu madde kapsamında ilave ödemeden 
yararlanacaklardan, sosyal güvenlik destek 
primi ödemek suretiyle çalışanlar dâhil 
herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi 
olarak çalışanların ilave ödemeleri, çalışmaya 
başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren 
kesilir. Bu ödemeden yararlanma şartlarını 
kaybedenler en geç bir ay içinde durumu Sosyal 
Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdürler. 
Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan 
ödemeler kanuni faiziyle birlikte geri alınır. 
Bu fıkra uyarınca ilave ödemeleri kesilenlerin, 
çalışmalarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi 
kabul edilerek ilave ödemeleri, çalışmalarının 
sona erdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 
yeniden ödenmeye başlanır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
önceki dönem için geçmişe dönük herhangi bir 
ödeme yapılmaz.”

bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam 
tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan ve 
5510 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi uyarınca 
ilave aylık alamayan tabip ve diş tabiplerinden 
ilgili mevzuatına göre uzman olanlara 17000 
gösterge rakamının, uzman olmayanlara 13000 
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile 
çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli 
aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılır.

Ancak, birinci fıkra kapsamında 
bulunanlardan 5510 sayılı Kanunun ek 3 üncü 
maddesi  uyarınca  ilave aylık alanlara, anılan 
ek 3 üncü madde uyarınca verilen ilave aylık 
tutarının birinci fıkraya göre hesaplanan ilave 
ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark 
tutarı kadar ilave ödeme yapılır.

Birinci veya ikinci fıkra kapsamında 
yapılacak ödeme, ölenlerin mülga 67 nci 
maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve 
yetimlerine mülga 68 inci maddede belirtilen 
oranlar üzerinden ödenir.

Bu madde kapsamında yapılacak ilave 
ödeme tutarları, ödemeyi izleyen iki ay içinde 
faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir.

Bu madde uyarınca verilecek ilave ödeme, 
5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca 
yapılacak ek ödemenin matrahına dâhil edilmez.

Bu madde kapsamında ilave ödemeden 
yararlanacaklardan, sosyal güvenlik destek 
primi ödemek suretiyle çalışanlar dâhil 
herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi 
olarak çalışanların ilave ödemeleri, çalışmaya 
başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren 
kesilir. Bu ödemeden yararlanma şartlarını 
kaybedenler en geç bir ay içinde durumu Sosyal 
Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdürler. 
Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan 
ödemeler kanuni faiziyle birlikte geri alınır. 
Bu fıkra uyarınca ilave ödemeleri kesilenlerin, 
çalışmalarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi 
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MADDE 5-  4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı 
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları 
ile Esenlendirme (rehabilitasyon) Tesislerine 
Verilecek döner Sermaye Hakkında Kanunun 
5 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci 
cümlesindeki “bir kat” ibaresi “beş kat” olarak 
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

 “Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında 
elde edilen gelirin yüzde 50’sine kadar olan 
kısmı bu hizmetlerde görev alan personele ek 
ödeme olarak dağıtılabilir. Bu ödemede, profesör 
ve doçentler ile uzman tabip ve tıpta uzmanlık 
mevzuatına göre uzman olanlar ve uzman diş 
tabipleri için, ikinci fıkranın birinci cümlesinde 
belirtilen yüzde 800 ve yüzde 700 tavan oranları; 
uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında 
olmayan çalışmalarından hak ettikleri ek 
ödemenin bu oranların yüzde 60’ını geçmesi 
halinde bir kat, yüzde 80’ini geçmesi halinde iki 
kat olarak uygulanır. Yüzde 100’ü olması halinde 
üst limit olmaksızın ek ödeme yapılır. dağıtılacak 
tutarın; yüzde 80’i birinci cümlede belirtilen 
personele tavan oranlarını geçmeyecek şekilde, 
yüzde 20’si ile varsa birinci cümlede sayılan 
personele dağıtılan tutarın fazlası, uluslararası 
sağlık hizmetlerinde görev yapan ve birinci 
cümlede belirtilenlerin dışındaki diğer personele, 
ikinci fıkranın birinci cümlesinde belirlenen 
tavan oranlarının bir katını geçmeyecek şekilde 
ek ödeme olarak dağıtılabilir. Uluslararası sağlık 
hizmetleri kapsamında elde edilen gelirler ve 
ilgili personele yapılacak ek ödemeler ayrı bir 
hesapta izlenir.”

kabul edilerek ilave ödemeleri, çalışmalarının 
sona erdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 
yeniden ödenmeye başlanır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
önceki dönem için geçmişe dönük herhangi bir 
ödeme yapılmaz.”

MADDE 5- 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı 
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları 
İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine 
Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 
5 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci 
cümlesindeki “bir kat” ibaresi “beş kat” olarak 
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

“Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında 
elde edilen gelirin yüzde 50’sine kadar olan 
kısmı bu hizmetlerde görev alan personele ek 
ödeme olarak dağıtılabilir. Bu ödemede, profesör 
ve doçentler ile uzman tabip ve tıpta uzmanlık 
mevzuatına göre uzman olanlar ve uzman diş 
tabipleri için, ikinci fıkranın birinci cümlesinde 
belirtilen yüzde 800 ve yüzde 700 tavan oranları; 
uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında 
olmayan çalışmalarından hak ettikleri ek 
ödemenin bu oranların yüzde 60’ını geçmesi 
halinde bir kat, yüzde 80’ini geçmesi halinde iki 
kat olarak uygulanır. Yüzde 100’ü olması halinde 
üst limit olmaksızın ek ödeme yapılır. Dağıtılacak 
tutarın; yüzde 80’i birinci cümlede belirtilen 
personele tavan oranlarını geçmeyecek şekilde; 
yüzde 20’si ile varsa birinci cümlede sayılan 
personele dağıtılan tutarın fazlası, uluslararası 
sağlık hizmetlerinde görev yapan ve birinci 
cümlede belirtilenlerin dışındaki diğer personele, 
ikinci fıkranın birinci cümlesinde belirlenen 
tavan oranlarının bir katını geçmeyecek şekilde 
ek ödeme olarak dağıtılabilir. Uluslararası sağlık 
hizmetleri kapsamında elde edilen gelirler ve 
ilgili personele yapılacak ek ödemeler ayrı bir 
hesapta izlenir.”
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MADDE 6- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
14/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MAddE 14/A- En az dört yıl süreli eğitim 
veren fakülte veya yüksekokullardan pilot olarak 
mezun olanlar ile ticari pilot lisansı veya havayolu 
nakliye pilotu lisansı bulunanlar öncelikli olmak 
üzere en az dört yıl süreli mühendislik eğitimi 
veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olan 
kadın veya erkeklerden muvazzaf subay olmak 
için başvuranlar; düzeltilmemiş nüfus kaydına 
göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk 
günü itibarıyla azami otuziki yaşını bitirmemek 
kaydıyla Millî Savunma Bakanlığı tarafından 
belirlenecek yaş aralığında olmak, yedek subay 
olma koşulları ile uçuş için gerekli şartları 
taşımak ve sınavlar ile uygulanacak temel askerlik 
ve subaylık anlayışını kazandırma eğitiminde 
başarılı olmak şartıyla muvazzaf subaylığa 
naspedilerek pilotaj eğitimine başlatılırlar.

Bunlardan pilotaj eğitiminde başarısız 
olanlar, Kuvvet Komutanlıklarınca uygun görülen 
diğer sınıflara nakledilirler ve nakledildikleri 
sınıfları ile ilgili subay sınıf okulları temel 
eğitimine, sınıfları ile ilgili subay sınıf okulları 
olmayanlar ise özel askeri eğitime tabi tutulurlar. 
Başarı gösteremeyenler sonraki dönem aynı 
eğitime tekrar alınırlar. İkinci eğitimde de başarı 
gösteremeyenlerin Türk Silâhlı Kuvvetlerinden 
ilişikleri kesilir. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapamaz 
şeklinde sağlık raporu alanlar ile harp ve vazife 
malulleri hariç olmak üzere bu madde kapsamında 
verilen eğitimler süresince herhangi bir nedenle 
ilişiği kesilenlerden temel askerlik eğitimine 
başladıkları tarihten ilişiklerinin kesildiği tarihe 
kadar aldıkları aylıkları dışında devletçe bunlara 
yapılan masraflar, kanuni faizleriyle birlikte 
kendilerinden tahsil olunur. 

MADDE 6- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
14/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14/A- En az dört yıl süreli eğitim 
veren fakülte veya yüksekokullardan pilot olarak 
mezun olanlar ile ticari pilot lisansı veya havayolu 
nakliye pilotu lisansı bulunanlar öncelikli olmak 
üzere en az dört yıl süreli mühendislik eğitimi 
veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olan 
kadın veya erkeklerden muvazzaf subay olmak 
için başvuranlar; düzeltilmemiş nüfus kaydına 
göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk 
günü itibarıyla azami otuziki yaşını bitirmemek 
kaydıyla Millî Savunma Bakanlığı tarafından 
belirlenecek yaş aralığında olmak, yedek subay 
olma koşulları ile uçuş için gerekli şartları 
taşımak ve sınavlar ile uygulanacak temel askerlik 
ve subaylık anlayışını kazandırma eğitiminde 
başarılı olmak şartıyla muvazzaf subaylığa 
naspedilerek pilotaj eğitimine başlatılırlar.

Bunlardan pilotaj eğitiminde başarısız 
olanlar, Kuvvet Komutanlıklarınca uygun görülen 
diğer sınıflara nakledilirler ve nakledildikleri 
sınıfları ile ilgili subay sınıf okulları temel 
eğitimine, sınıfları ile ilgili subay sınıf okulları 
olmayanlar ise özel askeri eğitime tabi tutulurlar. 
Başarı gösteremeyenler sonraki dönem aynı 
eğitime tekrar alınırlar. İkinci eğitimde de başarı 
gösteremeyenlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden 
ilişikleri kesilir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamaz 
şeklinde sağlık raporu alanlar ile harp ve vazife 
malulleri hariç olmak üzere bu madde kapsamında 
verilen eğitimler süresince herhangi bir nedenle 
ilişiği kesilenlerden temel askerlik eğitimine 
başladıkları tarihten ilişiklerinin kesildiği tarihe 
kadar aldıkları aylıkları dışında Devletçe bunlara 
yapılan masraflar, kanuni faizleriyle birlikte 
kendilerinden tahsil olunur.
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Bu madde kapsamında subay naspedilenler 
hakkında deneme süresi uygulanmaz. Bunlardan 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapamaz 
şeklinde sağlık raporu alanlar ile harp ve vazife 
malulleri hariç olmak üzere ilişiği kesilenler 
verilen eğitimler sonucunda elde ettikleri 
diploma, sertifika, uzmanlık belgesi ile kurs 
bitirme belgesini kalan yükümlülük süresince 
kullanamazlar ve bunlara bağlı herhangi bir 
meslek icra edemezler.

Bu maddede belirtilmeyen hususlarda 14 üncü 
madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 7- 926 sayılı Kanunun 113 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine “üç yıl” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “, deniz Karakol 
uçaklarında görev yapmak üzere Taktik Koordine 
ve Seyrüsefer eğitimini bitirenlerin yükümlülük 
süresi iki yıl” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin 
(c) fıkrasının; ikinci paragrafından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki paragraf ile sonuna aşağıdaki 
paragraf ve (h) fıkrasının beşinci cümlesinde 
yer alan “ek ödeme toplamı” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “, özellikli tıbbi işlemler 
ve uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında 
yapılacak ek ödeme hariç olmak üzere,” ibaresi 
eklenmiştir.

“Yükseköğretim Kurulu tarafından, Hazine 
ve Maliye Bakanlığının onayı ile belirlenen 
özellikli tıbbi işlemler karşılığı yapılacak ek 
ödemelerde, (1) numaralı bentte belirtilen yüzde 
800 oranı beş kata kadar arttırılarak uygulanabilir. 
Ancak bu oran mesai dışı çalışmalarda 
uygulanacak artırımlı oranın hesaplanmasında 
dikkate alınmaz.”

“Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında 
elde edilen gelirin yüzde 50’sine kadar olan kısmı 
bu hizmetlerde görev alan personele ek ödeme 
olarak dağıtılabilir. Bu kapsamda yürütülen tıbbi 
işlemlerde görev alan personelden (1) numaralı 

Bu madde kapsamında subay nasbedilenler 
hakkında deneme süresi uygulanmaz. Bunlardan 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamaz 
şeklinde sağlık raporu alanlar ile harp ve vazife 
malulleri hariç olmak üzere ilişiği kesilenler 
kalan yükümlülük süresince verilen eğitimler 
sonucunda elde ettikleri diploma, sertifika, 
uzmanlık belgesi ile kurs bitirme belgesini 
kullanamazlar ve bunlara bağlı herhangi bir 
meslek icra edemezler.

Bu    maddede    belirtilmeyen    hususlarda 
14 üncü madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 7- 926 sayılı Kanunun 113 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine “üç yıl” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “, Deniz Karakol 
uçaklarında görev yapmak üzere Taktik Koordine 
ve Seyrüsefer eğitimini bitirenlerin yükümlülük 
süresi iki yıl” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 8- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin 
(c) fıkrasının ikinci paragrafından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki paragraf, fıkranın sonuna 
aşağıdaki paragraf eklenmiş ve (h) fıkrasının 
beşinci cümlesinde yer alan “ek ödeme toplamı” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “, özellikli 
tıbbi işlemler ve uluslararası sağlık hizmetleri 
kapsamında yapılacak ek ödeme hariç olmak 
üzere” ibaresi eklenmiştir.

“Yükseköğretim Kurulu tarafından, Hazine 
ve Maliye Bakanlığının onayı ile belirlenen 
özellikli tıbbi işlemler karşılığı yapılacak ek 
ödemelerde, (1) numaralı bentte belirtilen yüzde 
800 oranı beş kata kadar arttırılarak uygulanabilir. 
Ancak bu oran mesai dışı çalışmalarda 
uygulanacak artırımlı oranın hesaplanmasında 
dikkate alınmaz.”

“Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında 
elde edilen gelirin yüzde 50’sine kadar olan kısmı 
bu hizmetlerde görev alan personele ek ödeme 
olarak dağıtılabilir. Bu kapsamda yürütülen tıbbi 
işlemlerde görev alan personelden (1) numaralı 
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bent kapsamındaki öğretim üyeleri için söz 
konusu bentte, uzman tabipler için (2) numaralı 
bentte belirlenen tavan oranları; uluslararası sağlık 
hizmetleri kapsamında olmayan çalışmalarından 
hak ettiği ek ödemenin, söz konusu bentlerde 
belirlenmiş tavan oranlarının yüzde 60’ını 
geçmesi halinde bir kat, yüzde 80 ini geçmesi 
halinde iki kat olarak uygulanır. Yüzde 100’ü 
olması halinde üst limit olmaksızın ek ödeme 
yapılır. Dağıtılacak tutarın; yüzde 80’i ikinci 
cümlede belirlenen tavan oranlarını geçmeyecek 
şekilde aynı cümle kapsamındaki personele, 
yüzde 20’si ile ikinci cümledeki tavan oranlarını 
aşan kısmı ise ikinci cümlede belirtilen personel 
dışında uluslararası sağlık hizmetlerinde görev 
yapan (1) ve (2) numaralı bent kapsamındaki 
diğer personele aynı bentlerde kendileri için 
belirlenmiş olan tavan oranlarının bir katını 
geçmemek üzere ek ödeme olarak ödenebilir. 
Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında elde 
edilen gelirler ve ilgili personele yapılacak ek 
ödemeler ayrı bir hesapta izlenir.”

MADDE 9- 11/5/2000 tarihli ve 4566 sayılı 
Harp Okulları Kanununa aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6- Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2020 yılı 
sonuna kadar harp okullarının ikinci, üçüncü 
ve dördüncü sınıflarına üniversitelerin ilgili 
bölümlerinden öğrenci alınabilir. Harp okullarına 
geçişe ilişkin usul ve esaslar Millî Savunma 
Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından 
müştereken belirlenir.”

bent kapsamındaki öğretim üyeleri için söz 
konusu bentte, uzman tabipler için (2) numaralı 
bentte belirlenen tavan oranları; uluslararası sağlık 
hizmetleri kapsamında olmayan çalışmalarından 
hak ettiği ek ödemenin, söz konusu bentlerde 
belirlenmiş tavan oranlarının yüzde 60’ını 
geçmesi halinde bir kat, yüzde 80’ini geçmesi 
halinde iki kat olarak uygulanır. Yüzde 100’ü 
olması halinde üst limit olmaksızın ek ödeme 
yapılır. dağıtılacak tutarın; yüzde 80’i ikinci 
cümlede belirlenen tavan oranlarını geçmeyecek 
şekilde aynı cümle kapsamındaki personele,  
yüzde 20’si ile ikinci cümledeki tavan oranlarını 
aşan kısmı ise ikinci cümlede belirtilen personel 
dışında uluslararası sağlık hizmetlerinde görev 
yapan (1) ve (2) numaralı bent kapsamındaki 
diğer personele aynı bentlerde kendileri için 
belirlenmiş olan tavan oranlarının bir katını 
geçmemek üzere ek ödeme olarak ödenebilir. 
Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında elde 
edilen gelirler ve ilgili personele yapılacak ek 
ödemeler ayrı bir hesapta izlenir.”

MADDE 9 - 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı 
Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-devret 
Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 
Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında 
yer alan “yük ve/veya yolcu ve yat limanları ile 
kompleksleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri” 
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10- 11/5/2000 tarihli ve 4566 
sayılı Harp Okulları Kanununa aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MAddE 6- Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2020 yılı 
sonuna kadar harp okullarının ikinci, üçüncü 
ve dördüncü sınıflarına üniversitelerin ilgili 
bölümlerinden öğrenci alınabilir. Harp okullarına 
geçişe ilişkin usul ve esaslar Millî Savunma 
Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından 
müştereken belirlenir.”
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MADDE 10- 31/5/2006 tarihli ve 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına 
aşağıdaki sıra eklenmiştir.

“20) İnsan sağlığına 
ilişkin işler

11/4/1928 tarihli ve 1219 
sayılı Kanun, 25/2/1954 
tarihli ve 6283 sayılı 
Hemşirelik Kanunu ve 
18/12/1953 tarihli ve 
6197 sayılı Eczacılar 
ve Eczaneler Hakkın-
da Kanun kapsamında 
sağlık meslek mensubu 
sayılan ve insan sağlığı 
için koruyucu, teşhis, 
tedavi ve rehabilite edici 
hizmetlerde çalışanlar;

60”

MADDE 11- 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı 
Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve 
Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “% 59’undan” 
ibaresi “% 83’ünden” şeklinde değiştirilmiştir.

 
MADDE 12- 5602 sayılı Kanuna aşağıdaki 

ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 1- (1) Spor Toto Teşkilat 

Başkanlığı tarafından içinde bulunulan yılın ilgili 
ayında beyan edilip ödenen katma değer vergisi 
tutarından, bir önceki yılın aynı ayında beyan 
edilip ödenmiş olan katma değer vergisi tutarının 

MADDE 11- 31/5/2006 tarihli ve 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında 
yer alan tabloya aşağıdaki sıra eklenmiştir.

 
“20) İnsan sağlığına 
ilişkin işler

11/4/1928 tarihli ve 1219 
sayılı Kanun, 25/2/1954 
tarihli ve 6283 sayılı 
Hemşirelik Kanunu ve 
18/12/1953 tarihli ve 
6197 sayılı Eczacılar 
ve Eczaneler Hakkın-
da Kanun kapsamında 
sağlık meslek mensubu 
sayılan ve insan sağlığı 
için koruyucu, teşhis, 
tedavi ve rehabilite edici 
hizmetlerde çalışanlar.”

60”

MADDE 12- 5510 sayılı Kanunun ek 3 üncü 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MAddE 77 – Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar mülga ek 3 üncü 
madde hükümlerine göre ödenen ilave sigorta 
primleri hakkında mülga ek 3 üncü madde 
hükümlerine göre işlem yapılır.”

MADDE 14-  14/3/2007 tarihli ve 5602 
sayılı şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, 
fon ve Payların düzenlenmesi Hakkında 
Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer 
alan “% 59’undan” ibaresi “%83’ünden” şeklinde 
değiştirilmiştir. 

MADDE 15-  5602 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir. 

“EK MAddE 1- (1) Spor Toto Teşkilat 
Başkanlığı tarafından içinde bulunulan yılın ilgili 
ayında beyan edilip ödenen katma değer vergisi 
tutarından, bir önceki yılın aynı ayında beyan 
edilip ödenmiş olan katma değer vergisi tutarının 



‒ 66 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 2)

(Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili 
İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ve Rize 

Milletvekili Osman Aşkın Bak’ın Teklifi)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin)

Orta Vadeli Programda ilgili yıl için belirlenen 
nominal ekonomik büyüme tahmini oranında 
arttırılmasıyla bulunan tutarın çıkarılmasından 
sonra kalan tutar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca 
Türkiye’de kurulu bankalarda açılmış olan özel 
hesaba, ödemeyi takip eden beş iş günü içinde ilgili 
vergi dairesi tarafından 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, 21/7/1953 
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi hükmü 
uygulanmaksızın red ve iade edilir.

(2) Özel hesaba aktarılan bu tutar, Spor 
Toto Teşkilat Başkanlığınca yatırım ve işletme 
giderleri olarak kullanılır ve yatırım ve işletme 
giderleri oranına dâhil edilir. Özel hesaptan 
amaç dışı kullanılan vergi iadeleri, amaç dışı 
kullanıldığı vergilendirme dönemine ilişkin 
katma değer vergisi olarak Spor Toto Teşkilat 
Başkanlığı adına 213 sayılı Kanundaki esaslara 
göre vergi ziyaı cezası kesilerek tarh edilir ve 
gecikme faizi hesaplanır.

(3) Özel hesabın oluşturulması, idaresi, 
bu hesaba aktarılan tutarların kullanılması ve 
denetlenmesi ile bu maddenin uygulanmasına 
ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye 
Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.”

MADDE 13- 5602 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 7- (1) Ek 1 inci 
maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 
Cumhurbaşkanlığınca  tespit    edilinceye   kadar 
4 üncü maddede yer alan % 83 oranının % 59 
olarak uygulanmasına devam edilir.”

MADDE 14- 21/2/2008 tarihli ve 5738 
sayılı Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli 
ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk 
Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde 
yer alan “davet edilenlerle” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “teminata ilişkin hususların,” 
ibaresi eklenmiştir.

Orta Vadeli Programda ilgili yıl için belirlenen 
nominal ekonomik büyüme tahmini oranında 
arttırılmasıyla bulunan tutarın çıkarılmasından 
sonra kalan tutar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca 
Türkiye’de kurulu bankalarda açılmış olan özel 
hesaba, ödemeyi takip eden beş iş günü içinde ilgili 
vergi dairesi tarafından 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, 21/7/1953 
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi hükmü 
uygulanmaksızın red ve iade edilir.

(2) Özel hesaba aktarılan bu tutar, Spor 
Toto Teşkilat Başkanlığınca yatırım ve işletme 
giderleri olarak kullanılır ve yatırım ve işletme 
giderleri oranına dâhil edilir. Özel hesaptan 
amaç dışı kullanılan vergi iadeleri, amaç dışı 
kullanıldığı vergilendirme dönemine ilişkin 
katma değer vergisi olarak Spor Toto Teşkilat 
Başkanlığı adına 213 sayılı Kanundaki esaslara 
göre vergi ziyaı cezası kesilerek tarh edilir ve 
gecikme faizi hesaplanır. 

(3) Özel hesabın oluşturulması, idaresi, 
bu hesaba aktarılan tutarların kullanılması ve 
denetlenmesi ile bu maddenin uygulanmasına 
ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye 
Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.”

MADDE 16-  5602 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MAddE 7- (1) Ek 1 inci 
maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 
Cumhurbaşkanlığınca  tespit  edilinceye      kadar 
4 üncü maddede yer alan % 83 oranının % 59 
olarak uygulanmasına devam edilir.”

MADDE 17- 21/2/2008 tarihli ve 5738 
sayılı Spor Müsabakalarına dayalı Sabit İhtimalli 
ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk 
Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde 
yer alan “davet edilenlerle” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “teminata ilişkin hususların,” 
ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 15- 5738 sayılı Kanunun 15 inci 
maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “yüzde 
beşi” ibaresi “yüzde üçü” şeklinde, “yüzde onu” 
ibaresi “yüzde altısı” şeklinde değiştirilmiş ve 
aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Pazarlıkla temin usulünde istenecek teminat 
miktarları, bu fıkrada belirtilen oranlardan farklı 
olarak belirlenebilir.”

MADDE 16- 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı 
Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek 
madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2- (1) Uluslararası sağlık 
hizmetleri alanında ülkemizde sunulan hizmetlerin 
tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık 
turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve 
koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine 
ilişkin politika ve stratejiler ile hizmet sunum 
standartları ve akreditasyon kriterleri konusunda 
Bakanlığa önerilerde bulunmak üzere Uluslararası 
Sağlık Hizmetleri unvanı ile bir anonim şirket 
(USHAŞ) kurulmuştur. USHAŞ’ın ilgili olduğu 
bakanlık Sağlık Bakanlığıdır.

(2) USHAŞ’ın faaliyet konuları şunlardır;
a) Uluslararası sağlık hizmetleri alanında 

aracılık faaliyeti gösteren kurumlara yetki belgesi 
vermek,

b) Ülkemizin sağlık hizmetlerinin ulus-
lararası tanıtımını yapmak, bu alandaki tanıtım 
ve bilgilendirme faaliyetlerini koordine etmek, 
yönlendirmek ve desteklemek, 

c) Uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin 
aracılık faaliyetlerinde bulunmak, verilen yetki 
çerçevesinde kamu ve özel sektör kuruluşları 
adına uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin 
sözleşme yapmak, yapılan sözleşmelerin 
yürütülmesine destek olmak,

ç) Uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin 
bilgi alma başvurularına cevap vermek, şikâyetler 
ve anlaşmazlıkların çözümü için ilgili merciler 

MADDE 18- 5738 sayılı Kanunun 15 inci 
maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “yüzde 
beşi” ibaresi “yüzde üçü” şeklinde, “yüzde onu” 
ibaresi “yüzde altısı” şeklinde değiştirilmiş ve 
aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Pazarlıkla temin usulünde istenecek teminat 
miktarları, bu fıkrada belirtilen oranlardan farklı 
olarak belirlenebilir.”

MADDE 19- 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı 
Sağlık Alanında Bazı düzenlemeler Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek 
madde eklenmiştir.

“EK MAddE 2- (1) Uluslararası sağlık 
hizmetleri alanında ülkemizde sunulan hizmetlerin 
tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık 
turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve 
koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine 
ilişkin politika ve stratejiler ile hizmet sunum 
standartları ve akreditasyon kriterleri konusunda 
Bakanlığa önerilerde bulunmak üzere Uluslararası 
Sağlık Hizmetleri unvanı ile bir anonim şirket 
(USHAş) kurulmuştur. USHAş’ın ilgili olduğu 
bakanlık Sağlık Bakanlığıdır.

(2) USHAş’ın faaliyet konuları şunlardır;
a) Uluslararası sağlık hizmetleri alanında 

aracılık faaliyeti gösteren kurumlara yetki belgesi 
vermek,

b) Ülkemizin sağlık hizmetlerinin ulus-
lararası tanıtımını yapmak, bu alandaki tanıtım 
ve bilgilendirme faaliyetlerini koordine etmek, 
yönlendirmek ve desteklemek, 

c) Uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin 
aracılık faaliyetlerinde bulunmak, verilen yetki 
çerçevesinde kamu ve özel sektör kuruluşları 
adına uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin 
sözleşme yapmak, yapılan sözleşmelerin 
yürütülmesine destek olmak,

ç) Uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin 
bilgi alma başvurularına cevap vermek, şikâyetler 
ve anlaşmazlıkların çözümü için ilgili merciler 
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nezdinde girişimlerde bulunmak, tarafların 
karşılaşabilecekleri sorunları tespit ederek 
önleyici tedbirler almak,

d) Ülkemizin sağlık sisteminin tanıtımını 
yapmak, sağlık sistemleri, sağlık finansmanı 
ve kamu özel işbirliği modelleri konusunda 
uluslararası kişi ve kuruluşlara danışmanlık 
yapmak, bu alanlarda sistemlerin kurulması 
ve geliştirilmesine ilişkin yurt dışı talepleri 
karşılamak, projeler yapmak ve uygulamak,

e) Yurt dışında sağlık kuruluşu açmak, 
işletmek, ortaklık kurmak ve işbirliği yapmak,

f) Sağlık meslek eğitimi turizmine yönelik 
faaliyetlerde bulunmak,

g) Faaliyet alanına giren konularda ulusal 
ve uluslararası kongre, seminer ve benzeri 
etkinliklerde bulunmak, araştırma ve yayın 
yapmak,

ğ) Uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin 
politika ve stratejiler, hizmet sunum standartları, 
akreditasyon kriterleri, fiyat tarifeleri ve hukuki 
düzenlemeler konusunda ilgili kuruluşlarla 
işbirliği yapmak ve bu konularda Bakanlığa 
önerilerde bulunmak,

h) Sağlık meslekleri eğitimi konusunda 
teşvikler geliştirmek, bu alanda uluslararası 
öğrencileri ve eğitim kurumlarını desteklemek.

(3) USHAŞ, bu Kanun ve 13/1/2011 tarihli 
ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun bu 
Kanuna aykırı bulunmayan hükümlerine göre 
hazırlanacak ana sözleşmesinin imzalanmasını 
müteakip yapılacak tescil ve ilan ile faaliyete 
geçer. Türk Ticaret Kanununun ani ve tedrici 
kuruluşa, ayni ve nakdi sermayesinin vaz’ına 
müteallik hükümleri USHAŞ hakkında 
uygulanmaz.

(4) USHAŞ’ın hisselerinin tamamı Hazine 
ve Maliye Bakanlığına aittir. Ancak, Hazine ve 
Maliye Bakanlığının mülkiyet hakkı ile kar payı 

nezdinde girişimlerde bulunmak, tarafların 
karşılaşabilecekleri sorunları tespit ederek 
önleyici tedbirler almak,

d) Ülkemizin sağlık sisteminin tanıtımını 
yapmak, sağlık sistemleri, sağlık finansmanı 
ve kamu özel iş birliği modelleri konusunda 
uluslararası kişi ve kuruluşlara danışmanlık 
yapmak, bu alanlarda sistemlerin kurulması 
ve geliştirilmesine ilişkin yurt dışı talepleri 
karşılamak, projeler yapmak ve uygulamak,

e) Yurt dışında sağlık kuruluşu açmak, 
işletmek, ortaklık kurmak ve iş birliği yapmak,

f) Sağlık meslek eğitimi turizmine yönelik 
faaliyetlerde bulunmak,

g) faaliyet alanına giren konularda ulusal 
ve uluslararası kongre, seminer ve benzeri 
etkinliklerde bulunmak, araştırma ve yayın 
yapmak,

ğ) Uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin 
politika ve stratejiler, hizmet sunum standartları, 
akreditasyon kriterleri, fiyat tarifeleri ve hukuki 
düzenlemeler konusunda ilgili kuruluşlarla 
iş birliği yapmak ve bu konularda Bakanlığa 
önerilerde bulunmak,

h) Sağlık meslekleri eğitimi konusunda 
teşvikler geliştirmek, bu alanda uluslararası 
öğrencileri ve eğitim kurumlarını desteklemek.

 (3) USHAş, bu Kanun ve 13/1/2011 tarihli 
ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun bu 
Kanuna aykırı bulunmayan hükümlerine göre 
hazırlanacak ana sözleşmesinin imzalanmasını 
müteakip yapılacak tescil ve ilan ile faaliyete 
geçer. Türk Ticaret Kanununun kuruluşa, ayni ve 
nakdi sermayesinin vaz’ına müteallik hükümleri 
USHAş hakkında uygulanmaz.

(4) USHAş’ın hisselerinin tamamı Hazine 
ve Maliye Bakanlığına aittir. Ancak, Hazine ve 
Maliye Bakanlığının mülkiyet hakkı ile kâr payı 
hakkına halel gelmemek ve pay sahipliğinden 
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hakkına halel gelmemek ve pay sahipliğinden 
kaynaklanan bütün mali haklar Hazine ve Maliye 
Bakanlığında kalmak kaydıyla, USHAŞ’daki pay 
sahipliğine bağlı oy, yönetim, temsil, denetim 
gibi hak ve yetkiler Sağlık Bakanlığı tarafından 
kullanılır.

(5) USHAŞ’ın başlangıç sermayesi on 
milyon Türk lirası olup, bu tutar Hazine ve 
Maliye Bakanlığı tarafından karşılanır.

(6) USHAŞ’da, 22/5/2003 tarihli ve 4857 
sayılı İş Kanuna tabi personel istihdam edilir. 
Çalışacak personel sayısı 150 kişiyi geçemez ve 
bu sayı Cumhurbaşkanınca artırılabilir. İstihdam 
edilecek personele ödenecek ücret ile diğer tüm 
mali ve sosyal hakların aylık ortalaması Yüksek 
Planlama Kurulunca şirket için belirlenecek üst 
sınırı aşamaz.

(7) USHAŞ, ceza ve ihalelerden yasaklama 
hükümleri hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 
sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 233 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi 
değildir.

(8) Yönetim kurulunda görev alanlara 
22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 34 üncü maddesine göre kamu 
iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve 
üyelerine ödenen tutarda ödeme yapılır.”

MADDE 17- Bu Kanunun;
a) 4 üncü maddesi 1/1/2019 tarihinde,
b) 11 inci, 12 nci ve 13 üncü maddeleri 

1/3/2019 tarihinde,
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.

kaynaklanan bütün mali haklar Hazine ve Maliye 
Bakanlığında kalmak kaydıyla, USHAş’taki pay 
sahipliğine bağlı oy, yönetim, temsil, denetim 
gibi hak ve yetkiler Sağlık Bakanlığı tarafından 
kullanılır.

(5) USHAş’ın başlangıç sermayesi on 
milyon Türk lirası olup, bu tutar Hazine ve 
Maliye Bakanlığı tarafından karşılanır.

(6) USHAş’da, 22/5/2003 tarihli ve 4857 
sayılı İş Kanununa tabi personel istihdam 
edilir. Çalışacak personel sayısı 150 kişidir, 
Cumhurbaşkanı bu sayıyı iki katına kadar 
artırmaya yetkilidir. İstihdam edilecek personele 
ödenecek ücret ile diğer tüm mali ve sosyal 
hakların aylık ortalaması Cumhurbaşkanınca 
şirket için belirlenecek üst sınırı aşamaz.

(7) USHAş, ceza ve ihalelerden yasaklama 
hükümleri hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 
sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 
18/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnameye tabi değildir.

(8) Yönetim kurulunda görev alanlara 
22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 34 üncü maddesine göre kamu 
iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve 
üyelerine ödenen tutarda ödeme yapılır.”

MADDE 20- Bu Kanunun; 
a) 4 üncü, 12 nci ve 13 üncü maddeleri 

1/1/2019 tarihinde, 
b) 14 üncü, 15 inci ve 16 ncı maddeleri 

1/3/2019 tarihinde,
c) diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 
MADDE 21– Bu Kanun hükümlerini 

Cumhurbaşkanı yürütür.
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