
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI
 27 2

SIRA SAYISI: 68
İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu ve Adalet 
ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Tokat 
Milletvekili Özlem Zengin ile 61 Milletvekilinin 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

(2/1908) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Not: Bu Sıra Sayısına; elektronik ortamda
“http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/sirasayi_sd.sorgu_baslangic” 
internet adresindeki sorgu sayfası üzerinden erişilebilmektedir.



‒ 2 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 68)

.



‒ 3 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 68)

İÇİNDEKİLER Sayfa

 • 2/1908 Esas Numaralı Teklifin 

 - TBMM Başkanlığına Sunuş Yazısı    ..........................................................................................4

 - Katılma Yazıları  .........................................................................................................................5

 - Genel Gerekçesi  .........................................................................................................................6

 - Madde Gerekçeleri  .....................................................................................................................7

 • Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ....................................................................11

 • Muhalefet Şerhleri ......................................................................................................19

 • Teklif Metni ......................................................................................................................57

 • Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin ..................................57

 

 



‒ 4 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 68)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz 
ve gerekçesi ekte sunulmaktadır.

Gereğini arz ederiz.  

 Nevzat Şatıroğlu Özlem Zengin Ahmet Aydın

 İstanbul Tokat Adıyaman

 Mücahit Durmuşoğlu Hüseyin Yayman Ekrem Çelebi

 Osmaniye Hatay Ağrı

 Mehmet Şükrü Erdinç Halis Dalkılıç Ahmet Hamdi Çamlı

 Adana İstanbul İstanbul

 Cemil Yaman İbrahim Halil Yıldız Fatih Süleyman Denizolgun

 Kocaeli Şanlıurfa İstanbul

 Selami Altınok İlyas Şeker Abdullah Doğru

 Erzurum Kocaeli Adana

 Ahmet Zenbilci Hacı Ahmet Özdemir Ahmet Mücahit Arınç 

 Adana Konya İstanbul 

 Ahmet Sorgun Selim Gültekin Müslüm Yüksel

 Konya Niğde Gaziantep

 Yavuz Ergun Selman Oğuzhan Eser Mustafa Kendirli

 Niğde Karaman Kırşehir

 İbrahim Halil Fırat Yakup Taş Fetani Battal

 Adıyaman Adıyaman Bayburt

 Adnan Günnar Osman Boyraz İbrahim Aydemir

 Trabzon İstanbul Erzurum

 Mustafa Ataş Belgin Uygun Metin Çelik

 İstanbul Balıkesir Kastamonu

 Rıza Posacı Ziya Altunyaldız Ali Cumhur Taşkın

 Aydın Konya Mersin

 Eyüp Özsoy Serap Yaşar Ahmet Kılıç

 İstanbul İstanbul Bursa

 Pakize Mutlu Aydemir Ahmet Akay Nilgün Ök

 Balıkesir Şanlıurfa Denizli
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 Hacı Turan Hülya Nergis Zülfü Demirbağ

 Ankara Kayseri Elâzığ

 Hacı Osman Akgül Cihan Pektaş Kadir Aydın

 Gümüşhane Gümüşhane Giresun

 Sabri Öztürk İbrahim Aydın Halil Etyemez

 Giresun  Antalya Konya

 Emine Yavuz Gözgeç Tamer Dağlı Lütfiye Selva Çam

 Bursa Adana Ankara

 Ceyda Bölünmez Çankırı Ayşe Keşir Radiye Sezer Katırcıoğlu

 İzmir Düzce Kocaeli

 Adil Çelik Zafer Işık Selman Özboyacı

 Balıkesir Bursa Konya

 Orhan Kırcalı Mihrimah Belma Satır Hasan Turan

 Samsun İstanbul İstanbul

  

  

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/1908 Esas Numaralı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifine imzamı atıyorum.

Gereğini arz ederim. 

   Muhammed Fatih Toprak

   Adıyaman

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Tokat 
Milletvekili Özlem Zengin ile 61 Milletvekilinin Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.   17.05.2019

   Orhan Yegin

   Ankara
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(2/1908) Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Teklifine imzamı koyuyorum.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.          17.05.2019
    
   Abdullah Nejat Koçer
   Gaziantep

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/1908)

ESAS Plan ve Bütçe Komisyonu  

TALİ Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu

GENEL GEREKÇE
Hazırlanan Kanun Teklifi ile son dönemde vatandaşlarımızdan gelen talepler ve kamu kurum ve 

kuruluşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çeşitli konularda kanuni düzenlemelerin hayata 
geçirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda toplam 15 farklı kanun ve kanun hükmünde kararnamede 
değişiklik yapılmaktadır.

Yapılan bu düzenlemeler ile;
-  Belirlenen zaman aralığında araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz 

Şehitler Köprüsünden geçen kişilere verilen idari para cezalarının tahsilatından varsa yapılmış 
itirazlardan ve açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilmesi öngörülmektedir. Aynı 
zamanda bu cezalar kapsamında tahsil edilen para cezalarının, ilgililere maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması hâlinde maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip 
eden üçüncü ayın sonuna kadar red ve iade edilmesi hüküm altına alınmaktadır.

- 7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında 16 ve daha büyük yaştaki otomobil, 
panelvan, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, tır çekicisi cinsi araçların ihraç edilmesi veya hurdaya 
çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim 
vergisinin, Cumhurbaşkanınca araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel 
tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre tespit edilmek suretiyle terkin edilebilecek üst sınırı 
10.000 Türk lirasından 15.000 Türk lirasına yükseltilmektedir.

-  Maden Kanunu uyarınca tahsil edilen Devlet hakkı bedellerinde gerçekleştirilen artışların ilgili 
sektörün talepleri doğrultusunda 2018 yılı Devlet hakkı hesaplamalarında uygulanmaması öngörülmektedir.

-  İlçe isminin kullanımında birlik sağlanması amacıyla “Bahşili” ilçesinin adı “Bahşılı” olarak 
değiştirilmektedir.

-  İstanbul’da İstanbul Galata Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmaktadır.
-  Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu personelinin disiplin hükümleri 2016/182 esas ve 2017/111 

karar sayılı Anayasa Mahkemesi Kararına uygun olarak düzenlenmektedir.
-  Ayrıca, madencilik faaliyetlerine devlet desteği verilmesi, tarımsal ürün alımları, tütün üreticileri 

ve diğer bazı konulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesi 
amaçlanmaktadır.
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MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Madde ile, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün, 

2252 sayılı Kanun kapsamında yürüttüğü görevleri dolayısıyla kurumlar vergisinden muaf tutulması 
amaçlanmaktadır. Ancak, bu muafiyetin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerine etkisinin olmaması öngörülmektedir.

Madde 2- Türkiye’de üniversite çağında olan genç nüfusun yükseköğretime yoğun bir talebi 
bulunmaktadır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında yükseköğretim kurumlarının önlisans, lisans, 
ikinci öğretim, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim gören toplam 7.560.371 öğrencinin 
596.468’si (%8) vakıf yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim görmektedir. Vakıflar tarafından 
kendi imkânlarıyla kazanç amacı gütmeden, kanunla kurulan ve kamu tüzel kişiliğine sahip vakıf 
üniversiteleri, Türk yükseköğretiminin vazgeçilmez bir parçası ve önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. 
Bu doğrultuda madde ile, Türkiye’nin genç nüfusunun yükseköğretim talebinin karşılanmasına katkı 
sağlamak amacıyla İstanbul’da Bulut Eğitim Vakfı tarafından İstanbul Galata Üniversitesi adıyla yeni 
bir vakıf üniversitesi kurulması öngörülmektedir.

Madde 3- Kişi hak ve Özgürlüklerinin güvence altına alınabilmesi için, hangi fiillerin disiplin suçu 
teşkil ettiği ve bu fiiller dolayısıyla verilecek ceza, tedbir ve yaptırımların, 2016/182 esas ve 2017/111 
karar sayılı Anayasa Mahkemesi Kararında belirtildiği üzere kanunda açık bir şekilde belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu doğrultuda, 2954 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen 56/A maddesiyle anılan 
Anayasa Mahkemesi Kararına uygun olarak, Anayasada yer alan emredici normların gereğinin yerine 
getirilmesini ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda kamu yayıncılık hizmetinin gereği gibi 
yürütülmesini sağlamak amacıyla, Kurumda görev yapan memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personele 
verilecek disiplin cezaları ile bu cezaları verecek disiplin amirleri ile ilgili hususlar düzenlenmektedir.

2954 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen 56/B maddesiyle Kurumda görev yapan memur ve kadro 
karşılığı sözleşmeli personele verilecek disiplin cezaları ile hangi fiil ve haller dolayısıyla disiplin cezası 
verileceği düzenlenmektedir. Ayrıca Kurumun kuruluş amacı ve görevleri de dikkate alınarak 657 sayılı 
Kanunun 125 nci maddesinde yer alan fiil ve hallere ilave olarak yeni fiil ve haller belirlenmektedir.

2954 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen 56/C maddesiyle disiplin işlemlerinin uygulama esasları 
belirlenmiştir. Bu kapsamda, disiplin işlemlerinde bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 657 
sayılı Kanunun “Disiplin” başlıklı Yedinci Bölümünde yer alan hükümlerin uygulanacağı, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 127, 132 ve 133 üncü maddelerinde yer alan “Devlet Memurluğundan 
Çıkarma” cezasına ilişkin hükümlerin “’İşten Çıkarma” cezası hakkında uygulanacağı; Disiplin 
Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun kuruluşu, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, 
hangi personel hakkında karar verebilecekleri ve bunların yetki ve sorumluluklarının neler olduğunun 
Kurum tarafından yönetmelikle belirleneceği; soruşturmaya konu olan bir olayda, personelin birden 
fazla fiil ve hali tespit edilmiş ise fiil ve haline uyan cezalardan en ağırının verileceği; kendilerine 
disiplin cezası olarak “Aylıktan Kesme” ve “Kademe İlerlemesinin Durdurulması” cezası verilenlerin 
atanamayacakları görevler düzenlenmektedir.

2954 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen 56/D maddesiyle görevden uzaklaştırma tedbiri 
düzenlenmiş olup Kurum hizmetlerinin gerektirdiği hallerde görevleri başında kalmalarında sakınca 
görülen personel hakkında görevden uzaklaştırmaya kimlerin yetkili olduğu, buna ilişkin işlemlerin 
657 sayılı Kanunun “Görevden Uzaklaştırma” başlıklı Sekizinci Bölümü altında yer alan hükümlere 
göre yapılacağı belirlenmektedir.

Madde 4- Madde ile, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün uhdesindeki ruhsatları bölerek 
aynı alan için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden birden fazla yeni ruhsat talep edebilmesi ve 
Genel Müdürlüğün bu talebi yerine getirebilmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.
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Madde 5- Madde ile, kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki maden işlerine ilişkin 
sözleşmelerde mevzuat değişikliği sebebiyle meydana gelen maliyet artışlarının tamamının (fiyat 
farkı olarak) ödenmesi yerine, maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilebilmesi, destek 
tutarlarının belirlenmesinde kömür fiyatlarının değişiminin de dikkate alınması ve maliyet artışlarının 
karşılanmasına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzalanan 
sözleşmeler için Kamu İhale Kurumunun teklif usulünün kaldırılması öngörülmektedir.

Madde 6- Madde ile, 3213 sayılı Maden Kanununun Devlet hakkına ilişkin maddesinde 28 Şubat 2019 
tarihinde yürürlüğe giren 7164 sayılı Kanunla değişiklikler yapılmış ve bazı artışlar gerçekleştirilmiştir. 
Sektörden gelen talepler bu artışların 2018 yılı Devlet hakkı hesaplamalarında uygulanmaması yönündedir. 
Bu çerçevede madde ile, sektörün talepleri doğrultusunda düzenleme yapılmaktadır.

Ayrıca, 3213 sayılı Maden Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında 7164 sayılı Kanunla 
yapılan değişiklikle UMREK kodunda kaynak veya rezerv olarak bildirilen alanlara buluculuk hakkı 
verileceği düzenlenmiştir. Madde ile, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)’nün uhdesinde 
olan ve hali hazırda üzerinde çalışma yaptığı sahaların bu düzenlemeden muaf olması ve bu maddenin 
yayımından itibaren altı ay içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne başvurulması halinde 
MTA’ya bu sahalar için buluculuk hakkı verilmesi öngörülmektedir.

Madde 7- 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında 
Kanunun “Müsteşarlığın görevleri” başlıklı 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “... Emniyet 
Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin acil ihtiyaçları Müsteşarlık tarafından tedarik 
edilir ve bunlara ilişkin giderler Fondan karşılanır...” hükmü nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğünün 
istihbarat ve güvenliğe ilişkin sadece acil ihtiyaçları Savunma Sanayii Destekleme Fonundan 
karşılanabilmektedir. Bunun dışındaki ihtiyaçların ise Emniyet Genel Müdürlüğünün bütçesinden 
karşılanması gerekmektedir.

Bununla birlikte, İçişleri Bakanlığına bağlı diğer kolluk kuvvetleri olan Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının tüm ihtiyaçları Savunma Sanayii Destekleme Fonundan 
karşılanabilmektedir. Nitekim, 22/3/2018 tarihli ve 30368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren “2018/11536 Sayılı Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından 4734 Kamu İhale 
Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar”ın “Proje 
kaynağı” başlıklı 14 üncü maddesinde duruma ilişkin açıklayıcı düzenleme yer almaktadır.

Bu sebeplerden, Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin tüm ihtiyaçlarının 
daha hızlı ve etkin tedariğinin sağlanması, ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ile eşit imkanlara sahip olması amacıyla söz konusu Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan “acil” ibaresinin madde metninden çıkarılması öngörülmektedir.

Madde 8- Bahşili; Ankara ili Kırıkkale ilçesine bağlı köy iken 27/1/1984 tarihinde belediye haline 
gelmiştir.

15/6/1989 tarihli ve 3578 sayılı Kanunla Kırıkkale adıyla yeni bir il kurulmuş ve Bahşili Beldesi 
Kırıkkale iline bağlanmıştır. Ardından 9/5/1990 tarihli ve 3644 sayılı Kanunla Kırıkkale ilinde “Bahşili” 
adıyla ilçe kurulmuştur.

27/3/1992 tarihli ve 92/2893 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ise Kırıkkale ili Bahşili ilçesi 
merkez belediyesinin adı “Bahşılı” olarak değiştirilmiştir.

Bahşili isminin vatandaşlar arasında ve resmi kurumlar tarafından Bahşılı olarak kullanıldığı, 
resmi yazışmalarda ilçe adının zaman zaman Bahşılı olarak yazıldığı anlaşılmış olup belediye ve 
ilçe isimlerinin kullanımında birlik sağlanması amacıyla “Bahşili” ilçesinin adının “Bahşılı” olarak 
değiştirilmesi öngörülmektedir.
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Madde 9- 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
Birlikleri Kanunu, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun ve 1163 sayılı 
Kooperatifler Kanununa göre kurulan kooperatif ve birlikler ile üretici örgütlerinden gerçekleştirecekleri 
tarımsal üretime yönelik ihtiyaç duyulan mallar ile tarımsal üretimle elde edilen ürün alımlarının istisna 
kapsamında temin edilebilmesine imkân sağlanmaktadır.

Madde 10- Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün görev alanına 3213 sayılı Maden Kanunu 
ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu girmektedir. 703 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile, Maden Kanunundaki yatırım çakışması halinde kurulan Kurul kaldırılmış 
ve buna ilişkin olarak diğer düzenlemeler 7164 sayılı Kanun ile yapılmıştır. Uygulamada yeknesaklığın 
sağlanması adına 5686 sayılı Kanunda da aynı yönde düzenleme yapılmaktadır.

Madde 11- Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün görev alanına 3213 sayılı Maden Kanunu 
ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu girmektedir. 703 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile, Maden Kanunundaki yatırım çakışması halinde kurulan Kurul kaldırılmış 
ve buna ilişkin olarak diğer düzenlemeler 7164 sayılı Kanun ile yapılmıştır. Uygulamada yeknesaklığın 
sağlanması adına 5686 sayılı Kanunda da aynı yönde düzenleme yapılmaktadır.

Madde 12- Madde ile, belirlenen zaman aralığında araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak 
olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçen kişilere verilen idari para cezalarının 
tahsilatından varsa yapılmış itirazlardan ve açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilmesi 
öngörülmektedir. Aynı zamanda bu cezalar kapsamında tahsil edilen para cezaları, ilgililere maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması hâlinde maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar red ve iade edilecektir.

Madde 13- Dışişleri Bakanlığında memur statüsünde görev yapan personelin çoğunluğunu 
diplomatik kariyer memurları (meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurları) oluşturmaktadır. 
Meslek memuru veya konsolosluk ve ihtisas memuru olarak istihdam edilebilmek için, 1 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler 
Hakkında Kanun ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen şartları 
taşımak ve yine ilgili mevzuat uyarınca Bakanlığımızca gerçekleştirilen yazılı ve sözlü sınavlarda 
başarılı olmak gerekmektedir.

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle AB Başkanlığı Dışişleri Bakanlığının bağlı kuruluşu 
haline gelmiştir. Madde ile, anılan Başkanlıkta Avrupa Birliği İşleri uzman ve uzman yardımcısı 
olarak görev yapan nitelikli ve yetişmiş personelin bir kereye mahsus olmak üzere sınavla meslek 
memurluğu ya da konsolosluk ve ihtisas memurluğuna geçişine imkan tanınması öngörülmektedir. Bu 
düzenleme uyarınca Dışişleri Bakanlığına geçiş yapmak isteyen Avrupa Birliği İşleri uzman ve uzman 
yardımcılarının yalnızca tek bir sınav için yazılı olarak talepte bulunmaları mümkündür. Bu çerçevede, 
düzenlemeyle mevcut insan kaynaklarının en uygun şekilde değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Madde 14- 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun geçici 6 ncı maddesinin 
ikinci fıkrası değiştirilerek 2009 Temmuz istatistiğine göre toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi alan 
sendikalar ile 2009 Temmuz istatistiğinin yayımından sonra 15/9/2012 tarihine kadar kurulmuş olan 
işçi sendikalarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süre içinde yapacakları yetki 
tespit başvuruları yüzde bir şartı aranmaksızın işyeri veya işletme çoğunluk şartına göre Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sonuçlandırılması öngörülmektedir.
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Madde 15- 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunun 62 nci maddesi ile ticari amaçla; makaron veya yaprak sigara kâğıdı içine kıyılmış 
tütün, parçalanmış tütün, tütün harici herhangi bir madde doldurmak, bu şekilde üretilen ürünleri satışa 
arz etmek, satmak, bulundurmak veya nakletmek yasaklanmış ve aynı Kanunun 93 üncü maddesi 
ile bu yasağa aykırı haraket edenlere üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verileceği hüküm altına 
alınmıştır. Söz konusu düzenlemeler 1/7/2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. Madde ile, yürürlük 
tarihinin 1/7/2021 tarihine kadar ertelenmek suretiyle tütün üreticileri açısından oluşabilecek muhtemel 
mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 16- Madde ile, 7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında, 16 ve daha büyük 
yaştaki otomobil, panelvan, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, tır çekicisi cinsi araçların ihraç 
edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden 
özel tüketim vergisinin, Cumhurbaşkanınca araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, 
sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre tespit edilmek suretiyle terkin edilebilecek 
üst sınırının 10.000 Türk lirasından 15.000 Türk lirasına yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 17- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş sürecinde Devlet teşkilatımız bir bütün 
halinde ele alınmış, kamu kurum ve kuruluşları bürokrasinin azaltılması, daha hızlı karar süreci ve güçlü 
uygulama ihtiyacının karşılanması ilkeleri çerçevesinde yeniden yapılandırılmıştır. Gerçekleştirilen 
düzenlemeler neticesinde bazı kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinin genişlemesi ve çeşitlenmesi 
veya yeni birimlerin oluşturulması kurumlarımızda yetişmiş personel ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Teklif edilen madde ile, bahsedilen hizmet ihtiyacının; kamu kurum ve kuruluşlarında görev 
yapmakta olan kariyer uzman, müfettiş, denetmen, denetçi gibi kamu hizmetine özel yarışma sınavı 
ile kabul edilen personelin kurumlar arasında naklen atanması suretiyle giderilmesi amaçlanmaktadır.

Teklif edilen maddede temel olarak; Anayasamızda yer alan kurallar gereğince teşkilat 
düzenlemelerinin Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle gerçekleştirildiği göz önüne alınarak, 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yetki verilen kamu kurum ve kuruluşlarının bu madde kapsamında 
naklen atama yapabilmesi, atanacak personelin hangi kadro ve pozisyonlardan seçileceği, atama şartları 
ile atanacağı kadro ve pozisyonların Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde gösterileceği düzenlenmektedir.

Madde 18- Madde ile, 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin adının “Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının Araştırma, Geliştirme, Yenilikçilik ve Girişimcilik Faaliyetlerinin Karşılanması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname” şeklinde değiştirilmesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
sanayi alanındaki araştırma, geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetleri ile teknolojik gelişmeleri 
takip etmek, desteklemek ve teşvik etmek amacıyla sanayi kuruluşları, üniversiteler, araştırma 
merkezleri ve enstitüler ile işbirliği yaparak bu kurumların teknolojik araştırma ve geliştirmeye aktif 
katılımını sağlamaya ilişkin olan 8 inci maddesinde uygulamada çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi 
amacıyla düzenleme yapılmaktadır.

Madde 19- Yürürlük maddesidir.

Madde 20- Yürütme maddesidir.
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 Türkiye Büyük Millet Meclisi
 Plan ve Bütçe Komisyonu 24/5/2019
 Esas No: 2/1908
 Karar No: 10

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2/1908 esas numaralı, ‘Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Teklifi1’ Komisyonumuzun 22/5/2019 tarihinde yaptığı 31 inci birleşiminde görüşülmüş 
ve kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur.

                              
1 2/1908 esas numaralı Kanun Teklifinin görüşmelerinde kabul edilen önergeler doğrultusunda 
oluşan Komisyon metni çerçevesinde Teklifin adı ‘Bazı Kanunlar ve 635 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ olarak değiştirilmiştir.
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1. GİRİŞ

İstanbul Milletvekili Nevzat ŞATIROĞLU ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Tokat 
Milletvekili Özlem ZENGİN ile 61 milletvekili tarafından 17/5/2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulan 2/1908 esas numaralı ‘Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’, Başkanlıkça 20/5/2019 tarihinde esas komisyon olarak 
Komisyonumuza, tali komisyon olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonuna havale edilmiştir.

Komisyonumuzun 22/5/2019 tarihinde yaptığı 31 inci birleşiminde 2/1908 esas numaralı Kanun 
Teklifi, Teklifin ilk imza sahibi İstanbul Milletvekili Nevzat ŞATIROĞLU ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret 
Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Başkanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Yükseköğretim 
Kurulu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Rekabet Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Maden ve Petrol 
İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, 
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri 
Birliği (TÜMMER), Türkiye Madenciler Derneği, Sigara Harici Tütün Mamülleri Üreticileri Derneği ve 
Tütün Eksperleri Derneği temsilcilerinin katılımıyla görüşülmüştür.

2. 2/1908 ESAS NUMARALI KANUN TEKLİFİNDE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

2/1908 esas numaralı Teklifin gerekçesi ve metni incelendiğinde, Teklifte;

- Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesinin, 2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner 
Sermaye Kanununun 3’üncü maddesi kapsamında gerçekleştireceği faaliyetlerinin kurumlar vergisinden 
muaf tutulmasına, anılan muafiyetin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu uyarınca yapılması öngörülen vergi kesintilerinde geçerli olmamasına,

- İstanbul’da Bulut Eğitim Vakfı tarafından İstanbul Galata Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf 
üniversitesi kurulmasına,

- Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda görev yapan memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personelin 
tabi olacağı disiplin hükümlerinin yönetmelikte düzenlenmesinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
edilmesi nedeniyle ortaya çıkan hukuki boşluğun giderilmesini teminen disiplin hükümlerinin 2954 
sayılı Kanunda belirlenmesine, disiplin işlemlerinde TRT mevzuatında hüküm bulunmayan hallerde 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Disiplin” başlıklı Yedinci Bölümünde yer alan hükümlerinin 
uygulanmasına, 657 sayılı Kanunda yer alan “Devlet memurluğundan çıkarma” cezasına ilişkin 
hükümlerin Kurumdaki “İşten çıkarma” cezası hakkında uygulanmasına, Disiplin Kurulu ve Yüksek 
Disiplin Kuruluna ilişkin hususların Kurum tarafından yönetmelikle belirlenmesine, soruşturmaya konu 
olan bir olayda personelin birden fazla fiil ve hali tespit edilmiş ise fiil ve haline uyan cezalardan en ağırının 
verilmesine, kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması 
cezası verilenlerin atanamayacakları görevlerin belirlenmesine, ayrıca görevden uzaklaştırma tedbirinin 
uygulanmasına ilişkin hususların da 657 sayılı Kanun kapsamında belirlenmesine,

- Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün uhdesinde bulunan ruhsatları bölerek aynı alan için 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden (MAPEG) birden fazla ruhsat talep edebilmesine ve Genel 
Müdürlüğün bu talepleri yerine getirebilmesine,
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- 6552 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanununda yapılan değişiklikler neticesinde, maden sektöründe 
faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının ihale veya rödovans sözleşmesi yolu ile iş yaptırdığı 
rödovansçıların maliyetlerinde meydana gelen artışların MAPEG bütçesine konulacak ödenekten destek 
olarak ödenebilmesine ve söz konusu destek ödemesinin kömür fiyatlarının değişimi de dikkate alınarak 
belirlenebilmesine, ayrıca maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin olarak Kamu İhale Kurumunun 
teklif usulünün kaldırılmasına,

- 3213 sayılı Maden Kanununda, 28/2/2019 tarihinde yürürlüğe giren 7164 sayılı Kanun ile yapılan 
değişiklikler doğrultusunda artırılan devlet hakkı oranları çerçevesinde maden işletmelerinde gerçekleşen 
maliyet artışlarının 2018 yılı devlet hakkı hesaplamasında dikkate alınmamasına, ayrıca 7164 sayılı Kanun 
ile 3213 sayılı Maden Kanununun 15’inci maddesinde yapılan değişiklikler doğrultusunda UMREK 
kodunda kaynak veya rezerv olarak bildirilen alanlara verilen buluculuk hakkının MTA’nın 28/2/2019 
tarihinden önce kaynak veya rezerv raporları ile bildirdiği maden alanlarına da uygulanmamasına ve 
bu muafiyetin maddenin yayımından itibaren altı ay içinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne 
başvurulması halinde tanınmasına,

- Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe 
ilişkin karşılanmakta olan ihtiyaçlarında aranan “acil olma” şartının kaldırılmasına,

- Kırıkkale iline bağlı “Bahşili” ilçesinin adının “Bahşılı” olarak değiştirilmesine,
- Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurumların tarımsal üretime yönelik mallar ile tarımsal üretimle 

elde edilen ürünlere ilişkin alımlarını tarım kooperatifleri ve birlikler ile üretici örgütlerinden karşılamaları 
halinde, söz konusu alımların Kamu İhale Kanunundan istisna tutulmasına,

- Jeotermal kaynaklar kapsamında yapılan yatırımlar ile diğer yatırımların çakışması halinde karar 
vermeye yetkili “Kurul”un kaldırılarak, maden mevzuatında yapılan değişikliğe benzer şekilde yatırım 
çakışması halinde öncelik verilecek yatırımın ilgili bakanlığın uygun görüşü üzerine Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenmesine, yatırım çakışması işlemleri sonucunda lehine karar 
verilen tarafça diğerinin yatırım giderlerinin tazmin edilmesine ve Bakanlıkça veya Maden ve Petrol 
İşleri Genel Müdürlüğünce herhangi bir sebeple ödenmek zorunda kalınan tutar için lehine karar verilen 
tarafa rücu edilmesine,

- 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren araç sınıfları itibarıyla kullanımı yasak olmasına rağmen 15 
Temmuz Şehitler Köprüsünden geçenlere verilen idari para cezalarının tahsilatından vazgeçilmesine, 
verilenlerin tebliğ edilmemesine, tebliğ edilenlerin tahsil edilmemesine ve tahsil edilenlerin başvuru 
halinde iade edilmesine,

- Dışişleri Bakanlığına bağlı AB Başkanlığında Avrupa Birliği İşleri uzman ve uzman yardımcısı 
olarak görev yapan personelin, Teklifin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde başvurmaları halinde 
bir kereye mahsus olarak ve yaş şartı aranmaksızın sınavla meslek memurluğu ya da konsolosluk ve 
ihtisas memurluğuna geçişine imkân tanınmasına, sınavda başarılı olan uzmanlardan dokuz yıldan az 
kıdemi olanların dokuz yılı tamamlayınca başkatiplik sınavına girebilmelerine, dokuz yıldan fazla kıdemi 
olanların ise yapılan ilk başkatiplik sınavına girerek 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli 3 ve 
4 sayılı listelerde yer alan ve kıdemlerine denk düşen 5’inci veya 6’ncı unvan grubuna atanmalarına,

- 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanununun 41’inci maddesinde yer alan; işçi 
sendikalarının temsil ettiği işkolunda en az yüzde 1’lik üye bulundurma şartına takılmadan bir yıllık 
sürede yapılacak yetki tespit başvurularının işyeri ve işletme çoğunluğu şartına göre sonuçlandırılmasına,

- Ticari amaçla; makaron veya yaprak sigara kâğıdı içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün, tütün 
harici herhangi bir madde doldurmak ve bu şekilde üretilen ürünleri satışa arz etmek, satmak, bulundurmak 
veya nakletmek eylemlerine getirilen cezai müeyyidelerin yürürlüğe giriş tarihinin 1/7/2021 olarak 
belirlenmesine,
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- 7103 sayılı Kanunun geçici 1’inci maddesi kapsamında, 16 ve daha büyük yaştaki otomobil, 
panelvan, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, tır çekicisi cinsi araçların doğrudan veya ihracatçılar 
vasıtasıyla ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında 
tahakkuk eden özel tüketim vergisinin, Cumhurbaşkanınca araçların cinsleri ve özelliklerine (motor 
silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre tespit edilmek suretiyle terkin 
edilebilecek üst sınırının 10.000 Türk lirasından 15.000 Türk lirasına yükseltilmesine,

- Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan kariyer uzman, müfettiş, denetmen, denetçi 
gibi kamu hizmetine özel yarışma sınavı ile kabul edilen personelin Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yetki 
verilen kamu kurum ve kuruluşlarınca uygun görülenlerinin, bu kurumlara atanabilmelerine, atananların 
mevcut kadro veya pozisyonlarında geçirdikleri sürelerin atanacakları kadro veya pozisyonlarda 
geçirilmiş sayılmasına,

- 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin adının “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Araştırma, 
Geliştirme, Yenilikçilik ve Girişimcilik Faaliyetlerinin Karşılanması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname” şeklinde değiştirilmesine ve ayrıca uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi 
amacıyla KHK’nın 8’inci maddesinin yeniden gözden geçirilmesine,

yönelik düzenlemelerin yer aldığı görülmektedir.
3. KOMİSYONUMUZDA KANUN TEKLİFİ ÜZERİNDE YAPILAN GÖRÜŞMELER
Kanun Teklifi üzerinde yapılan görüşmelerde milletvekilleri tarafından;
- Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte konu itibarıyla birbiriyle ilgili olmayan 

maddelerden oluşan kanun tekliflerinde azalmanın beklendiği, ancak mevcut sistemde Komisyonun 
gündemine gelen kanun tekliflerinin çoğunlukla bu şekilde hazırlandığı, söz konusu uygulamanın 
yasamanın kalitesini zayıflattığı,

- Yürütmenin uygulamada karşılaştığı sorunlar nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçların yeterince 
olgunlaştırılmadan Meclise kanun teklifi olarak sunulduğu ve bunun neticesinde yakın zamanda 
değişiklik yapılan düzenlemelerde kısa süre içinde yeniden değişiklik yapılması gerekliliğinin ortaya 
çıktığı, gündemde yer alan Teklifte de bu kapsamda düzenlemelerin yer aldığı, bununla birlikte Teklifler 
hazırlanırken etki analizlerinin de beraberinde hazırlanması gerektiği,

- Küresel ve yerel ekonomik gelişmeler dikkate alındığında, piyasalar ve vatandaşlar tarafından 
yapısal sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasının beklendiği, bu çerçevede tüm partilerin bir 
arada ortak çalışma yürüterek ortaya koyacağı politikalarla yapısal sorunlara yaklaşılmasının gerektiği,

- Vergi alanında bütüncül bir düzenleme yapmak yerine kamu kurumlarının kendi mevzuatlarında 
vergi muafiyet veya istisna düzenlemeleri yapılmasının vergi kanunlarının yapısını bozduğu,

- Üniversite kurulmasına ilişkin düzenlemenin farklı konularda düzenleme içeren bir kanun teklifi 
içinde tek bir madde şeklinde Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi yerine ayrı bir düzenleme olarak 
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda detaylıca görüşülmesinin daha uygun olacağı,

- Ülkemizde üniversite kurulmasının olumlu karşılandığı ancak bu hususta nicelikten ziyade niteliğe 
yoğunlaşılması gerektiği ve üniversite sayısı olarak Dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan ülkemizin 
üniversitelerin eğitim kalitesinin sıralandığı listelerde aksi bir durumun ortaya çıktığı, üniversiteler 
kurulduktan sonra faaliyetlerine yönelik denetimlerinin de sıkı bir biçimde yapılması gerektiği,

- TRT’nin kamu yararına yayın yapan bir kuruluş olması sebebiyle kendisinden objektif ve tarafsız 
yayın yapmasının beklendiği, ancak uygulamaya bakıldığında yayınlarında objektif olmadığının 
gözlemlendiği, bu durumun TRT’ye olan güveni olumsuz etkileyeceği,

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçilmesi nedeniyle verilen idari para cezalarına yönelik 
düzenleme yapılmasının olumlu bulunduğu, köprüden geçişlerle ilgili vatandaşın beklentilerini de göz 
önüne alan geniş kapsamlı düzenlemeler yapılması gerektiği,
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- Otomotiv sektöründe hurda araçlar üzerinden uygulanan teşvik uygulamasının yeni bir talep 
oluşturarak sektöre katkı sağlayacağı, bu sebeple söz konusu uygulamanın olumlu bulunduğu, ancak 
hurda piyasasının düzenlenmesinde çevreye zarar vermeyecek şekilde işlemlerin yapılmasına dikkat 
edilmesi gerektiği,

- Madencilik sektöründeki maliyet yükünün hafifletilmesi ve işletmecilerin desteklenmesi açısından 
devlet hakkı oranlarının uygulama süresine yönelik yapılan düzenlemenin piyasada olumlu karşılandığı,

- Madencilik alanına ilişkin mevzuatta sık değişiklik yapılmasının sektöre zarar verdiği, bunun yerine 
maden kaynaklarının doğru ve verimli bir biçimde kullanılması, madencilik faaliyetlerinin desteklenmesi 
ve sektörün güçlenmesini sağlayacak ulusal bir maden politikasının belirlenmesi, madencilik sektöründe 
ruhsatlandırma yaparken gerekli ekolojik hassasiyetlerin de göz önünde bulundurulması gerektiği, ayrıca 
sektördeki iş sağlığı ve güvenliği alanındaki bilincin artırılması gerektiği,

- Madencilik sektöründe faaliyet gösteren rödovans sözleşmesi ile iş yaptırılan şirketlerin daha sıkı 
denetimlere tabi tutulmasının iş kazalarını önleme noktasında önem arz ettiği,

- Ülkemizde sendikal örgütlenme konusunda yeterli bilincin oluşmadığı, Türkiye’de işçilerin önemli 
bir bölümünün sendikasız çalıştığı, bu sebeple söz konusu alanda daha da teşvik edici politikaların 
yürütülmesi gerektiği,

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

- Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte uygulamada kamu idarelerinin çeşitli 
eksiklikleri ve ihtiyaçlarının ortaya çıktığı, bunların yanı sıra vatandaşlardan gelen taleplerin de 
karşılanması amacıyla çeşitli konularda düzenleme yapılması gerektiği ve bu anlamda farklı konuları 
düzenleyen kanun tekliflerine uygulamada ihtiyaç duyulduğu,

- Kültür ve Turizm Bakanlığı faaliyetleri arasında döner sermaye işletmesinin doğrudan geliri 
olmayan faaliyetlere ilişkin harcamalarının kurumlar vergisinde ödemeye esas tutardan düşülemediği, 
düzenleme ile döner sermaye işletmesinin 2252 sayılı Kanunun 3’üncü maddesi kapsamında yürüttüğü iş, 
hizmet ve faaliyetlerinin kurumlar vergisinden muaf tutulması suretiyle finansmanına katkı sağlanmasının 
amaçlandığı,

- Komisyonun gündemine aldığı Tekliflerde üniversite kurulmasına yönelik hükümlerin yer 
almasının herhangi bir sakıncasının bulunmadığı, hali hazırda buna benzer pek çok örneğin bulunduğu, 
teşkilatlanma ve doğrudan veya dolaylı mali yönü olan hususların geçmişten beri Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edildiği,

- Teklif ile kurulması öngörülen Galata Üniversitesi çalışmalarının yaklaşık bir buçuk yılda 
tamamlandığı, bu sürecin sonunda Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve buna bağlı olarak 
ihdas edilen Vakıf Yükseköğretim Kurumları Kuruluş ve İşleyişine Dair Usul ve Esaslar kapsamında 
yer alan kuruluş şartlarını sağlamış olduğunun Yükseköğretim Kurulunun Genel Kurul toplantısında 
değerlendirildiği, hâlihazırda anılan vakfın üniversite kurmasında bir engelin bulunmadığı,

- Üniversitelerde fakültelerin kurulması ile faaliyete geçmeleri arasında önemli bir fark olduğu, 
Yükseköğretim Kurulunca fakültelerin asgari öğretime başlama kriterlerinin tespit edildiği ve yalnızca 
bu kriterleri taşıyan fakültelerin faaliyete geçebildiği,

- Vakıf üniversitelerinin denetimi hususunda Yükseköğretim Kurulu Denetleme Kurulu marifetiyle 
hem rutin denetlemeler yapıldığı hem de herhangi bir şikâyet ya da olumsuz bir durum söz konusu 
olduğunda resen denetlemelerin gerçekleştirildiği, bu denetlemeler çerçevesinde 2018 yılında, Vakıf 
Yükseköğretim Kurumları Denetleme Raporunun yayımlanıp kamuoyu ile paylaşıldığı,
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- TRT’de memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personelin disiplin işlemlerinin yönetmelikle 
düzenlenmesi hususu 2954 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinde hüküm altına alınmış iken, Anayasa 
Mahkemesi tarafından söz konusu hükmün iptal edilmesi nedeniyle disipline ilişkin hükümlerin 2954 
sayılı Kanunda açıkça düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğu, bu noktada temelde 657 sayılı Kanundaki 
disiplin hükümlerinin esas alınmasının yanı sıra TRT’nin yayıncılık faaliyetlerinin bazı özellikli 
durumlarından dolayı yayıncılığa ilişkin ceza gerektiren faaliyetlerin de düzenlemede yer aldığı,

- Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin olarak sadece acil olanlar değil, tüm 
ihtiyaçlarının Savunma Sanayi Destekleme Fonu’ndan karşılanmasına imkân sağlandığı, bu noktada 
Emniyet Genel Müdürlüğünün İçişleri Bakanlığına bağlı olan genel kolluk kuvvetlerinden Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile eşit şartlara taşındığı,

- Yer altındaki maden faaliyetlerine ilişkin sözleşmelerde meydana genel maliyet artışlarında 
rödovansçılara verilen desteğin ödenmesine ilişkin yetkinin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne 
verildiği, destek tutarının belirlenmesinde kömür fiyatlarında meydana gelen değişimin de dikkate 
alınmasına imkân sağlandığı, verilen desteklerin madencilik sektörüne destek olunması anlamında önem 
arz ettiği,

- Havza ve kuşak madenciliği yapmak üzere çok geniş kapsamlı bir alanda arama yapan MTA’nın 
bu alanların maden bulunan kısımlarında sondaj ve rezerv belirleme çalışmalarının tamamlandığı 
bölümünün hızlı bir şekilde ekonomiye kazandırılabilmesini sağlamak amacıyla uhdesindeki ruhsatların 
bölünebilmesine imkân tanındığı,

- Maden Kanununda yer alan devlet hakkı oranlarının 28 Şubat 2019 tarihinde 7164 sayılı Kanunla 
artırılmış olduğu, sektörden gelen talepler doğrultusunda bu artışın 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin 
uygulanmamasının öngörüldüğü,

- Son yıllarda madencilik sektöründe denetimlerin ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin artırıldığı, 
denetimlerin en az 3 yetkili kişiden oluşan bir heyet tarafından gerçekleştirildiği, daimi nezaretçi 
uygulamasının raporlarını elektronik ortamda sunmasının denetimi hızlandırdığı ve bunların sonucu 
olarak iş kazalarında ciddi bir düşüşün gözlendiği,

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; aynen kabul edilmiştir.
Madde 3
Teklifin Çerçeve 3’üncü maddesi; madde ile 2954 sayılı Kanunun Üçüncü Kısmında yer alan 

56’ncı maddeden sonra sırasıyla eklenmesi öngörülen madde 56/A, 56/B, 56/C ve 56/D’nin kanunların 
hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslar kapsamında ayrı çerçeve maddelerde düzenlenmesini teminen 
söz konusu hükümlerin 4 ayrı maddede düzenlenmesi suretiyle Çerçeve 3, 4, 5 ve 6’ncı maddeler şeklinde 
redaksiyona tabi tutularak kabul edilmiştir.

Madde 4 ve 5
Teklifin Çerçeve 4 ve 5’inci maddeleri; Çerçeve 7 ve 8’inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir.
Madde 6
- Teklifin Çerçeve 6’ncı maddesi; hâlihazırda MTA tarafından hazırlanan ancak MAPEG’e 

bildirilmeyen raporların da madde kapsamına alınmasını sağlamak amacıyla, çerçeve maddeyle 3213 
sayılı Kanuna eklenen Geçici 44’üncü maddede yer alan “ile bildirilen” ibaresinin “olan” şeklinde 
değiştirilmesi ve kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslar kapsamında Çerçeve 6’ncı 
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maddede yer alan 3213 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen Geçici 43 ve Geçici 44’üncü maddelerin 
ayrı maddeler şeklinde bölünerek redaksiyona tabi tutulması suretiyle Çerçeve 9 ve Çerçeve 10’uncu 
maddeler olarak kabul edilmiştir.

Madde 7 ve 8
Teklifin Çerçeve 7 ve 8’inci maddeleri; Çerçeve 11 ve 12’nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir.
Madde 9
Teklifin Çerçeve 9’uncu maddesi; düzenlemenin daha ayrıntılı bir şekilde yeniden ele alınmasını 

teminen Teklif metninden çıkarılmıştır.
Madde 10
Teklifin Çerçeve 10’uncu maddesi; Çerçeve 13’üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Madde 11
Teklifin Çerçeve 11’inci maddesi; redaksiyona tabi tutulmak suretiyle Çerçeve 14’üncü madde 

olarak kabul edilmiştir.
Madde 12
Teklifin Çerçeve 12’nci maddesi; Çerçeve 15’inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Madde 13
Teklifin Çerçeve 13’üncü maddesi; redaksiyona tabi tutulmak suretiyle Çerçeve 16’ncı madde olarak 

kabul edilmiştir.
Madde 14
Teklifin Çerçeve 14’üncü maddesi; Çerçeve 17’nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Madde 15
Teklifin Çerçeve 15’inci maddesi; maddeyle uzatılması öngörülen sürenin 2 yıldan 1 yıla düşürülmesi 

amacıyla çerçeve maddede yer alan “1/7/2021” ibaresinin “1/7/2020” şeklinde değiştirilmesi suretiyle 
Çerçeve 18’inci madde olarak kabul edilmiştir.

Madde 16
Teklifin Çerçeve 16’ncı maddesi; Çerçeve 19’uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Madde 17
Teklifin Çerçeve 17’nci maddesi; söz konusu düzenlemenin daha ayrıntılı bir şekilde yeniden ele 

alınmasını teminen Teklif metninden çıkarılmıştır.
Madde 18
Teklifin Çerçeve 18’inci maddesi; redaksiyona tabi tutulmak suretiyle Çerçeve 20’nci madde olarak 

kabul edilmiştir.
Madde 19 ve 20
Teklifin yürürlük ve yürütmeye ilişkin Çerçeve 19 ve 20’nci maddeleri; Çerçeve 21 ve 22’nci 

maddeler olarak aynen kabul edilmiştir.
Ayrıca; kabul edilen önergeler doğrultusunda oluşan Komisyon metni çerçevesinde Teklifin adı 

‘Bazı Kanunlar ve 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi’ olarak redaksiyona tabi tutulmak suretiyle değiştirilmiş, Teklif metni kanun dili ve tekniği ile 
kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslar doğrultusunda gözden geçirilmiş, bu çerçevede 
metinde redaksiyon mahiyetinde değişiklikler yapılmış, madde numaraları yapılan değişiklikler ve 
çıkarılan maddeler çerçevesinde teselsül ettirilmiştir.



‒ 18 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 68)

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,
- Düzce Milletvekili Ayşe KEŞİR,
- Giresun Milletvekili Cemal ÖZTÜRK,
- İstanbul Milletvekili Şirin ÜNAL,
- Kocaeli Milletvekili Sami ÇAKIR,
- Manisa Milletvekili Uğur AYDEMİR,
- Uşak Milletvekili İsmail GÜNEŞ, 
özel sözcüler olarak seçilmiştir.

 Başkan Kâtip Üye
 Lütfi Elvan Şirin Ünal Ekrem Çelebi
 Mersin İstanbul Ağrı
  (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü)
 Üye Üye Üye
 Bülent Kuşoğlu İbrahim Aydın Bekir Kuvvet Erim
 Ankara Antalya Aydın
 (Muhalefet şerhi ektedir)  (Bu raporun özel sözcüsü)
 Üye Üye Üye
 Necdet İpekyüz İsmail Tatlıoğlu Nilgün Ök
 Batman Bursa Denizli
 (Muhalefet şerhi ektedir) (Muhalefet şerhi vardır)
 Üye Üye Üye
 Garo Paylan Ayşe Keşir İbrahim Aydemir
 Diyarbakır Düzce Erzurum
 (Muhalefet şerhi ektedir) (Bu raporun özel sözcüsü)
 Üye Üye Üye
 Cemal Öztürk Erol Katırcıoğlu Yaşar Kırkpınar
 Giresun İstanbul İzmir
 (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhi ektedir)
 Üye Üye Üye
 Kamil Okyay Sındır Mustafa Baki Ersoy Sami Çakır
 İzmir Kayseri Kocaeli
 (Muhalefet şerhi vardır)  (Bu raporun özel sözcüsü)
 Üye Üye Üye
 Mustafa Kalaycı Abdullatif Şener Uğur Aydemir
 Konya Konya Manisa
  (Muhalefet şerhi vardır) (Bu raporun özel sözcüsü)
 Üye Üye Üye
 Süleyman Girgin Salih Cora İsmail Güneş
 Muğla Trabzon Uşak
 (Muhalefet şerhimiz vardır)  (Bu raporun özel sözcüsü)
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MUHALEFET ŞERHİ
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	 Bülent	Kuşoğlu	 Abdullatif	Şener	 Kamil	Okyay	Sındır

	 Ankara	 Konya	 İzmir

  Süleyman	Girgin

  Muğla
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	 Erol	Katırcıoğlu	 Garo	Paylan	 Necdet	İpekyüz

	 İstanbul	 Diyarbakır	 Batman



‒ 55 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 68)

MUHALEFET ŞERHİ



‒ 56 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 68)

	 	 	 İsmail	Tatlıoğlu

   Bursa
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(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN

BAZI KANUNLAR VE 635 SAYILI 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 19/6/1979 tarihli ve 2252 sayılı 
Kültür  Bakanlığı  Döner  Sermaye    Kanununun 
7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Döner sermaye, 3 üncü maddede sayılan 
iş, hizmet ve faaliyetleri dolayısıyla kurumlar 
vergisinden muaftır. Bu muafiyetin, 31/12/1960 
tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 
13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerine 
şümulü yoktur.”

MADDE 2- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa 
aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

“İstanbul Galata Üniversitesi
EK MADDE 201- İstanbul’da Bulut Eğitim 

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

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Diş Hekimliği Fakültesinden,
b) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesinden,
c) Spor Bilimleri Fakültesinden,
ç) Meslek Yüksekokulundan,
d) Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden, 
oluşur.”
MADDE 3- 11/11/1983 tarihli ve 2954 

sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununa 
56 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir. 

“Disiplin işlemleri ile disiplin amirleri:
MADDE 56/A- Kurum hizmetlerinin 

gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla 
kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve 

MADDE 1- 19/6/1979 tarihli ve 2252 sayılı 
Kültür  Bakanlığı   Döner  Sermaye   Kanununun 
7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Döner sermaye, 3 üncü maddede sayılan 
iş, hizmet ve faaliyetleri dolayısıyla kurumlar 
vergisinden muaftır. Bu muafiyetin, 31/12/1960 
tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 
13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerine 
şümulü yoktur.”

MADDE 2- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa 
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“İstanbul Galata Üniversitesi
EK MADDE 201- İstanbul’da Bulut Eğitim 

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

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Diş Hekimliği Fakültesinden,
b) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesinden,
c) Spor Bilimleri Fakültesinden,
ç) Meslek Yüksekokulundan,
d) Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden,
oluşur.”
MADDE 3- 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununa 56 ncı 
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde 
eklenmiştir.

“Disiplin işlemleri ile disiplin amirleri:
MADDE 56/A- Kurum hizmetlerinin 

gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla 
kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ NEVZAT ŞATIROĞLU 
VE  ADALET  VE  KALKINMA  PARTİSİ GRUP 

BAŞKANVEKİLİ TOKAT MİLLETVEKİLİ
ÖZLEM ZENGİN İLE 61 MİLLETVEKİLİNİN

TEKLİFİ

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
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yönetmeliklerin öngördüğü ödevleri yurtiçinde 
veya yurtdışında yerine getirmeyen, mevzuatın 
gerekli kıldığı hususlara uymayan veya 
yasakladığı işleri yapan memur ve kadro karşılığı 
sözleşmeli personel hakkında durumun niteliğine 
ve ağırlık derecesine göre bu Kanunda yer alan 
disiplin cezaları verilir.

Disiplin amirleri, Kurumca çıkarılacak 
yönetmelikle tespit edilecek amirlerdir.

Disiplin cezaları:
MADDE 56/B- Kurumda görev yapan 

memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personele 
uygulanacak disiplin cezaları ile disiplin cezasını 
gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Uyarma: Personele, görevinde ve 
davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin 
yazıyla bildirilmesidir. 657 sayılı Kanunun 
125 inci maddesinde yer alan uyarma cezasını 
gerektiren fiil ve hallerde uyarma cezası verilir.

2) Kınama: Personele, görevinde ve 
davranışlarında kusurlu olduğunun yazıyla 
bildirilmesidir. Bu ceza 657 sayılı Kanunun 
125 inci maddesinde yer alan kınama cezasını 
gerektiren fiil ve haller ile aşağıda sayılan fiil ve 
hallerde verilir:

a) Özürsüz veya izinsiz olarak yapım 
ve yayınla ilgili görevine geç gelmek, erken 
ayrılmak, görev mahallini terk etmek.

b) Arşivlenmesi gerekli materyali, süresi 
içinde, sayısal arşiv sistemine yüklememek. 
sayısallaştırılmamış programları ilgili birime 
teslim etmemek, arşiv içeriğinin korunmasında 
kusurlu davranmak.

3) Aylıktan kesme: Personelin aylık brüt 
ücretinden, 1/30-1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. 
Bu ceza 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde 
yer alan aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve 
haller ile aşağıda sayılan fiil ve hallerde verilir:

a) Görevinin gereklerini yerine getirmemek 
suretiyle veya görevli olmamakla birlikte fiil ve 
halleri ile yayının aksamasına sebep olmak.

yönetmeliklerin öngördüğü ödevleri yurtiçinde 
veya yurtdışında yerine getirmeyen, mevzuatın 
gerekli kıldığı hususlara uymayan veya 
yasakladığı işleri yapan memur ve kadro karşılığı 
sözleşmeli personel hakkında durumun niteliğine 
ve ağırlık derecesine göre bu Kanunda yer alan 
disiplin cezaları verilir.

Disiplin amirleri, Kurumca çıkarılacak 
yönetmelikle tespit edilecek amirlerdir.”
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b) Kuruma ait yayın içeriği barındıran bant, 
film, plak, CD, DVD, taşınabilir bellek gibi 
gereçler ile yayın malzemesi olarak kullanılacak 
program ve haber metinlerinin kaybına yol 
açmak.

c) Denetimden geçen metne aykırı program 
hazırlamak veya denetim sonucunda düzeltilmesi 
bildirilen hususları düzeltmeden programı 
yayınlamak yahut yayınlanmasına sebep olmak.

d) Program, haber ve haber programının 
denetimi yapılmadan yayınlamak yahut bunların 
yayınlanmasına sebep olmak.

e) Bu Kanun ile 15/2/2011 tarihli ve 6112 
sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın 
Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca saklanması 
zorunlu olan görsel, işitsel içerik ve benzerlerini 
saklanma süresinin bitiminden önce silmek, 
sildirmek veya yok etmek.

4) Kademe ilerlemesinin durdurulması: 
Fiilin ağırlık derecesine göre personelin 
bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 
yıl durdurulmasıdır.  Bu  ceza  657  sayılı 
Kanunun 125 inci maddesinde yer alan kademe 
ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren 
fiil ve haller ile aşağıda sayılan fiil ve hallerde 
verilir:

a) Görevinin gereklerini yerine getirmemek 
suretiyle veya görevli olmamakla birlikte 
fiil ve halleri ile yayının durmasına veya 
yapılamamasına sebep olmak.

b) Program, haber ve haber programının 
denetimini mevzuatına uygun yapmayarak genel 
yayın esasları veya yayın hizmeti ilkelerine aykırı 
olarak yayınlanmasına sebep olmak.

c) Kurum denetim kademelerince 
yayınlanmamasına karar verilen veya yargı 
mercileri ya da idari organlar tarafından yayını 
yasaklanmış yahut eser veya hak sahibinin izin 
vermediği içeriği yayınlamak, yayınına izin 
vermek veya sebep olmak.
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d) Ender bulunan veya kopyası olmayan 
yayın arşiv materyalinin kullanılmaz hale 
gelmesine veya kaybına yol açmak.

e) Kurumca belirlenen başka iş ve hizmet 
yasağına aykırı davranışta bulunmak.

Bulundukları derecelerin son kademesinde 
olanlardan, öğrenim durumları itibarıyla derece 
yükselmesi yapamayan personel ile kadro 
karşılığı sözleşmeli personelin yukarıda belirtilen 
fiil ve hâllerinin vukuunda brüt aylık veya 
sözleşme ücretinin ¼ - ½’si kesilir.

5) İşten çıkarma: Personelin, Kurumda 
herhangi bir statüde veya başka kamu kurum 
ve kuruluşlarında memur olarak bir daha 
çalıştırılmamak üzere Kurumla ilişiğinin 
kesilmesidir. Bu ceza 657 sayılı Kanunun 125 
inci maddesinde yer alan Devlet memurluğundan 
çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller ile 
aşağıda sayılan fiil ve hallerde verilir:

a) Hizmeti aksatmak veya durdurmak 
amacıyla görevinin gereklerini kasten yerine 
getirmeyerek veya aynı amaçla fiil ve hallerde 
bulunmak suretiyle yayının aksamasına, 
durmasına veya yapılamamasına sebep olmak.

b) Genel yayın esasları veya yayın hizmeti 
ilkelerine kasten aykırı yayın yapmak veya 
yapılmasına sebep olmak.

c) Kurumun yayın mecralarından 
yararlanarak, Devletin iç veya dış güvenliği ile 
kamu düzenini bozacak nitelikte yayın yapmak 
veya yapılmasına sebep olmak.

Disiplin işlemlerinin uygulanma esasları:
MADDE 56/C- Memur ve kadro karşılığı 

sözleşmeli personel hakkındaki disiplin 
işlemlerinde bu Kanunda hüküm bulunmayan 
hallerde 657 sayılı Kanunun “Disiplin” başlıklı 
Yedinci Bölümünde  yer alan hükümler uygulanır.  
Bu bölümde yer alan “Devlet Memurluğundan 
Çıkarma” cezasına ilişkin düzenlemeler “İşten 
Çıkarma” cezası hakkında uygulanır. Bununla 
birlikte;
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a) Memurlar ve kadro karşılığı sözleşmeli 
personelin disiplin işleriyle ilgili olarak, Kurumda 
Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu 
kurulur. Bu kurulların kuruluş, üyelerinin görev 
süresi, görüşme ve karar usulü, hangi personel 
hakkında karar verebilecekleri ve bunların 
yetki ve sorumlulukları Kurumca çıkarılacak 
yönetmelikle belirlenir.

b) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme 
cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe 
ilerlemesinin durdurulması cezası Disiplin 
Kurulunun kararı alındıktan sonra Genel Müdür 
tarafından; işten çıkarma cezası Genel Müdürün 
bu yöndeki isteği üzerine Yüksek Disiplin 
Kurulunca verilir. Disiplin kurullarınca ret kararı 
verilmesi halinde, Genel Müdür on beş gün içinde 
başka bir disiplin cezası verebilir.

c) Personele, aynı olaydaki birden fazla 
fiili için çeşitli disiplin cezalarının uygulanması 
gerektiği hallerde, fiiline uyan cezalardan en ağırı 
verilir.

d) Kendilerine disiplin cezası olarak 
aylıktan kesme cezası verilenler beş yıl, kademe 
ilerlemesinin durdurulması cezası verilenler on 
yıl boyunca Kurum içinde müdür ve emsali ek 
göstergedeki yönetici kadroları ile daha yüksek 
ek göstergeli yönetici kadrolarına atanamazlar.

e) Bu Kanun ile 657 sayılı Kanunun 125 inci 
maddesinde sayılan ve disiplin cezası verilmesini 
gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları 
itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı 
neviden disiplin cezaları verilir.

Görevden uzaklaştırma:
MADDE 56/D - Görevden uzaklaştırma, 

Kurum hizmetlerinin gerektirdiği hallerde 
görevleri başında kalmalarında sakınca görülen 
personel hakkında uygulanan ihtiyati bir 
tedbirdir. Görevden uzaklaştırmaya, Genel 
Müdür ile Kurum müfettişleri yetkilidir. 
Görevden uzaklaştırmaya ilişkin işlemler 657 
sayılı Kanunun “Görevden Uzaklaştırma” başlıklı 
Sekizinci Bölümü altında yer alan hükümlere 
göre yapılır.”
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MADDE 4- 2954 sayılı Kanuna 56 ncı 
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
madde eklenmiştir.

“Disiplin cezaları:
MADDE 56/B- Kurumda görev yapan 

memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personele 
uygulanacak disiplin cezaları ile disiplin cezasını 
gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Uyarma: Personele, görevinde ve davra-
nışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin 
yazıyla bildirilmesidir. Bu ceza, 657 sayılı 
Kanunun 125 inci maddesinde yer alan uyarma 
cezasını gerektiren fiil ve hallerde verilir. 

2) Kınama: Personele, görevinde ve 
davranışlarında kusurlu olduğunun yazıyla 
bildirilmesidir. Bu ceza, 657 sayılı Kanunun 
125 inci maddesinde yer alan kınama cezasını 
gerektiren fiil ve haller ile aşağıda sayılan fiil ve 
hallerde verilir:

a) Özürsüz veya izinsiz olarak yapım 
ve yayınla ilgili görevine geç gelmek, erken 
ayrılmak, görev mahallini terk etmek.

b) Arşivlenmesi gereken materyali, süresi 
içinde sayısal arşiv sistemine yüklememek, 
sayısallaştırılmamış programları ilgili birime 
teslim etmemek, arşiv içeriğinin korunmasında 
kusurlu davranmak.

3) Aylıktan kesme: Personelin brüt aylığı 
veya sözleşme ücretinden, 1/30-1/8 arasında 
kesinti yapılmasıdır. Bu ceza, 657 sayılı Kanunun 
125 inci maddesinde yer alan aylıktan kesme 
cezasını gerektiren fiil ve haller ile aşağıda 
sayılan fiil ve hallerde verilir:

a) Görevinin gereklerini yerine getirmemek 
suretiyle veya görevli olmamakla birlikte fiil ve 
halleri ile yayının aksamasına sebep olmak.

b) Kuruma ait yayın içeriği barındıran bant, 
film, plak, CD, DVD, taşınabilir bellek gibi 
gereçler ile yayın malzemesi olarak kullanılacak 
program ve haber metinlerinin kaybına yol 
açmak.
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c) Denetimden geçen metne aykırı program 
hazırlamak veya denetim sonucunda düzeltilmesi 
bildirilen hususları düzeltmeden programı 
yayınlamak yahut yayınlanmasına sebep olmak.

d) Program, haber ve haber programını 
denetimi yapılmadan yayınlamak yahut bunların 
yayınlanmasına sebep olmak.

e) Bu Kanun ile 15/2/2011 tarihli ve 6112 
sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın 
Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca saklanması 
zorunlu olan görsel, işitsel içerik ve benzerlerini 
saklanma süresinin bitiminden önce silmek, 
sildirmek veya yok etmek.

4) Kademe ilerlemesinin durdurulması: Fiilin 
ağırlık derecesine göre personelin bulunduğu 
kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır. 
Bu ceza, 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde 
yer alan kademe ilerlemesinin durdurulması 
cezasını gerektiren fiil ve haller ile aşağıda 
sayılan fiil ve hallerde verilir:

a) Görevinin gereklerini yerine getirmemek 
suretiyle veya görevli olmamakla birlikte 
fiil ve halleri ile yayının durmasına veya 
yapılamamasına sebep olmak.

b) Program, haber ve haber programının 
denetimini mevzuatına uygun yapmayarak genel 
yayın esasları veya yayın hizmeti ilkelerine aykırı 
olarak yayınlanmasına sebep olmak.

c) Kurum denetim kademelerince yayınlan-
mamasına karar verilen veya yargı mercileri ya 
da idari organlar tarafından yayını yasaklanmış 
yahut eser veya hak sahibinin izin vermediği 
içeriği yayınlamak, yayınına izin vermek veya 
sebep olmak.

d) Ender bulunan veya kopyası olmayan 
yayın arşiv materyalinin kullanılamaz hale 
gelmesine veya kaybına yol açmak.

e) Kurumca belirlenen başka iş ve hizmet 
yasağına aykırı davranışta bulunmak.
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Bulundukları derecelerin son kademesinde 
olanlardan, öğrenim durumları itibarıyla derece 
yükselmesi yapamayan personel ile kadro 
karşılığı sözleşmeli personelin yukarıda belirtilen 
fiil ve hallerinin vukuunda brüt aylığı veya 
sözleşme ücretinin 1/4 – 1/2’si kesilir.

5) İşten çıkarma: Personelin, Kurumda 
herhangi bir statüde veya başka kamu kurum 
ve kuruluşlarında memur olarak bir daha 
çalıştırılmamak üzere Kurumla ilişiğinin 
kesilmesidir. Bu ceza, 657 sayılı Kanunun 125 
inci maddesinde yer alan Devlet memurluğundan 
çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller ile 
aşağıda sayılan fiil ve hallerde verilir:

a) Hizmeti aksatmak veya durdurmak 
amacıyla görevinin gereklerini kasten yerine 
getirmeyerek veya aynı amaçla fiil ve hallerde 
bulunmak suretiyle yayının aksamasına, 
durmasına veya yapılamamasına sebep olmak.

b) Genel yayın esasları veya yayın hizmeti 
ilkelerine kasten aykırı yayın yapmak veya 
yapılmasına sebep olmak.

c) Kurumun yayın mecralarından yarar-
lanarak, Devletin iç veya dış güvenliği ile kamu 
düzenini bozacak nitelikte yayın yapmak veya 
yapılmasına sebep olmak.”

MADDE 5- 2954 sayılı Kanuna 56 ncı 
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
madde eklenmiştir.

“Disiplin işlemlerinin uygulanma esasları:
MADDE 56/C- Memur ve kadro karşılığı 

sözleşmeli personel hakkındaki disiplin 
işlemlerinde bu Kanunda hüküm bulunmayan 
hallerde 657 sayılı Kanunun Dördüncü Kısmının 
“Disiplin” başlıklı Yedinci Bölümünde yer 
alan hükümler uygulanır. Bu bölümde yer alan 
“Devlet memurluğundan çıkarma” cezasına 
ilişkin düzenlemeler “İşten çıkarma” cezası 
hakkında uygulanır. Bununla birlikte;
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a) Memurlar ve kadro karşılığı sözleşmeli 
personelin disiplin işleriyle ilgili olarak, Kurumda 
Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu 
kurulur. Bu kurulların kuruluşu, üyelerinin görev 
süresi, görüşme ve karar usulü, hangi personel 
hakkında karar verebilecekleri ve bunların 
yetki ve sorumlulukları Kurumca çıkarılacak 
yönetmelikle belirlenir.

b)  Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları 
disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin 
durdurulması cezası Disiplin Kurulunun kararı 
alındıktan sonra Genel Müdür tarafından; işten 
çıkarma cezası Genel Müdürün bu yöndeki 
isteği üzerine Yüksek Disiplin Kurulunca verilir. 
Disiplin kurullarınca ret kararı verilmesi halinde, 
Genel Müdür on beş gün içinde başka bir disiplin 
cezası verebilir.

c) Personele, aynı olaydaki birden fazla 
fiili için çeşitli disiplin cezalarının uygulanması 
gerektiği hallerde, fiiline uyan cezalardan en ağırı 
verilir.

d) Kendilerine disiplin cezası olarak 
aylıktan kesme cezası verilenler beş yıl, kademe 
ilerlemesinin durdurulması cezası verilenler on 
yıl boyunca Kurum içinde müdür ve emsali ek 
göstergedeki yönetici kadroları ile daha yüksek 
ek göstergeli yönetici kadrolarına atanamazlar.

e) Bu Kanun ile 657 sayılı Kanunun 125 inci 
maddesinde sayılan ve disiplin cezası verilmesini 
gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları 
itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı 
neviden disiplin cezaları verilir.”

MADDE 6- 2954 sayılı Kanuna 56 ncı 
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
madde eklenmiştir.

“Görevden uzaklaştırma:
MADDE 56/D - Görevden uzaklaştırma, 

Kurum hizmetlerinin gerektirdiği hallerde 
görevleri başında kalmalarında sakınca görülen 
personel hakkında uygulanan ihtiyati bir 
tedbirdir. Görevden uzaklaştırmaya, Genel 
Müdür ile Kurum müfettişleri yetkilidir. 
Görevden uzaklaştırmaya ilişkin işlemler 657 
sayılı Kanunun Dördüncü Kısmının “Görevden 
Uzaklaştırma” başlıklı Sekizinci Bölümünde yer 
alan hükümlere göre yapılır.”
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MADDE 4- 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı 
Maden Kanununun 47 nci maddesinin beşinci 
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

“Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, 
uhdesindeki ruhsatları bölerek aynı alan için 
Genel Müdürlükten birden fazla yeni ruhsat 
talep edebilir. Genel Müdürlük tarafından Maden 
Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü adına yeni 
ruhsatlar düzenlenebilir.”

MADDE 5- 3213   sayılı    Kanunun    geçici 
29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 29- Bu Kanun 
kapsamında;

a) Yer altındaki maden işlerinde faaliyet 
gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yer 
altındaki maden işlerine ilişkin 11/9/2014 tarihi 
itibarıyla, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu kapsamında devam eden sözleşmeler ile 
bu Kanun kapsamındaki rödovans sözleşmesi ile 
çalışan rödovansçılara,

b) Kanunun 2 nci maddesinde sayılan IV. 
Grup madenlerden “Linyit” ve “Taşkömürü” 
çıkaran özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerinin 
ruhsat sahibi olarak işlettikleri yeraltı maden 
işletmeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının 
iştiraklerinin 11/9/2014 tarihinden önce 
sözleşmeye bağlanarak işlettirdikleri yeraltı 
maden işletmelerinde çalışan rödovansçılara,

4857 sayılı Kanunun 41 inci, 53 üncü ve 63 
üncü maddelerinde 6552 sayılı Kanunla yapılan 
değişiklikler ile bu Kanunun ek 9 uncu maddesiyle 
oluşan maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin 
destek verilebilir. Destek tutarları belirlenirken 
kömür fiyatlarının değişimi de dikkate alınabilir. 
Bu destekler Genel Müdürlük bütçesine konulan 
ödeneklerden karşılanır. Maliyet artışlarının 
karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu usul 
ve esasların uygulanma süresi Cumhurbaşkanınca 
belirlenir.”

MADDE 7- 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı 
Maden Kanununun 47 nci maddesinin beşinci 
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

“Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, 
uhdesindeki ruhsatları bölerek aynı alan için 
Genel Müdürlükten birden fazla yeni ruhsat 
talep edebilir. Genel Müdürlük tarafından Maden 
Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü adına yeni 
ruhsatlar düzenlenebilir.”

MADDE 8- 3213   sayılı    Kanunun    geçici 
29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 29- Bu Kanun 
kapsamında;

a) Yer altındaki maden işlerinde faaliyet 
gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yer 
altındaki maden işlerine ilişkin 11/9/2014 tarihi 
itibarıyla, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu 
İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında devam 
eden sözleşmeler ile bu Kanun kapsamındaki 
rödovans sözleşmesi ile çalışan rödovansçılara,

b) Kanunun 2 nci maddesinde sayılan IV. 
Grup madenlerden “Linyit” ve “Taşkömürü” 
çıkaran özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerinin 
ruhsat sahibi olarak işlettikleri yer altı maden 
işletmeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının 
iştiraklerinin 11/9/2014 tarihinden önce 
sözleşmeye bağlanarak işlettirdikleri yer altı 
maden işletmelerinde çalışan rödovansçılara,

4857 sayılı Kanunun 41 inci, 53 üncü 
ve 63 üncü maddelerinde 10/9/2014 tarihli 
ve 6552 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler 
ile bu Kanunun ek 9 uncu maddesiyle oluşan 
maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek 
verilebilir. Destek tutarları belirlenirken kömür 
fiyatlarının değişimi de dikkate alınabilir. Bu 
destekler Genel Müdürlük bütçesine konulan 
ödeneklerden karşılanır. Maliyet artışlarının 
karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu usul 
ve esasların uygulanma süresi Cumhurbaşkanınca 
belirlenir.”
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MADDE 6- 3213 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 43- 14/2/2019 tarihli ve 
7164 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunla Devlet hakkı 
oranlarına ilişkin olarak bu Kanunda yapılan 
değişiklikler 2018 yılı Devlet hakkı beyan, 
tahakkuk ve tahsilatlarında uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 44- 28/2/2019 tarihinden 
önce Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan kaynak veya rezerv 
raporları ile bildirilen madenler için bu maddenin 
yayımından itibaren 6 ay içerisinde Genel 
Müdürlüğe başvurulması halinde, Maden Tetkik 
ve Arama Genel Müdürlüğüne buluculuk hakkı 
verilir.”

MADDE 7- 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı 
Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler 
Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasında yer alan “acil” ibaresi madde 
metninden çıkarılmıştır.

MADDE 8- 9/5/1990 tarihli ve 3644 sayılı 
130 İlçe Kurulması Hakkında Kanunun 1 inci 
maddesinin altmış altıncı fıkrası ile Kanuna ekli 
(66) sayılı listede yer alan “Bahşili” ibareleri 
“Bahşılı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- 3213 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 43- 14/2/2019 tarihli ve 
7164 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunla Devlet hakkı 
oranlarına ilişkin olarak bu Kanunda yapılan 
değişiklikler 2018 yılı Devlet hakkı beyan, 
tahakkuk ve tahsilatlarında uygulanmaz.”

MADDE 10- 3213 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 44- 28/2/2019 tarihinden 
önce Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan kaynak veya rezerv 
raporları olan madenler için bu maddenin 
yayımından itibaren altı ay içerisinde Genel 
Müdürlüğe başvurulması halinde, Maden Tetkik 
ve Arama Genel Müdürlüğüne buluculuk hakkı 
verilir.”

MADDE 11- 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı 
Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler 
Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasında yer alan “acil” ibaresi madde 
metninden çıkarılmıştır.

MADDE 12- 9/5/1990 tarihli ve 3644 sayılı 
130 İlçe Kurulması Hakkında Kanunun 1 inci 
maddesinin altmış altıncı fıkrası ile Kanuna ekli 
(66) sayılı listede yer alan “Bahşili” ibareleri 
“Bahşılı” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 9- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (e) bendine “çay ve çay ürünleri 
için Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden,” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “tarımsal üretime 
yönelik ihtiyaç duyulan mallar ile tarımsal 
üretimle elde edilen ürünler için 24/4/1969 tarihli 
ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 18/4/1972 
tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri 
ve Birlikleri Kanunu ve 1/6/2000 tarihli ve 
4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri 
Hakkında Kanuna göre kurulan kooperatif 
ve birlikler ile üretici örgütlerinden,” ibaresi 
eklenmiştir.

MADDE 10- 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı 
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 
Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(34) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11- 5686 sayılı Kanunun ek 1 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Yatırım çakışması
EK MADDE 1- (1) Jeotermal kaynak ve 

doğal minarelli su arama ve işletme faaliyetleri 
ile Devlet ve il yolları, otoyollar, demir yolları, 
havaalanı, liman, baraj, enerji tesisleri, maden, 
petrol, doğalgaz, su isale hatları gibi kamu 
yararı niteliği taşıyan ya da gerçek veya tüzel 
kişilere ait diğer yatırımların birbirlerini 
engellemesi, jeotermal kaynak ve doğal minarelli 
su arama ve işletme faaliyetleri yapılamaz hale 
gelmesi, yatırım için başka alternatif alanların 
bulunamaması durumunda, jeotermal kaynak ve 
doğal minarelli su arama ve işletme faaliyetleri 
ve yatırımla ilgili karar, kamu yararı açısından 
yatırımların önceliği ve önemini tespit etmek 
üzere, ilgili Bakanlığın uygun görüşü alınarak 
Bakanlık tarafından verilir. Bakanlık tarafından 
alınan bu kararlar, kamu yararı kararı yerine 
geçer. Jeotermal kaynak ve doğal minarelli su 
arama ve işletme faaliyetinin yapılamaz hale 

MADDE 13- 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı 
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 
Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(34) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14- 5686 sayılı Kanunun ek 1 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yatırım çakışması
EK MADDE 1- (1) Jeotermal kaynak ve 

doğal minarelli su arama ve işletme faaliyetleri 
ile Devlet ve il yolları, otoyollar, demir yolları, 
havaalanı, liman, baraj, enerji tesisleri, maden, 
petrol, doğalgaz, su isale hatları gibi kamu yararı 
niteliği taşıyan ya da gerçek veya tüzel kişilere 
ait diğer yatırımların birbirlerini engellemesi, 
jeotermal kaynak ve doğal minarelli su arama 
ve işletme faaliyetlerinin yapılamaz hale 
gelmesi, yatırım için başka alternatif alanların 
bulunamaması durumunda, jeotermal kaynak ve 
doğal minarelli su arama ve işletme faaliyetleri 
ve yatırımla ilgili karar, kamu yararı açısından 
yatırımların önceliği ve önemini tespit etmek 
üzere, ilgili Bakanlığın uygun görüşü alınarak 
Bakanlık tarafından verilir. Bakanlık tarafından 
alınan bu kararlar, kamu yararı kararı yerine 
geçer. Jeotermal kaynak ve doğal minarelli su 
arama ve işletme faaliyetinin yapılamaz hale 
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geldiği alanın ruhsattan taksir edilmesine veya 
ruhsatın iptal edilmesine Bakanlık tarafından 
karar verilir.

(2) Bakanlık veya Maden ve Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi 
hâlinde hazırlatılan rapor, danışmanlık ücretleri, 
yapılacak tetkik ve incelemeler için gerekli 
yolluk, gündelik ve benzeri tüm harcamalar 
yatırımcı tarafından karşılanır. Ayrıca Bakanlık 
veya Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
kararı ile faaliyeti kısıtlanan jeotermal kaynak ve 
doğal minarelli su arama ve işletme faaliyetleri 
yapanın veya yatırım sahibinin yatırım giderleri, 
lehine karar verilen tarafça tazmin edilir. Yatırım 
çakışması işlemleri nedeniyle Bakanlıkça veya 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce 
herhangi bir sebeple ödenmek zorunda kalınan 
tutar, lehine karar verilen tarafa rücu edilir.

(3) Turizm Merkezi veya Kültür ve Turizm 
Koruma ve Gelişim Bölgesi dâhilinde kalan 
yerlerde Bakanlık tarafından alınacak olan kamu 
yararı kararı gereği enerji üretimine öncelik 
tanınması hâlinde, ilgili Turizm Merkezi veya 
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 
veya bu alanlar için hazırlanmış onaylı imar 
planları yeniden düzenlenir.”

MADDE 12- 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı 
Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri 
Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5- 1/1/2019 tarihinden 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 
araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 
15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçilmesi 
nedeniyle 30 uncu maddenin ikinci fıkrası 
uyarınca idari para cezası verilmez, verilmiş 
olanlar tebliğ edilmez, tebliğ edilmişlerin 
tahsilatından vazgeçilir, varsa yapılmış itirazlar 
veya açılmış davalar hakkında resen karar 
verilmesine yer olmadığına karar verilir, 

geldiği alanın ruhsattan taksir edilmesine veya 
ruhsatın iptal edilmesine Bakanlık tarafından 
karar verilir.

(2) Bakanlık veya Maden ve Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi 
halinde hazırlatılan rapor, danışmanlık ücretleri, 
yapılacak tetkik ve incelemeler için gerekli 
yolluk, gündelik ve benzeri tüm harcamalar 
yatırımcı tarafından karşılanır. Ayrıca Bakanlık 
veya Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
kararı ile faaliyeti kısıtlanan jeotermal kaynak ve 
doğal minarelli su arama ve işletme faaliyetleri 
yapanın veya yatırım sahibinin yatırım giderleri, 
lehine karar verilen tarafça tazmin edilir. Yatırım 
çakışması işlemleri nedeniyle Bakanlıkça veya 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce 
herhangi bir sebeple ödenmek zorunda kalınan 
tutar, lehine karar verilen tarafa rücu edilir.

(3) Turizm Merkezi veya Kültür ve Turizm 
Koruma ve Gelişim Bölgesi dahilinde kalınan 
yerlerde Bakanlık tarafından alınacak olan kamu 
yararı kararı gereği enerji üretimine öncelik 
tanınması halinde, ilgili Turizm Merkezi veya 
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 
veya bu alanlar için hazırlanmış onaylı imar 
planları yeniden düzenlenir.”

MADDE 15- 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı 
Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri 
Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5- 1/1/2019 tarihinden 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 
araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 
15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçilmesi 
nedeniyle 30 uncu maddenin ikinci fıkrası 
uyarınca idari para cezası verilmez, verilmiş 
olanlar tebliğ edilmez, tebliğ edilmişlerin 
tahsilatından vazgeçilir, varsa yapılmış itirazlar 
veya açılmış davalar hakkında resen karar 
verilmesine yer olmadığına karar verilir, 
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yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde 
bırakılır ve vekâlet ücretine hükmedilmez. 
Söz konusu cezalar kapsamında bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 
ikinci ayın sonuna kadar başvurulması hâlinde 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 
üçüncü ayın sonuna kadar red ve iade edilir.”

MADDE 13- 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı 
Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin Bazı 
Düzenlemeler Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir. 

“Diplomatik kariyer memuriyetine geçiş
GEÇİCİ MADDE 7- (1) Avrupa Birliği 

Başkanlığı Avrupa Birliği İşleri uzman ve 
uzman yardımcıları, bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde yazılı 
olarak talep etmeleri halinde, bir kereye mahsus 
olmak üzere düzenlenecek meslek memurluğu 
ya da konsolosluk ve ihtisas memurluğu geçiş 
sınavlarından yalnız birine, yaş sınırı hariç 
olmak üzere, bu Kanunda kayıtlı şartlar uyarınca 
girebilir.

(2)  Sınav, bu maddenin yürürlüğe gir-
mesinden itibaren bir yıl içerisinde bu Kanun 
ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği 
çerçevesinde Bakanlık tarafından yapılır.

(3)  Geçiş sınavında başarılı olanlar, 
kıdemlerine denk düşecek şekilde, 1 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde düzenlenen 
meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas 
memurlarının unvanlarına ilişkin 3 ve 4 sayılı 
listelerde yer alan 6 ncı veya 5 inci unvan grubuna 
atanır. Bu şekilde atananlardan, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihte mevcut statüsünde 
9 yıldan az kıdemi bulunanlar atama işlemi 
sonrasında toplamda dokuz yılı doldurduktan 
sonra başkatiplik sınavına girme hakkı kazanır; 
9 yıl ve daha fazla kıdemi bulunanlar ise 

yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde 
bırakılır ve vekâlet ücretine hükmedilmez. 
Söz konusu cezalar kapsamında bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 
ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 
üçüncü ayın sonuna kadar red ve iade edilir.”

MADDE 16- 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı 
Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin Bazı 
Düzenlemeler Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir.

“Diplomatik kariyer memuriyetine geçiş
GEÇİCİ MADDE 7- (1) Avrupa Birliği 

Başkanlığı Avrupa Birliği İşleri uzman ve 
uzman yardımcıları, bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde yazılı 
olarak talep etmeleri halinde, bir kereye mahsus 
olmak üzere düzenlenecek meslek memurluğu 
ya da konsolosluk ve ihtisas memurluğu geçiş 
sınavlarından yalnız birine, yaş sınırı hariç 
olmak üzere, bu Kanunda kayıtlı şartlar uyarınca 
girebilir.

(2) Sınav, bu maddenin yürürlüğe 
girmesinden itibaren bir yıl içerisinde bu Kanun 
ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği 
çerçevesinde Bakanlık tarafından yapılır.

(3) Geçiş sınavında başarılı olanlar, 
kıdemlerine denk düşecek şekilde, 1 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde düzenlenen 
meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas 
memurlarının unvanlarına ilişkin 3 ve 4 sayılı 
listelerde yer alan 5 inci veya 6 ncı unvan grubuna 
atanır. Bu şekilde atananlardan, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihte mevcut statüsünde 
dokuz yıldan az kıdemi bulunanlar atama işlemi 
sonrasında toplamda dokuz yılı doldurduktan 
sonra başkatiplik sınavına girme hakkı kazanır; 
dokuz yıl ve daha fazla kıdemi bulunanlar ise 
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meslek memurları ya da konsolosluk ve ihtisas 
memurları için düzenlenecek ilk başkatiplik 
sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olanlar, 
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde düzenlenen 
meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas 
memurlarının unvanlarına ilişkin 3 ve 4 sayılı 
listelerde yer alan ve kıdemlerine denk düşen 
unvan grubuna atanırlar.”

MADDE 14- 18/10/2012 tarihli ve 6356 
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununun geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mülga 2822 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesine göre Bakanlıkça yayımlanan 2009 
Temmuz istatistiğinde kurulu bulunduğu 
işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde onunu üyesi 
bulunduran işçi sendikaları ile 2009 Temmuz 
istatistiği sonrasında 15/9/2012 tarihine kadar 
kurulmuş işçi sendikalarının bu fıkrayı değiştiren 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir 
yıl içinde yapacakları yetki tespit başvuruları 
41 inci maddede yer alan işyeri veya işletme 
çoğunluğu şartlarına göre sonuçlandırılır.”

MADDE 15- 28/11/2017 tarihli ve 7061 
sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun 123 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(e) bendinde yer alan “1/7/2019” ibaresi 
“1/7/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- 21/3/2018 tarihli ve 7103 
sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan “10.000 Türk 
lirasını” ibaresi “15.000 Türk lirasını” şeklinde 
değiştirilmiştir.

meslek memurları ya da konsolosluk ve ihtisas 
memurları için düzenlenecek ilk başkatiplik 
sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olanlar, 
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde düzenlenen 
meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas 
memurlarının unvanlarına ilişkin 3 ve 4 sayılı 
listelerde yer alan ve kıdemlerine denk düşen 
unvan grubuna atanırlar.”

MADDE 17- 18/10/2012 tarihli ve 6356 
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununun geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mülga 2822 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesine göre Bakanlıkça yayımlanan 2009 
Temmuz istatistiğinde kurulu bulunduğu 
işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde onunu üyesi 
bulunduran işçi sendikaları ile 2009 Temmuz 
istatistiği sonrasında 15/9/2012 tarihine kadar 
kurulmuş işçi sendikalarının bu fıkrayı değiştiren 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir 
yıl içinde yapacakları yetki tespit başvuruları 
41 inci maddede yer alan işyeri veya işletme 
çoğunluğu şartlarına göre sonuçlandırılır.”

MADDE 18- 28/11/2017 tarihli ve 7061 
sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun 123 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(e) bendinde yer alan “1/7/2019” ibaresi 
“1/7/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- 21/3/2018 tarihli ve 7103 
sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan “10.000 Türk 
lirasını” ibaresi “15.000 Türk lirasını” şeklinde 
değiştirilmiştir.
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MADDE 17- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 36- 657 sayılı 
Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” 
bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı 
bendinde belirtilen kadrolarda bulunanlar ile 
mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlikleri 
aynı veya benzer nitelik arz eden kadro veya 
pozisyonlarda bulunanlardan, Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesiyle yetki verilen kamu kurum ve 
kuruluşlarınca uygun görülenler, anılan kurum 
veya kuruluşların kadro veya pozisyonlarına 
ikinci fıkradaki şartlarda atanabilir.

Bu madde kapsamında:
a) Atanacak personelin seçileceği kadro 

veya pozisyonlar, atama yapılacak kadro veya 
pozisyonlar ile gerekmesi halinde atanmaya 
ilişkin hizmet süresi, sınav, yabancı dil bilgisi 
gibi ilave şartlar yetkilendirmeye ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenir.

b) Merkez teşkilatı kadro veya 
pozisyonlarında bulunanlar, merkez teşkilatına 
ait kadro veya pozisyonlara; taşra teşkilatı kadro 
veya pozisyonlarında bulunanlar, taşra teşkilatına 
ait kadro veya pozisyonlara atanır.

c) 657 sayılı Kanunun ek 41 inci veya 
ek 44 üncü maddeleri ya da 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin ek 23 üncü, ek 24 üncü 
veya ek 32 nci maddeleri kapsamındaki kadro 
veya pozisyonlara atama yapılır.

ç) Yapılacak atamalarda kurum içinden 
atanacaklar hariç olmak üzere, kurumlarının 
muvafakatinin alınması şarttır.

d) Atamalara ilişkin işlemler, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl 
içerisinde sonuçlandırılır.

Bu maddeye göre atananların mevcut 
kadro veya pozisyonlarında geçirdikleri süreler, 
atanacakları kadro veya pozisyonlarda geçirilmiş 
sayılır.
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Bu madde kapsamında atananlardan mali 
hakları hususunda 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin geçici 12 nci maddesi veya ilgili 
diğer mevzuat hükümleri uygulananlar hakkında 
anılan düzenlemelerin uygulanmasına devam 
edilir.

2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci 
maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre kurum 
değiştirenler bu madde kapsamında atanamaz.

Bu madde kapsamında atananlardan 
yardımcılık veya adaylık ya da stajyerlik 
döneminde bulunanların tez ve yeterlik süreçleri 
atandıkları kadro veya pozisyonun tabi olduğu 
mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. 
Bunlardan talepte bulunanlara bir yıla kadar ilave 
süre verilebilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle 
kurulan veya yeniden yapılandırılan kurumlar, 
ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde 
yetki verilmesi halinde, bu maddedeki usul, 
esas ve şartlarla atama yapabilir. Ancak bu 
fıkra kapsamındaki atamalara ilişkin işlemler 
yetkilendirmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
en geç altı ay içerisinde sonuçlandırılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin 
hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri 
gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye 
Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.”

MADDE 18- 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı 
Yükseköğretim Kurumlarının Araştırma ve 
Geliştirme Projelerinin Karşılanması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin adı “Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığının Araştırma, Geliştirme, 
Yenilikçilik ve Girişimcilik Faaliyetlerinin 
Karşılanması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname” şeklinde ve 8 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 20- 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı 
Yükseköğretim Kurumlarının Araştırma ve 
Geliştirme Projelerinin Karşılanması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin adı “Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığının Araştırma, Geliştirme, 
Yenilikçilik ve Girişimcilik Faaliyetlerinin 
Karşılanması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname” şeklinde ve 8 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.



‒ 74 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 68)

(İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu ve Adalet 
ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Tokat 
Milletvekili Özlem Zengin ile 61 Milletvekilinin 

Teklifi)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin)

“MADDE 8- (1) Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından sanayi alanındaki 
araştırma, geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilik 
faaliyetleri ile teknolojik gelişmeleri takip 
etmek, desteklemek ve teşvik etmek amacıyla 
sanayi kuruluşları, üniversiteler, araştırma 
merkezleri ve enstitüler ile işbirliği yaparak bu 
kurumların teknolojik araştırma ve geliştirmeye 
aktif katılımını sağlamak amacıyla hazırlanan 
programlara, projelere veya komite/komisyon/
çalışma gruplarına ilişkin hizmetlerde 4/11/1981 
tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 
38 inci maddesine göre öğretim elemanları ve 
diğer kamu görevlileri ile kamu görevlisi olmayan 
alanında uzman diğer kişiler görevlendirilebilir. 
Bu şekilde görevlendirilenler için yapılacak 
harcamalar Bakanlık bütçesinden gerçekleştirilir. 
Bu kapsamda görevlendirilen öğretim elemanları 
ile kamu görevlisi olmayan alanında uzman 
diğer kişilere 2547 sayılı Kanunun 38 inci 
maddesinde öngörülen aylık tutarın beş 
katını aşmamak kaydıyla diğer kanunlardaki 
düzenleme ve kısıtlamalara tabi olmaksızın 
her yıl Bakanlıkça belirlenecek tutar üzerinden 
doğrudan görevlendirilen kişiye ödeme yapılır ve 
bu ödemeden yararlananlara ayrıca 6245 sayılı 
Harcırah Kanununa göre harcırah ödenmez.

(2)  Birinci fıkrada belirtilen amaçlarla 
yükseköğretim kurumlarına araştırma ve 
geliştirme projeleri karşılığı aktarılan hibe 
niteliğindeki tutarlar, ilgili idarelerin bütçelerine 
gelir kaydedilmeksizin proje adına açılacak özel 
hesaplarda izlenir. Yükseköğretim kurumları 
ve vakıf üniversitelerine aktarılan tutarların 
harcanmasına ve muhasebeleştirilmesine ilişkin 
hususlar Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun 
görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak 
yönetmelikle belirlenir. Bu kapsamda yapılan 
harcamalar 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı 
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

“MADDE 8- (1) Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından sanayi alanındaki 
araştırma, geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilik 
faaliyetleri ile teknolojik gelişmeleri takip 
etmek, desteklemek ve teşvik etmek amacıyla 
sanayi kuruluşları, üniversiteler, araştırma 
merkezleri ve enstitüler ile işbirliği yaparak bu 
kurumların teknolojik araştırma ve geliştirmeye 
aktif katılımını sağlamak amacıyla hazırlanan 
programlara, projelere veya komite/komisyon/
çalışma gruplarına ilişkin hizmetlerde 4/11/1981 
tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 
38 inci maddesine göre öğretim elemanları ve 
diğer kamu görevlileri ile kamu görevlisi olmayan 
alanında uzman diğer kişiler görevlendirilebilir. 
Bu şekilde görevlendirilenler için yapılacak 
harcamalar Bakanlık bütçesinden gerçekleştirilir. 
Bu kapsamda görevlendirilen öğretim elemanları 
ile kamu görevlisi olmayan alanında uzman 
diğer kişilere 2547 sayılı Kanunun 38 inci 
maddesinde öngörülen aylık tutarın beş 
katını aşmamak kaydıyla diğer kanunlardaki 
düzenleme ve kısıtlamalara tabi olmaksızın 
her yıl Bakanlıkça belirlenecek tutar üzerinden 
doğrudan görevlendirilen kişiye ödeme yapılır 
ve bu ödemeden yararlananlara ayrıca 10/2/1954 
tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre 
harcırah ödenmez.

(2) Birinci fıkrada belirtilen amaçlarla 
yükseköğretim kurumlarına araştırma ve 
geliştirme projeleri karşılığı aktarılan hibe 
niteliğindeki tutarlar, ilgili idarelerin bütçelerine 
gelir kaydedilmeksizin proje adına açılacak özel 
hesaplarda izlenir. Yükseköğretim kurumları 
ve vakıf üniversitelerine aktarılan tutarların 
harcanmasına ve muhasebeleştirilmesine ilişkin 
hususlar Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun 
görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak 
yönetmelikle belirlenir. Bu kapsamda yapılan 
harcamalar 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı 
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kapsamında denetlenir. Desteklenen projelerde, 
proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje 
kapsamında görev yapan öğretim elemanlarına 
15.000 gösterge rakamının, yükseköğretim 
kurumlarının teknik hizmetler sınıfında görev 
yapan personele ise 8.000 gösterge rakamının 
memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı 
sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere proje 
sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden 
aylık ödeme yapılabilir. Memur ve diğer kamu 
görevlisi olmamak kaydıyla projede görev yapan 
diğer proje personeline proje sözleşmesinde 
belirlenen tutarlar üzerinden aylık ücret ödenir.

(3)  Bu Kanun ile 2547 sayılı Kanuna göre 
görevlendirileceklerin asli görevlerine ait aylık, 
ücret, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile 
diğer mali ve sosyal hakları ödenmeye devam 
edilir. Bu madde kapsamında görevlendirilen 
öğretim elemanları, 2547 sayılı Kanunun 58 inci 
maddesinde öngörülen ödemelerden aynı usul ve 
esaslar çerçevesinde yararlanır.”

MADDE 19- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 20- Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
kapsamında denetlenir. Desteklenen projelerde, 
proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje 
kapsamında görev yapan öğretim elemanlarına 
15.000 gösterge rakamının, yükseköğretim 
kurumlarının teknik hizmetler sınıfında görev 
yapan personele ise 8.000 gösterge rakamının 
memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı 
sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere proje 
sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden 
aylık ödeme yapılabilir. Memur ve diğer kamu 
görevlisi olmamak kaydıyla projede görev yapan 
diğer proje personeline proje sözleşmesinde 
belirlenen tutarlar üzerinden aylık ücret ödenir.

(3) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile 
2547 sayılı Kanuna göre görevlendirileceklerin 
asli görevlerine ait aylık, ücret, ödenek, her 
türlü zam ve tazminatları ile diğer mali ve sosyal 
hakları ödenmeye devam edilir. Bu madde 
kapsamında görevlendirilen öğretim elemanları, 
2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde 
öngörülen ödemelerden aynı usul ve esaslar 
çerçevesinde yararlanır.”

MADDE 21- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 22- Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.
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