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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmaktadır.
Gereğini arz ederiz.

	 Tamer	Dağlı	 Yıldırım	Tuğrul	Türkeş	 Fatih	Şahin
 Adana Ankara Ankara
	 Jülide	Sarıeroğlu	 Fatma	Betül	Sayan	Kaya	 Leyla	Şahin	Usta
 Adana İstanbul Konya
	 Ahmet	Büyükgümüş	 Erkan	Kandemir	 Çiğdem	Karaaslan
 Yalova İstanbul Samsun
	 Lütfiye	Selva	Çam	 Orhan	Erdem	 Yasin	Uğur
 Ankara Konya Burdur
	 M.	Müfit	Aydın	 İsmail	Kaya	 Zafer	Işık
 Bursa Osmaniye Bursa
	 Yalçın	Akdoğan	 Abdullah	Doğru	 Cihan	Pektaş
 Ankara Adana Gümüşhane
	 Ayşe	Keşir	 Orhan	Kırcalı	 Fehmi	Küpçü
 Düzce Samsun Bolu
	 Sermin	Balık	 A.	Nejat	Koçer	 Hacı	Ahmet	Özdemir
 Elazığ Gaziantep Konya
	 Ahmet	Berat	Çonkar	 Mehmet	Şükrü	Erdinç	 Serkan	Bayram
 İstanbul Adana İstanbul
	 Tülay	Kaynarca	 Bekir	Kuvvet	Erim	 İbrahim	Yurdunuseven
 İstanbul Aydın Afyonkarahisar
	 Fehmi	Alpay	Özalan	 Nazım	Maviş	 Bayram	Özçelik
 İzmir Sinop Burdur
	 Cemal	Öztürk	 Halil	Etyemez	 İbrahim	Aydemir
 Giresun Konya Erzurum
	 Oya	Eronat	 İsmail	Tamer	 Uğur	Aydemir
 Diyarbakır Kayseri Manisa
	 Ali	Şahin	 Erol	Kavuncu	 Ali	Cumhur	Taşkın
 Gaziantep Çorum Mersin
	 Salih	Cora	 Ahmet	Mücahit	Arınç	 Mustafa	Açıkgöz
 Trabzon İstanbul Nevşehir
	 Yusuf	Başer	 Mücahit	Durmuşoğlu	 Yaşar	Kırkpınar
 Yozgat Osmaniye İzmir
	 Ahmet	Zenbilci	 Habibe	Öçal	 Serap	Yaşar
 Adana Kahramanmaraş İstanbul
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(2/1579) esas numaralı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 15.02.2019

   Ekrem	Çelebi

   Ağrı

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYON
(2/1579)

ESAS Plan ve Bütçe Komisyonu  

GENEL GEREKÇE

Hazırlanan Kanun Teklifi ile vatandaşlarımızdan gelen talepler ve kamu kurum ve kuruluşlarımızın 
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çeşitli konularda düzenlemeler yapılması amaçlanmaktadır. Bu 
kapsamda toplam 12 farklı kanunda değişiklik yapılmaktadır. Yapılan bu düzenlemeler ile;

• Basılı kitap ve süreli yayınların teslimi katma değer vergisinden istisna edilmekte,

• Ramazan ve Kurban bayramlarında gerçekleştirilen ikramiye ödemeleri dikkate alınmaksızın 
bakıma ihtiyacı olan engellilerin mevcut yardım ve hizmetlerden faydalanmaya devam edebilmesi ve bu 
nedenle kesilmiş olan yardım miktarının geriye dönük olarak vatandaşlarımıza ödenmesi sağlanmakta,

• Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi şeklinde değiştirilmesi öngörülmekte,

• Petrol Piyasası Kanununda değişiklik yapılarak serbest kullanıcıların stok ve işletme maliyetlerinin 
düşürülmesi suretiyle akaryakıt temininde avantaj sağlamaları hedeflenmekte,

• Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amacıyla üreticilerimize tarımsal kredi 
borçlarını yapılandırma imkânı verilmekte,

• Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı, 
tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin ise (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme 
yükümlülüklerine ilişkin sürelerin kamu kurumları ve ellinin altında çalışanı olan az tehlikeli 
işyerlerinin hizmet alma yükümlülüğünün yürürlük tarihi ile eşleştirilerek oluşabilecek mağduriyetlerin 
önüne geçilmesi sağlanmakta,

• Su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasına ilişkin uygulama açısından devamlılığının sağlanarak 
ilgili sektörde yaşanması muhtemel sorunların önlenmesi amaçlanmakta,

• Ve diğer bazı konularda çeşitli değişiklikler yapılmaktadır.
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MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Yükseköğretim kurumlarına bakıldığında ülkemizin siyasal geçmişindeki önemli kişilerin 
isimlerinin üniversitelere verildiği görülmektedir. Özellikle belli bir dönem ülkemizin kalkınması ve 
ilerlemesi yönünde çalışan siyasi liderlerin adlarının verildiği üniversiteler burada hatırlanabilir. Örnek 
olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit 
Üniversitesi gösterilebilir. Bu çerçevede aynı dönemde görev yapan ve ülke siyaseti üzerinde önemli 
etkileri olan Alparslan Türkeş’in adının da 1969 ve 1973 yıllarında milletvekili olarak parlamentoya 
seçildiği il olan Adana’daki Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesine verilerek, üniversitenin adının 
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi şeklinde değiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 2- Madde ile, mevzuatta Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yapılan atıfların Adana 
Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmaktadır.

Madde 3- Bakıma ihtiyacı olan engellilerin resmî veya özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti 
alması ya da sosyal yardım yapılmak suretiyle evde bakımına destek verilmesi için hane içinde kişi 
başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden az olması gerekmektedir. 
Bununla birlikte 2018 yılında SGK tarafından başlatılan Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye 
verilmesi uygulaması nedeniyle bahsi geçen gelir şartının aşılması söz konusu olabilmektedir. Madde 
ile, bu ikramiyelerin hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir hesaplamasına dâhil edilmemesi 
suretiyle bakıma ihtiyacı olan engellilerin mevcut yardım ve hizmetlerden faydalanmaya devam 
edebilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 4- Madde ile, evde bakım yardımı almakta iken 2018 yılı içerisinde Ramazan ve 
Kurban bayramlarında SGK tarafından ödenen ikramiyeler nedeniyle hane içinde kişi başına düşen 
ortalama aylık gelir şartının aşılması halinde; henüz bir tespit yapılamadığı için evde bakım yardımı 
kesilmeyenlerin yardımlarının kesilmeksizin ödenmeye devam olunması, maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar tespiti yapılarak kesilmiş olanların yardımlarının kesildiği tarih itibarıyla tekrar başlatılarak 
kesilen döneme ilişkin yardım tutarlarının defaten kendilerine ödenmesi amaçlanmaktadır.

Madde 5- Madde ile, 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesine göre alınan geri kazanım 
katılım paylarının beyan edildikleri ayın son gününe kadar ödenmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Madde 6- 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik 
ile geri kazanım katılım paylarının beyan edildikleri ayda ödenmesi esası getirilmiştir. Bu kapsamda, 
değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin payların ödeme süresinin de değişikliğe 
uyumlu hale getirilmesi ve ilk uygulama dönemi olduğu dikkate alınarak; 2019 yılı Ocak ve Şubat ayına 
ilişkin beyanların Mart ayına ilişkin beyanın yapılacağı 15 Nisan 2019 tarihine kadar, ödemelerin ise 
Mart ayına ilişkin ödemenin yapılacağı 30 Nisan 2019 tarihine kadar yapılabilmesine imkân sağlanması 
amaçlanmaktadır.

Madde 7- Madde ile, haklarında soruşturma veya kovuşturma başlatılmış bulunan sivil havacılık 
personelinin yeterlik belgelerinin soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar geri alması 
hususunda bakanlıklar arası koordinasyonun sağlanması öngörülmektedir.

Madde 8- Madde ile, basılı kitap ve süreli yayınların tesliminin katma değer vergisinden istisna 
edilmesi, ayrıca maddede uygulanan istisna had sınırının bu istisnanın uygulanmasında geçerli 
olmaması amaçlanmaktadır.
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Madde 9- Madde ile, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan 
8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların (cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif 
(cellular) telsiz telefon cihazlarının); özel tüketim vergisi oranlarının %50’ye kadar artırılabilmesi ve 
oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının maddede yer alan sınırlar dahilinde belirlenebilmesine 
imkan verilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 10- Madde ile, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer 
alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların (cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif 
(cellular) telsiz telefon cihazlarının) vergi oranlarının belirlenmesinde özel tüketim vergisi matrahları 
esas alınarak farklı dilimler ihdas edilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 11- Serbest kullanıcılar; yıllık tüketimi 5.000 tonun üzerinde motorin, fuel-oil veya 
kalorifer yakıtı tüketimi olan ve doğrudan dağıtıcı lisansı sahiplerinden ikmal yapabilme özelliğine 
haiz olan tüketici grubudur. Bu kapsamda büyük miktarda tüketimi olan belediye otobüs işletmeleri, 
elektrik santralleri gibi tesislerin daha ucuza akaryakıt temin edebilmeleri mümkün olabilmektedir. 
Bununla birlikte mer’i mevzuatta tüketimi 20.000 tonun üzerinde olan serbest kullanıcıların ulusal 
petrol stoku tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu durum özellikle stok ve işletme maliyetlerinin ciddi 
oranda artmasına ve serbest kullanıcı olmanın getirdiği iskontolu akaryakıt temin avantajını ortadan 
kalkmasına neden olmaktadır. Madde ile, bu durumun önüne geçilebilmesi amacıyla serbest kullanıcı 
lisansı sahiplerinin ulusal petrol stok yükümlülüğünün kaldırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda yer 
alan lisans sahibi sayısının sınırlı olması ve tutulan miktarın düşük olması hasebiyle ülkemizin ulusal 
stok miktarında kayda değer bir azalmaya neden olunmayacaktır.

Madde 12- Madde ile, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Adana Alparslan Türkeş 
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesi nedeniyle uyum düzenlemesi yapılmaktadır.

Madde 13- Madde ile, 5393 sayılı Belediye Kanununa geçici madde eklenerek personelinin 
çocukları için kreş ve gündüz bakımevi hizmetini bütçesinden hizmet alımı yoluyla karşılamış olan 
belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlarının suç teşkil etmeyen uygulamalarından 
dolayı herhangi bir idari ve mali yaptırıma tabi tutulmaması yönünde düzenleme yapılmaktadır.

Madde 14- Su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve 6111 
sayılı Kanunda yer alan geçici 12 nci madde ile; bölgeler ve iller arasında adil olmayan uygulamalar 
ortadan kaldırılmış, yatırımların önündeki en önemli engeller arasında yer alan yüksek kira bedellerinde 
ölçülülük sağlanmış ve kiraya verilme işlemleri daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu uygulama 
sonucunda kiralama işlemlerine düzenli ve standart uygulama getirilmiştir. Söz konusu uygulama 
süresi 1/1/2019 tarihinde bitmiştir. Madde ile, uygulama süresinin 1/1/2020 tarihine kadar uzatılarak 
uygulamanın devamlılığının sağlanması ve ilgili sektörde yaşanması muhtemel sorunların önlenmesi 
amaçlanmaktadır.

Madde 15- 6331 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca tehlikeli sınıfta yer alan 
işyerlerine hizmet vermekte olan 3078 adet C sınıfı iş güvenliği uzmanı, 1/1/2019 tarihinden itibaren 
bu görevlerini yerine getirememektedir. Bir üst tehlikeli sınıfta görevlendirilebilme kapsamında 2804 
adet B sınıfı iş güvenliği uzmanı da çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde hizmet vermektedir. 
Madde ile, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görev yapan C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının ve çok 
tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde hizmet verebilmekte olan B sınıfı iş güvenliği uzmanlarının hizmet 
verme sürelerinin, kamu kurumları ve ellinin altında çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinin hizmet alma 
yükümlülüğünün yürürlük tarihi ile eşleştirilmek suretiyle, ilgili kimseler için daralan iş piyasasının ve 
işgücü piyasasının da ihtiyaçları göz önünde bulundurularak uzatılması amaçlanmaktadır.
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Madde 16- Türkiye’de tarım sektörü; nüfusun gıda maddeleri gereksinimini karşılaması, milli 
gelire ve istihdama katkısı, tarıma dayalı sanayinin hammadde ihtiyacını karşılaması, nüfusun belli bir 
kesimine istihdam imkânı sağlaması, dışa bağımlılığın önlenmesi ve ödemeler dengesi üzerinde önemli 
ve olumlu etkilerinin olması gibi başlıca temel nedenlerle, ekonomide stratejik rol ve işlevini korumayı 
sürdürmektedir.

Tarımsal Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 2017 yılında 189 milyar TL olarak gerçekleşmiş ve Toplam 
Gayri Safi Yurtiçi Hasıladan %6,1 pay almıştır.

Tarım politikalarının amacı; tarımsal üretimin iç ve dış talebe uygun bir şekilde geliştirilmesi, doğal 
ve biyolojik kaynakların korunması ve geliştirilmesi, verimliliğin artırılması, gıda güvencesi ve gıda 
güvenliğinin güçlendirilmesi, üretici örgütlerinin geliştirilmesi, tarımsal piyasaların güçlendirilmesi, 
kırsal kalkınmanın sağlanması suretiyle tarım sektöründeki çalışanların, dolayısı ile ülke insanının 
refah düzeyini yükseltmektir.

Tarım politikasının hedeflerinden biri çiftçilerin gelirini ve yaşam standardını yükseltmektir. 
Tarımsal üretimin artırılması için modern tarım yöntemlerinin uygulanması, girdilerin temini, gerekli 
yatırımların yapılması ve ürünlerin uygun koşullarda satış organizasyonlarının kurulması gerekmektedir.

Ülkemizde üreticilerin finansa ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla T.C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri lokomotifliğinde üreticilerin tarımsal krediye ulaşmaları sağlanmaktadır. Ancak 
tarım sektörü yapısı gereği ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlerden etkilenebilmektedir. Bu da 
üreticilerimizin kredi ödemelerinde zorluklarla karşılaşmasına neden olabilmektedir.

Madde ile, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amacıyla üreticilerimize 
tarımsal kredi borçlarını yapılandırma imkânı verilmesi ve bu kapsamda üreticilerimizin 31/12/2018 
tarihi itibarıyla takibe düşen ve borçları “Çeşitli Afetler Nedeniyle Zarar Gören Gerçek veya Tüzel 
Kişi Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Düşük Faizli Kredi 
Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine 
Dair Bakanlar Kurulu Kararları” çerçevesinde çeşitli afetler nedeniyle ertelenmiş olan tarımsal kredi 
borçlarının yapılandırılması sağlanmaktadır.

Madde 17- Yürürlük maddesidir.

Madde 18- Yürütme maddesidir.
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 Türkiye Büyük Millet Meclisi
 Plan ve Bütçe Komisyonu 20/2/2019
 Esas No: 2/1579
 Karar No: 8

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/1579 esas numaralı ‘Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi1’, Komisyonumuzun 19/2/2019 tarihinde yaptığı 29 uncu birleşiminde 
görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

 Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur.

                              
1 2/1579 esas numaralı Kanun Teklifinin görüşmelerinde kabul edilen önergeler doğrultusunda oluşan 
Komisyon metni çerçevesinde Teklifin adı ‘Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ olarak değiştirilmiştir.
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1. GİRİŞ
Adana Milletvekili Tamer DAĞLI ve Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ ile 49 milletvekili  

tarafından 13/2/2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 2/1579 esas numaralı 
‘Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi’, Başkanlıkça aynı tarihte esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Komisyonumuzun 19/2/2019 tarihinde yaptığı 29 uncu birleşiminde 2/1579 esas numaralı Kanun 
Teklifi, Teklifin ilk imza sahibi Adana Milletvekili Tamer DAĞLI ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Sayıştay, Yükseköğretim Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Tarım Kredi 
Kooperatifleri, T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Sanayicileri ve İş 
İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 
Odaları Birliği (TÜRMOB),  Türkiye Belediyeler Birliği, Ankara Sanayi Odası, Türkiye Yayıncılar 
Birliği, Basın Yayın Birliği, Akaryakıt Anadağıtım Şirketleri Derneği, İş Güvenliği Uzmanları 
Derneği, Otomotiv Sanayi Derneği, Meşrubatçılar Derneği, Bira ve Malt Üreticileri Derneği, Ankara 
Plastik Sanayicileri Derneği, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı temsilcilerinin 
katılımıyla görüşülmüştür.

2.  2/1579 ESAS NUMARALI KANUN TEKLİFİNDE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER
2/1579 esas numaralı Teklifin gerekçesi ve metni incelendiğinde, Teklifte; 
- Alparslan Türkeş’in adının, milletvekili olarak parlamentoya seçildiği il olan Adana’daki Adana 

Bilim ve Teknoloji Üniversitesine verilerek, üniversitenin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve 
Teknoloji Üniversitesi şeklinde değiştirilmesine, mevzuatta Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesine 
yapılan atıfların Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yapılmış sayılacağına,

- 2018 yılında Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiyelerin hane içinde kişi başına 
düşen ortalama aylık gelir hesaplamasına dâhil edilmemesi suretiyle bakıma ihtiyacı olan engellilerin 
mevcut yardım ve hizmetlerden faydalanmaya devam edebilmesine, ayrıca bu ikramiyeler nedeniyle 
hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir şartının aşılması halinde; henüz bir tespit yapılamadığı 
için evde bakım yardımı kesilmeyenlerin yardımlarının kesilmeksizin ödenmeye devam olunmasına, 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar tespiti yapılarak kesilmiş olanların yardımlarının kesildiği tarih 
itibarıyla tekrar başlatılarak kesilen döneme ilişkin yardım tutarlarının defaten kendilerine ödenmesine,

- 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesine göre alınan geri kazanım katılım paylarının 
beyan edildikleri ayın son gününe kadar ödenmesinin sağlanmasına, ayrıca  değişikliğin yürürlüğe girdiği 
tarihten önceki dönemlere ilişkin payların ödeme süresinin de değişikliğe uyumlu hale getirilmesi ve ilk 
uygulama dönemi olduğu dikkate alınarak; 2019 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin beyanların 15 Nisan 
2019 tarihine kadar, ödemelerin ise 30 Nisan 2019 tarihine kadar yapılabilmesine imkân sağlanmasına,

- Haklarında soruşturma veya kovuşturma başlatılmış bulunan sivil havacılık personelinin yeterlik 
belgelerinin soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar geri alınması hususunda bakanlıklar 
arası koordinasyonun sağlanmasına,

- Basılı kitap ve süreli yayınların tesliminin katma değer vergisinden istisna edilmesine, ayrıca 
maddede uygulanan istisna had sınırının da bu istisnanın uygulanmasında geçerli olmamasına,

- Cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının; 
özel tüketim vergisi oranlarının %50’ye kadar artırılabilmesi ve oranlara esas özel tüketim vergisi 
matrahlarının maddede yer alan sınırlar dahilinde belirlenebilmesine, ayrıca bu ürünlerin vergi 
oranlarının belirlenmesinde özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak farklı dilimler ihdas edilmesine,
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- Ülkemizde petrol tüketimi 20.000 tonun üzerinde olan serbest kullanıcıların ulusal petrol stoku 
tutma yükümlülüğü bulunduğundan özellikle stok ve işletme maliyetlerinin ciddi oranda artması ve 
serbest kullanıcı olmanın getirdiği iskontolu akaryakıt temin avantajının ortadan kalkması söz konusu 
olduğundan, madde ile bu durumun önüne geçilebilmesi amacıyla serbest kullanıcı lisansı sahiplerinin 
ulusal petrol stok yükümlülüğünün kaldırılmasına,

- 5393 sayılı Belediye Kanununa geçici madde eklenerek maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
personelinin çocukları için kreş ve gündüz bakımevi hizmetini bütçesinden hizmet alımı yoluyla 
karşılamış olan belediyelerin, büyükşehir belediyelerinin ve bağlı kuruluşlarının, yetkili ve görevli 
personeli hakkında konusu suç teşkil etmemek kaydıyla söz konusu uygulamalarından dolayı herhangi 
bir idari ve mali yaptırıma tabi tutulmamasına,

- Su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve 6111 sayılı 
Kanunda yer alan geçici 12 nci madde ile; bölgeler ve iller arasında adil olmayan uygulamaların 
ortadan kaldırılması, yatırımların önündeki en büyük engel olan yüksek kira bedellerinde ölçülülüğün 
sağlanması ve kiraya verilme işlemlerinin daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, böylece kiralama 
işlemlerine düzenlilik ve standartlık sağlayan uygulamanın süresi 1/1/2019 tarihinde sona erdiğinden, 
madde ile, uygulama süresinin 1/1/2020 tarihine kadar uzatılarak uygulamanın devamlılığının 
sağlanmasına ve ilgili sektörde yaşanması muhtemel sorunların önlenmesine,

- B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının hizmet verme sürelerinin, kamu kurumları ve ellinin altında 
çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinin hizmet alma yükümlülüğünün yürürlük tarihi ile eşleştirilmek 
suretiyle, ilgili kimseler için daralan iş ve işgücü piyasasının da ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 
uzatılmasına, 

- Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amacıyla üreticilere tarımsal kredi borçlarını 
yapılandırma imkânı verilmesi ve bu kapsamda üreticilerin 31/12/2018 tarihi itibarıyla takibe düşen ve 
borçları “Çeşitli Afetler Nedeniyle Zarar Gören Gerçek veya Tüzel Kişi Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası 
A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar 
Kurulu Kararları Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları” 
çerçevesinde çeşitli afetler nedeniyle ertelenmiş olan tarımsal kredi borçlarının yapılandırılmasına,

yönelik düzenlemelerin yer aldığı görülmektedir.
3.  KOMİSYONUMUZDA KANUN TEKLİFİ ÜZERİNDE YAPILAN GÖRÜŞMELER
Kanun Teklifi üzerinde yapılan görüşmelerde milletvekilleri tarafından;
- Kanun teklifinde yer alan düzenlemeler hakkında ilgili diğer komisyonların görüşlerinin 

alınmadığı ve Teklifin kamuya ne kadar yük getirdiğini görebilmek açısından düzenleyici etki analizinin 
bulunmadığı,

-  İlgili mevzuatları gereği yapılması gereken Varlık Fonu denetimi, Merkez Bankası bilgilendirmesi, 
TÜİK ve Sayıştay sunumlarının yapılmadığı, söz konusu toplantıların bir an önce yapılması gerektiği,

- Petrol Piyasası Kanununda yapılan düzenleme ile  stok miktarında meydana gelecek düşmenin 
ulusal stok miktarını azaltacağı ve bir stok problemini ortaya çıkaracağı, ayrıca lisans sahibi firmalar 
arasında özel sektör temsilcilerinin bulunması dolayısıyla, böyle bir düzenlemenin yasalaşmasının hem 
rekabeti bozacağı hem de etik olmayacağı,

- Basılı kitap ve süreli yayınlara yönelik KDV istisnası düzenlemesinde, KDV’nin yayıncılar 
üzerinde kalacak olmasının yayıncılar açısından sıkıntı oluşturacağı, bu çerçevede üretim ve e-kitaptaki 
KDV’nin de incelenmesi ve e-kitap uygulamasının da KDV istisnasından yararlanması gerektiği, diğer 
taraftan basılı kitap ve süreli yayınlar ile ilgili oldukça yüksek tutarda KDV’nin biriktiği ve söz konusu 
KDV iadesinin bir an önce yapılması gerektiği,
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- Su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasına ilişkin standart bir uygulama sağlayan düzenlemenin 
süresinin farklı tarihlerde yapılan değişikliklerle uzatıldığı ve buna ilişkin artık kalıcı bir düzenlemenin 
yapılması gerektiği,

- Tarımsal kredi borçlarının yapılandırılmasına yönelik çok sayıda düzenlemenin yapıldığı, bu 
nedenle borçların sürekli ertelenmesi yerine konu ile ilgili yapısal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi 
gerektiği, ayrıca etki analizinden borçların ne kadarlık kısmının ertelendiği bilgisine ulaşılamadığı, 
bu kapsamda kamu bankaları açısından 2001 krizine benzer bir krizin tekrar yaşanmaması için kamu 
bankalarına bu kadar ağır sorumlulukların yüklenmemesi gerektiği, diğer taraftan çiftçilerin sadece 
Ziraat Bankasına değil diğer bankalara da borcunun bulunduğu ve bu borç yükü ile ilgili detaylı bir 
çalışmanın yapılması gerektiği, 

- Türkiye’de yeterince iş güvenliği uzmanının istihdam edilmediği, bu nedenle iş kazalarına 
bağlı ölümlerin ve yaralanmaların meydana geldiği; C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının istihdam 
olanakları iyileştirilirken A ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlarının da istihdam imkânlarının geliştirilmesi 
gerektiği, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında ILO hükümlerine uygun düzenlemelerin yapılmasının 
bir zorunluluk arz ettiği, ayrıca iş güvenliği uzmanlarının kendi işverenlerini yeterince bağımsız olarak 
denetleyemeyeceği,

- Kurban ve Ramazan Bayramı ikramiyelerinin aylık gelir hesaplamasına dâhil edilmemesinin 
doğru bir uygulama olduğu, ancak diğer sosyal yardımların hesaplanmasında da bayram ikramiyelerinin 
dâhil edilmemesinin son derece yerinde olacağı; bu amaçla ilgili mevzuatta gerekli düzenlemelerin 
yapılarak vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiği,  ayrıca gelir testi uygulamasının 
sadece bu mevzuatta olmadığı, bu testin geçtiği başka mevzuatların da bulunduğu, bu alanlarda da 
düzenlemelerin yapılması gerektiği,

- Haklarında soruşturma veya kovuşturma açılmış bulunan sivil havacılık personelinin soruşturma 
veya kovuşturma süreci tamamlanıncaya kadar yeterlilik belgelerinin alındığına ilişkin bir bildirimin 
İçişleri Bakanlığına yapılabilmesi için kanuni bir düzenlemeye gerek olmadığı, ilgili Bakanlıklar 
arasında sağlanacak koordinasyon ile gerekli bilgi akışının sağlanabileceği,

- Belediyelerin mahalli müşterek ihtiyaçlar için var olduğu, okul öncesi kreş açma konusunda ilgili 
Anayasa Mahkemesi kararı ve Tasarruf Genelgesi gereğince belediyelerin personeline böyle bir hizmet 
veremeyeceği, yurt konusunda da benzer sıkıntıların yaşandığı, konu ile ilgili geçici değil kalıcı bir 
kanuni düzenlemenin yapılması gerektiği,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Teklif sahibi ve ilgili kamu idareleri tarafından 
yapılan açıklamalarda;

- Ülkemizde yeterince nitelikli iş güvenliği uzmanı bulunmaması nedeniyle, C sınıfı iş güvenliği 
uzmanları ile ilgili yasal bir düzenleme yapılmadığı takdirde, söz konusu kişilerin istihdam alanlarının 
son derece daralacağı, ayrıca A ve B sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak için üç yıla yakın bir eğitim ve 
sınav sürecinin geçirildiği, bunun kısa sürede tamamlanmasının mümkün olmadığı, sektörel talebin 
dikkate alınıp bu konudaki mevcut uygulamanın devam ettirilmesinin amaçlandığı,

- Kanun teklifinde cep telefonlarına yönelik özel tüketim vergisinde yapılacak düzenleme ile tek 
oranlı olan söz konusu verginin daha katmanlı bir hale getirilmesinin amaçlandığı, bu kapsamda yerli 
ürünlerden daha düşük ithal ürünlerden ise daha yüksek vergi alınıp yerli üreticinin korunacağı,
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-  Özellikle büyükşehir belediyelerinde çalışan personel için belediyelerin lokasyon sıkıntısı 
nedeniyle bölgesel kreşler açamadığı, hem personelin ikametgahına yakın olması, hem de mali yükünün 
az olması amacıyla hizmet alımı şeklinde personellerinin çocuklarını kreşlere yolladığı, bu şekilde 
büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlarının suç teşkil etmeyen uygulamalarından dolayı herhangi 
bir idari ve mali yaptırıma tabi tutulmaması yönünde düzenleme yapıldığı,

- Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen ikramiyenin kişi başına düşen ortalama aylık gelir 
hesaplamasına dahil edilmesi nedeniyle evde bakım yardımı alanların yardımlarının kesildiği, bu 
nedenle söz konusu ikramiyelerin hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir hesabına dahil 
edilmemesi hususunda kanuni düzenleme yapılarak yardımı kesilen vatandaşlara yeniden yardım 
yapılabilmesine imkan sağlandığı,

- Petrol Piyasası Kanununda yapılması öngörülen değişiklikle ilgili olarak, lisans sahibi firma 
sayısının sınırlı ve tutulan stok miktarının düşük olması nedeniyle ülkemizin stok miktarında kayda 
değer bir azalmanın olmayacağı, 

- Gelir testi uygulaması ile ilgili birden fazla mevzuat olmasına rağmen 2828 sayılı Sosyal 
Hizmetler Kanunu uygulaması açısından çok fazla şikâyetin alındığı, özellikle CİMER’e yapılan 
şikâyetler dikkate alındığında bu konuda mevzuat anlamında bir düzenleme yapılmasının zorunluluk 
arz ettiği,

- 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Emniyet Genel Müdürlüğünde pilot ve teknisyen 
açığının yaşandığı, Teklifte yer alan düzenlemenin, bu açığın giderilmesini teminen bakanlıklar arası 
koordinasyonun geliştirilmesine yönelik olarak hazırlandığı,

- Su ürünleri istihsal hakkının kullanım yetkisinin önceden il özel idarelerinde olduğu, 6111 sayılı 
Kanun ile bu hakkın Tarım ve Orman Bakanlığına verildiği, bu şekilde bölgeler arası adaletsizliğin 
ortadan kaldırılıp verimin artmasıyla birlikte 25.000 kişilik istihdamın ve 1 milyar dolara yakın ihracat 
artışının gerçekleştiği, bu alandaki kalıcı düzenlemeler yürürlüğe girene kadar uygulamanın devam 
ettirilmesi gerektiği,

ifade edilmiştir.
4.  KOMİSYONUN MADDELER HAKKINDA KARARI
Teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Teklifin maddelerine geçilmesi 

kabul edilmiştir. Teklifin maddeleri, aşağıdaki değişiklikler yapılmak suretiyle kabul edilmiştir.

Madde 1 ve 2
Teklifin Çerçeve 1 ve 2 nci maddeleri; başka bir Kanun Teklifi ile düzenlenmesi öngörüldüğünden 

Teklif metninden çıkarılmıştır.

Madde 3
Teklifin Çerçeve 3 üncü maddesi; kanun yapım tekniğine uygunluğun sağlanması amacıyla 

redaksiyona tabi tutulması suretiyle Çerçeve 1 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 4 
Teklifin Çerçeve 4 üncü maddesi;  Çerçeve 2 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Madde 5
Teklifin Çerçeve 5 inci maddesi; geri kazanım katılım payı beyan ve ödemelerinin vergi dairelerine 

yapılması, söz konusu payların beyan ve ödeme sürelerinin uzatılması konusunda Hazine ve Maliye 
Bakanlığının yetkili kılınması, ayrıca beyanname verme yükümlülüğünün; işletme büyüklüğüne yönelik 
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kriterler dikkate alınarak aylık, üç aylık veya altı aylık dönemler halinde yerine getirilmesine izin verme 
ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasların belirlenmesi noktasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
görüşünün alınarak düzenlenmesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmesini teminen 
değiştirilmesi suretiyle Çerçeve 3 üncü madde olarak kabul edilmiştir.

Madde 6
Teklifin Çerçeve 6 ncı maddesi; Kanun Teklifinin Çerçeve 5 nci maddesinde yapılan değişikliğe 

uyum sağlanmasını teminen değiştirilmek suretiyle Çerçeve 4 üncü madde olarak kabul edilmiştir.
Yeni Madde
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasındaki motorlu 

araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanılan araçların trafikten men edilmesine dair 
hükmün, aynı şekilde muhafaza edilmek suretiyle maddenin ikinci fıkrası olarak düzenlenmesini 
teminen, Teklife yeni Çerçeve 5 inci madde olarak eklenmiştir.

Madde 7 
Teklifin Çerçeve 7 nci maddesi; Çerçeve 6 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Madde 8
Teklifin Çerçeve 8 inci maddesi; kanun yapım tekniğine uygunluğun sağlanması amacıyla 

redaksiyona tabi tutulması suretiyle Çerçeve 7 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Yeni Madde
İşgücü maliyetlerinin azaltılması ve istihdamın artırılması amacıyla 2018 yılı içinde işyerinden 

bildirilen en düşük sigortalı sayısına ilave olarak 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan 
sigortalılar için, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe 
alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde 
4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay 
dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 
Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanmasına yönelik bir düzenleme, Teklife 
yeni Çerçeve 8 inci madde olarak eklenmiştir.

Madde 9 ve 10
Teklifin Çerçeve 9 ve 10 uncu maddeleri; aynen kabul edilmiştir.
Yeni Madde
11/9/2014 tarihinden sonra, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının 

(e) bendi kapsamında yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında çalıştırılan 
işçilerden, iş sözleşmeleri kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanlara, kamu 
kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde 11/9/2014 tarihinden sonra geçen süreye ilişkin olarak yapılan 
kıdem tazminatı ödemeleri için alt işverenlere rücu edilmemesini sağlayan bir düzenleme, Teklife yeni 
Çerçeve 11 inci madde olarak eklenmiştir.

Yeni Madde
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında çalıştırılan işçilere ödenen kıdem 

tazminatının 11/9/2014 tarihinden sonraki kısmı için kamu kurum veya kuruluşları tarafından alt 
işverene rücu edilmek üzere yürütülen dava ve icra takiplerine devam olunmaması, bunlara ilişkin 
olarak ihtilafın esası, yargılama giderleri ve vekâlet ücreti hakkında karar verilmesine yer olmadığına 
hükmedilmesi ve bu kapsamda alt işverene rücu edilerek takip ve tahsil edilmiş olan tutarların, alt 
işverenler lehine hiçbir şekilde alacak hakkı doğurmaması ve tahsil edilmiş tutarların iade edilmemesini 
amaçlayan bir düzenleme, Teklife yeni Çerçeve 12 nci madde olarak eklenmiştir.
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Madde 11
Teklifin Çerçeve 11 inci maddesi; Çerçeve 13 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Madde 12
Teklifin Çerçeve 12 nci maddesi; başka bir Kanun Teklifi ile düzenlenmesi öngörüldüğünden 

Teklif metninden çıkarılmıştır.

Madde 13, 14 ve 15
Teklifin Çerçeve 13, 14 ve 15 inci maddeleri; sırasıyla Çerçeve 14, 15 ve 16 ncı maddeler olarak 

aynen kabul edilmiştir.

Madde 16 
Teklifin Çerçeve 16 ncı maddesi; uygulamada tereddütlerin giderilmesi amacıyla, 6824 sayılı 

Kanunun mevcut 1 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen yürürlük tarihine 
ilişkin süreler için, söz konusu Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 2 nci maddenin yürürlük tarihinin 
esas alınması; üçüncü fıkrasına ilişkin olarak da düzenlemenin kanun yazım tekniğine daha uygun 
hale getirilmesini teminen değiştirilmesi ve redaksiyona tabi tutulması suretiyle Çerçeve 17 nci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Madde 17 
Teklifin yürürlüğe ilişkin Çerçeve 17 nci maddesi; kabul edilen önergeler doğrultusunda madde 

numaralarının yeniden düzenlenmesi nedeniyle redaksiyona tabi tutulması suretiyle Çerçeve 18 inci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 18
Teklifin yürütmeye ilişkin Çerçeve 18 inci maddesi; Çerçeve 19 uncu madde olarak aynen kabul 

edilmiştir.

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

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

- Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat KOÇER,

- İzmir Milletvekili Yaşar KIRKPINAR

- Kocaeli Milletvekili Sami ÇAKIR

- Trabzon Milletvekili Salih CORA

özel sözcüler olarak seçilmiştir.



‒ 16 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 43)

 Başkan Başkanvekili Sözcü

 Süreyya Sadi Bilgiç İsmail Faruk Aksu Abdullah Nejat Koçer
 Isparta İstanbul Gaziantep

   (Bu raporun özel sözcüsü)
 Üye Üye Üye
 Ekrem Çelebi Bülent Kuşoğlu Durmuş Yılmaz
 Ağrı Ankara Ankara
 (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhi) (Şerh var)
 Üye Üye Üye
 Cavit Arı İbrahim Aydın Bekir Kuvvet Erim
 Antalya Antalya Aydın
 (Muhalefet şerhimiz bulunmaktadır)  (Bu raporun özel sözcüsü)
 Üye Üye Üye
 Nilgün Ök Garo Paylan Ayşe Keşir
 Denizli Diyarbakır Düzce
  (Muhalefet şerhi vardır)
 Üye Üye Üye
 Cemal Öztürk Mehmet Bekaroğlu Emine Gülizar Emecan
 Giresun İstanbul İstanbul
  (Muhalefet şerhi var) (Muhalefet şerhi vardır)
 Üye Üye Üye
 Erol Katırcıoğlu Yaşar Kırkpınar Kamil Okyay Sındır
 İstanbul İzmir İzmir
 (Muhalefet şerhi var) (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhi vardır)
 Üye Üye Üye
 Mustafa Baki Ersoy Sami Çakır Mustafa Kalaycı
 Kayseri Kocaeli Konya
  (Bu raporun özel sözcüsü)
 Üye Üye Üye
 Uğur Aydemir Hüseyin Kaçmaz Salih Cora
 Manisa Şırnak Trabzon
  (Muhalefet şerhi vardır) (Bu raporun özel sözcüsü)
  Üye
  İsmail Güneş
  Uşak
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MUHALEFET ŞERHİ
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 Bülent Kuşoğlu Mehmet Bekaroğlu Kamil Okyay Sındır

 Ankara İstanbul İzmir

 

 Emine Gülizar Emecan Cavit Arı 

 İstanbul Antalya
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MUHALEFET ŞERHİ
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 Garo Paylan Erol Katırcıoğlu 

 Diyarbakır İstanbul

  Hüseyin Kaçmaz

  Şırnak 
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MUHALEFET ŞERHİ
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  Durmuş Yılmaz

  Ankara
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YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE BAZI
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 
143 üncü maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi” 
ibareleri “Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 200- Mevzuatta Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yapılan atıflar Adana 

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yapılmış sayılır.”
MADDE 3- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 7 nci maddesinin 

birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu fıkranın uygulanmasında, 5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi uyarınca Ramazan ve 
Kurban bayramlarında ödenen bayram ikramiyeleri hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir 
hesaplamasına dâhil edilmez.”

MADDE 4- 2828 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 17- Ek 7 nci maddeye göre evde bakım yardımı almakta iken 5510 sayılı 

Kanunun ek 18 inci maddesi uyarınca 2018 yılında ödenen bayram ikramiyeleri nedeniyle hane içinde 
kişi başına düşen ortalama aylık gelir şartının aşılması halinde; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar evde bakım yardımı henüz kesilmemiş olanların yardımları kesilmeksizin ödenmeye devam 
olunur, kesilmiş olanların yardımları kesildiği tarih itibarıyla tekrar başlatılır ve kesilen döneme ilişkin 
ödenmeyen yardım tutarları defaten kendilerine ödenir.”

MADDE 5- 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan “beyanı takip eden ikinci ayın son gününe kadar” ibaresi “aynı ayın sonuna kadar” 
şeklinde değiştirilmiştir.

ADANA MİLLETVEKİLİ TAMER DAĞLI VE ANKARA MİLLETVEKİLİ 
YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ İLE 49 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

SOSYAL HİZMETLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 7 nci maddesinin 
birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu fıkranın uygulanmasında, 5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi uyarınca Ramazan ve Kurban 
bayramlarında ödenen bayram ikramiyeleri hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının 
hesaplanmasına dâhil edilmez.”

MADDE 2- 2828 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçici Madde 17- Ek 7 nci maddeye göre evde bakım yardımı almakta iken 5510 sayılı Kanunun 

ek 18 inci maddesi uyarınca 2018 yılında ödenen bayram ikramiyeleri nedeniyle hane içinde kişi başına 
düşen ortalama aylık gelir şartının aşılması halinde; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar evde 
bakım yardımı henüz kesilmemiş olanların yardımları kesilmeksizin ödenmeye devam olunur, kesilmiş 
olanların yardımları kesildiği tarih itibarıyla tekrar başlatılır ve kesilen döneme ilişkin ödenmeyen 
yardım tutarları defaten kendilerine ödenir.”

MADDE 3- 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar 
eklenmiştir.

“Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihi takip eden ayın 
yirmidördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu 
vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi 
Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın sonuna kadar ödenir. Katılım 
payının süresinde beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti halinde beyan edilmeyen 
veya eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilir. Süresinde 
beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği 
tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci 
maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edilir. 
Bu madde kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir.”

“Hazine ve Maliye Bakanlığı, geri kazanım katılım payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni 
süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkilidir. 

Geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme sürelerini; kapsama girenlerin sektörleri, 
gayrisafi iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları dikkate alınarak il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı 
veya birlikte aylık, üç aylık veya altı aylık dönemler halinde tespit etmeye; beyannamelerin şekil, içerik 
ve eklerini belirlemeye, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, 
bu beyannamelerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda 
izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye, Bakanlığın görüşünü alarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
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MADDE 6- 2872 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4- Ek 11 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca 2019 yılının Ocak ve Şubat 

ayına ilişkin verilmesi gereken beyannameler 15/4/2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar verilir ve bu 
beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım payları 30/4/2019 tarihi mesai saati bitimine 
kadar ödenir.”

MADDE 7- 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 98 inci maddesinin 
birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu şekilde belgeleri alınan sivil havacılık personeli İçişleri Bakanlığına bildirilir.”

MADDE 8- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“n) 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak 
üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi, (Bu bent hükmünün uygulanmasında, bu maddenin ikinci 
fıkrasında belirlenen had uygulanmaz.)”

MADDE 9- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin 
ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “indirmeye, % 25’e kadar artırmaya,” ibaresi “indirmeye; 
8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallar için % 50’ye, diğer mallar için % 25’e kadar artırmaya; 
8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallar için belirlenen oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının 
alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye, dört katına kadar artırmaya,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listenin 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı sırası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“
   Vergi
   Oranı (%)

 Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon 
 cihazları 
 - Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşmayanlar 25
 - Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşıp, 2.400 TL’yi 
 aşmayanlar 25
 - Diğerleri 25

                        ”

G.T.İ.P. NO Mal İsmi

8517.12.00.00.11
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MADDE 4- 2872 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4- Ek 11 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca 2019 yılının Ocak ve Şubat 

aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannameler 24/4/2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar verilir ve bu 
beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım payları 30/4/2019 tarihi mesai saati bitimine 
kadar ödenir.”

MADDE 5- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ek 2 nci maddesinin 
birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı cümle maddeye birinci fıkrasından 
sonra gelmek üzere ikinci fıkra olarak eklenmiştir.

MADDE 6- 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 98 inci maddesinin 
birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
“Bu şekilde belgeleri alınan sivil havacılık personeli İçişleri Bakanlığına bildirilir.” 

MADDE 7- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“n) 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine 
göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi (Bu bent 
hükmünün uygulanmasında, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen had uygulanmaz.),”

MADDE 8- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesine 
son fıkradan önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde 
aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı 
bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin 
işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren 
dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim 
desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası 
ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır. Bu 
fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına 
mahsup edilir, ancak işverene ödenmez.”

MADDE 9- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin 
ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “indirmeye, %25’e kadar artırmaya,” ibaresi “indirmeye; 
8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallar için %50’ye, diğer mallar için %25’e kadar artırmaya; 
8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallar için belirlenen oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının 
alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye, dört katına kadar artırmaya,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listenin 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı sırası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“
   Vergi
   Oranı (%)

 Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon 
 cihazları 
 - Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşmayanlar 25
 - Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşıp, 2.400 TL’yi 
 aşmayanlar 25

 - Diğerleri 25
                       ”

G.T.İ.P. NO Mal İsmi

8517.12.00.00.11
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MADDE 11- 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin 
üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve altıncı fıkrasında yer alan “lisansı sahipleri 
ile serbest kullanıcıların” ibaresi “lisansı sahiplerinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) 
sayılı Cetvelin “A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri” bölümünün 
105 inci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“105) Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi”
MADDE 13- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa aşağıdaki geçici madde 

eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 11- Konusu suç teşkil etmemek kaydıyla, bu maddenin yürürlük tarihine 

kadar personelinin çocukları için kreş ve gündüz bakımevi hizmetini bütçesinden hizmet alımı yoluyla 
karşılamış olan belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlarının yetkili ve görevli personeli 
hakkında idari veya mali yargılama ve takibat yapılamaz, başlamış olanlar işlemden kaldırılır.”

MADDE 14- 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 12 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde 
yer alan “1/1/2019” ibaresi “1/1/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun geçici 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2020 tarihine kadar” ve “1/1/2019 tarihine kadar” ibareleri 
“38 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan yürürlük tarihine 
kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Tarımsal üretime devam etmeleri şartıyla; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 
(Banka) ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından 31/12/2018 
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 MADDE 11- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 112 nci maddesine beşinci fıkrasından 
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 “4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca alt işverenler 
tarafından çalıştırılan işçilere, 11/9/2014 tarihinden sonra imzalanan ihale sözleşmeleri kapsamında, 
kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde 11/9/2014 tarihinden sonra geçen süreye ilişkin olarak 
kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan kıdem tazminatı ödemeleri için sözleşmesinde kıdem 
tazminatı ödemesinden ötürü alt işverene rücu edileceğine dair açık bir hükme yer verilmemişse alt 
işverenlere rücu edilmez.”

MADDE 12- 4857 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçici Madde 9- Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kamu kurum veya kuruluşları tarafından 

alt işverene rücu edilmek üzere yürütülen davalarda, 112 nci maddenin altıncı fıkrası kapsamında rücu 
edilmeyecek kısmı için ihtilafın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilir, yargılama 
gideri ve vekâlet ücreti taraflar üzerinde bırakılır. İcra takiplerinde rücu edilmeyecek kısma ilişkin 
olarak harç alınmaksızın düşme kararı verilir, takip giderleri ile vekâlet ücreti taraflar üzerinde bırakılır. 
Ancak, bu kapsamda alt işverene rücu edilerek takip ve tahsil edilmiş olan tutarlar, alt işverenler lehine 
hiçbir şekilde alacak hakkı doğurmaz ve tahsil edilmiş tutarlar iade edilmez.”

MADDE 13- 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin 
üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve altıncı fıkrasında yer alan “lisansı sahipleri 
ile serbest kullanıcıların” ibaresi “lisansı sahiplerinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir. 

“Geçici Madde 11- Konusu suç teşkil etmemek kaydıyla, bu maddenin yürürlük tarihine kadar 
personelinin çocukları için kreş ve gündüz bakımevi hizmetini bütçesinden hizmet alımı yoluyla 
karşılamış olan belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlarının yetkili ve görevli personeli 
hakkında idari veya mali yargılama ve takibat yapılamaz, başlamış olanlar işlemden kaldırılır.”

MADDE 15- 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık  Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 12 nci maddesinin birinci fıkrasının 
birinci cümlesinde yer alan “1/1/2019” ibaresi “1/1/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun geçici 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2020 tarihine kadar” ve “1/1/2019 tarihine kadar” ibareleri 
“38 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan yürürlük tarihine 
kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Tarımsal üretime devam etmeleri şartıyla; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 
(Banka) ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından 31/12/2018 
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tarihi itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılanlar ile borçları çeşitli afetler nedeniyle ilgili 
mevzuat kapsamında ertelenmiş olan borçlular, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü 
ayın sonuna kadar banka/kooperatife başvuruda bulunulması kaydıyla bu Kanunun 1 inci maddesinden, 
ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen hükümler de dikkate alınmak suretiyle yararlandırılır.

(2) Bu kapsamda yapılacak kredi yapılandırmalarında, bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile sekizinci fıkrasının (b) bendinde yer alan %11 oranı %15, %5 oranı 
%10, birinci fıkrasının (b) bendinde ve üçüncü fıkrasında yer alan 2017 yılı 2019 yılı, 2018 yılı 2020 
yılı olarak uygulanır.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılandırılan 
ve ödemeleri hali hazırda devam eden krediler bu madde hükmünden etkilenmez. Ancak, başvurmaları 
durumunda bu madde hükümlerinden faydalandırılır.”

MADDE 17- Bu Kanunun;
a) 14 üncü maddesi 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 18- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
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tarihi itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılanlar ile borçları çeşitli afetler nedeniyle ilgili 
mevzuat kapsamında ertelenmiş olan borçlular, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü 
ayın sonuna kadar banka/kooperatife başvuruda bulunulması kaydıyla bu Kanunun 1 inci maddesinden, 
ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen hükümler de dikkate alınmak suretiyle yararlandırılır.

(2) Bu madde kapsamında yapılacak kredi borçlarının yapılandırılmasında, bu Kanunun 1 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile sekizinci fıkrasının (b) bendinde yer alan %11 oranı 
%15, %5 oranı %10, birinci fıkrasının (b) bendinde ve üçüncü fıkrasında yer alan 2017 yılı 2019 yılı, 
2018 yılı 2020 yılı, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında yer alan yürürlük tarihi bu maddenin yürürlük 
tarihi olarak uygulanır. 

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılandırılan 
ve ödemeleri hâlihazırda devam eden krediler hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz. Ancak, 
başvurulması halinde bu kredi borçları hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 18-  Bu Kanunun;
a) 15 inci maddesi 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 
MADDE 19- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
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