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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bazı Kanunlarda ve  652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmaktadır.
Gereğini arz ederiz.

	 Nazım	Maviş	 Mehmet	Akif	Yılmaz	 Ramazan	Can
 Sinop Kocaeli Kırıkkale
	 Cemal	Taşar	 Burhan	Çakır	 Süleyman	Karaman
 Bitlis Erzincan Erzincan
	 Osman	Ören	 Ziver	Özdemir	 Recep	Özel
 Siirt Batman Isparta
	 İsmail	Güneş	 Ahmet	Salih	Dal	 Mehmet	Sait	Kirazoğlu
 Uşak Kilis Gaziantep
	 Yücel	Menekşe	 Fehmi	Alpay	Özalan	 Arife	Polat	Düzgün
 Nevşehir İzmir Ankara
	 Cumhur	Ünal	 Ahmet	Mücahit	Arınç	 Çiğdem	Koncagül
 Karabük İstanbul Tekirdağ
	 Mücahit	Durmuşoğlu	 Ayşe	Keşir	 Atilla	Ödünç
 Osmaniye Düzce Bursa
	 Atay	Uslu	 İsmail	Bilen	 Mehmet	Ali	Özkan
 Antalya Manisa Manisa
	 Belgin	Uygur	 İbrahim	Aydemir	 Salim	Çivitcioğlu
 Balıkesir Erzurum Çankırı
	 Zafer	Işık	 Zülfü	Demirbağ	 Hüseyin	Şanverdi
 Bursa Elazığ Hatay
	 Pakize	Mutlu	Aydemir	 Cemal	Bekle	 Gülay	Samancı
 Balıkesir İzmir Konya
	 Mehmet	Erdoğan	 Orhan	Erdem	 Erol	Kavuncu
 Gaziantep Konya Çorum
	 Metin	Yavuz	 Ali	Cumhur	Taşkın	 Ceyda	Çetin	Erenler
 Aydın Mersin Kütahya
	 İsmail	Tamer	 Sami	Çakır	 Hacı	Ahmet	Özdemir
 Kayseri Kocaeli Konya
	 Zeynep	Gül	Yılmaz	 Tahir	Akyürek	 Radiye	Sezer	Katırcıoğlu
 Mersin Konya Kocaeli
	 Sabahat	Özgürsoy	Çelik	 Mustafa	Levent	Karahocagil	 Habibe	Öçal
 Hatay Amasya Kahramanmaraş
	 Bekir	Kuvvet	Erim	 Ali	Şahin	 Yusuf	Başer
 Aydın Gaziantep Yozgat
	 Mustafa	Savaş	 Abdullah	Doğru
 Aydın Adana
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2/1963 Esas no’lu kanun teklifine katılıyorum. Gereğini arz ederim.

  17.06.2019
  Ahmet	Zenbilci
  Adana

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bazı Kanunlarda ve  652  Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına dair 

Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.
  18.06.2019
  Ekrem	Çelebi
  Ağrı

TBMM BAŞKANLIĞINA
2/1963 esas nolu Bazı Kanunlarda ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.
Gereğini arz ederim. 

  18.06.2019
  Hasan	Çilez
  Amasya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2/1963 esas numaralı kanun teklifine katılıyorum. 
Gereğini arz ederim. 
  17.06.2019
  Zehra	Taşkesenlioğlu	Ban
  Erzurum

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(2/1963) Bazı Kanunlarda ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum;
Gereğinin yapılmasını arz ederim.

  18.01.2019
  Abdullah	Nejat	Koçer
  Gaziantep
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HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYON
(2/1963)

ESAS Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu  

GENEL GEREKÇE
Hazırlanan Kanun Teklifi ile Millî Eğitim Bakanlığınca yürütülen hizmetlerin çağın ihtiyaçlarına 

uygun, eğitim ve öğretim etkinliklerinin kaliteli, verimli ve yüksek standartlarda sunulabilmesi için 
çeşitli konularda kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Yapılan düzenlemelerle 
çeşitli konulara ilişkin uygulamalarda birlikteliğin sağlanması, yetki ve sorumlulukların tanımlanması, 
kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanımı hedeflenmektedir. Bu kapsamda toplam 8 
kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmaktadır.

Söz konusu değişikliklerle;

- İlkokula başlama yaşıyla ilgili düzenleme yapılmakta ve öğrencilerin gelişim düzeyleri ile 
bireysel özellikleri göz önünde bulundurularak okula başlayabilmesi,

- Gerçek veya tüzel kişiler tarafından açılan yükseköğrenim öğrencilerine yemekli veya yemeksiz 
özel barınma hizmeti veren kurumların açılmasına, işletilmesine ve denetimine yönelik iş ve işlemlerin 
daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığının iznine bağlanması,

- 6764 sayılı Kanunla çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitiminin mesleki eğitim programı adı altında 
zorunlu hâle getirilmesine ilişkin uyum düzenlemelerinin yapılması,

- Eğitim-istihdam bağlantısının güçlendirilmesi, özel sektör tarafından mesleki eğitime doğrudan 
katkı sağlanması ve faaliyet gösterilen alanlarda ihtiyaç duyulan becerilere sahip nitelikli insan 
kaynağının yetiştirilmesi amacıyla mesleki eğitim merkezlerinin organize sanayi bölgesi yönetimlerince 
ve özel sektör tarafından açılabilmesi,

- Engelli vatandaşlarımıza verilen özel eğitim desteğinin kapsamının netleştirilmesi,

- Millî Eğitim Bakanlığında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile Diyanet İşleri Başkanlığında 
görev yapan sözleşmeli personelin kadroya atanabilmeleri için zorunlu hizmet sürelerinin toplamda 4 
yıla düşürülmesi,

- Diğer bazı konularda çeşitli kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesi,

amaçlanmaktadır.
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MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Madde ile, 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna 

Ek Kanunun ek 1 inci maddesinde yükseköğrenim düzeyinde özel barınma hizmeti veren kurumlara 
dair Millî Eğitim Bakanlığına yapılan atıfların, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün bu 
konudaki iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin tecrübelerine istinaden bu Genel Müdürlüğün bağlı 
olduğu Gençlik ve Spor Bakanlığına yapılması amaçlanmaktadır.

Madde 2- Madde ile, 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak yeniden düzenlenmektedir. 
Ayrıca öğrencilerin gelişim düzeylerine göre okula erken başlama veya geç başlama hakkı verilmesine 
ilişkin hususların yönetmelikle düzenlenebilmesine imkân sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 
gelişimi hızlı olan çocukların okula erken başlayabilmesi ile gelişimi yavaş olan çocukların okula geç 
başlayabilmesine imkân tanınmaktadır.

Madde 3- 633 sayılı Kanunun 10/A maddesinin üçüncü fıkrasında, Diyanet İşleri Başkanlığında 
istihdam edilen sözleşmeli personelden dört yıllık çalışma süresini tamamlayanların talepleri hâlinde 
bulundukları yerde Din Hizmetleri Sınıfına ait kadrolara atanacağı ve bu şekilde atananların, aynı yerde 
en az iki yıl daha görev yapacağı hükme bağlanmıştır. Başkanlık personelinin büyük çoğunluğunun köy 
ve mezralar gibi çok küçük yerleşim birimlerinde görev yapmakta olduğu dikkate alındığında, maddede 
geçen zorunlu hizmet sürelerinin üç yıl sözleşmeli, bir yıl da kadrolu olmak üzere toplam dört yıla 
indirilmesinin daha uygun olacağı değerlendirildiğinden söz konusu değişiklik yapılmaktadır.

Madde 4- Madde ile, 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak yeniden düzenlenmektedir. 
Ayrıca öğrencilerin gelişim düzeylerine göre okula erken başlama veya geç başlama hakkı verilmesine 
ilişkin hususların yönetmelikle düzenlenebilmesine imkân sağlanması amaçlanmaktadır. Gelişimi 
hızlı olan çocukların okula erken başlayabilmesi ile gelişimi yavaş olan çocukların okula geç 
başlayabilmesinin önünün açılması amaçlanmaktadır.

Madde 5- 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun ile çıraklık eğitimi, zorunlu eğitim kapsamına 
alınmış, kalfalık ve ustalık eğitimleri dört yıllık meslekî eğitim merkezi programı adı altında 
birleştirilmiştir. Madde ile, meslekî eğitim merkezi programına kayıt şartlarında düzenleme yapılması 
amaçlanmaktadır.

Madde 6- 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun ile çıraklık eğitimi, zorunlu eğitim kapsamına 
alınmış ve kalfalık ve ustalık eğitimleri dört yıllık meslekî eğitim merkezi programı adı altında 
birleştirilmiştir. Meslekî eğitim merkezine kayıtlı öğrenciler 11 inci sınıf sonunda kalfalık, 12 nci sınıf 
sonunda ise ustalık sınavlarına girmektedirler. Ayrıca meslekî eğitim merkezine kayıtlı öğrencilerin 
sigorta primleri 12 nci sınıf sonuna kadar yatırılmaya devam ettirilmektedir. Madde ile bu kapsamda 
uyum düzenlemeleri gerçekleştirilmektedir.

Madde 7- 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun ile çıraklık eğitimi zorunlu eğitim kapsamına 
alınmış ve kalfalık ve ustalık eğitimleri dört yıllık meslekî eğitim merkezi programı adı altında 
birleştirilmiş olup ustalık eğitimi örgün eğitim kapsamına dâhil edildiğinden 3308 sayılı Kanundaki 
ustalık eğitimi yeniden düzenlenmiştir.

Madde 8- 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun ile çıraklık eğitimi zorunlu eğitim kapsamına 
alınmış ve kalfalık, ustalık eğitimleri dört yıllık meslekî eğitim merkezi programı adı altında 
birleştirilmiş olup ustalık eğitimi örgün eğitim kapsamına dâhil edildiğinden madde ile, 3308 sayılı 
Kanunun ustalık eğitimine ilişkin 27 nci maddesinde değişiklik yapılmaktadır.

Madde 9- Madde ile eğitim-istihdam bağlantısının güçlendirilmesi, özel sektör tarafından mesleki 
eğitime doğrudan katkı sağlanması ve faaliyet gösterilen alanlarda ihtiyaç duyulan becerilere sahip 
nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla mesleki eğitim merkezlerinin organize sanayi bölgesi 
yönetimlerince ve özel sektör tarafından açılabilmesi amaçlanmaktadır.
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Madde 10- Milletlerarası özel öğretim kurumlarının yıl içinde açılma zamanları diğer özel öğretim 
kurumlarından farklı olduğu için söz konusu okulların açılış tarihinin düzenleme kapsamı dışında 
tutulması amacıyla maddede değişiklik yapılmaktadır.

Madde 11- Madde ile; gerçeğe aykırı veya yanıltıcı reklam ya da ilan vermesi, reklam veya 
ilanlarda öğrenci resim ya da bilgilerini kullanması durumlarından herhangi birini gerçekleştirmesi 
hâlinde özel eğitim kurumlarının cezai işleme tabi tutulabilmesi amacıyla Ankara 5. Sulh Ceza 
Hâkimliğinin 2018/26 değişik iş nolu kararı doğrultusunda yeniden düzenleme yapılmaktadır.

Madde 12- 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun ek 1 inci 
maddesi hükmü doğrultusunda; özel okul öncesi eğitim, özel ilkokul, ortaokul ve liselere devam eden 
öğrencilere okulun öğrenim süresi kadar eğitim ve öğretim desteği verilmesi için öğrencilerin Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olması şartı bulunmaktadır. Madde ile, Kanunun farklı maddeleri arasında 
birliktelik sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığına ulaşan bilgilerden ve yapılan 
denetimlerden söz konusu okullarda çok sayıda yabancı uyruklu öğrencinin kayıtlı olduğu ve bunların 
okula devam etmedikleri tespit edilmiştir. Bu kapsamda ülkemizde çeşitli sebeplerle bulunan ve 
okula devam etmemesine rağmen bu okullara kayıtları yapılıp, Devlet kaynaklarından haksız kazanç 
sağlanmasının engellenmesi amacıyla madde metninde düzenleme yapılmaktadır.

Madde 13- 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun ek 1 inci maddesi 
kapsamında öğrenciler için verilen eğitim ve öğretim desteğinin gereken şartları karşılayamayan 
kurumlardan tahsil edilmemesi amaçlanmaktadır.

Madde 14- Madde ile özel uzmanlık gerektiren konularda bilgi ve birikimlerinden yararlanılmak 
üzere ÖSYM’de görevlendirilen yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları ile Millî 
Eğitim Bakanlığında görevli öğretmenlere, 2011 yılından itibaren ödenen ve 2018 Aralıkta sona eren 
ek ödeme uygulamasının 2021 Aralık ayı sonuna kadar devam etmesi amaçlanmaktadır.

Madde 15- Madde ile 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinde yükseköğrenim düzeyinde özel 
barınma hizmeti veren kurumlara dair Millî Eğitim Bakanlığına yapılan atıfların, Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel Müdürlüğünün bu konudaki iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin tecrübelerine 
istinaden bu Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Gençlik ve Spor Bakanlığına yapılması amaçlanmaktadır.

Madde 16- Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon 
merkezlerine, bu merkezde hizmet alan birey sayısına göre Bakanlıkça ödeme yapılmaktadır. Madde ile, 
bu ödemelerin sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için yapılması, her engel türüne göre belirlenen 
yaşa kadar eğitim verilmesi ve destek verilecek hastalık türlerinin açıkça yazılarak vatandaşlarımızın 
kapsam dışında kalmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 17- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi uyarınca Millî Eğitim 
Bakanlığında istihdam edilen sözleşmeli öğretmenlerden dört yıllık çalışma süresini tamamlayanların 
talepleri hâlinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanacağı ve bu şekilde atananların, aynı 
yerde en az iki yıl daha görev yapacağı hükme bağlanmıştır. Madde ile söz konusu hizmet süreleri 
öğretim kademelerinin süresi de dikkate alınarak 3+1 yıl olmak üzere toplamda 4 yıl olarak yeniden 
düzenlenmektedir.

Madde 18- Yürürlük maddesidir.

Madde 19- Yürütme maddesidir.
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Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

	 Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi

 Milli	Eğitim,	Kültür,	Gençlik	ve	Spor	Komisyonu 21/6/2019 

	 Esas	No:	2/1963

	 Karar	No:	6

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Sinop Milletvekili Nazım MAVİŞ ve 52 milletvekili tarafından 17/6/2019 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça aynı tarihte esas komisyon olarak Komisyonumuza 
havale edilen 2/1963 esas numaralı “Bazı Kanunlarda ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Komisyonumuzun 20/6/2019 tarihli toplantısında, Kanun 
Teklifinin ilk imza sahibi ile Millî Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı 
ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ile ilgili sendikaların temsilcilerinin katılımlarıyla 
görüşülmüştür.

2/1963 esas numaralı Kanun Teklifi ile;

Ø 66 ay olan ilkokula başlama yaşının 69 ay olarak düzenlenmesi ve öğrencilerin gelişim 
düzeylerine göre okula erken veya geç başlamasına ilişkin hususların ikincil mevzuatla düzenlenmesi,

Ø	Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yükseköğrenim öğrencilerine yemekli veya yemeksiz özel 
barınma hizmeti veren kurumların açılmasına, işletilmesine ve denetimine yönelik iş ve işlemlerin 
Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülmesi,

Ø Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan sözleşmeli personelin kadroya atanabilmeleri ve tayin 
talep edebilmeleri için zorunlu hizmet sürelerinin 6 (4+2) yıldan 4 (3+1) yıla düşürülmesi,

Ø	Millî Eğitim Bakanlığında görev yapan sözleşmeli öğretmenlerin kadrolu pozisyonlara 
atanabilmeleri ve tayin talep edebilmeleri için zorunlu hizmet sürelerinin 6 (4+2) yıldan 4 (3+1) yıla 
düşürülmesi,

Ø Mesleki eğitim merkezi programlarına kayıt şartlarının düzenlenmesi,

Ø Mesleki eğitimde kalfalık ve ustalık için belirlenen çalışma sürelerinin kaldırılması,

Ø Mesleki eğitim merkezlerinin organize sanayi bölgesi yönetimleri veya özel sektör tarafından 
açılabilmesi,

Ø Özel uzmanlık gerektiren konularda bilgi ve birikimlerinden yararlanılmak üzere ÖSYM’de 
görevlendirilen yükseköğretim kuramlarında görevli öğretim elemanları ile Millî Eğitim Bakanlığında 
görevli öğretmenlere, 2011 yılından itibaren ödenen ve 2018’in Aralık ayında sona eren ek ödeme 
uygulamasının 2021’in Aralık ayı sonuna kadar devam ettirilmesi,

Ø	Milletlerarası özel öğretim kuramlarının yıl içinde açılma zamanları diğer özel öğretim 
kuramlarından farklı olduğu için söz konusu okulların açılış tarihinin düzenleme kapsamı dışında 
tutulması,
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Ø Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 2018/26 değişik iş nolu Kararına binaen, özel öğretim 
kuramlarınca gerçeğe aykırı veya yanıltıcı reklam ya da ilan verilmesi, reklam veya ilanlarda öğrenci 
resim ya da bilgilerini kullanması durumlarında özel eğitim kuramlarının cezai işleme tabi tutulmasının 
düzenlenmesi,

Ø	8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı  Özel Öğretim Kuramları Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında 
ödemeleri öğrencilere yapılan eğitim ve öğretim desteğinin, gereken şartları karşılayamayan kurumlardan 
tahsil edilmemesi,

Ø	Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren ve ödemeleri Bakanlıkça yapılmakta 
olan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bireylerin 
yararlanması,

Ø Her engel türüne göre ve belirlenen yaşa kadar eğitim verilmesini sağlamak ve destek verilecek 
hastalık türlerinin açıkça belirlenmesi amacıyla, engellilik oran ve şartlarının yeniden düzenlenmesi,

öngörülmektedir.

Kanun Teklifinin geneli üzerinde yapılan görüşmelerde;

Komisyon Başkanı Prof. Dr. Emrullah İŞLER tarafından;

Ø Kanun Teklifinin yasalaşması durumunda, eğitim alanında yürütülen hizmetlerin çağın 
ihtiyaçlarına uygun, kaliteli, verimli ve yüksek standartlarda sunulabilmesi için çeşitli konularda kanuni 
düzenlemelerin hayata geçirileceği, 

Ø	Kanun Teklifi ile bazı hususlara ilişkin olarak uygulama birliğinin sağlanacağı, yetki ve 
sorumlulukların tanımlanacağı, kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılacağı,

Ø Hâlihazırda Millî Eğitim Bakanlığında olan, tüm kademeler için özel öğrenci yurtlarının 
açılmasına dair izin verme yetkisinin, yükseköğrenim kademesi için Gençlik ve Spor Bakanlığına 
devredileceği,

Ø 66 ay olan ilkokula başlama yaşının üç ay ötelenerek 69 ay olarak değiştirileceği ve öğrencilerin 
gelişim düzeylerine göre okula erken başlama veya okula geç başlama hakkı verilmesinin Millî Eğitim 
Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenleneceği,

Ø Önceki dönemde yürürlüğe giren Kanun ile örgün eğitim kapsamına dâhil edilen çıraklık, kalfalık 
ve ustalık eğitimi gibi mesleki eğitim programlarına kayıt şartları ile ustalık eğitim sınavı şartlarında 
değişiklik yapılacağı,

Ø Eğitim-istihdam bağlantısının daha güçlü hâle getirilmesi, özel sektör tarafından mesleki eğitime 
doğrudan katkı sağlanması ve faaliyet gösterilen alanlarda ihtiyaç duyulan becerilere sahip nitelikli insan 
kaynağının yetiştirilmesi amacıyla mesleki eğitim merkezlerinin organize sanayi bölgesi yönetimlerince 
ve özel sektör tarafından da açılabileceği,

Ø	Milletlerarası okulların ülkemizdeki eğitim-öğretim takvimine bağlı kalmadan kendilerince 
uygun bulunacak bir tarihte açılabilmesine imkân tanınacağı,

Ø Mevcut durumda Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren özel eğitim ve 
rehabilitasyon merkezlerine, bu merkezde hizmet gören birey sayısına göre Bakanlıkça yapılan ödemenin 
sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsayacak şekilde yapılacağı, her engel türüne göre belirlenen 
yaşa kadar eğitim verilmesi ve destek verilecek hastalık türlerinin açıkça yazılarak vatandaşların kapsam 
dışında kalmasının engelleneceği,
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Ø	Millî Eğitim Bakanlığında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile Diyanet İşleri Başkanlığında 
görev yapan sözleşmeli personel için kadroya geçme sürecindeki zorunlu hizmet süresinin 6 yıldan 
toplamda 4 yıla düşürüleceği

ifade edilmiştir.

Kanun Teklifinin ilk imza sahibi Sinop Milletvekili Nazım MAVİŞ tarafından yapılan açıklamalarda;

Ø Kanun Teklifi ile, Millî Eğitim Bakanlığının çeşitli hususlarda ihtiyaç duyduğu alanlarda 
düzenleme yapılacağı ve özellikle meslek eğitimiyle ilgili hususlarda çıkarılan kanunlarla bir uygulama 
birlikteliğinin sağlanacağı, 

Ø Millî Eğitim Bakanlığınca uygulama esnasında tespit edilen, yaş farkından dolayı ortaya çıkan 
fiziksel farklardan kaynaklı problemlerin, temel eğitime başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılması ile 
giderileceği,

Ø Milletlerarası okulların açılması ve ruhsatlandırma süresiyle ilgili düzenlemelerin yapılacağı,

ØKanun Teklifi ile, özel okulların reklam veya ilanlarıyla ilgili kısıtlamaların düzenleneceği,

Ø ÖSYM’nin özellikle sınavların hazırlanması hususunda ihtiyaç duyduğu uzman personelin 
görevlendirilmesiyle ilgili düzenleme yapılacağı,

Ø Millî Eğitim Bakanlığının yetki ve uhdesinde olan yükseköğretim öğrenci yurtlarında sunulan 
yemekli ya da yemeksiz barınma hizmetlerinin; bu alanda deneyim, tecrübe ve birikimi sebebiyle Gençlik 
ve Spor Bakanlığına devredileceği,

Ø Millî Eğitim Bakanlığındaki sözleşmeli öğretmenlerin ve Diyanet İşleri Başkanlığındaki 
sözleşmeli personelin toplamda 6 yıl olan zorunlu hizmet süresinin 4 yıla indirileceği,

Ø Kanun Teklifi ile, çıraklık şartları ile mesleki eğitim merkezlerinin kayıt şartlarının, ustalıkta 19 
yaş sınırının, kalfalık sınavına girme zamanı ile iş tanımında “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” ifadelerinin 
yeniden düzenleneceği,

Ø Özel öğretim yardımları öğrenciye yapılacağından bu yardımların gereken şartları sağlayamayan 
kurumlardan tahsil edilmesini öngören hükmün iptal edileceği

ifade edilmiştir.

Yürütmeyi temsilen Komisyon toplantısına katılan ve Kanun Teklifine ilişkin görüşleri alınan Millî 
Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı İbrahim ER ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı İhsan 
Selim BAYDAŞ tarafından yapılan açıklamalarda;

Ø Yapılması öngörülen değişikliklerin, daha önce yapılan bazı düzenlemeler sonucunda karşılaşılan 
birtakım zorluluklar ve sahadan alınan geri bildirimler doğrultusunda uygulamada karşılaşılan problemlerin 
çözümünü hedeflediği,

Ø Mülga 3797 sayılı Millî Eğitim Teşkilat Kanununda, Kredi ve Yurtlar Kurumunun Millî Eğitim 
Bakanlığının ilgili kuruluşu olduğu, sonrasında Başbakanlığa bağlandığı, şimdi ise Gençlik ve Spor 
Bakanlığına bağlandığı, kendi uhdesinde bulunan Teftiş Kurulunun, Bakanlık Teftiş Kuruluna dönüştüğü 
ve yurtların denetimden yoksunluğunun söz konusu olmadığı,

Ø	66 aylık sürenin çocuğun gelişimine bağlı olarak ilkokula başlama yaşı olarak kabul edebileceği, 
gelişimin her birey için farklı olabileceği, bu bağlamda katı sınırlar belirlemek yerine kanunun cevaz 
verdiği şekilde bir yönetmelikle daha geniş çerçevede çocuğun özgünlüğü ile ihtiyacına bağlı olarak ve 
onun yüksek yararı gözetilerek ilkokula başlama yaş aralığının belirleneceği, 31 Aralık tarihi itibarıyla 72 
ayını doldurmuş olmanın genel çerçeveyi belirlediği,
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Ø	Sahadaki sayısı 17 bin olan sözleşmeli öğretmenlerin dağılımına bakıp atamaların, ihtiyaçlarla 
örtüşecek ve herhangi bir yoksunluk oluşturmayacak şekilde yönetmelikle düzenlenerek yapılacağı

ifade edilmiştir.

Kanun Teklifi üzerinde milletvekilleri tarafından yapılan açıklamalarda;

Ø	Öğretmenler arasında statü temelli ayrımların genel olarak eğitim kurumunu yıprattığı ve 
kadrolu-sözleşmeli ayrımının kaldırılması gerektiği,

Ø	Doğu ve Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerdeki öğretmen ihtiyacından kaynaklı sözleşmeli 
öğretmen uygulamasının yerine, bu bölgelerde çalışan öğretmenlerin çalışma koşullarının iyileştirmesinin 
ve teşvikler verilmesinin daha faydalı olacağı,

Ø	İlkokul yaşındaki çocukların okula başlama yaşının belirlenmesinde pedagojik ve bilimsel 
ölçütlerin dikkate alınması gerektiği,

Ø	Yükseköğretim yurtlarının Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilmesinde ihtiyatlı olunması 
gerektiği ve Millî Eğitim Bakanlığının bu konudaki tecrübesinden faydalanılmasının önemli olduğu,

Ø Yükseköğretim yurtlarının denetim yetkisinin münhasıran Millî Eğitim Bakanlığında kalmasının 
daha yerinde olacağı,

Ø Öğretmenlerin maddi ve manevi çalışma koşullarıyla ilgili sorunlarının ivedilikle çözüme 
kavuşturulması gerektiği,

Ø Kamuda sözleşmeli olarak çalışan tüm personelin kadroya alınmasının çalışma barışına katkı 
sunacağı,

Ø	Çıraklık eğitiminin istihdam boyutu da dikkate alınarak güncel veriler ışığında yeniden ele 
alınması gerektiği,

Ø Çıraklık eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alınarak her meslek için bu sürenin dört yıl olarak 
belirlenmesi ve mesleklere göre çıraklık süresinin meslek kuruluşlarıyla iş birliği ile yeniden belirlenmesi 
gerektiği,

Ø	Günümüzde var olan teknolojik değişimler ışığında, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun ilgili 
maddelerinde değişiklikler yapmak yerine, mesleki eğitimde taraf olan tüm paydaşların katılımıyla bir 
Mesleki Eğitimi Geliştirme Kanununun hazırlanıp uygulamaya geçirilmesi gerektiği,

Ø Çıraklıkta, 9’uncu sınıftaki öğrenciye %30, 10’uncu sınıftakine %40, 11’inci sınıftakine %50, 
12’nci sınıftakine %100 oranlarında asgari ücret verilmesi gerektiği,

Ø	Anadolu liselerini bitirmiş öğrencilerin, mesleki teknik eğitimlerin gerekli derslerinin sınavlarını 
vererek ve atölye derslerini tamamlayarak bu diplomaları da almalarının sağlanması gerektiği,

Ø Doğu ve Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerde öğretmenin kalma süresinin arttırılması ile 
öğrencilerin mağduriyetinin giderildiği, bu yüzden de bu uygulamanın esnetilmekle birlikte devamının 
önemli olduğu,

Ø Kanun Teklifi ile ortaöğretim ve yükseköğretim arasında yurtların işletilmesinde var olan yetki 
kargaşasının giderileceği ve önemli bir kamu hizmetinde etkinlik ve kalitenin artacağı,

Ø Kanun teklifi ile mesleki eğitimde daha verimli ve esnek bir modele geçileceği

ifade edilmiştir.

Kanun Teklifinin geneli üzerinde yapılan görüşmelerin tamamlanmasını müteakip, maddeleri 
üzerinde görüşmelere geçilmesi kabul edilmiştir.
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Kanun Teklifinin;
Ø Çerçeve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 nci maddeleri görüşülerek aynen 

kabul edilmiştir.
Ø Çerçeve 17 nci maddeden sonra gelmek üzere yeni bir madde ihdas edildiğinden, 18 inci ve 19 

uncu maddeleri, 19 uncu ve 20 nci maddeler olarak teselsül ettirilerek aynen kabul edilmiştir.
Ayrıca oluşturulacak metnin kanun dili ve tekniğine uygunluğunun sağlanması amacıyla 

Komisyonumuza redaksiyon yetkisi verilmesi hususu oya sunulmuş ve kabul edilmiştir. Kanun Teklifinin 
tamamı, değiştirilen madde dâhil olmak üzere, tereddütleri gidermek ve anlamı netleştirmek amacıyla 
terim ve ibareler, kanun dili ve tekniği bakımından gözden geçirilmiş ve metinde redaksiyon mahiyetinde 
ekleme ve değişiklikler yapılmıştır.

İçtüzüğün 45 inci maddesi uyarınca, Kanun Teklifinin Genel Kuruldaki görüşmelerinde Komisyonun 
temsil edilmesi amacıyla Konya Milletvekili Orhan ERDEM, Sinop Milletvekili Nazım MAVİŞ ve 
Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif YILMAZ özel sözcüler olarak seçilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
 
 Başkan Başkanvekili Sözcü
	 Emrullah	İşler	 Kamil	Aydın	 Orhan	Erdem
 Ankara Erzurum Konya
   (Bu raporun özel sözcüsü)
 Kâtip Üye Üye
	 Nazım	Maviş	 İsmail	Koncuk	 Hasan	Çilez
 Sinop Adana Amasya
 (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhi ektedir)
 Üye Üye Üye
	 Şenol	Sunat	 Yıldırım	Kaya	 Zeynep	Yıldız
 Ankara Ankara Ankara
 (Muhalefet şerhi ektedir) (Muhalefet şerhi ektedir)
 Üye Üye Üye
	 Kemal	Bülbül	 Cemal	Taşar	 Serkan	Topal
 Antalya Bitlis Hatay
 (Muhalefet şerhi ektedir)  (Muhalefet şerhi ektedir)
 Üye Üye Üye
	 Yaşar	Karadağ	 Ahmet	Mücahit	Arınç	 Fehmi	Alpay	Özalan
 Iğdır İstanbul İzmir
 Üye Üye Üye
	 Habibe	Öçal	 Mehmet	Akif	Yılmaz	 Hacı	Ahmet	Özdemir
 Kahramanmaraş Kocaeli Konya

  (Bu raporun özel sözcüsü)
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 Üye Üye Üye
	 Suat	Özcan	 Mustafa	Adıgüzel	 Osman	Ören
 Muğla Ordu Siirt
 (Muhalefet şerhi ektedir) (Muhalefet şerhi ektedir)
  Üye
  Özcan	Özel
  Yalova
  (Muhalefet şerhi ektedir)
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	 Yıldırım	Kaya	 Serkan	Topal	 Suat	Özcan
 Ankara Hatay Muğla

	 Mustafa	Adıgüzel	 Özcan	Özel
 Ordu Yalova
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	 	 	 Kemal	Bülbül
   Antalya
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	 İsmail	Koncuk	 Şenol	Sunat
 Adana Ankara
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(Sinop Milletvekili Nazım Maviş ile 
52 Milletvekilinin Teklifi)

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

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

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

SİNOP MİLLETVEKİLİ NAZIM MAVİŞ İLE 
52 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

BAZI KANUNLARDA VE 652 SAYILI KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı 
Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri 
Hakkındaki Kanuna Ek Kanunun 1 inci maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, dördüncü 
fıkrasında yer alan “Millî Eğitim Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri” ibaresi “Özel Barınma 
Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler” 
şeklinde değiştirilmiş, fıkranın ikinci cümlesine 
“nitelikleri” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik 
ve Spor Bakanlığınca çıkarılan” ibaresi eklenmiş 
ve yedinci fıkrasında yer alan “ilgili milli eğitim 
müdürlüğüne” ibaresi “ilgisine göre milli eğitim 
müdürlüğü veya gençlik ve spor il müdürlüğüne” 
şeklinde değiştirilmiştir.

“Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yemekli 
ve yemeksiz öğrenci yurtları ve buna benzer 
kurumlar açılması ve işletilmesi ortaokul ve 
ortaöğrenim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığının, 
yükseköğrenim düzeyinde Gençlik ve Spor 
Bakanlığının iznine bağlıdır. İlgili Bakanlıklar 
bu yurt ve kurumları tespit edeceği esaslara göre 
denetler.”

MADDE 2- 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı 
İlköğretim ve Eğitim Kanununun 3 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- Mecburi ilköğretim çağı, 6-14 
yaş grubundaki çocukları kapsar. İlkokulların 
birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 72 
ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ancak 
çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula 
erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili 
hususlar yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 3- 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 10/A maddesinin üçüncü 
fıkrasında yer alan “dört” ibareleri “üç” şeklinde 
ve “iki” ibaresi “bir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 1- 24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı 
Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri 
Hakkındaki Kanuna Ek Kanunun 1 inci maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, dördüncü 
fıkrasında yer alan “Millî Eğitim Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri” ibaresi “Özel Barınma 
Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler” 
şeklinde değiştirilmiş, fıkranın ikinci cümlesine 
“nitelikleri” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“ilgisine göre Millî Eğitim Bakanlığı veya Gençlik 
ve Spor Bakanlığınca çıkarılan” ibaresi eklenmiş 
ve yedinci fıkrasında yer alan “ilgili milli eğitim 
müdürlüğüne” ibaresi “ilgisine göre millî eğitim 
müdürlüğü veya gençlik ve spor il müdürlüğüne” 
şeklinde değiştirilmiştir.

“Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yemekli 
ve yemeksiz öğrenci yurtları ve buna benzer 
kurumlar açılması ve işletilmesi ortaokul ve 
ortaöğrenim düzeyinde Millî Eğitim Bakanlığının, 
yükseköğrenim düzeyinde Gençlik ve Spor 
Bakanlığının iznine bağlıdır. İlgili Bakanlıklar bu 
yurt ve kurumları tespit edecekleri esaslara göre 
denetler.”

MADDE 2- 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı 
İlköğretim ve Eğitim Kanununun 3 üncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- Mecburi ilköğretim çağı, 6-14 
yaş grubundaki çocukları kapsar. İlkokulların 
birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 72 
ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ancak 
çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula 
erken başlaması veya kaydının ertelenmesi ile 
ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 3- 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 10/A maddesinin üçüncü 
fıkrasında yer alan “dört” ibareleri “üç” şeklinde 
ve “iki” ibaresi “bir” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 4- 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı 
Millî Eğitim Temel Kanununun 22 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22- Mecburi ilköğretim çağı, 6-14 
yaş grubundaki çocukları kapsar. İlkokulların 
birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 72 
ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ancak 
çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula 
erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili 
hususlar yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 5- 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı 
Mesleki Eğitim Kanununun 10 uncu maddesi 
başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mesleki eğitim merkezi programına 
çıraklık kayıt şartları

MADDE 10- Mesleki eğitim merkezi 
programına çırak öğrenci olarak kayıt olabilmek 
için aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az ortaokul veya imam-hatip 
ortaokulu mezunu olmak.

b) Bünyesi ve sağlık durumu gireceği 
mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işler veya özellik 
arz eden mesleklere alınacak çırakların öğrenim 
ve yaş durumu, ilgili kuruluşların görüşü alınarak 
Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 6- 3308 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları yürürlükten 
kaldırılmıştır.

MADDE 7- 3308 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kursları” 
ibaresi madde metninden çıkarılmış, ikinci 
fıkrasında yer alan “Bu kursların kapsam ve 
süreleri Mesleki Eğitim Kurulunun görüşü 
alınarak” ibaresi “Bu eğitimin kapsam ve 
süreleri” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası 
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- 3308 sayılı Kanunun 28 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer 
alan “mesleklerin özelliğine göre Bakanlıkça 

MADDE 4- 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı 
Millî Eğitim Temel Kanununun 22 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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yaş grubundaki çocukları kapsar. İlkokulların 
birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 72 
ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ancak 
çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula 
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MADDE 6- 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı 
Mesleki Eğitim Kanununun 16 ncı maddesinin 
ikinci ve dördüncü fıkraları yürürlükten 
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MADDE 7- 3308 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kursları” 
ibaresi madde metninden çıkarılmış, ikinci 
fıkrasında yer alan “Bu kursların kapsam ve 
süreleri Mesleki Eğitim Kurulunun görüşü 
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süreleri” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası 
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belirlenecek süre kadar çalışmış ve ustalık eğitimi 
kurslarını” ibaresi “ustalık eğitimini” şeklinde 
değiştirilmiştir.

MADDE 9- 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı 
Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “sosyal 
etkinlik merkezleri” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “, mesleki eğitim merkezleri” ibaresi 
ve fıkraya (p) bendinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki bent eklenmiştir.

“r) Mesleki eğitim merkezi: Çıraklık, 
kalfalık ve ustalık eğitimi ile mesleki ve teknik 
kurs programlarının uygulandığı özel öğretim 
kurumunu,”

MADDE 10- 5580 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bu 
Kanun kapsamındaki” ibaresi “Milletlerarası özel 
öğretim kurumları hariç bu Kanun kapsamındaki” 
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- 5580 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

“b) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı reklam ya 
da ilan vermesi, reklam veya ilanlarda öğrenci 
resim ya da bilgilerini kullanması,”

MADDE 12- 5580 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına 
“mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim 
gören” ibarelerinden sonra gelmek üzere “Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 13- 5580 sayılı Kanunun ek 1 inci 
maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “eğitim 
ve öğretim desteği,” ibaresi madde metninden 
çıkarılmıştır.

MADDE 14- 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri 
Hakkında Kanuna geçici 2 nci maddesinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) 4 sayılı  Bakanlıklara 
Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar 
ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı 
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 

belirlenecek süre kadar çalışmış ve ustalık eğitimi 
kurslarını” ibaresi “ustalık eğitimini” şeklinde 
değiştirilmiştir.

MADDE 9- 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı 
Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 nci 
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ve fıkraya (p) bendinden sonra gelmek üzere 
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şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- 5580 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

“b) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı reklam ya 
da ilan vermesi, reklam veya ilanlarda öğrenci 
resim ya da bilgilerini kullanması,”

MADDE 12- 5580 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına 
“mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim 
gören” ibarelerinden sonra gelmek üzere “Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 13- 5580 sayılı Kanunun ek 1 inci 
maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “eğitim 
ve öğretim desteği,” ibaresi madde metninden 
çıkarılmıştır.

MADDE 14- 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri 
Hakkında Kanuna geçici 2 nci maddesinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) 15/7/2018 tarihli 
ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan              
4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve 
Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı 
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350 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 
sayısı onu geçmemek üzere Başkanlıkta soru 
hazırlamak üzere görevlendirilen yükseköğretim 
kurumlarında görevli öğretim elemanları ile 
Millî Eğitim Bakanlığında görevli öğretmenlere 
31/12/2021 tarihine kadar, (40.000) gösterge 
rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı 
sonucu bulunacak miktarı geçmeyecek tutarda 
her ay ek ödeme yapılabilir. Ek ödemenin tutarı 
ile usul ve esasları Cumhurbaşkanınca belirlenir.”

MADDE 15- 25/8/2011 tarihli ve 652 
sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar 
ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinde 
yer alan “Milli Eğitim Bakanlığınca” ibaresi 
“ortaokul ve ortaöğrenim düzeyinde Millî Eğitim 
Bakanlığınca, yükseköğrenim düzeyinde Gençlik 
ve Spor Bakanlığınca” şeklinde ve “Bakanlık bu 
yetkisini” ibaresi “Bakanlıklar bu yetkilerini” 
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- 652 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 43 üncü maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “sağlık kurulu raporuyla 
asgarî % 20 oranında engelli olduğu” ibaresi 
“Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu 
Raporuyla asgari %20 oranında engelli olduğu, 
18 yaş altı çocukların Çocuklar İçin Özel 
Gereksinim Raporu ile özel gereksinimi olduğu” 
şeklinde, “dil-konuşma, spastik, zihinsel, 
ortopedik veya ruhsal engelli” ibaresi “zihinsel, 
bedensel yetersizliği olan bireyler ile dil ve 
konuşma, özel öğrenme güçlüğü, otizm spektrum 
bozukluğu olan bireylerden ilgili destek eğitim 
programında belirtilen yaşlardaki Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı” şeklinde ve “Çalışma, 
Sosyal Hizmetler ve Aile” ibaresi “Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- 652 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin ek 4 üncü maddesinin üçüncü 
fıkrasında yer alan “dört” ibareleri “üç” şeklinde 
ve “iki” ibaresi “bir” şeklinde değiştirilmiştir.

Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 
350 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 
sayısı onu geçmemek üzere Başkanlıkta soru 
hazırlamak üzere görevlendirilen yükseköğretim 
kurumlarında görevli öğretim elemanları ile 
Milli Eğitim Bakanlığında görevli öğretmenlere 
31/12/2021 tarihine kadar, (40.000) gösterge 
rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı 
sonucu bulunacak miktarı geçmeyecek tutarda 
her ay ek ödeme yapılabilir. Ek ödemenin tutarı 
ile usul ve esasları Cumhurbaşkanınca belirlenir.”

MADDE 15- 25/8/2011 tarihli ve 652 
sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar 
ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinde 
yer alan “Milli Eğitim Bakanlığınca” ibaresi 
“ortaokul ve ortaöğrenim düzeyinde Milli Eğitim 
Bakanlığınca, yükseköğrenim düzeyinde Gençlik 
ve Spor Bakanlığınca” şeklinde ve “Bakanlık bu 
yetkisini” ibaresi “Bakanlıklar bu yetkilerini” 
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- 652 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 43 üncü maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “sağlık kurulu raporuyla 
asgarî %20 oranında engelli olduğu” ibaresi 
“Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu 
Raporuyla asgarî %20 oranında engelli olduğu, 
18 yaş altı çocukların Çocuklar İçin Özel 
Gereksinim Raporu ile özel gereksinimi olduğu” 
şeklinde, “dil-konuşma, spastik, zihinsel, 
ortopedik veya ruhsal engelli” ibaresi “zihinsel, 
bedensel yetersizliği olan bireyler ile dil ve 
konuşma, özel öğrenme güçlüğü, otizm spektrum 
bozukluğu olan bireylerden ilgili destek eğitim 
programında belirtilen yaşlardaki Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı” şeklinde ve “Çalışma, 
Sosyal Hizmetler ve Aile” ibaresi “Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- 652 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin ek 4 üncü maddesinin üçüncü 
fıkrasında yer alan “dört” ibareleri “üç” şeklinde 
ve “iki” ibaresi “bir” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 18- 11/10/2011 tarihli ve 663 
sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A 
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “dört” 
ibaresi “üç” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer 
alan “dört” ibaresi “üç” şeklinde ve “iki” ibaresi 
“bir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 20- Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.

MADDE 18- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 19- Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.
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