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GENEL GEREKÇE

Kamu mali yönetim ve bütçe sistemlerinin ulusal ve uluslararası alanda yaşanan gelişmeler 
doğrultusunda şekillendirilmesi ihtiyacı, bütçeleme sistemi reformlarını gündeme getirmektedir. 2000’li 
yılların başlarında mali yönetim alanında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun da 
arasında olduğu önemli bir reform süreci yürütülmüştür. Bu sürecin devamı niteliğinde olan performans 
esaslı program bütçe anlayışı da Devlet bütçesinin, uluslararası iyi uygulama örnekleri çerçevesinde ve 
modern bütçeleme yaklaşımlarıyla uyumlu şekilde geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Ülkemizde 5018 sayılı Kanunla getirilen performans esaslı bütçeleme yaklaşımı ile elde edilen 
kazanımlardan da yararlanılarak şekillendirilen performans esaslı program bütçe, mali yönetim 
sistemi reformlarının yeni bir adımı olarak hayata geçirilecektir. Performans esaslı program bütçe; 
harcamaların program sınıflandırmasına göre tasnif edildiği, harcama önceliği geliştirme konusunda 
karar alıcılara kamu hizmet sunumu performansına ilişkin bilgilerin sağlandığı ve bu bilgilerin kaynak 
tahsisi sürecinde sistematik olarak kullanıldığı bir bütçeleme sistemidir.

Program bütçeyle birlikte bütçelerin, toplumun ihtiyaç ve beklentilerini ön plana çıkarma 
işlevi daha etkin bir şekilde uygulanabilecektir. Kamu kaynaklarının tahsisinde topluma sunulan 
hizmetlerden hangilerine öncelik verildiği programlar aracılığıyla gösterilecektir. Harcamaların; 
program sınıflandırılması düzeyinde gösterilmesiyle birlikte kamu kaynak tahsisi ile kamu hizmetleri 
arasındaki bağlantı güçlü bir şekilde kurularak kamu hizmetlerine odaklanan bir bütçeleme anlayışına 
geçilecektir.

Mevcut bütçe sınıflandırması ile bütçeler uluslararası standartlara uygun, kurumsal, işlevsel ve 
ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır. Performans esaslı program 
bütçeyle birlikte ülkemize özgü olarak hazırlanan program sınıflandırması bütçe tertip yapısına dahil 
edilerek, halihazırda üretilen verilere ilave olarak kamu hizmetlerine ayrılan kaynağın daha detaylı bir 
şekilde görülmesi sağlanacaktır.

Bütçe kanun teklifi çıktı ve sonuç odaklı bir yaklaşımla sade, anlaşılır ve değerlendirilebilir bir 
şekilde hazırlanacaktır. Üst politika belgeleri ile bütçe arasındaki hedef, amaç ilişkisi ile dil ve kavram 
birliği güçlenecektir. Kamu harcamalarında şeffaflığa ve hesap verilebilirliğe katkı sağlayacak olup 
harcama önceliği geliştirmek suretiyle mali disiplini de destekleyecektir. Hazırlanan Kanun Teklifiyle 
bu doğrultuda performans esaslı program bütçe yaklaşımının 5018 sayılı Kanuna yansıtılması 
amacıyla değişiklikler yapılmaktadır. Bu yaklaşımla hazırlanan bütçelerle birlikte ailenin korunması 
ve güçlendirilmesi; enerji arz güvenliği, verimliliği ve enerji piyasası; engellilerin toplumsal hayata 
katılımı ve özel eğitim; hayat boyu öğrenme; hukuk ve adalet; kırsal kalkınma; koruyucu sağlık; 
sanayinin geliştirilmesi, üretim ve yatırımların desteklenmesi; toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve 
yönetimi; turizmin geliştirilmesi gibi birçok programa tahsis edilen kaynaklar ile yapılan harcamaların 
görülebilmesi öngörülmektedir.

5018 sayılı Kanunda program bütçeyle alakalı yapılan değişikliklerle birlikte Kanun Teklifiyle 
yükseköğretim kurumlarına ilişkin bazı değişiklikler yapılmaktadır. Bu doğrultuda vakıf yükseköğretim 
kurumlarının tıp fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin gerekli ve yeterli teorik ve/veya uygulamalı 
eğitimi almalarına katkı sağlanması, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin mütevelli heyetinin yapısının ilgili 
Anayasa Mahkemesi Kararı doğrultusunda yeniden belirlenmesi ve üniversitenin yurtdışı birimlerinde 
istihdam edilecek personelin özlük haklarında yaşanan belirsizliklerin ortadan kaldırılmasına yönelik 
düzenlenmelerin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.
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Ülkemizin haberleşme altyapısının daha sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve fiiliyatta yaşanan bazı 
problemli alanların çözüme kavuşturulması suretiyle tereddütlerin giderilmesine ilişkin düzenleme 
de Kanun Teklifinde yer almaktadır. Bu amaçla ilgili Anayasa Mahkemesi Kararı da dikkate alınmak 
suretiyle elektronik haberleşme altyapılarının imar mevzuatıyla ilişkisi yeni bir düzenleme yapılarak 
netleştirilmektedir.

Ayrıca, büyükşehir belediyesi olan yerlerde mahalle statüsünde olmakla birlikte kırsal niteliğini 
devam ettirmekte olan yerlerde yaşayan vatandaşlarımıza uygulanan çeşitli vergi ve ödeme avantajlarının 
kalıcı hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Düzenleme kapsamında kırsal mahalle niteliği belirlenirken 
sosyo-ekonomik durum, şehir merkezine uzaklık, belediye hizmetlerine erişebilirlik, mevcut yapılaşma 
durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak yerel yönetim meclislerince karar verilecektir.

Cumhurbaşkanlığının görev alanına giren konularda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında, 
diğer bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi kariyer personel olarak Cumhurbaşkanlığı 
raportörlüğü ve Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcılığı ihdas edilmesi öngörülmektedir. Böylece 
Devletimizin işleyişine ilişkin kurum hafızasının geliştirilmesi ve aktarılması amaçlanmaktadır. Ayrıca 
Kanun Teklifiyle kamu kurum ve kuruşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda çeşitli düzenlemelerin 
de hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Maddede yapılan değişiklikle performans esaslı program bütçe yaklaşımının 5018 sayılı 

Kanuna yansıtılması amacıyla madde başlığı ve içeriğinde değişiklikler yapılmaktadır.
Bu kapsamda;
• Madde başlığı, yeni sistemi daha iyi tanımlamak için değiştirilmektedir.
• Program bütçeye uygun olarak performans programlarının içeriği yeniden belirlenmektedir.
• Bütçelerin hangi üst politika belgelerine uyumlu bir şekilde hazırlanacağı açıkça belirtilmekte 

ve bütçelerin program yapısına uygun olarak hazırlanacağı hüküm altına alınmaktadır.
• Sistemin önemli bir unsuru olan izleme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağına ve izleme ve 

değerlendirme sonuçlarının idare faaliyet raporunda gösterilmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.
Madde 2- 5018 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde bütçe ilkeleri düzenlenmiştir. Bu ilkeler 

arasında bütçelerin uluslararası standartlara uygun bir sınıflandırmaya tabi tutularak hazırlanacağı ilkesi 
de yer almaktadır. Maddede yapılan değişiklikle bütçelerin program yapısının görülmesini sağlayacak 
şekilde hazırlanması ve uygulanması yönünde düzenleme yapılmaktadır.

Madde 3- 5018 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde merkezi yönetim bütçe kanununun kapsamı 
ve düzenine ilişkin hükümlere yer verilmektedir. Maddede yapılan düzenleme ile merkezi yönetim 
bütçe kanununun gider cetvelinin program sınıflandırmasına göre düzenlenmesi ve ilgili mevzuatta 
yer alan tertip ve ilgili hizmet tertibi ibarelerinin tanımları program yapısına uygun olarak yeniden 
belirlenmektedir.

Madde 4- 5018 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde merkezi yönetim bütçe kanununun 
hazırlanmasına ilişkin hükümlere yer verilmektedir. Maddede yapılan değişiklik ile merkezi yönetim 
bütçe kanununun konsolide edilebilmesi için düzenleyici ve denetleyici kurum bütçelerinin de program 
yapısına uygun şekilde hazırlanması sağlanmıştır.

Madde 5- 5018 sayılı Kanun kapsamında yer alan idarelerden bir bölümünün hâlihazırda başka 
bir İdare ile birleştirildiği ya da kapatıldığı halde Kanuna ekli cetvellerde bulunmaya devam ettiği 
görülmektedir. Ayrıca Kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı 2003 yılından beri ekli cetvellerde 
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birçok değişiklik yapılmış, bu değişiklikler de söz konusu cetvellerin kamuoyunca takibini oldukça 
güçleştirmiştir. Maddede yapılan düzenleme ile Kanuna ekli cetvellerin bir kısmı değiştirilerek söz 
konusu sakıncaların ortadan kaldırılması için yeniden düzenlenmektedir. Yapılan değişiklik kapsamında 
sadece cetvellerde olması gereken İdarelere yer verilmektedir.

Madde 6- Kendisine ait hastanesi olmayan vakıf yükseköğretim kurumları, tıp fakültesi 
öğrencilerinin uygulama eğitimini ortak kullanım (afıliasyon) protokolü çerçevesinde özel hastanelerde 
yürütmektedir. Özel hastanelerde hastanın, başta hekim seçeneği olmak üzere diğer imkanları dikkate 
alarak ödediği ilave ücret çerçevesinde kendisiyle ilgilenilmesini istediği sağlık personeli ve tedavi 
hizmetinin kalitesi, uygulamalı eğitim sürecini sınırlandırmaktadır. Ayrıca zaman zaman özel 
hastane yönetimi ile vakıf yükseköğretim kurumu yönetimi arasında ortaya çıkan yönetim çatışması; 
öğrencilerin ortada kalmasına, sağlığımızı hatta hayatımızı teslim edeceğimiz öğrencilerimizin 
uygulamalı eğitimlerinde ciddi aksamalara yol açmaktadır. Öğrencilerimizin gerekli ve yeterli teorik 
ve/veya uygulamalı eğitimi alarak sağlık hizmeti sunumuna katılmaları, hastalarımızın ve genel 
olarak toplumun yararınadır. Aksi ihtimalin müsamaha ile karşılanması, gerçek anlamda telafisi 
mümkün olmayacak sonuçlara yol açacaktır. Bu sebeplerle kendi mülkiyetinde, ruhsatı ve işletme 
hakkı kendisine ait hastanesi olan vakıf yükseköğretim kurumlarının Tıp Fakültesi açması kamu 
yararı gereğidir. Bu çerçevede yapılan düzenleme ile tıp fakültesi kurmak isteyen vakıf yükseköğretim 
kurumlarının maddede belirlenen şartları haiz olma zorunluluğu getirilmektedir. Tıp eğitimi için gerekli 
şartlar Yükseköğretim Kurulu tarafından; sağlık hizmetleri sunumu için gerekli olan şartlar ise Sağlık 
Bakanlığı tarafından belirlenecektir. Diğer yandan 3359 sayılı Kanunun ek 15 inci maddesi ile geçici 
10 uncu maddesi uyarınca özel hastaneler ile işbirliği yapan vakıf yükseköğretim kurumları ve tıp 
fakültelerinin işbirliği protokolleri korunarak hakları saklı tutulacak ve mevcut eğitim, öğretim ve 
sağlık hizmeti sunumu faaliyetlerinin kesintiye uğramaksızın devamı sağlanacaktır.

Madde 7- 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 158 inci maddesinin 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyetinin oluşturulmasına ilişkin hükümleri “Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarı, Rektör, Sağlık Bakanının seçeceği iki üye ile Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen 
profesör unvanına sahip bir üye olmak üzere toplam beş üye” şeklinde düzenlenmişken bilimsel 
özerklik gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinin 2/11/2016 tarih 2015/61E.-2016/172 K. sayılı kararı ile 
iptal edilmiş, sonrasında “Mütevelli Heyeti; Rektör, eğitim ve araştırma konusunda görevlendirilmiş 
Sağlık Bakanı Yardımcısı, Sağlık Bakanının seçtiği bir üye, Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen 
profesör unvanına sahip bir üye ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yönetim Kurulunca belirlenen 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi dışından bir üye olmak üzere, toplam beş üyeden oluşur.” şeklinde mevcut 
düzenleme yapılmıştır. İlgili hükümde yapılacak yeni düzenleme ile, Üniversitenin Mütevelli Heyetinin 
yapısında değişikliğe gidilerek Anayasa Mahkemesinin anılan Kararının gerekçesine uygun şekilde 
bilimsel özerkliğin temini amaçlanmaktadır.

Ayrıca, ek 158 inci maddenin mütevelli heyetinin görevlerini düzenleyen dördüncü fıkrasının;
-  (a) bendi; “Üniversitenin stratejik planını ve bütçe teklifini onaylamak” şeklinde olup, mevcut 

uygulamada ise devlet üniversitelerinin bütçeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylanmakta olduğundan Mütevelli Heyetinin bütçe onayı 
görevinin işlevselliği bulunmamaktadır. Bu nedenle anılan bentte değişiklik yapılarak “onay” görevi 
“görüş bildirme” şeklinde yeniden düzenlenmektedir.

-  (b) bendi; “Kamu kurum ve kuruluşları ve gerçek ve özel hukuk tüzel kişileriyle iş birliği 
yapılmasına ve ortak projeler yürütülmesine karar vermek” şeklinde olup, Üniversitenin işleyişi 
için diğer kurumlarla yapacağı basit işbirliği ve yardımlaşma hususlarında bile Mütevelli Heyetinin 
toplanması ve karar vermesini gerektirmektedir. Bu nedenle anılan bentte değişiklik yapılarak söz 
konusu yetki kapsamında “karar verme” görevi “katkı verme” şeklinde yeniden düzenlenmektedir.
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-  (c) bendinde yer alan “Yurt içinde ve yurt dışında Üniversiteye ait birimlerin ve bölümlerin 
kurulmasını teklif etmek.” ibaresi; aynı maddede yer alan “Cumhurbaşkanı kararı ile yurt dışında 
Üniversiteye ait birimler kurulabilir.” ibaresi ile çelişmekte olduğundan yapılan düzenleme ile madde 
metninde yer alan çelişkinin giderilmesi amaçlanmaktadır.

Diğer taraftan Üniversitenin yurtdışı birimlerinde personel görevlendirilmesi, bu personele ücret 
ödenmesi, yurt dışı faaliyetlerinden gelir elde edilmesi ve bu gelirin kullanımına ilişkin uygulamada 
çıkan sorunların giderilmesi amaçlanmıştır. Yurt dışındaki birimlerde ihtiyaç duyulabilecek 
akademisyen eksikliği nedeniyle bulundukları ülke üniversitelerinde yerel akademisyenlerin de 
istihdam edilebilmesi, aylıkla çalışma ve ders ücreti karşılığı çalıştırma usullerinden ekonomik olanın 
tercih edilebilmesine imkân sağlaması amaçlanmıştır.

Üniversitenin teşkilatına ilişkin maddede geçtiği üzere Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve 
Araştırma Hastaneleri ile kullanım protokolleri yaparak uygulama, araştırma ve eğitim faaliyetlerini 
yürütmektedir. Madde ile uygulama ve araştırma merkezlerinin kadrolarının belirlenmesi aşamasında 
Sağlık Bakanlığının talep şartı görüş alma şeklinde yeniden düzenlenerek bilimsel özerkliğe uygun 
olarak bu merkezlerin kadrolarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca ilgili hükümde yer alan 
“temel bilimler hariç olmak üzere” ibaresi madde metninden çıkarılarak biyokimya ve mikrobiyoloji 
gibi temel bilimlerden olup laboratuvar hizmeti ve uzmanlık eğitimi veren bu branşlar için birlikte 
kullanım protokolü ile Üniversitenin sağlık uygulama ve araştırma merkezi statüsü kazanan birimlerine 
kadro planlaması ve atama yapılması öngörülmektedir.

Madde 8- Yapılan düzenlemeyle Cumhurbaşkanlığının görev alanına giren konularda 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında, diğer bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarında 
olduğu gibi kariyer personel olarak Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü ve Cumhurbaşkanlığı raportör 
yardımcılığı ihdas edilmesi öngörülmektedir. Böylece Devletimizin işleyişine ilişkin kurum hafızasının 
geliştirilmesi ve aktarılması amaçlanmaktadır.

Madde ile Cumhurbaşkanlığı raportörü ve Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcısı kadroları istisnai 
memuriyet kapsamından çıkartılmıştır. Böylece, Cumhurbaşkanlığı raportör kadrosuna atanabilmek 
için Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcısı kadrosuna atanmak, yetişme ve tez süreci sonunda yapılacak 
yeterlik sınavında başarılı olmak ve dil şartını yerine getirmek gerekmektedir. Cumhurbaşkanlığı 
raportör yardımcısı kadrosuna atanabilmek için ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 
maddesinde sayılan şartları taşımak, aynı Kanunun ek 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında ve çıkarılacak 
yönetmelikle belirlenen en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun 
olmak ve özel yarışma sınavında başarılı olmak gerekmektedir. Bu hususlar 657 sayılı Kanunun ek 41 
inci maddesine yapılan atıfla düzenlenmiştir. Ayrıca, 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesinden farklı 
olarak Cumhurbaşkanlığında yürütülen görevlerin özelliği gereği Cumhurbaşkanlığı raportörlüğüne ilk 
girişte de bir veya birden fazla olmak üzere yabancı dil şartının aranabileceği belirtilmiştir. Bu husus 
Cumhurbaşkanlığınca çıkarılacak yönetmelikte düzenlenecektir.

Cumhurbaşkanlığındaki hizmetlerin özelliği, teşkilat yapısı ve güvenlik şartı diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarına nazaran farklılık arz etmektedir. Bu sebeple personel istihdamında farklı bir usul 
benimsenmesi bu yapının doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede bazı personelin 
hizmetine ihtiyaç kalmamaktadır. Bu durumda hizmetine ihtiyaç kalmayan personelin tamamen kamu 
görevine son verilmesi hakkaniyete uygun düşmediği gibi statü hukukunun ilkeleriyle de çelişmektedir. 
Hem Cumhurbaşkanlığından görevlerin özelliğini, teşkilat yapısını ve güvenlik şartını gözönüne 
alarak uygun personel politikasının oluşturulması hem de hakkaniyete uygun olması açısından 
Cumhurbaşkanlığı raportörü kadrolarında istihdam edilmekteyken hizmetine ihtiyaç kalmayan 
personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmasını düzenlemektedir. Benzer düzenleme 1 sayılı 
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Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesinde de yar 
almaktadır. Ancak Cumhurbaşkanlığı raportörü kadrolarına atanma madde ile düzenlenince, bunların 
bu kadrolardan kamu kurum ve kuruluşlarının kariyer meslek kadrolarına naklen atanmaları hususuna 
da maddede yer verilmiştir.

Mevcut raportör görevlendirme usulü, kapsamı belirlenmek suretiyle, devam edecektir. Böylece, 
uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, stajyer kontrolör gibi yetiştirilme ve yeterliklerini tamamlamamış 
olanlar madde kapsamında Cumhurbaşkanlığı raportörü kadrosunda görevlendirilmeyeceklerdir.

Madde 9- 30/9/2020 tarihi itibariyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının birimlerinde 
raportör unvanıyla görev yapanlardan, hâkimler ve savcılar, yasama uzmanları, kamu kurum ve 
kuruluşlarının merkez teşkilatlarında uzman, müfettiş, kontrolör gibi kariyer meslek kadrolarında 
veya pozisyonlarında bulunanların Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü kadrolarına atanabilmesi 
öngörülmektedir.

Hâkimler ve savcılar, yasama uzmanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında 
uzman, müfettiş, kontrolör gibi kariyer meslek kadrolarında veya pozisyonlarında bulunmuş olanlardan 
maddenin yürürlük tarihi itibari ile sadece Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı yönetici kadrolarına 
hâlihazırda atanmış bulunanların Cumhurbaşkanlığı raportörü unvanını ihraz etmiş sayılacağı 
düzenlenmiştir.

Hâkimler ve savcılar, yasama uzmanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında 
uzman, müfettiş, kontrolör gibi kariyer meslek kadrolarında veya pozisyonlarında maddenin yürürlük 
tarihi itibariyle bulunanlardan, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı yönetici 
kadrolarında süreli personel olarak görevlendirilmiş bulunanların talepleri halinde Cumhurbaşkanlığı 
raportörü kadrosuna atanmaları düzenlenmiştir. Böylece bunlar öncelikle Cumhurbaşkanlığı raportörü 
kadrosuna atanarak, bu kadro unvanını ihraz etmeleri sağlanacak ve daha sonra ise ihtiyaca binaen 
yönetici kadrolarına tekrar atanabileceklerdir.

Madde kapsamında Cumhurbaşkanlığı raportörü kadrosuna atananların hizmetlerinin 
değerlendirilmesi hususu düzenlenmiş ve bunların adaylık süreleri dâhil hâkim ve savcılıkta, yasama 
uzman yardımcılığı süreleri dâhil yasama uzmanlığında, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak 
Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen merkez teşkilatı kadroları ile 
mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlikleri aynı veya benzer nitelik arz eden merkez teşkilatı 
kadro veya pozisyonlarında adaylık, yardımcılık veya stajyerlik süreleri dâhil geçirdikleri ve/veya 
geçirmiş sayıldıkları sürelerin tamamının Cumhurbaşkanlığı raportörü kadrosunda geçmiş sayılacağı 
düzenlenmiştir. Yöneticilik kadrolarında geçen sürelerin de Cumhurbaşkanlığı raportörü kadrosunda 
geçmiş sayılacağı ifade edilmiştir. Bunların kariyer mesleklere ait kadro veya pozisyonlar ile yöneticilik 
kadroları dışında bulundukları kadro veya pozisyonlarda geçirdikleri süreler Cumhurbaşkanlığı 
raportörü kadrosunda geçmiş sayılmayacaktır.

Madde ile haklarında işlem yapılanların 2879 sayılı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına 
İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanuna Teklif ile eklenmesi öngörülen 4/A maddesi kapsamındaki 
atama teklifleri, talepleri halinde Cumhurbaşkanlığından önce görev yaptıkları kamu kurum ve 
kuruluşuna olacak şekilde yapılacağı belirtilmiştir. Böylece, ilgili, Cumhurbaşkanlığı raportörü 
kadrosuna atanmadan önce görev yaptığı kuruma atanabilecektir. Hâkim veya savcı kadrolarında 
görev yapmaktayken madde ile Cumhurbaşkanlığı raportörü kadrosuna atananlardan hizmetine ihtiyaç 
kalmayanların atama teklifleri hususunda ise 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 40 ıncı 
maddesi hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.
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Madde 10- Elektronik haberleşme hizmetinin sekteye uğraması; kamu güvenliğine dair ihtiyaçlar, 
acil durum ve afet durumlarına dair eylem planlarına dair yükümlülükler, kamu düzeni, kamu sağlığı 
ve milli güvenlik açısından ciddi tehlikeler doğurmakta, kamunun vatandaşlara elektronik ortamda 
verdiği hizmetleri de aksatmakta ve bu nedenle kamu hizmetlerinin sürdürülmesinde bazı sıkıntılar 
ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda bu durum mobil işletmecilerin kapsama ve hizmet kalitesi gibi 
yükümlülüklerini yerine getirmesine engel teşkil etmektedir.

Elektronik haberleşme istasyonları haberleşme şebekelerinde vatandaşın iletişim ihtiyacının 
yaygın ve yüksek kapasitede karşılanması için bu işletmecilerce yapılan planlamalar çerçevesinde hem 
arazilere hem de çeşitli yapılar üzerine kurulması elzem sistemlerdir. Elektronik haberleşme istasyonları 
ve bunların mütemmim cüzleri;

• Arsa ve arazilerde müstakil kule, direk ve benzeri yapılara,
• Binalar üzerinde ise kule veya direkler veya doğrudan bina çeperlerine veya üstlerine 

kurulabilmektedir.
Madde ile, Ulusal Genişbant Stratejisi kapsamında belirlenen 2023 yılı hedefleri doğrultusunda 

ülke genelinde genişbant internet altyapısının geliştirmesi amacıyla; umumi hizmet alanları, yol, 
otopark, yaya bölgesi gibi yerler ile kamu ve özel mülkiyete tabii arsa ve arazilerde (yapı ve binalar 
hariç) yapılacak elektronik haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus onbeş metreden yüksek 
kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurları için 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına 
işlenmesi ve ruhsatlanması şartı getirilmesi öngörülmektedir. Diğer taraftan, kamu ve özel mülkiyete 
tabii arsa ve arazilerde onbeş metreden yüksek olmayan kule ve direkler ile yapı ve binalardaki kule 
ve direkler için ruhsat yerine izin belgesi kavramı getirilmektedir. Ayrıca, binalarda kurulacak kule ve 
direklere izin verilirken 10 metreden yüksek olmama şartı belirlenmiştir.

Elektronik haberleşme istasyonların kurulumuna mahsus yapılacak kule ve direkler ile bunlarla 
birlikte yapılacak konteyner, kabin, kabinet gibi altyapı unsurlarına izin yahut ruhsat verilmesi ve izin 
yahut ruhsat verilirken bu Kanun çerçevesinde bina gibi yapılar için yapı ruhsatında istenilen belgelerin 
bazılarının talep edilmemesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Zira bu yapıların kanalizasyon 
sistemi olan, su bağlanması gereken bir yapı gibi izin ve ruhsat şartına tabi tutulması, tamamlanması 
gereken belgeler açısından imkânsızlık yaratmaktadır. Bu doğrultuda, elektronik haberleşme 
istasyonlarına özgü kurulacak kule, direk ile bunların altyapı unsurları için ücreti karşılığında bir ruhsat 
ve izin belgesi süreci kurgulanarak altyapının yaygınlaştırılmasının kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

Madde 11- Elektronik haberleşmeyle ilgili altyapıların 3194 sayılı İmar Kanunu ve anılan 
Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen yapı ruhsatiyesine ve yapı kullanma iznine 
tâbi olmayacağına yönelik hüküm Anayasa Mahkemesi’nin 1/10/2009 tarih ve E.2006/129 K.2009/121 
sayılı Kararıyla iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin anılan Kararında özetle; “İtiraz konusu kural ile 
getirilen düzenleme, elektronik haberleşmeyle ilgili alt yapı oluşumunda kullanılan müstakil yapıların 
imar planına uygunluğunun denetlenmesini olanaksız kılmakta, elektronik haberleşme cihazlarının 
mevcut yapılar üzerinde kurulması halinde ise bu yapıların ruhsata uygunluk denetiminin yapılmasına 
engel oluşturmaktadır. Oysa yapı ruhsatiyesi ve yapı kullanma izni, imar hukuku yönünden planlamanın 
ve bu planlara uygunluk denetiminin yapılmasının ve bu suretle kamu yararının sağlanmasının başlıca 
araçlarından olup, elektronik haberleşmeyle ilgili alt yapı oluşumunda kullanılan yapılara ayrıcalık 
tanınarak bunların yapı ruhsatından ve yapı kullanma izninden istisna tutulması, bu yapıların imar 
mevzuatı kapsamı dışında tutulması anlamını taşımakta, elektronik haberleşmeyle ilgili alt yapı 
oluşumunda kullanılan taşınır, taşınmaz mal ve teçhizatlar yönünden imar hukukunda denetimsiz bir 
alan oluşturmakta ve Devletin bu konudaki gözetim ve denetim görevini yerine getirememesine sebep 
olmaktadır.” denilmektedir. İptal edilen bu hüküm kapsamına giren 2/7/2004 ile 1/10/2009 tarihleri 
arasında yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanım izni almadan kurulmuş ve hali hazırda faal olan elektronik 
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haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus yapılmış kule ve direkler ile belirtilen tarih aralığının 
dışında yapılmış kule ve direkler bulunmaktadır.

Madde ile, anılan Kanun hükmü nedeniyle 2/7/2004 ile 1/10/2009 tarihleri arasında yapılmış 
kule ve direkler için herhangi bir ödeme yapılmadan kazanılmış haklarının korunması öngörülmekte, 
belirtilen tarih aralığının dışında yapılmışlar için ise maddede belirlenen şartları sağlamaları koşuluyla 
ruhsat veya izin verilmiş sayılması hüküm altına alınmaktadır.

Madde 12- Bilindiği üzere, 1999 yılında gerçekleşen Marmara ve Düzce depremlerinin yıkıcı 
etkileri olmuş ve bu etkiler halen de etkisini devam ettirmektedir. Bu kapsamda, söz konusu depremlerin 
Marmara bölgesine olan etkilerin ortadan kaldırılması amacıyla 9/2/2000, 6/11/2000 ve 2/4/2003 
tarihlerinde Avrupa Yatırım Bankasından Türkiye Deprem Rehabilitasyon ve Yeniden Yapılandırma 
Yardım programı (Turkey Earthquake Rehabilitation and Reconstruction Assistance-TERRA) 
kapsamında kaynak sağlanmıştır. Bahse konu kaynağın bir kısmı belirtilen amaç doğrultusunda mahalli 
idarelere ikrazen devredilmiştir.

Marmara ve Düzce depremlerinin doğurduğu olumsuz etkilerin azaltılmasında ve ortadan 
kaldırılmasında mahalli idareler önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda, mddeyle söz konusu mahalli 
idarelerin olası Marmara depremi hazırlıklarına katkı sağlayabilmesi amacıyla mezkur tarihlerde 
Avrupa Yatırım Bankasından temin edilen ve mahalli idarelere ikrazen devredilen kredilerden doğan 
Hazine alacaklarının terkinine Hazine ve Maliye Bakanı yetkili kılınmaktadır. Bakanlık tarafından bu 
kapsamda yapılan tahsilatlardan herhangi bir iade gerçekleştirilmeyeceği de düzenlenmektedir.

Madde 13- Madde ile; 5216 sayılı Kanuna ek madde eklenerek, ilçe belediye meclisinin kararı ve 
teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim 
özelliği taşıdığı tespit edilen mahallelerin kırsal mahalle olarak kabul edilebilmesi veya kırsal yerleşik 
alanı olarak belirlenebilmesi amaçlanmaktadır.

Maddede yer alan hükümler doğrultusunda kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen 
yerlerde gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat 
işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde 
kullanılan bina, arsa ve arazilerin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak 
vergisinden muaf olması; ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için ise 
emlak vergisinin %50 indirimli uygulanması öngörülmektedir.

Bununla birlikte bu yerlerde, 2464 sayılı Kanun uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile 
imarla ilgili harçların alınmaması ve anılan Kanun kapsamındaki diğer vergi, harç ve harcamalara 
katılma paylarının %50 indirimli uygulanması öngörülmektedir. Ayrıca, bu yerlerde içme ve kullanma 
suları için alınacak ücretin en düşük tarifenin işyerleri için %50’sini, konutlar için %25’ini geçmeyecek 
şekilde belirlenmesi; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler 
için ise bu fıkrada belirtilen muafiyet ve indirimlerin uygulanmaması öngörülmektedir.

Orman köyü, kasabası veya beldesi iken mahalleye dönüşen yerlere mevzuat ile tanınan 
hak, sorumluluk ve imtiyazların bu maddedeki muafiyet ve indirimler ile çakışması halinde bu 
madde hükümlerinin uygulanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, diğer hak, sorumluluk ve imtiyazların 
korunmasına devam edilmektedir.

Bu madde kapsamında kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenecek yerler hakkında 
yeni hükümlerin uygulanmaya başlanması ve 6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin onbeşinci 
ve yirmidokunzuncu fıkraları uyarınca 31/12/2022 tarihine kadar var olan mevcut muafiyetin yeni 
hükümler uyarınca kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan kabul edilmeyen yerler bakımından 
uygulanmaya devam edilmesi sağlanarak olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.
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Madde 14- Madde ile Anayasa Mahkemesinin 24/12/2019 tarih ve Esas: 2018/74, Karar: 2019/92 
sayılı Kararıyla 7075 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “...ilave tedbirler 
ile...” ibaresinin iptali sonrasında olağanüstü hal kapsamında kabul edilen kanunlarda yer alan ilave 
tedbirler hakkında başvuru yolunun belirlenmesi ihtiyacı dikkate alınarak idari başvuru yolu ve yargı 
yolu açılmaktadır.

İlave tedbirlere karşı tedbiri uygulayan veya tedbir konusu işlemi gerçekleştirmeye yetkili 
olan ya da tedbiri kaldırabilecek kurum ve kuruluşlara başvurulabileceği düzenlenmiştir. Özellikle 
tedbir uygulandığı tarihten sonra kapatılan veya bünyesinde bulunduğu teşkilatı değiştirilen kurum 
ve kuruluşlar bakımından başvuru tarihi itibariyle söz konusu tedbirle ilgili olan kurum ve kuruluşa 
başvurulması gerekmektedir. Ayrıca kurum ve kuruluşların başvuruları altı ay içerisinde sonuçlandırması 
öngörülmektedir. Düzenlemeyle kurum ve kuruluşlara ilave tedbirlerin asıl tedbirin zorunlu sonucu 
olup olmadığı veya devamının gerekip gerekmediği gibi hususları göz önünde bulundurmak suretiyle 
başvuruları reddetme veya tedbirlerin kaldırılmasına karar verme imkânı getirilmiştir. Pasaport 
Kanununun ek 7 nci maddesinde pasaportları iptal edilenler ile haklarında pasaport verilmemesine 
yönelik idari işlem tesis edilmiş olanlar bakımından idari başvuru yolu mevcut olduğundan söz konusu 
tedbirler hakkında mevcut usulün uygulanmaya devam edilmesi belirtilerek mevzuatta oluşabilecek 
tereddütlerin önlenmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca başvuruların incelenmesi ve sonuçlandırılması için zorunlu olmamakla birlikte başvuru 
sayısı ve niteliği göz önüne alınarak kurum ve kuruluşlar bünyesinde komisyon kurulabileceği, 
başvuruların sonuçlandırılması için her türlü bilgi ve belgenin ilgililerden talep edilebileceği, başvuruyu 
incelemekle görevli idarenin tespitinde ihtilaf ortaya çıkması halinde bu ihtilafın Cumhurbaşkanlığınca 
giderileceği düzenlenmiştir.

Madde 15- 7244 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi ile ilgili kanunlar 
gereğince Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yürütülmesi gereken 
faaliyetlerin bu merkezler veya bölgeler dışında da yürütülmesine 11/3/2020 tarihinden itibaren 4 ay 
süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebileceği ve izin süresinin 
aynı usulle 3 aya kadar uzatılabileceği hüküm altına alınmıştır. 7244 sayılı Kanunun yayımlanma 
tarihindeki pandemi koşullarının devam etmesi nedeniyle güncel ihtiyaçlar çerçevesinde zorlayıcı 
koşulların sürdüğü ve düzenleme ile öngörülen 7 aylık sürenin 11/10/2020 tarihinde sona erdiği göz 
önünde bulundurulduğunda, bu sürenin 1 yıla kadar uzatılmasında yarar bulunduğu değerlendirilerek 
ilgili hükümde değişiklik yapılmaktadır.

Madde 16- Yürürlük maddesidir.
Madde 17- Yürütme maddesidir.
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Türkiye Büyük Millet Meclisi
 Plan ve Bütçe Komisyonu 09/10/2020
 Esas No: 2/3113
 Karar No: 1

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/3113 esas numaralı, “Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” Komisyonumuzun 6/10/2020 ve 7/10/2020 tarihlerinde yaptığı 
1 inci ve 2 nci birleşimlerinde görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur.
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1. GİRİŞ
Antalya Milletvekili İbrahim AYDIN ve Ağrı Milletvekili Ekrem ÇELEBİ ile 17 milletvekili 

tarafından 30/9/2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 2/3113 esas 
numaralı ‘Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi’, Başkanlıkça 1/10/2020 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza, tali komisyon 
olarak Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmiştir.

Komisyonumuzun 6/10/2020 ve 7/10/2020 tarihlerinde yaptığı 1 inci ve 2 nci birleşimlerinde 
2/3113 esas numaralı Kanun Teklifi, Teklifin ilk imza sahibi Antalya Milletvekili İbrahim AYDIN ve 
Ağrı Milletvekili Ekrem ÇELEBİ ile Sayıştay Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman 
Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Gelir İdaresi 
Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Orman Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK), OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), Türkiye 
Belediyeler Birliği (TBB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK) ve Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği temsilcilerinin katılımıyla 
görüşülmüştür.

2. 2/3113 ESAS NUMARALI KANUN TEKLİFİNDE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER
2/3113 esas numaralı Teklifin gerekçesi ve metni incelendiğinde, Teklifte;
 - Kamu mali yönetim sistemi reformlarının yeni bir adımı olarak hayata geçirilmesi için kapsamlı 

çalışmaları tamamlanan performans esaslı program bütçe sistemine geçilmesine ve bu kapsamda; kamu 
idarelerinin hazırlayacağı performans programlarında, toplumun ihtiyaç ve beklentilerinin ön plana 
çıkarılmasına olanak verebilecek faaliyetlerin amacını ve faaliyetlerin başarısını ölçen performans 
göstergelerini de dâhil etmelerine; kamu idarelerinin bütçelerinin kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı 
programı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ve kendi stratejik 
planlarının program yapısına uyumlu olarak hazırlanmasına; kamu idarelerinin, bütçeleri ile stratejik 
plan ve performans programlarını düzenli olarak izlemesine ve değerlendirme yapmasını sağlayacak 
verileri toplamasına ve analiz etmesine, bu işlemlere dair sonuçların idarelerin faaliyet raporlarında 
gösterilmesine, bu kapsamda şeffaf ve hesap verilebilir bir mali sistemin inşasının sağlanmasına,

- 5018 sayılı Kanun kapsamında yer alan idarelerden bir bölümünün hâlihazırda başka bir idare 
ile birleştirildiği ya da kapatıldığı halde Kanuna ekli cetvellerde bulunmaya devam etmesi ve bazı 
yeni kurulan idarelerin ise kurulmasını takiben cetvellerde yerine işlenememesi sebebiyle cetvellerin 
güncelliğinin yeniden temin edilmesine,

- Vakıf üniversitelerinin tıp fakültesi kurabilmeleri için söz konusu üniversitelere mülkiyeti, 
ruhsatı ve işletme hakkı kendilerine ait olan asgari 200 yatak kapasiteli bir hastaneye sahip olma 
yükümlülüğünün getirilmesine ve mevcut vakıf üniversitelerinin tıp fakültelerinin ise özel hastaneler 
ve tıp fakülteleriyle yapmış olduğu iş birliği protokollerinden kaynaklanan haklarının korunmasına,

- Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Mütevelli Heyetinin üye yapısının Anayasa Mahkemesinin bu 
hususta vermiş olduğu karar çerçevesinde bilimsel özerkliğin tesisine imkân verecek şekilde yeniden 
düzenlenerek Heyete Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilecek iki Rektörle beraber üç profesör 
ünvanlı üyenin katılımının sağlanmasına, ayrıca üye yapısı dışında Heyetin görevlerinin bazılarının 
yeniden düzenlenerek Üniversitede hızlı ve işlevsel karar alınabilmesine olanak sağlanmasına,

- Cumhurbaşkanlığının görev alanına giren konularda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı 
uhdesinde Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü ve Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcılığı kariyer 
mesleğinin ihdas edilmesine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının birimlerinde hali hazırda 
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raportör olarak geçici görevli olanlardan; hâkim ve savcı, yasama uzmanı, kamu kurum ve kuruluşlarının 
merkez teşkilatlarında uzman, müfettiş, kontrolör gibi kariyer meslek mensuplarına ilişkin kadro 
veya pozisyonda bulunanların talepleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere Cumhurbaşkanlığı 
raportörlüğüne atanabilmesi, Cumhurbaşkanlığı raportörü kadrolarında istihdam edilmekteyken 
hizmetine ihtiyaç kalmayan personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kariyer mesleklere ilişkin 
durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilmesine, bu şekilde diğer kurumlara atanan personelin 
aynı özlük haklarını almaya devam edebilmesine,

- Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ve umumi hizmet alanları gibi kamu hizmetine 
tahsis edilmiş tüm alanların yanı sıra kamuya veya özel mülkiyete tabi arsa ve araziler ile yapı ve 
binalarda yapılacak elektronik haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus tüm kule ve direkler 
ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurları için ruhsat ve izin süreçlerinin yeniden düzenlenmesine, bu 
kapsamda yapılacak istasyonlara mahsus 15 metreden yüksek kule ve direkler ile zorunlu altyapı 
unsurları için 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesi ve ruhsat alınmasına, 15 metreden 
yüksek olmayan kule ve direkler ile yapı ve binalardaki kule ve direkler için ise izin belgesi kavramı 
getirilmesine, ayrıca binalarda kurulacak kule ve direklere izin verilirken 10 metreden yüksek olmama 
şartının getirilmesine,

- 1999 yılında gerçekleşen Marmara ve Düzce depremlerinin yıkıcı etkilerine maruz kalan 
mahalli idarelerin depremin etkilerinin ortadan kaldırılması amacıyla mezkûr tarihlerde Türkiye 
Deprem Rehabilitasyon ve Yeniden Yapılandırma Yardım Programı kapsamında  Hazine vasıtasıyla 
Avrupa Yatırım Bankasından temin ettikleri ve mahalli idarelere ikrazen devredilen kredilerden doğan 
Hazine alacaklarının terkinine Hazine ve Maliye Bakanının yetkili kılınmasına, Bakanlık tarafından bu 
kapsamda bu zamana kadar yapılan tahsilatlardan herhangi bir iade gerçekleştirilmemesine,

- Büyükşehir belediye sınırları içerisinde olup beklenen gelişimi tamamlayamamış yerlerde kırsal 
mahalle/yerleşik alan bölgeleri oluşturulmasına ve kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak 
belirlenen yerlerde yaşayanlara çeşitli ücret, vergi, harçlardan muafiyet ve indirimler getirilmesine, 
zaman içinde gelişimini tamamlayan yerlerin ise büyükşehir belediyesi sistemine tam entegrasyonunun 
sağlanmasına ve bu bölgelerin durumunu tespit ve takdir yetkisinin ise yerel meclislere bırakılmasına,

- OHAL döneminde kabul edilen kanunlarda yer alan ilave tedbirlere (silah ruhsatlarının 
iptali, kamu konutlarından çıkarılma, gemi adamlığı veya pilot lisansının iptali vb.) karşı başvuru 
yapılamayacağına yönelik yapılan düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi 
nedeniyle OHAL kapsamında kabul edilen kanunlarda yer alan ilave tedbirlere karşı idari başvuru yolu 
ile yargı yolunun açılmasına, başvuru yapılacak kurum veya kuruluşun belirlenmesine, bu çerçevede 
hakkında ilave tedbir uygulanan gerçek ve tüzel kişilerin tedbiri uygulayan kuruma başvurabilmesine, 
başvuruyu inceleyecek kurumun, Komisyonun görev alanında bulunan hususlarda herhangi bir inceleme 
yapmaksızın, münhasıran ilave tedbirin devamının yerinde olup olmadığını inceleyebilmesine, başvuru 
neticesinde verilecek karara karşı idari yargı yolunun açılmasına,

- Teknoparklarda yer alan işletmelerin ve özel sektöre ait Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinin sınırları 
belirli alanlar içerisinde faaliyetlerini yürütmesi Kanunen zorunlu tutulmasına karşın pandemi 
döneminde bu işletmelerin esnek çalışma modeliyle çalışmasına ve bu merkezler veya bölgeler 
dışında da faaliyetlerini yürütebilmelerine yönelik yapılan düzenlemenin, pandemi sürecinin gerek 
dünyada gerekse ülkemizdeki seyri dikkate alındığında, 11/10/2020 tarihinden itibaren 1 yıla kadar 
uzatılabilmesine, 

yönelik düzenlemelerin yer aldığı görülmektedir.
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3. KOMİSYONUMUZDA KANUN TEKLİFİ ÜZERİNDE YAPILAN GÖRÜŞMELER
 - Kamu mali yönetiminin anayasası olarak kabul edilen 5018 sayılı Kanunda yapılması öngörülen 

değişikliklerle performans esaslı bütçe sisteminden program esaslı bütçe sistemine geçilmesinin 
planlandığı ancak söz konusu geçişin bir intibak süreci içerisinde gerekli teknik altyapı kurularak ve 
sistemin sorunsuz işleyebilmesini teminen pilot uygulama metodu kullanılarak yapılmasının program 
bütçe sisteminin etkinliği açısından daha faydalı olabileceği,

- Performans esaslı bütçe sisteminde analitik bütçe sınıflandırmasının kullanıldığı, bu çerçevede 
kullanılan fonksiyonel sınıflandırma yöntemi aracılığıyla eğitim, sağlık, savunma gibi temel devlet 
faaliyetlerine yönelik her bir giderin yıllar itibarıyla ilgili kurum ve kuruluşların bütçelerinde 
izlenebildiği, fonksiyonel sınıflandırma yönteminden vazgeçilerek performans esaslı program 
bütçe sistemine geçilmesinin kamu kurum ve kuruluşlarının yıllara sari devlet faaliyetlerine ilişkin 
gerçekleştirmiş olduğu giderlerin izlenmesini fiilen imkansız hale getirebileceği, bu kapsamda 
düzenlemenin bütçenin mali saydamlık ile hesap verilebilirlik ilkeleriyle ters düşebileceği,

- Politika ve kaynak tahsisi arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla geçilmesi öngörülen program 
bütçe sisteminin etkin ve şeffaf bir şekilde uygulanabilmesinin ancak fonksiyonel sınıflandırmanın 
kullanılmaya devam edilerek program sınıflandırmasıyla birlikte eş zamanlı olarak izlenmesiyle 
mümkün olabileceği,

- Vakıf üniversitelerinin tıp fakültesi kurabilmesine ilişkin yasal çerçevenin genişletilerek 
söz konusu üniversitelere mülkiyeti, ruhsatı ve işletme hakkı kendilerine ait olan asgari 200 yatak 
kapasiteli bir hastaneye sahip olma yükümlülüğünün getirilmesinin üniversitelerde eğitimin kalitesini 
ve niteliğini artıracağı, önerilen düzenlemenin halihazırda vakıf üniversitelerinin tıp fakültelerinde 
eğitimin niteliği ve sürekliliğine ilişkin uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne olumlu etki 
edeceği diğer taraftan düzenleme öncesinde kurulan tıp fakültelerinin de bahse konu düzenlemenin 
kapsamına dâhil edilmesinin eşitlik ilkesinin bir gereği olacağı, bu sayede düzenleme öncesi açılan tıp 
fakültelerinde eğitim alan öğrencilerin yaşayacağı muhtemel mağduriyetlerin de önüne geçilebileceği,

 - Cumhurbaşkanlığı idari teşkilatında diğer kurumlarda olduğu gibi asli ve sürekli hizmet görecek 
ve kurum hafızasını oluşturacak kariyer meslek uygulamasına geçilmesinin olumlu karşılandığı, ancak 
düzenlemede Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü kadrosuna atanacakların görev ve yetkilerinin açık bir 
şekilde belirlenmediği, bu durumun memurların görev ve yetkilerinin kanunla belirlenmesi gerekliliği 
ilkesine aykırılık teşkil edebileceği, ayrıca kurumun ihtiyacı olan norm kadronun da kanun yoluyla 
belirlenmesi gerektiği, öte yandan hizmetine ihtiyaç kalmayan personelin görevle ilişiğinin kesilerek 
başka bir kamu kurumuna gönderilebilmesine yönelik düzenlemenin kariyer meslek sisteminin temel 
prensiplerinden olan sürekli ve güvenceli çalışma ilkesine aykırılık teşkil edebileceği,

 - Elektronik haberleşme alt yapılarının insan sağlığına olumsuz etkileri olduğunu iddia 
eden pek çok bilimsel araştırma olduğu, insanın sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşama hakkından 
hareketle kentsel ve kırsal yerleşim yerlerinde söz konusu yapıların kurulumunun belirli bir plan ve 
denetim programıyla ilişkilendirilmesi gerektiği, bu çerçevede elektronik haberleşme alt yapılarının 
kurulumunun ruhsata tabi tutulmasının ve imar mevzuatına dahil edilmesinin sektör faaliyetlerine 
ilişkin denetimin kolaylaştırılması açısından önemli olduğu, buna ilave olarak elektronik haberleşme 
alt yapılarına eklenecek elektronik haberleşme cihazlarının güncellenmesi hususunun düzenleme ile 
öngörülen ruhsat usulünün dışında bırakılmaması ve bu eklentilerde gerçekleştirilecek güncellemelerin 
yeni bir fiili durum oluşturması sebebiyle ayrıca izne tabi tutulması gerektiği, 
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 - 6360 sayılı Kanun ile köy veya belde iken mahalleye dönüştürülen ve büyükşehir belediyesi 
sınırları içinde yer alan yerlerin kırsal mahalle ve yerleşim alanları olarak belirlenmesine ilişkin 
düzenlemenin kırsal kalkınmanın sağlanması açısından önemli olduğu, ancak büyükşehir belediyeleri 
sınırları içerisinde yer alan söz konusu mahallelerin kırsal mahalle ve yerleşim alanına dönüştürülmesine 
ilişkin tespit sürecine ilçe belediyelerinin yanı sıra büyükşehir belediyelerinin de dahil edilmesi 
gerektiği, düzenlemede kırsal mahalle tanımının yer almadığı, uygulamada yaşanabilecek farklılıkların 
önüne geçilebilmesi amacıyla kırsal mahalleyi tanımlayacak merkeze uzaklık, demografi ve sosyo-
ekonomik durum gibi kriterlerin belirlenmesi gerektiği, 

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Teklifin ilk imza sahibi İbrahim AYDIN ile 
Ekrem ÇELEBİ ve ilgili kamu idarelerinin temsilcileri tarafından yapılan açıklamalarda;

 - Program bütçe sistemine geçiş çalışmalarının yaklaşık on yıldır devam ettiği, bununla birlikte 
TBMM tarafından kabul edilerek yürürlüğe giren On Birinci Kalkınma Planında da performans esaslı 
program bütçe sistemine geçilmesinin öngörüldüğü, program bütçe uygulamasıyla kamu kaynaklarının 
hangi amaçlara tahsis edildiğini gösteren program sınıflandırılmasının kullanılacağı ancak bu 
durumun fonksiyonel sınıflandırma sisteminin terki anlamını taşımadığı, aynı zamanda fonksiyonel 
sınıflandırmadaki harcama kalemlerinin izlenmeye devam edilebileceği, 

- Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya gibi birçok ülkede bütçelerin, 
program bütçe yaklaşımına uygun olarak hazırlandığı, modern mali sistemlerde harcama önceliği 
geliştirme konusunda karar alıcılara kamu hizmetlerinin performansına ilişkin sağlanan bilgilerin 
kaynak tahsisi sürecinde sistematik olarak kullanılan program bütçe sınıflandırmasının esas alındığı, 
2003 yılından bu yana performans sisteminin uygulanması konusunda yaşanan sıkıntılar da dikkate 
alındığında programların temel siyasi belgelerle uyumlu bir şekilde hazırlanacağı ve bütçenin 
izlenmesine, değerlendirilmesine ve analizine yönelik performans sisteminin daha etkin olarak hayata 
geçirilebileceği,

- Performans esaslı program bütçe sisteminin bütçe hakkı ekseninde kamu harcamalarının 
denetimi hususunda hesap verilebilirliği ve şeffaflığı artıracağı, kamu harcamalarının çıktı esaslı olarak 
programlar itibarıyla izlenebileceği, performans esaslı program bütçe sisteminde proje bazlı kamu 
yatırımlarının gerçekleşmelerinin daha kolay bir şekilde izlenebileceği, dolayısıyla bütçe giderlerinin 
izlenmesi noktasında bir zafiyet yaşanmayacağı,

 - Vakıf yükseköğretim kurumlarının tıp fakültelerinde uygulamalı eğitimlerin üniversitenin 
kendi bünyesinde ya da afiliye şekilde özel bir hastanede yürütüldüğü, bu usulün getirdiği aksaklıkların 
düzeltilmesi amacıyla 200 yataklı bir hastaneye sahip olma yükümlülüğünün getirilmesinin 
düzenlemeden önce kurulan tıp fakültelerine de uygulanabilmesinin hâlihazırda açık olan tıp fakülteleri 
tarafından yerine getirilmesinin teknik ve hukuki zorluklardan ötürü mümkün olamayabileceği ve 
bu durumun vakıf üniversitelerinin tıp fakültelerindeki öğrenciler için yeni mağduriyetlere neden 
olabileceği, 

 - Cumhurbaşkanlığının görev alanına giren konularda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler 
Başkanlığında oluşturulacak kariyer meslek uygulamasıyla devletin işleyişine ilişkin kurum hafızasının 
geliştirilmesinin ve aktarılmasının amaçlandığı, düzenleme ile Cumhurbaşkanlığı raportörü ve 
Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcısı kadrolarının istisnai memuriyet kapsamından çıkartıldığı, 
Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcısı kadrosuna atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartların taşınması, çıkarılacak yönetmelikle belirlenen en az 
dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olunması ve özel yarışma sınavında 
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başarılı olunması şartlarının aranacağı, Cumhurbaşkanlığındaki hizmetlerin özelliğinin, teşkilat 
yapısının ve güvenlik şartının diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nazaran farklılık arz etmesinden 
dolayı uygun personel politikasının oluşturulması amacıyla Cumhurbaşkanlığı raportörü kadrolarında 
istihdam edilmekteyken hizmetine ihtiyaç kalmayan personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 
atanabilmesinin öngörüldüğü, 

 - Elektronik haberleşme alt yapılarının kurulumu hususunda meri mevzuatta birden fazla 
izin şartının bulunduğu, elektronik haberleşme alt yapısı kurmak isteyen işletmelerin öncelikle alt 
yapı kurulumu için güvenlik sertifikası ve yer seçim belgesi edinmesi gerektiği, alt yapı kurulum 
faaliyetlerinin denetiminin kolaylaştırılması ve yasal bir statüye kavuşturulması amacıyla güvenlik 
sertifikası ve yer seçim belgesine sahip olan işletmelerin ayrıca ruhsata tabi tutulduğu, düzenlemeyle 
sadece elektronik haberleşme alt yapılarının kurulumu için gereken kuleler ile bunların ek yapılarının 
ruhsata tabi olduğu ve söz konusu alt yapıların üzerinde yer alan elektronik haberleşme cihazlarının 
düzenleme konusunun kapsamı dışında yer aldığı ve söz konusu cihazların güncellenmesi hususunun 
hâlihazırda meri mevzuatta güvenlik sertifikasyonuna tabi olduğu,

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

kararlaştırılmıştır. Teklif metni aşağıdaki değişiklikler yapılmak suretiyle Komisyonumuzca kabul 
edilmiştir.

Madde 1, 2, 3, 4, 5, 6
Teklifin çerçeve 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri; aynen kabul edilmiştir.
Madde 7
Teklifin çerçeve 7 nci maddesi madde metninden çıkarılmıştır.
Madde 8, 9, 10
Teklifin çerçeve 8, 9 ve 10 uncu maddeleri; çerçeve 7, 8 ve 9 uncu maddeleri olarak aynen kabul 

edilmiştir.
Madde 11
Teklifin çerçeve 11 inci maddesi; 3194 sayılı İmar Kanununa eklenmesi öngörülen Geçici 20 nci 

maddenin madde numarasının Geçici 24 üncü madde ve aynı maddenin birinci, ikinci ve dördüncü 
fıkralarında Ek 8 inci maddeye yapılan atıfların Ek 9 uncu madde şeklinde değiştirilerek redaksiyona 
tabi tutulması suretiyle çerçeve 10 uncu madde olarak kabul edilmiştir.

Madde 12
Teklifin çerçeve 12 nci maddesi; çerçeve 11 inci maddesi olarak aynen kabul edilmiştir.
Yeni Madde
Kovid-19 pandemisinin sosyal ve ekonomik etkilerini azaltmak ve 2020 yılında yatırım, istihdam 

ve büyümeyi desteklemek için alınan ilave tedbirlerin mali etkilerini de kapsayan ve 2021-2023 Yeni 
Ekonomi Programında (YEP) yer alan 2020 yılı bütçe büyüklükleri ve bütçe dengesi çerçevesinde 
oluşan ilave finansman ihtiyacının karşılanması ve ileride yine pandemi sebebiyle yaşanabilecek 
muhtemel risklerin bertaraf edilebilmesini teminen Hazine nakit rezerv düzeyinin yüksek tutulması 
amacıyla; 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere Bakan ve Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net 
borç kullanım tutarının iki katı olarak uygulanmasını öngören düzenleme Teklife yeni çerçeve 12 nci 
madde olarak eklenmiştir.
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Madde 13
Teklifin çerçeve 13 üncü maddesi; kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan niteliğinin belediyesi 

sınırları içerisinde yalnızca geçmişte köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen yerler 
bakımından uygulanabilmesinin sağlanması amacıyla 5216 sayılı Kanuna eklenen ek 3 üncü maddenin 
birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Büyükşehir” ibaresinin “Köy veya belde belediyesi iken 
mahalleye dönüşen ve büyükşehir” şeklinde değiştirilmesi suretiyle kabul edilmiştir.

Madde 14 ve 15
Teklifin çerçeve 14 ve 15 inci maddeleri; çerçeve 14 ve 15 inci maddeleri olarak aynen kabul 

edilmiştir.
Madde 16, 17
Teklifin yürürlüğe ve yürütmeye ilişkin 16 ve 17 nci maddeleri, çerçeve 16 ve 17 nci maddeleri 

olarak aynen kabul edilmiştir.
Teklifin maddelerinin kabul edilmesinin ardından Teklifin tümü oylanmış ve kabul edilmiştir. 
Ayrıca; Komisyondan alınan yetki çerçevesinde Teklif metni; kanun dili ve tekniği, anlatıma 

açıklık kazandırılması ile kanunların hazırlanmasında uyulan usul ve esaslar doğrultusunda gözden 
geçirilmiş, bu çerçevede metinde redaksiyon mahiyetinde değişiklikler yapılmıştır. 

5. ÖZEL SÖZCÜLER
İçtüzüğün 45 inci maddesi uyarınca Teklifin Genel Kuruldaki görüşmelerinde Komisyonumuzu 

temsil etmek üzere; 
- Ağrı Milletvekili Ekrem ÇELEBİ,
- Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet ERİM,
- Antalya Milletvekili İbrahim AYDIN,
- Bursa Milletvekili Ahmet KILIÇ,
- Denizli Milletvekili Nilgün ÖK,
- Düzce Milletvekili Ayşe KEŞİR,
- Erzurum Milletvekili İbrahim AYDEMİR,
- Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat KOÇER,
- Giresun Milletvekili Cemal ÖZTÜRK, 
- İzmir Milletvekili Yaşar KIRKPINAR,
- İstanbul Milletvekili Şirin ÜNAL,
- Kayseri Milletvekili Mustafa Baki ERSOY
- Manisa Milletvekili Uğur AYDEMİR,
- Trabzon Milletvekili Salih CORA,
- Uşak Milletvekili İsmail GÜNEŞ,
 özel sözcüler olarak seçilmiştir.

 Başkan Başkanvekili Sözcü
 Lütfi Elvan İsmail Faruk Aksu Abdullah Nejat Koçer
 Mersin İstanbul Gaziantep

   (Bu raporun özel sözcüsü)
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 Kâtip Üye Üye
	 Şirin	Ünal	 Ekrem	Çelebi	 Bülent	Kuşoğlu
	 İstanbul	 Ağrı	 Ankara

 (Bu	raporun	özel	sözcüsü) (Bu	raporun	özel	sözcüsü)	 (Muhalefet	şerhimiz	vardır)
 Üye Üye Üye

	 Durmuş	Yılmaz	 Cavit	Arı	 İbrahim	Aydın
	 Ankara	 Antalya	 Antalya

	 	 (Muhalefet	şerhimiz	vardır)	 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)
 Üye Üye Üye

	 Bekir	Kuvvet	Erim	 Necdet	İpekyüz	 Ahmet	Kılıç
	 Aydın	 Batman	 Bursa

	 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)	 (Muhalefet	şerhimiz	vardır)	 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)
 Üye Üye Üye
	 Nilgün	Ök	 Ayşe	Keşir	 İbrahim	Aydemir
	 Denizli	 Düzce	 Erzurum

 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)	 (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	şerhimiz	vardır)	 (Muhalefet	şerhimiz	vardır)
 Üye Üye Üye
	 Erol	Katırcıoğlu	 Yaşar	Kırkpınar	 Kamil	Okyay	Sındır
 İstanbul	 İzmir	 İzmir

	 (Muhalefet	şerhimiz	vardır)	 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)	 (Muhalefet	şerhimiz	vardır)
 Üye Üye Üye
	 Mustafa	Baki	Ersoy	 Abdullatif	Şener	 Uğur	Aydemir
	 Kayseri	 Konya	 Manisa

 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)	 (Muhalefet	şerhimiz	vardır)	 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)

 Üye Üye Üye
	 Süleyman	Girgin	 Salih	Cora	 Erhan	Usta
	 Muğla	 Trabzon	 Samsun

 (Muhalefet	şerhimiz	vardır) (Bu	raporun	özel	sözcüsü)	 (Muhalefet	şerhimiz	vardır)
 Üye

	 İsmail	Güneş
 Uşak

	 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)
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MUHALEFET ŞERHİ
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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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	 Erol	Katırcıoğlu	 Necdet	İpekyüz

 İstanbul	 Batman
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  Erhan	Usta

 	 Samsun
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(Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve Ağrı Milletvekili 
Ekrem Çelebi ile 17 Milletvekilinin Teklifi)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

MADDE 1- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı 
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 
9 uncu maddesinin başlığı “Stratejik planlama 
ve performans esaslı program bütçe” şeklinde, 
dördüncü fıkrası ile beşinci fıkrasının birinci 
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 
son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

“Kamu idareleri, program bütçeye uygun 
olarak yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak 
ihtiyacını, amaç, hedef ve performans göstergelerini 
içeren performans programı hazırlar.
“Kamu idareleri bütçelerini, kalkınma planı, 
Cumhurbaşkanlığı programı, orta vadeli program, 
orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık 
programı, stratejik planları ile program yapısına 
uyumlu şekilde ve performans esasına dayalı olarak 
hazırlarlar.”

“Kamu idareleri, bütçeleri ile stratejik 
plan ve performans programlarını izlemek ve 
değerlendirmek amacıyla nesnel, sistematik ve 
düzenli olarak veri toplar ve analiz eder. İzleme ve 
değerlendirme sonuçları idare faaliyet raporlarında 
gösterilir.”

MADDE 2- 5018 sayılı Kanunun 13 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

“k) Bütçeler program yapısı esas alınarak 
kurumsal ve ekonomik sonuçların görülmesini 
sağlayacak şekilde Cumhurbaşkanlığınca 
uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen 
bir sınıflandırmaya tâbi tutularak hazırlanır ve 
uygulanır.”

MADDE 3- 5018 sayılı Kanunun 15 inci 
maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

“Merkezî yönetim bütçe kanununun gider 
cetvelinin bölümleri, analitik bütçe sınıflandırması 
esas alınarak programlar itibarıyla düzenlenir.

MADDE 1- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı 
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 
9 uncu maddesinin başlığı “Stratejik planlama 
ve performans esaslı program bütçe” şeklinde, 
dördüncü fıkrası ile beşinci fıkrasının birinci 
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 
son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

“Kamu idareleri, program bütçeye uygun 
olarak yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak 
ihtiyacını, amaç, hedef ve performans göstergelerini 
içeren performans programı hazırlar.”
“Kamu idareleri bütçelerini, kalkınma planı, 
Cumhurbaşkanlığı programı, orta vadeli program, 
orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık 
programı, stratejik planları ile program yapısına 
uyumlu şekilde ve performans esasına dayalı olarak 
hazırlar.” 

“Kamu idareleri, bütçeleri ile stratejik 
plan ve performans programlarını izlemek ve 
değerlendirmek amacıyla nesnel, sistematik ve 
düzenli olarak veri toplar ve analiz eder. İzleme ve 
değerlendirme sonuçları idare faaliyet raporlarında 
gösterilir.”

MADDE 2- 5018 sayılı Kanunun 13 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

“k) Bütçeler, program yapısı esas alınarak 
kurumsal ve ekonomik sonuçların görülmesini 
sağlayacak şekilde Cumhurbaşkanlığınca 
uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen 
bir sınıflandırmaya tâbi tutularak hazırlanır ve 
uygulanır.”

MADDE 3- 5018 sayılı Kanunun 15 inci 
maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

“Merkezî yönetim bütçe kanununun gider 
cetvelinin bölümleri, analitik bütçe sınıflandırması 
esas alınarak programlar itibarıyla düzenlenir. 

ANTALYA MİLLETVEKİLİ İBRAHİM AYDIN 
VE AĞRI MİLLETVEKİLİ EKREM ÇELEBİ

İLE 17 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL 
KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 

TEKLİFİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL 
KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 

TEKLİFİ
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İlgili mevzuatta giderlere ilişkin olarak yer 
alan “Tertip” deyimi program sınıflandırmasının ilk 
düzeyini, kurumsal ve finansman tipi sınıflandırmanın 
bütün düzeyleri ile ekonomik sınıflandırmanın ilk iki 
düzeyini, borç ödemeleri yönünden “ilgili hizmet 
tertibi” deyimi borç konusu hizmetlerin yürütüldüğü 
ilgili tertipleri ifade eder.”

MADDE 4- 5018 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, 
bütçelerini üç yıllık bütçeleme anlayışı, stratejik 
planları ve performans programları ile program 
yapısını esas alarak bu Kanunda tanımlanan tertip 
düzeylerini içerecek şekilde hazırlar.”

MADDE 5-  5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı 
Cetvel, (II) sayılı Cetvelin “B) ÖZEL BÜTÇELİ 
DİĞER İDARELER” bölümü ile (III) sayılı Cetvel 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(I) SAYILI CETVEL
GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ

KAMU İDARELERİ
1) Türkiye Büyük Millet Meclisi
2) Cumhurbaşkanlığı
3) Anayasa Mahkemesi
4) Yargıtay
5) Danıştay
6) Hâkimler ve Savcılar Kurulu
7) Sayıştay
8) Adalet Bakanlığı
9) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
10) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
11) Dışişleri Bakanlığı
12) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
13) Gençlik ve Spor Bakanlığı
14) Hazine ve Maliye Bakanlığı
15) İçişleri Bakanlığı
16) Kültür ve Turizm Bakanlığı
17) Millî Eğitim Bakanlığı
18) Millî Savunma Bakanlığı
19) Sağlık Bakanlığı
20) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

İlgili mevzuatta giderlere ilişkin olarak yer 
alan “Tertip” deyimi program sınıflandırmasının ilk 
düzeyini, kurumsal ve finansman tipi sınıflandırmanın 
bütün düzeyleri ile ekonomik sınıflandırmanın ilk iki 
düzeyini, borç ödemeleri yönünden “ilgili hizmet 
tertibi” deyimi borç konusu hizmetlerin yürütüldüğü 
ilgili tertipleri ifade eder.”

MADDE 4- 5018 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, 
bütçelerini üç yıllık bütçeleme anlayışı, stratejik 
planları ve performans programları ile program 
yapısını esas alarak bu Kanunda tanımlanan tertip 
düzeylerini içerecek şekilde hazırlar.”

MADDE 5-  5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı 
Cetvel, (II) sayılı Cetvelin “B) ÖZEL BÜTÇELİ 
DİĞER İDARELER” bölümü ile (III) sayılı Cetvel 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(I) SAYILI CETVEL
GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ

KAMU İDARELERİ
1) Türkiye Büyük Millet Meclisi
2) Cumhurbaşkanlığı
3) Anayasa Mahkemesi
4) Yargıtay
5) Danıştay
6) Hâkimler ve Savcılar Kurulu
7) Sayıştay
8) Adalet Bakanlığı
9) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
10) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
11) Dışişleri Bakanlığı
12) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
13) Gençlik ve Spor Bakanlığı
14) Hazine ve Maliye Bakanlığı
15) İçişleri Bakanlığı
16) Kültür ve Turizm Bakanlığı
17) Milli Eğitim Bakanlığı
18) Milli Savunma Bakanlığı
19) Sağlık Bakanlığı
20) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı



‒ 129 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 228)

(Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve Ağrı Milletvekili 
Ekrem Çelebi ile 17 Milletvekilinin Teklifi)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

21) Tarım ve Orman Bakanlığı
22) Ticaret Bakanlığı 
23) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
24) Devlet Arşivleri Başkanlığı
25) Diyanet İşleri Başkanlığı
26) İletişim Başkanlığı
27) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
28) Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı
29) Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı
30) Strateji ve Bütçe Başkanlığı
31) Jandarma Genel Komutanlığı
32) Sahil Güvenlik Komutanlığı
33) Emniyet Genel Müdürlüğü
34) Türkiye İstatistik Kurumu
35) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
36) Gelir İdaresi Başkanlığı
37) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
38) Meteoroloji Genel Müdürlüğü
39) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
40) Avrupa Birliği Başkanlığı”
“B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER
1) Savunma Sanayi Başkanlığı
2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
3) Atatürk Araştırma Merkezi
4) Atatürk Kültür Merkezi
5) Türk Dil Kurumu
6) Türk Tarih Kurumu
7) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu
8) Türkiye Bilimler Akademisi
9) Karayolları Genel Müdürlüğü
10) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
11) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
12) Orman Genel Müdürlüğü
13) Vakıflar Genel Müdürlüğü
14) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğü
15) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
16) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
17) Türk Akreditasyon Kurumu
18) Türk Standardları Enstitüsü
19) Türk Patent ve Marka Kurumu
20) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 

ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

21)  Tarım ve Orman Bakanlığı
22)  Ticaret Bakanlığı
23) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
24) Devlet Arşivleri Başkanlığı
25) Diyanet İşleri Başkanlığı
26)  İletişim Başkanlığı
27)  Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
28)  Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı
29)  Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı
30)  Strateji ve Bütçe Başkanlığı
31) Jandarma Genel Komutanlığı
32) Sahil Güvenlik Komutanlığı
33) Emniyet Genel Müdürlüğü
34) Türkiye İstatistik Kurumu
35) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
36) Gelir İdaresi Başkanlığı
37) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
38)  Meteoroloji Genel Müdürlüğü
39) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
40) Avrupa Birliği Başkanlığı”
“B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER
1) Savunma Sanayii Başkanlığı
2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
3) Atatürk Araştırma Merkezi
4) Atatürk Kültür Merkezi
5) Türk Dil Kurumu
6) Türk Tarih Kurumu
7) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu
8) Türkiye Bilimler Akademisi
9) Karayolları Genel Müdürlüğü
10)  Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
11) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
12) Orman Genel Müdürlüğü
13) Vakıflar Genel Müdürlüğü
14) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğü
15) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
16) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
17) Türk Akreditasyon Kurumu
18) Türk Standardları Enstitüsü
19) Türk Patent ve Marka Kurumu
20) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 

Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
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21) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı

22) GAP Bölge Kalkınma İdaresi
23) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
24) Kamu Denetçiliği Kurumu
25) Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri 

İşyurtları Kurumu
26) Meslekî Yeterlilik Kurumu
27) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 

Başkanlığı
28) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
29) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 

İdaresi Başkanlığı
30) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma 

İdaresi Başkanlığı
31) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma 

İdaresi Başkanlığı
32) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
33) Türkiye Su Enstitüsü
34) Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu
35) Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
36) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
37) Helal Akreditasyon Kurumu
38) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
39) Türkiye Uzay Ajansı
40) Türkiye Adalet Akademisi
41) Kapadokya Alan Başkanlığı
42) Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden 

Araştırma Kurumu”
“(III) SAYILI CETVEL

DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ 
KURUMLAR

1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
2) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
3) Sermaye Piyasası Kurulu
4) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
5) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
6) Kamu İhale Kurumu
7) Rekabet Kurumu
8) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu
9) Kişisel Verileri Koruma Kurumu
10) Nükleer Düzenleme Kurumu
11) Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme 

ve Denetleme Kurumu”

21) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı

22) GAP Bölge Kalkınma İdaresi
23) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
24) Kamu Denetçiliği Kurumu
25) Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri 

İşyurtları Kurumu
26) Meslekî Yeterlilik Kurumu
27) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 

Başkanlığı
28) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
29) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 

İdaresi Başkanlığı
30) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma 

İdaresi Başkanlığı
31)  Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma 

İdaresi Başkanlığı
32) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
33) Türkiye Su Enstitüsü
34) Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu
35) Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
36) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
37) Helal Akreditasyon Kurumu
38)  Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
39) Türkiye Uzay Ajansı
40) Türkiye Adalet Akademisi
41) Kapadokya Alan Başkanlığı
42)  Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden 

Araştırma Kurumu”
“(III) SAYILI CETVEL

DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ
KURUMLAR

1)  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
2) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
3)  Sermaye Piyasası Kurulu
4) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
5)  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
6) Kamu İhale Kurumu
7) Rekabet Kurumu
8) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu
9) Kişisel Verileri Koruma Kurumu
10) Nükleer Düzenleme Kurumu
11)  Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme 

ve Denetleme Kurumu”
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MADDE 6- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun ek 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

“e) Tıp Fakültesi kurmak isteyen vakıf 
yükseköğretim kurumlarının; eğitim ve öğretim 
faaliyetleri ile sağlık hizmetleri sunumu için asgari 
iki yüz yatak kapasitesine sahip, Yükseköğretim 
Kurulunun tıp eğitimi için gerekli gördüğü asgari 
fiziki mekân ve donanım şartlarını sağlayan, Sağlık 
Bakanlığının planlama ilkeleri çerçevesinde kendi 
mülkiyetinde yapacağı hastaneye ait ön izin belgesi 
veya yukarıdaki şartları haiz, mevcutta faaliyet 
gösteren bir hastanenin, tıp fakültesi kurulmasını 
takiben üniversiteye devredileceğine dair belgeler; 
açılmış olan tıp programına öğrenci alabilmek için 
ise vakıf üniversitesinin kendi mülkiyetinde, ruhsatı 
ve işletme hakkı kendisine ait bulunan yukarıdaki 
şartları haiz hastanesinin varlığını gösteren belgeler.”

MADDE 6- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun ek 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

“e) Tıp Fakültesi kurmak isteyen vakıf 
yükseköğretim kurumlarının; eğitim ve öğretim 
faaliyetleri ile sağlık hizmetleri sunumu için asgari 
iki yüz yatak kapasitesine sahip, Yükseköğretim 
Kurulunun tıp eğitimi için gerekli gördüğü asgari 
fiziki mekân ve donanım şartlarını sağlayan, Sağlık 
Bakanlığının planlama ilkeleri çerçevesinde kendi 
mülkiyetinde yapacağı hastaneye ait ön izin belgesi 
veya yukarıdaki şartları haiz, mevcutta faaliyet 
gösteren bir hastanenin, tıp fakültesi kurulmasını 
takiben üniversiteye devredileceğine dair belgeler; 
açılmış olan tıp programına öğrenci alabilmek için 
ise vakıf üniversitesinin kendi mülkiyetinde, ruhsatı 
ve işletme hakkı kendisine ait bulunan yukarıdaki 
şartları haiz hastanesinin varlığını gösteren belgeler.”

MADDE 7- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun 
ek 158 inci maddesinin ikinci fıkrasının dördüncü 
cümlesinde yer alan “bir üye ile Türkiye Sağlık 
Enstitüleri Başkanlığı Yönetim Kurulunca belirlenen 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi dışından bir üye” 
ibaresi “iki üye” şeklinde, yedinci cümlesinde yer 
alan “, Yükseköğretim Kurulu ve Türkiye Sağlık 
Enstitüleri Başkanlığı Yönetim Kurulu” ibaresi 
“ve Yükseköğretim Kurulu” şeklinde, üçüncü 
fıkrasının (a) bendinde yer alan “onaylamak” ibaresi 
“görüş bildirmek” şeklinde, (b) bendinde yer alan 
“karar” ibaresi “katkı” şeklinde değiştirilmiş, (c) 
bendi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasının 
dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 
fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiş, beşinci 
fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Türkiye 
Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı eğitim ve 
araştırma hastaneleriyle” ibaresi “Sağlık Bakanlığına 
bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ve şehir 
hastaneleriyle” şeklinde, üçüncü cümlesi aşağıdaki 
şekilde, dördüncü cümlesinde yer alan “birimlerine” 
ibaresi “diğer birimlerine” şeklinde değiştirilmiş 
ve “ve Mütevelli Heyetinin onayı” ibaresi madde 
metninden çıkarılmıştır.
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“Bu birimlerde görevlendirilecek akademik ve 
idari personelin sayısı ve görev süresi ile görev 
yaptıkları ülkelerde sürekli görevle bulunan ve 
dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık 
alan bekar meslek memurlarına ödenmekte olan yurt 
dışı aylığını geçmemek üzere unvanları itibarıyla 
yapılacak aylık ödemenin tutarı Cumhurbaşkanı 
kararıyla belirlenir.”
“Bu personel fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç 
kadro ve pozisyonlarına bağlı mali ve sosyal haklardan 
faydalanmaya devam eder. Bunlara yurt dışındaki 
görevleri süresince gündelik verilmez. Üniversite 
yurt dışındaki birimlerinde mahallinden sözleşmeli 
veya saat başı ücret karşılığı personel çalıştırabilir. Bu 
kapsamda çalıştırılan personele bir ayda ödenebilecek 
toplam ücret görev yaptıkları ülkelerde 657 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 
çalıştırılan personele ödenen ücretten, 2547 sayılı 
Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) 
ve (n) bentlerinde tanımlanan akademik unvanlarda 
öğretim elemanı olarak çalıştırılanlara yapılacak 
toplam aylık ödeme tutarı ise görev yaptıkları ülkelerde 
sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin 
birinci kademesinden aylık alan bekar meslek 
memurlarına ödenmekte olan yurt dışı aylığından 
fazla olamaz. Bu fıkra kapsamında çalıştırılacak 
personelin görev türü ve sayısı ile ücretlerine ilişkin 
usul ve esaslar Üniversitenin önerisi, Yükseköğretim 
Kurulunun teklifi ve Cumhurbaşkanı onayı ile 
belirlenir. Üniversitenin yurtdışındaki faaliyetlerinden 
elde edilen gelirler ilgili ülkeye özgü yurtiçi veya 
yurtdışında üniversite adına açılacak hesaba yatırılır 
ve yurtdışında eğitim amaçlı yapılan faaliyetlerin 
gerektirdiği giderler öncelikle bu hesaplardan 
karşılanır. Bu hesaplarda yer alan kaynaklarla ilgili 
ülke yurt dışı faaliyetlerin gerektirdiği giderlerin 
karşılanamaması durumunda Sağlık Bilimleri 
Üniversitenin bütçesinden kaynak aktarılabilir. Bu 
hesabın harcanmasına, muhasebeleştirilmesine ve 
denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar Hazine ve 
Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının 
görüşü alınarak Üniversite tarafından belirlenir.”
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MADDE 7- 17/8/1983 tarihli ve 2879 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına İlişkin 
Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanuna 4 üncü 
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde 
eklenmiştir. 

“Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü
MADDE 4/A- Cumhurbaşkanlığının görev 

alanına giren ve uzmanlık gerektiren konularda 
çalıştırılmak üzere Cumhurbaşkanlığı İdari İşler 
Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı raportörü ve 
Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcısı istihdam 
edilebilir. Cumhurbaşkanlığı raportörleri mesleğe 
özel yarışma sınavıyla Cumhurbaşkanlığı 
raportör yardımcısı olarak alınırlar ve bunlar için 
mesleğe girişte ihtiyaca göre yabancı dil şartı 
aranabilir. Cumhurbaşkanlığı raportörlerine ve 
Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcılarına, sırasıyla 
Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama uzmanı 
ve yasama uzman yardımcılarına mevzuatında 
kadrosuna bağlı olarak mali ve sosyal hak ve 
yardımlar ile diğer özlük hakları kapsamında 
yapılması öngörülen ödemeler aynı usul ve esaslar 
çerçevesinde ödenir. Bu ödemelerden vergi ve diğer 
kesintilere tabi olmayanlar bu maddeye göre de vergi 
ve diğer kesintilere tabi olmaz. Bunlar emeklilik 
hakları bakımından da Türkiye Büyük Millet Meclisi 
yasama uzmanı ve yasama uzman yardımcılarına 
denk kabul edilir. Cumhurbaşkanlığı raportörü ve 
Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcıları 14/7/1965 
tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün 
(A) fıkrasının (11) numaralı bendi hükmünden 
yararlanırlar. Bunlar hakkında mesleğe alınmaları, 
yetiştirilmeleri, yarışma sınavları, tez hazırlama ve 
yeterlik sınavları ile bu Kanunda yer almayan diğer 
hususlarda,  657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi 
uygulanır.

“Bu merkezlere tahsis edilecek öğretim elemanı 
kadroları, birlikte kullanılan hastanelerin eğitim 
birimleri, ihtiyacı, nitelikleri ve Sağlık Bakanlığının 
görüşü alınarak belirlenir ve atamalar bu kadrolara 
yapılır.”

MADDE 8- 17/8/1983 tarihli ve 2879 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına İlişkin 
Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanuna 4 üncü 
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde 
eklenmiştir.

“Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü
MADDE 4/A- Cumhurbaşkanlığının görev 

alanına giren ve uzmanlık gerektiren konularda 
çalıştırılmak üzere Cumhurbaşkanlığı İdari İşler 
Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı raportörü ve 
Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcısı istihdam 
edilebilir. Cumhurbaşkanlığı raportörleri mesleğe 
özel yarışma sınavıyla Cumhurbaşkanlığı 
raportör yardımcısı olarak alınırlar ve bunlar için 
mesleğe girişte ihtiyaca göre yabancı dil şartı 
aranabilir. Cumhurbaşkanlığı raportörlerine ve 
Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcılarına, sırasıyla 
Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama uzmanı 
ve yasama uzman yardımcılarına mevzuatında 
kadrosuna bağlı olarak mali ve sosyal hak ve 
yardımlar ile diğer özlük hakları kapsamında 
yapılması öngörülen ödemeler aynı usul ve esaslar 
çerçevesinde ödenir. Bu ödemelerden vergi ve diğer 
kesintilere tabi olmayanlar bu maddeye göre de vergi 
ve diğer kesintilere tabi olmaz. Bunlar emeklilik 
hakları bakımından da Türkiye Büyük Millet Meclisi 
yasama uzmanı ve yasama uzman yardımcılarına 
denk kabul edilir. Cumhurbaşkanlığı raportörü ve 
Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcıları 14/7/1965 
tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün 
(A) fıkrasının (11) numaralı bendi hükmünden 
yararlanırlar. Bunlar hakkında mesleğe alınmaları, 
yetiştirilmeleri, yarışma sınavları, tez hazırlama ve 
yeterlik sınavları ile bu Kanunda yer almayan diğer 
hususlarda, 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi 
uygulanır.
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Cumhurbaşkanlığı raportörü kadrolarında 
bulunanlardan hizmetine ihtiyaç kalmayanlar, 
Cumhurbaşkanlığı bağlı kuruluşlarında veya 
bakanlıkların merkez teşkilatlarında özel yarışma 
sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli 
bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına 
tabi tutulan mesleklere ilişkin durumlarına 
uygun uzman kadrolarına atanabilir. Bunların 
atama teklifleri Cumhurbaşkanlığı İdari İşler 
Başkanlığınca yapılır. Atama teklifi yapılan 
kurum veya kuruluşça personelin atama işlemleri 
onbeş gün içinde sonuçlandırılır. Bunlar, atama 
işlemi tamamlanıncaya kadar, mevcut kadrolarına 
ait her türlü aylık, ek gösterge, zam, tazminat, 
ikramiye, sözleşme ücretleri ile diğer mali haklarını 
Cumhurbaşkanlığı bütçesinden almaya devam 
eder. Bu madde kapsamında atananların, önceki 
kadrolarında geçen veya geçmiş sayılan süreleri yeni 
atandıkları kadrolarda geçmiş sayılır. Bu fıkranın 
uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri 
gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye 
Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.

Hâkimler ve savcılar, yasama uzmanları, 
657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak 
Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı 
bendinde belirtilen merkez teşkilatı kadrolarında 
bulunanlardan ve mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri 
ve yeterlikleri aynı veya benzer nitelik arz eden 
merkez teşkilatı kadro veya pozisyonlarında 
bulunanlardan yardımcılık, stajyerlik veya adaylık 
sürecini tamamlamış olanlar Cumhurbaşkanlığı 
raportörü kadrolarında 4 üncü maddedeki 
usul ve esaslara göre süreli personel olarak 
görevlendirilebilir.”

MADDE 9- 2879 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- Hâkimler ve savcılar, 
yasama uzmanları, 657 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) 
fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen merkez 
teşkilatı kadrolarında bulunanlar ile mesleğe 
alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlikleri aynı veya 

Cumhurbaşkanlığı raportörü kadrolarında 
bulunanlardan hizmetine ihtiyaç kalmayanlar, 
Cumhurbaşkanlığı bağlı kuruluşlarında veya 
bakanlıkların merkez teşkilatlarında özel yarışma 
sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli 
bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına 
tabi tutulan mesleklere ilişkin durumlarına 
uygun uzman kadrolarına atanabilir. Bunların 
atama teklifleri Cumhurbaşkanlığı İdari İşler 
Başkanlığınca yapılır. Atama teklifi yapılan 
kurum veya kuruluşça personelin atama işlemleri 
on beş gün içinde sonuçlandırılır. Bunlar, atama 
işlemi tamamlanıncaya kadar, mevcut kadrolarına 
ait her türlü aylık, ek gösterge, zam, tazminat, 
ikramiye, sözleşme ücretleri ile diğer mali haklarını 
Cumhurbaşkanlığı bütçesinden almaya devam 
eder. Bu madde kapsamında atananların, önceki 
kadrolarında geçen veya geçmiş sayılan süreleri yeni 
atandıkları kadrolarda geçmiş sayılır. Bu fıkranın 
uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri 
gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye 
Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.

Hâkimler ve savcılar, yasama uzmanları, 
657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak 
Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı 
bendinde belirtilen merkez teşkilatı kadrolarında 
bulunanlardan ve mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri 
ve yeterlikleri aynı veya benzer nitelik arz eden 
merkez teşkilatı kadro veya pozisyonlarında 
bulunanlardan yardımcılık, stajyerlik veya adaylık 
sürecini tamamlamış olanlar Cumhurbaşkanlığı 
raportörü kadrolarında 4 üncü maddedeki 
usul ve esaslara göre süreli personel olarak 
görevlendirilebilir.”

MADDE 8- 2879 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- Hâkimler ve savcılar, 
yasama uzmanları, 657 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) 
fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen merkez 
teşkilatı kadrolarında bulunanlar ile mesleğe 
alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlikleri aynı veya 
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benzer nitelik arz eden merkez teşkilatı kadro veya 
pozisyonlarında bulunanlardan 30/9/2020 tarihinde 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında raportör 
unvanıyla görev yapmakta olanlar, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün 
içerisinde başvurmaları kaydıyla başvuruyu takip 
eden bir ay içinde Cumhurbaşkanlığı raportörü 
unvanlı kadrolara atanırlar.

Birinci fıkra kapsamındaki kadro veya 
pozisyonlarda bulunmuş ve Cumhurbaşkanlığı İdari 
İşler Başkanlığında süreli personel olmayanlardan 
anılan Başkanlıkta, 30/9/2020 tarihinde yönetici 
kadrolarında görev yapanlar Cumhurbaşkanlığı 
raportörü unvanını ihraz etmiş sayılırlar. Birinci 
fıkra kapsamındaki kadro veya pozisyonlarda 
bulunanlardan süreli personel statüsünde 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında 
30/9/2020 tarihinde yönetici kadrolarında görev 
yapanlar onbeş gün içerisinde başvurmaları kaydıyla 
Cumhurbaşkanlığı raportörü unvanlı kadrolara 
atanırlar.

Bu maddeye göre Cumhurbaşkanlığı raportörü 
unvanlı kadrolara atananların ve ihraz etmiş 
sayılanların adaylık, yardımcılık veya stajyerlik 
süreleri dâhil birinci fıkra kapsamındaki kadro 
veya pozisyonlar ile yöneticilik kadrolarında 
geçirdikleri ve/veya geçirmiş sayıldıkları süreler 
Cumhurbaşkanlığı raportörü kadrolarında geçmiş 
sayılır.

Bu maddeye göre atananlardan mali 
hakları hususunda 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin geçici 12 nci maddesi veya ilgili diğer 
mevzuat hükümleri uygulananlar hakkında, talepleri 
halinde anılan düzenlemelerin uygulanmasına 
kazanılmış hak aylık derecesi birinci derecenin 
birinci kademesine yükselinceye kadar devam edilir.

Bu madde kapsamında, Cumhurbaşkanlığı 
raportörü kadrosuna atananlardan ya da bu unvanı 
ihraz etmiş sayılanlardan hizmetine ihtiyaç 
kalmayanların 4/A maddesinin ikinci fıkrası 
kapsamındaki atama teklifleri talepleri halinde, 
daha önce görev yaptıkları kurum veya kuruluşa 

benzer nitelik arz eden merkez teşkilatı kadro veya 
pozisyonlarında bulunanlardan 30/9/2020 tarihinde 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında raportör 
unvanıyla görev yapmakta olanlar, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beş gün 
içerisinde başvurmaları kaydıyla başvuruyu takip 
eden bir ay içinde Cumhurbaşkanlığı raportörü 
unvanlı kadrolara atanırlar.

Birinci fıkra kapsamındaki kadro veya 
pozisyonlarda bulunmuş ve Cumhurbaşkanlığı İdari 
İşler Başkanlığında süreli personel olmayanlardan 
anılan Başkanlıkta, 30/9/2020 tarihinde yönetici 
kadrolarında görev yapanlar Cumhurbaşkanlığı 
raportörü unvanını ihraz etmiş sayılırlar. Birinci 
fıkra kapsamındaki kadro veya pozisyonlarda 
bulunanlardan süreli personel statüsünde 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında 
30/9/2020 tarihinde yönetici kadrolarında görev 
yapanlar on beş gün içerisinde başvurmaları kaydıyla 
Cumhurbaşkanlığı raportörü unvanlı kadrolara 
atanırlar.

Bu maddeye göre Cumhurbaşkanlığı raportörü 
unvanlı kadrolara atananların ve ihraz etmiş 
sayılanların adaylık, yardımcılık veya stajyerlik 
süreleri dâhil birinci fıkra kapsamındaki kadro 
veya pozisyonlar ile yöneticilik kadrolarında 
geçirdikleri ve/veya geçirmiş sayıldıkları süreler 
Cumhurbaşkanlığı raportörü kadrolarında geçmiş 
sayılır.

Bu maddeye göre atananlardan mali 
hakları hususunda 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin geçici 12 nci maddesi veya ilgili diğer 
mevzuat hükümleri uygulananlar hakkında, talepleri 
halinde anılan düzenlemelerin uygulanmasına 
kazanılmış hak aylık derecesi birinci derecenin 
birinci kademesine yükselinceye kadar devam edilir.

Bu madde kapsamında, Cumhurbaşkanlığı 
raportörü kadrosuna atananlardan ya da bu unvanı 
ihraz etmiş sayılanlardan hizmetine ihtiyaç 
kalmayanların 4/A maddesinin ikinci fıkrası 
kapsamındaki atama teklifleri talepleri halinde, 
daha önce görev yaptıkları kurum veya kuruluşa 
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yapılması suretiyle uygulanır. Hâkim ve savcılar 
hakkında 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler 
ve Savcılar Kanununun 40 ıncı maddesi hükümleri 
uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasında ortaya 
çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı 
yönlendirmeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.”

MADDE 10- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı 
İmar Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Elektronik haberleşme altyapılarında yapı 
ruhsatı alınması

EK MADDE 9- (1) Dördüncü fıkradaki kule 
ve direkler hariç, Devletin hüküm ve tasarrufu 
altındaki yerler ile umumi hizmet alanları gibi kamu 
hizmetine tahsis edilmiş tüm alanlar ile kamu veya 
özel mülkiyete tabi arsa ve arazilerde yapılacak 
olan 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik 
Haberleşme Kanunu kapsamında elektronik 
haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus 
onbeş metreden yüksek kule ve direkler ile bunlara 
ait zorunlu altyapı unsurları 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planlarında, alan fonksiyonu tahdidi olmaksızın 
ve herhangi bir bedel, ücret ve harç alınmaksızın 
gösterilir.

(2) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler 
ile umumi hizmet alanları gibi kamu hizmetine tahsis 
edilmiş tüm alanlar ile kamu veya özel mülkiyete 
tabi arsa ve arazilerde; 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planlarında gösterilen kule ve direkler ile bunlara ait 
zorunlu altyapı unsurları için ruhsat alınır. Ruhsat 
başvurularında yatay ve dikey görünüşü ihtiva eden 
kroki ile statik ve elektrik projeleri dışında herhangi 
bir proje veya belge istenemez. Ruhsat başvurusuna 
malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci arasında 
yapılan kiralamaya veya kullanıma ilişkin belge 
eklenir. Bu kule veya direkler ile kurulumu bunlarla 
birlikte yapılacak elektronik haberleşme cihazlarına 
ait bulunduğu konteyner, kabin, kabinet ve benzeri 
altyapı unsurları için tek ruhsat düzenlenir.

(3) 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında 
gösterilmeyen ve yüksekliği onbeş metreden fazla 
olmayan elektronik haberleşme istasyonlarının 

yapılması suretiyle uygulanır. Hâkim ve savcılar 
hakkında 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler 
ve Savcılar Kanununun 40 ıncı maddesi hükümleri 
uygulanır. 

Bu maddenin uygulanmasında ortaya 
çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı 
yönlendirmeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.”

MADDE 9- 3/5/1985  tarihli ve 3194 sayılı 
İmar Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Elektronik haberleşme altyapılarında yapı 
ruhsatı alınması 

EK MADDE 9-  Dördüncü fıkradaki kule 
ve direkler hariç, Devletin hüküm ve tasarrufu 
altındaki yerler, umumi hizmet alanları gibi kamu 
hizmetine tahsis edilmiş tüm alanlar ile kamu veya 
özel mülkiyete tabi arsa ve arazilerde yapılacak 
olan 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik 
Haberleşme Kanunu kapsamında elektronik 
haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus 
onbeş metreden yüksek kule ve direkler ile bunlara 
ait zorunlu altyapı unsurları 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planlarında, alan fonksiyonu tahdidi olmaksızın 
ve herhangi bir bedel, ücret ve harç alınmaksızın 
gösterilir. 

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler, 
umumi hizmet alanları gibi kamu hizmetine tahsis 
edilmiş tüm alanlar ile kamu veya özel mülkiyete 
tabi arsa ve arazilerde; 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planlarında gösterilen kule ve direkler ile bunlara ait 
zorunlu altyapı unsurları için ruhsat alınır. Ruhsat 
başvurularında yatay ve dikey görünüşü ihtiva eden 
kroki ile statik ve elektrik projeleri dışında herhangi 
bir proje veya belge istenemez. Ruhsat başvurusuna 
malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci arasında 
yapılan kiralamaya veya kullanıma ilişkin belge 
eklenir. Bu kule veya direkler ile kurulumu bunlarla 
birlikte yapılacak elektronik haberleşme cihazlarına 
ait bulunduğu konteyner, kabin, kabinet ve benzeri 
altyapı unsurları için tek ruhsat düzenlenir. 

1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında 
gösterilmeyen ve yüksekliği onbeş metreden fazla 
olmayan elektronik haberleşme istasyonlarının 
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Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile 
umumi hizmet alanları gibi kamu hizmetine tahsis 
edilmiş tüm alanlar ve kamu veya özel mülkiyete 
tabi arsa ve arazilerde kurulumuna mahsus kule ve 
direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurlarına, 
statik bakımından sakınca olmadığına dair inşaat 
mühendislerince hazırlanacak raporun sunulması, 
fennî mesuliyetin üstlenilmesi, malik ya da tasarruf 
sahibi ile işletmeci arasında yapılan kiralamaya 
veya kullanıma ilişkin belgenin sunulması ve 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 
ilgili mevzuatında belirlenen gerekli ve yeterli 
koruma mesafesinin bırakılması ile yer seçim 
belgesinin alınmış olması kaydıyla başkaca bir şart 
aranmaksızın ilgili idarelerce izin verilir.

(4) Yapı ve binalarda kule ve direkler ile 
bunlara ait zorunlu altyapı unsurları; yüksekliği 10 
metreden az olmak, statik ve elektrik bakımından 
sakınca olmadığına dair inşaat ve elektrik/elektronik 
mühendislerince hazırlanacak rapor ile bu meslek 
mensuplarınca fenni mesuliyetin üstlenildiğine 
dair taahhütname verilmek ve malik ya da tasarruf 
sahibi ile işletmeci arasında yapılan kiralamaya 
veya kullanıma ilişkin belgenin sunulması kaydıyla 
başkaca bir şart aranmaksızın ilgili idarece izin 
verilir.

(5) İkinci fıkra uyarınca yapılan ruhsat ve yapı 
kullanma izin belgesi başvurularında 26/5/1981 
tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 
uyarınca ruhsat harcı ve yapı kullanma izin harcı 
alınır. Üçüncü ve dördüncü fıkralar uyarınca yapılan 
izin başvurularında ruhsat harcı ve yapı kullanma izin 
harcı tutarı toplamı kadar izin belgesi bedeli alınır. 
Bu madde kapsamında, ruhsat harcı, yapı kullanma 
izni harcı ve izin bedeline esas olan haberleşme 
istasyonlarına mahsus kule ve direklerin alanı [taban 
alanı*(yükseklik/5)] şeklinde hesaplanır. Bunlar 
dışında herhangi bir harç, ücret ve bedel alınamaz.

(6) Her tür elektronik haberleşme cihazları 
ile bu cihazların teknik donanım ve bileşenleri izin 
veya ruhsata tabi değildir. Ancak ikinci, üçüncü 
ve dördüncü fıkra uyarınca kule ve direkler ile 

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler, 
umumi hizmet alanları gibi kamu hizmetine tahsis 
edilmiş tüm alanlar ile kamu veya özel mülkiyete 
tabi arsa ve arazilerde kurulumuna mahsus kule ve 
direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurlarına, 
statik bakımından sakınca olmadığına dair inşaat 
mühendislerince hazırlanacak raporun sunulması,  
fennî mesuliyetin üstlenilmesi, malik ya da tasarruf 
sahibi ile işletmeci arasında yapılan kiralamaya 
veya kullanıma ilişkin belgenin sunulması ve 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 
ilgili mevzuatında belirlenen gerekli ve yeterli 
koruma mesafesinin bırakılması ile yer seçim 
belgesinin alınmış olması kaydıyla başkaca bir şart 
aranmaksızın ilgili idarelerce izin verilir. 

Yapı ve binalarda kule ve direkler ile bunlara 
ait zorunlu altyapı unsurlarına; yüksekliği on 
metreden az olmak, statik ve elektrik bakımından 
sakınca olmadığına dair inşaat ve elektrik/elektronik 
mühendislerince hazırlanacak rapor ile bu meslek 
mensuplarınca fennî mesuliyetin üstlenildiğine 
dair taahhütname verilmek ve malik ya da tasarruf 
sahibi ile işletmeci arasında yapılan kiralamaya 
veya kullanıma ilişkin belgenin sunulması kaydıyla 
başkaca bir şart aranmaksızın ilgili idarece izin 
verilir.

İkinci fıkra uyarınca yapılan ruhsat ve yapı 
kullanma izin belgesi başvurularında 26/5/1981 
tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 
uyarınca ruhsat harcı ve yapı kullanma izin harcı 
alınır. Üçüncü ve dördüncü fıkralar uyarınca yapılan 
izin başvurularında ruhsat harcı ve yapı kullanma izin 
harcı tutarı toplamı kadar izin belgesi bedeli alınır. 
Bu madde kapsamında, ruhsat harcı, yapı kullanma 
izni harcı ve izin bedeline esas olan haberleşme 
istasyonlarına mahsus kule ve direklerin alanı [taban 
alanı*(yükseklik/5)] şeklinde  hesaplanır. Bunlar 
dışında herhangi bir harç, ücret ve bedel alınamaz. 

Her tür elektronik haberleşme cihazları ile 
bu cihazların teknik donanım ve bileşenleri izin 
veya ruhsata tabi değildir. Ancak ikinci, üçüncü 
ve dördüncü fıkra uyarınca kule ve direkler ile 
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konteyner, kabin, kabinet için yapılan ilk izin veya 
ruhsat başvurusunda elektronik haberleşme cihazları 
ile teknik donanımları statik projelerde veya 
raporlarda gösterilir. Elektronik haberleşme cihazları 
ile teknik donanımlarında; teknoloji değişikliği, 
ilavesi veya revizyon yapılması durumunda bu 
hususlar için ayrıca proje veya rapor düzenlenmez.

(7) Elektronik haberleşme istasyonları için 
kamu kurum veya kuruluşları tarafından yer 
kullandırılması halinde; sözleşme uyarınca tahsil 
edilecek yıllık yer kullanım bedeli, büyükşehir 
belediyelerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 
yer seçim belgesi için belirlediği ücretin dört katını, 
diğer yerlerde iki katını geçemez. Bu hükme aykırı 
yapılan sözleşmeler geçersizdir.

(8) Elektronik haberleşme istasyonlarının 
kurulumuna mahsus kule, direk, konteyner, kabin, 
kabinet gibi altyapı unsurlarının imar planlarında 
gösterilmesi, bunların kurulumu için yapılacak 
ruhsat veya izin başvurularında sunulacak projeler, 
raporlar, bilgi ve belgeler, bunlara mahsus izin 
belgesi, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesine 
ilişkin usul ve esaslar Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça 
yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 11- 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 20- (1) Ek 8 inci maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş olup aynı 
maddenin birinci fıkrası kapsamına giren kule ve 
direkler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren işletmecilerin bir yıl içinde başvurusu 
üzerine üç yıl içinde 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planlarına, alan fonksiyonu tahdidi olmaksızın 
ve herhangi bir bedel, ücret ve harç alınmaksızın 
işlenir. Başvuru yapılmaması halinde 32 nci ve 42 
nci maddeler uyarınca işlem yapılır.

(2) Ek 8 inci maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
önce kurulmuş bulunan elektronik haberleşme 
istasyonlarına mahsus kule ve direkler ile bunların 
zorunlu altyapı unsurları için elektronik haberleşme 
istasyonunu ilk kuran işletmeci tarafından bir yıl 

konteyner, kabin, kabinet için yapılan ilk izin veya 
ruhsat başvurusunda elektronik haberleşme cihazları 
ile teknik donanımları statik projelerde veya 
raporlarda gösterilir. Elektronik haberleşme cihazları 
ile teknik donanımlarında; teknoloji değişikliği, 
ilavesi veya revizyon yapılması durumunda bu 
hususlar için ayrıca proje veya rapor düzenlenmez.

Elektronik haberleşme istasyonları için 
kamu kurum veya kuruluşları tarafından yer 
kullandırılması halinde; sözleşme uyarınca tahsil 
edilecek yıllık yer kullanım bedeli, büyükşehir 
belediyelerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 
yer seçim belgesi için belirlediği ücretin dört katını, 
diğer yerlerde iki katını geçemez. Bu hükme aykırı 
yapılan sözleşmeler geçersizdir. 

Elektronik haberleşme istasyonlarının 
kurulumuna mahsus kule, direk, konteyner, kabin, 
kabinet gibi altyapı unsurlarının imar planlarında 
gösterilmesi, bunların kurulumu için yapılacak 
ruhsat veya izin başvurularında sunulacak projeler, 
raporlar, bilgi ve belgeler, bunlara mahsus izin 
belgesi, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesine 
ilişkin usul ve esaslar Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça 
yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 10- 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 24-  Ek 9 uncu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş olup aynı 
maddenin birinci fıkrası kapsamına giren kule ve 
direkler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren işletmecilerin bir yıl içinde başvurusu 
üzerine üç yıl içinde 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planlarına, alan fonksiyonu tahdidi olmaksızın 
ve herhangi bir bedel, ücret ve harç alınmaksızın 
işlenir. Başvuru yapılmaması halinde 32 nci ve 42 
nci maddeler uyarınca işlem yapılır.

Ek 9 uncu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
önce kurulmuş bulunan elektronik haberleşme 
istasyonlarına mahsus kule ve direkler ile bunların 
zorunlu altyapı unsurları için elektronik haberleşme 
istasyonunu ilk kuran işletmeci tarafından bir yıl 
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içinde müracaat dilekçesi ibraz edilmek ve üç 
yıl içinde gerekli belgeler tamamlanmak şartıyla 
statik bakımından uygun olduğuna dair inşaat 
mühendislerince hazırlanacak raporun ve Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 
düzenlenen güvenlik sertifikasının veya güvenlik 
sertifikasına tabi olmayanlar için radyolink frekansı 
tahsis edildiğine ilişkin kullanım hakkı yetki belgesi, 
elektrik aboneliği veya ilgili tarihi tevsik edici bir 
belgenin idareye sunulması ve söz konusu kule ve 
direklerin statik/betonarme fennî mesuliyetinin 
üstlenilmesi kaydıyla başkaca herhangi bir belge 
aranmaksızın ve ek 8 inci maddenin beşinci fıkrasında 
yer alan yöntem ile hesaplanan bedelin ödenmesi 
şartıyla belirtilen haberleşme istasyonlarına mahsus 
kule ve direkler ile bunların zorunlu altyapı unsurları 
için izin veya ruhsat verilmiş sayılır. Bu ücret dışında 
herhangi bir harç, ücret veya bedel alınmaz.

(3) 2/7/2004 ile 1/10/2009 tarihleri arasında 
kurulmuş olan elektronik haberleşme istasyonlarının 
kurulumuna mahsus yapılmış kule ve direkler için izin 
veya ruhsat aranmaz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu tarafından verilen güvenlik sertifikası veya 
güvenlik sertifikasına tabi olmayanlar için radyolink 
frekansı tahsis edildiğine ilişkin kullanım hakkı 
yetki belgesi, elektrik aboneliği veya ilgili tarihi 
tevsik edici bir belgenin idareye sunulması ile bu 
tarihler arasında kurulum yapıldığı tevsik edilir ve 
başkaca herhangi bir belge aranmaz.

(4) Ek 8 inci maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten önce yapılmış olan elektronik haberleşme 
istasyonlarının kurulumuna mahsus kule ve direkler 
için 32 nci ve 42 nci maddeler uyarınca alınmış 
tüm idari yaptırım kararları iptal edilmiş sayılır ve 
yıkım kararları uygulanmaz, idari para cezaları tahsil 
edilmez. Ancak ödenmiş olan idari para cezaları iade 
edilmez.”

MADDE 12- 28/3/2002 tarihli ve 4749 
sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir.

içinde müracaat dilekçesi ibraz edilmek ve üç 
yıl içinde gerekli belgeler tamamlanmak şartıyla 
statik bakımından uygun olduğuna dair inşaat 
mühendislerince hazırlanacak raporun ve Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 
düzenlenen güvenlik sertifikasının veya güvenlik 
sertifikasına tabi olmayanlar için radyolink frekansı 
tahsis edildiğine ilişkin kullanım hakkı yetki belgesi, 
elektrik aboneliği veya ilgili tarihi tevsik edici bir 
belgenin idareye sunulması ve söz konusu kule ve 
direklerin statik/betonarme fennî mesuliyetinin 
üstlenilmesi kaydıyla başkaca herhangi bir belge 
aranmaksızın ve ek 9 uncu maddenin beşinci 
fıkrasında yer alan yöntem ile hesaplanan 
bedelin ödenmesi şartıyla belirtilen haberleşme 
istasyonlarına mahsus kule ve direkler ile bunların 
zorunlu altyapı unsurları için izin veya ruhsat 
verilmiş sayılır. Bu ücret dışında herhangi bir harç, 
ücret veya bedel alınmaz.

2/7/2004 ile 1/10/2009 tarihleri arasında 
kurulmuş olan elektronik haberleşme istasyonlarının 
kurulumuna mahsus yapılmış kule ve direkler için izin 
veya ruhsat aranmaz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu tarafından verilen güvenlik sertifikası veya 
güvenlik sertifikasına tabi olmayanlar için radyolink 
frekansı tahsis edildiğine ilişkin kullanım hakkı 
yetki belgesi, elektrik aboneliği veya ilgili tarihi 
tevsik edici bir belgenin idareye sunulması ile bu 
tarihler arasında kurulum yapıldığı tevsik edilir ve 
başkaca herhangi bir belge aranmaz. 

Ek 9 uncu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten önce yapılmış olan elektronik haberleşme 
istasyonlarının kurulumuna mahsus kule ve direkler 
için 32 nci ve 42 nci maddeler uyarınca alınmış 
tüm idari yaptırım kararları iptal edilmiş sayılır ve 
yıkım kararları uygulanmaz, idari para cezaları tahsil 
edilmez. Ancak ödenmiş olan idari para cezaları iade 
edilmez.”

MADDE 11- 28/3/2002 tarihli ve 4749 
sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir.
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“GEÇİCİ MADDE 33- Türkiye Deprem 
Rehabilitasyon ve Yeniden Yapılandırma Yardım 
Programı (TERRA) kapsamında Avrupa Yatırım 
Bankası ile 9/2/2000, 6/11/2000 ve 2/4/2003 
tarihlerinde imzalanan dış kredi anlaşmaları 
çerçevesinde mahalli idarelere dış borcun ikrazı 
yoluyla kullandırılan kredilerden doğan vadesi 
geçmiş ve vadesi gelecek Hazine alacakları ile 
anılan kuruluşların bu kredilerden kaynaklanan ve 
ilgili kanunlar uyarınca uzlaşılan ve yapılandırılan 
vadesi gelmemiş Hazine alacaklarının, bu maddenin 
yürürlük tarihi itibarıyla faiz, gecikme faizi ve 
diğer ferîleri ile birlikte bütçenin gelir ve gider 
hesapları ile ilişkilendirilmeksizin terkinine Hazine 
ve Maliye Bakanı yetkilidir. Bu kapsamda mahalli 
idarelerden yapılan tahsilatlardan herhangi bir iade 
gerçekleştirilmez.”

MADDE 12- 4749 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 34- 5 inci maddede 
düzenlenen net borç kullanımı tutarı 2020 yılı için, 
1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Bakan 
ve Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç 
kullanım tutarının iki katı olarak uygulanır.”

MADDE 13- 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanununa aşağıdaki ek 
madde eklenmiştir.

“EK MADDE 3- Köy veya belde belediyesi 
iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi 
sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir 
merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, 
mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate 
alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi 
üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan 
gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği 
taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul 
edilir. Bu belirlemenin mahalle düzeyinde yapılması 
esastır. Ancak; tamamı kırsal mahalle olarak tespit 
edilmeyen diğer mahallelerde de on bin metrekareden 
az olmamak kaydıyla kırsal yerleşik alan belirlenebilir. 
Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan vasfı bu fıkrada 
belirtilen usulle kaldırılabilir.   

“GEÇİCİ MADDE 33- Türkiye Deprem 
Rehabilitasyon ve Yeniden Yapılandırma Yardım 
programı (TERRA) kapsamında Avrupa Yatırım 
Bankası ile 09/02/2000, 06/11/2000 ve 02/04/2003 
tarihlerinde imzalanan dış kredi anlaşmaları 
çerçevesinde mahalli idarelere dış borcun ikrazı 
yoluyla kullandırılan kredilerden doğan vadesi 
geçmiş ve vadesi gelecek Hazine alacakları ile 
anılan kuruluşların bu kredilerden kaynaklanan ve 
ilgili kanunlar uyarınca uzlaşılan ve yapılandırılan 
vadesi gelmemiş Hazine alacaklarının, bu maddenin 
yürürlük tarihi itibariyle faiz, gecikme faizi ve 
diğer fer’ileri ile birlikte bütçenin gelir ve gider 
hesapları ile ilişkilendirilmeksizin terkinine Hazine 
ve Maliye Bakanı yetkilidir. Bu kapsamda mahalli 
idarelerden yapılan tahsilatlardan herhangi bir iade 
gerçekleştirilmez.”

MADDE 13- 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanununa aşağıdaki ek 
madde eklenmiştir.

“EK MADDE 3- Büyükşehir belediyesi 
sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, 
şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine 
erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri 
hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye 
meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir 
belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı 
karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit 
edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilir. Bu 
belirlemenin mahalle düzeyinde yapılması esastır. 
Ancak; tamamı kırsal mahalle tespit edilmeyen diğer 
mahallelerde de 10 bin metrekareden az olmamak 
kaydıyla kırsal yerleşik alan belirlenebilir. Kırsal 
mahalle veya kırsal yerleşik alan vasfı bu fıkrada 
belirtilen usulle kaldırılabilir.
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Büyükşehir belediyesi, birinci fıkra uyarınca 
ilçe belediyesinden gelen teklifi aynen veya 
değiştirerek kabul edebilir ya da reddedebilir.  

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak 
belirlenen yerlerde; gelir vergisinden muaf esnaf ile 
basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından 
bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile 
mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde 
kullanılan bina, arsa ve araziler 29/7/1970 tarihli ve 
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınması 
gereken emlak vergisinden muaftır. Bu yerlerde, 
ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, 
arsa ve araziler için emlak vergisi %50 indirimli 
uygulanır. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan 
olarak belirlenen yerlerde, 26/5/1981 tarihli ve 2464 
sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması 
gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar 
alınmaz; anılan Kanuna göre alınması gereken diğer 
vergi, harç ve harcamalara katılma payları %50 
indirimli uygulanır. Bu yerlerde içme ve kullanma 
suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri 
için %50’sini, konutlar için %25’ini geçmeyecek 
şekilde belirlenir. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter 
tutan mükellefler için bu fıkrada belirtilen muafiyet 
ve indirimler uygulanmaz.

3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye 
Kanununun 12 nci maddesinin yedinci fıkrası ile 
31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 
ek 17 nci maddesi hükümlerinden yararlanan 
yerler; kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan 
olarak belirlenmesi halinde bu madde hükümlerine 
aykırı olmayan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan 
faydalanmaya devam ederler.

Bu madde uyarınca kırsal mahalle veya kırsal 
yerleşik alan olarak belirlenen yerler hakkında 
12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde 
Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması 
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci 
maddesinin onbeşinci ve yirmidokuzuncu fıkraları 
uygulanmaz.”

Büyükşehir belediyesi, birinci fıkra uyarınca 
ilçe belediyesinden gelen teklifi aynen veya 
değiştirerek kabul edebilir ya da reddedebilir.

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak 
belirlenen yerlerde; gelir vergisinden muaf esnaf 
ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler 
tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve 
araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai 
istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler 29/7/1970 
tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa 
göre alınması gereken emlak vergisinden muaftır. 
Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde 
kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi 
%50 indirimli uygulanır. Kırsal mahalle veya kırsal 
yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, 26/5/1981 
tarihli ve 2464 sayılı Kanun uyarınca alınması 
gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar 
alınmaz; anılan Kanuna göre alınması gereken diğer 
vergi, harç ve harcamalara katılma payları %50 
indirimli uygulanır. Bu yerlerde içme ve kullanma 
suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri 
için %50’sini, konutlar için %25’ini geçmeyecek 
şekilde belirlenir. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter 
tutan mükellefler için bu fıkrada belirtilen muafiyet 
ve indirimler uygulanmaz.

3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye 
Kanununun 12 nci maddesinin yedinci fıkrası ile 
31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 
ek 17 nci maddesi hükümlerinden yararlanan 
yerler; kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan 
olarak belirlenmesi halinde bu madde hükümlerine 
aykırı olmayan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan 
faydalanmaya devam ederler.

Bu madde uyarınca kırsal mahalle veya kırsal 
yerleşik alan olarak belirlenen yerler hakkında 6360 
sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin onbeşinci 
ve yirmidokunzuncu fıkraları uygulanmaz.”
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MADDE 14- 1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı 
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu 
Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 
Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İlave tedbirler için başvuru yolu 
GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Kanunun 2 

nci maddesinde belirtilen işlemlere bağlı olarak 
olağanüstü hal kapsamında kabul edilen kanunlarda 
yer alan ilave tedbirlere karşı hakkında tedbir 
uygulanan kişi, kanuni temsilcisi ya da mirasçıları 
tarafından tedbiri uygulayan veya tedbirle ilgili 
olan kamu kurum ve kuruluşlarına bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde 
başvurulur. Kamu kurum ve kuruluşları, başvuru 
üzerine yapacağı inceleme sonucuna göre en geç 
altı ay içinde başvurunun reddine veya tedbirin 
kaldırılmasına karar verir. 15/7/1950 tarihli ve 5682 
sayılı Pasaport Kanununun ek 7 nci maddesi hükmü 
saklıdır.

(2) Başvuruların incelenmesi ve 
sonuçlandırılması için kamu kurum ve kuruluşları 
bünyesinde komisyon kurulabilir. 

(3) Kamu kurum ve kuruluşları bu 
madde kapsamında yapılacak başvuruların 
sonuçlandırılması için her türlü bilgi ve belgeyi 
ilgililerden talep edebilir.

(4) Soruşturmanın gizliliğine ve Devlet 
sırlarına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla kurum ve kuruluşlar ile yargı 
mercileri, başvuru kapsamında ihtiyaç duyulan her 
türlü bilgi ve belgeyi gecikmeksizin başvuru yapılan 
kamu kurum ve kuruluşlarına göndermek veya 
yerinde incelenmesine imkân sağlamak zorundadır.

(5) Bu madde kapsamındaki çalışmalarda 
kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlendirilenler, 
görevlerini yerine getirdikleri sırada edindikleri 
kamuya, ilgililere ve üçüncü kişilere ait gizlilik taşıyan 
bilgileri, kişisel verileri, ticari sırları ve bunlara 
ait belgeleri, bu konuda kanunen yetkili kılınan 
mercilerden başkasına açıklayamaz, kendilerinin 
veya üçüncü kişilerin yararına kullanamaz. Bu 
yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da 
devam eder.

MADDE 14- 1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı 
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu 
Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 
Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İlave tedbirler için başvuru yolu
GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Kanunun 2 

nci maddesinde belirtilen işlemlere bağlı olarak 
olağanüstü hal kapsamında kabul edilen kanunlarda 
yer alan ilave tedbirlere karşı hakkında tedbir 
uygulanan kişi, kanuni temsilcisi ya da mirasçıları 
tarafından tedbiri uygulayan veya tedbirle ilgili 
olan kamu kurum ve kuruluşlarına bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde 
başvurulur. Kamu kurum ve kuruluşları, başvuru 
üzerine yapacağı inceleme sonucuna göre en geç 
altı ay içinde başvurunun reddine veya tedbirin 
kaldırılmasına karar verir. 15/7/1950 tarihli ve 5682 
sayılı Pasaport Kanununun ek 7 nci maddesi hükmü 
saklıdır.

(2) Başvuruların incelenmesi ve 
sonuçlandırılması için kamu kurum ve kuruluşları 
bünyesinde komisyon kurulabilir.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları bu 
madde kapsamında yapılacak başvuruların 
sonuçlandırılması için her türlü bilgi ve belgeyi 
ilgililerden talep edebilir.

(4) Soruşturmanın gizliliğine ve Devlet 
sırlarına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla kurum ve kuruluşlar ile yargı 
mercileri, başvuru kapsamında ihtiyaç duyulan her 
türlü bilgi ve belgeyi gecikmeksizin başvuru yapılan 
kamu kurum ve kuruluşlarına göndermek veya 
yerinde incelenmesine imkân sağlamak zorundadır.

(5) Bu madde kapsamındaki çalışmalarda 
kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlendirilenler, 
görevlerini yerine getirdikleri sırada edindikleri, 
kamuya, ilgililere ve üçüncü kişilere ait gizlilik taşıyan 
bilgileri, kişisel verileri, ticari sırları ve bunlara 
ait belgeleri, bu konuda kanunen yetkili kılınan 
mercilerden başkasına açıklayamaz, kendilerinin 
veya üçüncü kişilerin yararına kullanamaz. Bu 
yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da 
devam eder.
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(6) Bu madde ile olağanüstü hal kapsamında 
kabul edilen kanunlarda yer alan ilave tedbirlere 
karşı kamu kurum ve kuruşlarına yapılan başvurular 
hakkında karar verenlerin görev ve fiillerine ilişkin 
hukuki, idari, mali ve cezai sorumlulukları hakkında 
6755 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uygulanır.

(7) Kamu kurum ve kuruluşlarının kararlarına 
karşı Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenecek 
Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilir.

(8) Bu madde uyarınca yetkili olmayan kamu 
kurum ve kuruluşuna yapılan başvurular, yetkili 
olduğu değerlendirilen kamu kurum ve kuruluşuna 
gönderilir ve durum başvurana bildirilir.

(9) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ortaya 
çıkabilecek ihtilafları gidermeye Cumhurbaşkanlığı 
yetkilidir.”

MADDE 15- 16/4/2020 tarihli ve 7244 sayılı 
Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik 
ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında 
Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) 
bendinde yer alan “11/3/2020” ibaresi “11/10/2020” 
şeklinde, “4 ay süreyle” ibaresi “1 yıl süreyle” 
şeklinde değiştirilmiş ve bendin ikinci cümlesi 
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.

(6) Bu madde ile olağanüstü hal kapsamında 
kabul edilen kanunlarda yer alan ilave tedbirlere 
karşı kamu kurum ve kuruşlarına yapılan başvurular 
hakkında karar verenlerin görev ve fiillerine ilişkin 
hukuki, idari, malî ve cezai sorumlulukları hakkında 
6755 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uygulanır.

(7) Kamu kurum ve kuruluşlarının kararlarına 
karşı Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenecek 
Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilir.

(8) Bu madde uyarınca yetkili olmayan kamu 
kurum ve kuruluşuna yapılan başvurular yetkili 
olduğu değerlendirilen kamu kurum ve kuruluşuna 
gönderilir ve durum başvurana bildirilir.

(9) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ortaya 
çıkabilecek ihtilafları gidermeye Cumhurbaşkanlığı 
yetkilidir.”

MADDE 15- 16/4/2020 tarihli ve 7244 sayılı 
Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik 
ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında 
Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) 
bendinde yer alan “11/3/2020” ibaresi “11/10/2020” 
şeklinde, “4 ay süreyle” ibaresi “1 yıl süreyle” 
şeklinde değiştirilmiş ve bendin ikinci cümlesi 
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.
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