T.C.
ADALET BAKANLIĞI
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YARGI MEVZUATI BÜLTENİ
Bültenin Kapsadığı Tarihler
04 – 16 Ağustos 2008

Yayımlandığı Tarih
17 Ağustos 2008

Sayı
380

İÇİNDEKİLER
-

-

-

-

23/7/2008 Tarih ve 5791 Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve
İşleyişi Hakkında Kanun ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
(R.G. 6 Ağustos 2008 – 26959)
27/7/2008 Tarih ve 5793 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(R.G. 6 Ağustos 2008 – 26959)
30/7/2008 Tarih ve 5794 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(R.G. 6 Ağustos 2008 – 26959)
31/7/2008 Tarih ve 5798 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(R.G. 13 Ağustos 2008 – 26966)
31/7/2008 Tarih ve 5800 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları
Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(R.G. 13 Ağustos 2008 – 26966)
31/7/2008 Tarih ve 5802 Sayılı Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare
Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya
Belediye Veya Hususi İdarelere Aid Daire ve Müesseseler Arasındaki
İhtilafların Tahkim Yolile Halli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca
Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin 2008/14012 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
(R.G. 16 Ağustos 2008 – 26969 Mükerrer)
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından Atama Kararı
(R.G. 8 Ağustos 2008 – 26961)
Bayındırlık ve İskân Bakanlığından Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti ve Kat
İrtifakı Tesisine Dair Yönetmelik
(R.G. 16 Ağustos 2008 – 26969)
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan Nisan 2008 Dönemi Sonuna Kadar
Sürelerini Bitirip, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Yükseltilmelerine
Karar Verilen Adli Yargı Hâkim, Cumhuriyet Başsavcı ile Savcıları ve İdari
Yargı Hâkimlerine Ait Sıra Defteri
(R.G. 9 Ağustos
2008 – 26962)
Başbakanlıktan “Banka Promosyonları” Konulu 2008/18 Sayılı Genelge

-

-

(R.G. 5 Ağustos 2008 – 26958)
Başbakanlıktan “2008 Enerji Verimliliği Yılı” Konulu 2008/19 Sayılı
Genelge
(R.G. 13 Ağustos 2008 – 26966)
Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden 1 Adet Karar
(R.G. 12 Ağustos 2008 – 26965)
Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden 1 Adet Karar
(R.G. 12 Ağustos 2008 – 26965)
İnsan Hakları Mahkemesi Kararı (Mehmet Kanat/Türkiye Davası)
Türkiye İş Kurumundan 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci
Maddesine ve 4857 Sayılı İş Kanununun 108 inci Maddesine İstinaden
Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ
(R.G. 6 Ağustos 2008 – 26959)
Maliye Bakanlığı ve Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun Tütün
Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrol Denetimi Esaslarına İlişkin Genel
Tebliği Seri No: 1
(R.G. 8 Ağustos 2008 – 26961)
Adalet Bakanlığından İlân
(R.G. 13 Ağustos 2008 – 26966)
Türkiye Cumhuriyeti Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Disiplin
Amirliğinden İlân
(R.G. 16 Ağustos 2008 – 26969)
Adalet Bakanlığından 3 Adet İlân
(R.G. 16 Ağustos 2008 – 26969)

Kanunlar
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA KANUN
İLE HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kanun No. 5791
Kabul Tarihi: 23/7/2008
MADDE 1 – 12/6/1979 tarihli ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve
İşleyişi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümüne, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ile Danıştay
Genel Kurulunca kendi daire başkan ve üyeleri arasından; Askerî Yüksek İdare Mahkemesi
Genel Kurulunca da askerî hâkim sınıfından olan daire başkan ve üyeleri arasından ikişer asıl,
ikişer yedek üye seçilir.
Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümüne, Yargıtay Ceza Genel Kurulu ile Askerî
Yargıtay Genel Kurulunca kendi daire başkan ve üyeleri arasından üçer asıl, üçer yedek üye
seçilir."

MADDE 2 – 2247 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"Yönetim ve temsil
MADDE 3 – Uyuşmazlık Mahkemesinin yönetimi ve temsili Başkana aittir.
Başkanlığın boş veya Başkanın özürlü veya izinli olması hâllerinde Başkana ait görev
ve yetkiler, Anayasa Mahkemesince kendi asıl ve yedek üyeleri arasından seçilip
görevlendirilen Başkanvekili tarafından yerine getirilir ve kullanılır."
MADDE 3 – 2247 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"Görev süresi, hesaplanması ve seçimlerin zamanı
MADDE 4 – Uyuşmazlık Mahkemesinin Başkanı, Başkanvekili ve üyeleri dört yıl için
seçilir. Dört yılın hesabında göreve başlama tarihi esas alınır.
Görev süresi dolacak olanların yerine, bu sürenin sona ereceği tarihten önceki iki ay
içinde; yaş haddi nedeniyle emeklilik halinde ilgilinin emekliye ayrılacağı tarihten önceki iki
ay içinde; görev süresi dolmadan boşalan yerlere ise boşalma tarihinden itibaren iki ay içinde
seçim yapılır.
Görev süresi bitenler yeniden seçilebilirler."
MADDE 4 – 2247 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"Yargı mercii, itiraz dilekçesi üzerine verdiği itirazı ret kararını kaldırarak görevsizlik
kararı vermediği takdirde; yetkili makama sunulmak üzere kendisine verilen dilekçeyi, alınan
cevabı ve görevsizlik itirazının reddine ilişkin kararını, dava dosyası muhtevasının onaylı
örnekleriyle birlikte uyuşmazlık çıkarma isteminde bulunmaya yetkili makama gönderir."
MADDE 5 – 2247 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Uyuşmazlık çıkarma konusundaki dilekçe ile ekleri kendisine ulaşan yetkili makam,
gerekirse dilekçedeki veya eklerindeki eksiklikleri tamamlattıktan sonra, uyuşmazlık
çıkarmaya yer olmadığı sonucuna varırsa veya yapılan başvuruda 12 nci maddenin birinci
fıkrasında öngörülen sürenin geçirilmiş olduğunu tespit ederse, istemin reddine karar verir."
"Bu takdirde ilgili yargı mercii, 18 inci maddede öngörüldüğü şekilde davanın görülmesini
geri bırakır."
MADDE 6 – 2247 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 15 – Olumsuz görev uyuşmazlıklarında dava dosyaları, son görevsizlik
kararını veren yargı merciince, bu kararın kesinleşmesinden sonra, ceza davalarında doğrudan
doğruya diğer davalarda ise taraflardan birinin istemi üzerine, ilk görevsizlik kararını veren
yargı merciine ait dava dosyası da temin edilerek Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilir ve
görevli yargı merciinin belirlenmesi istenir."
MADDE 7 – 2247 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Olumlu görev uyuşmazlığının giderilmesini isteyen taraflardan birinin, ceza
davalarında ise ayrıca ilgili makamların, taraf sayısından iki fazla düzenleyeceği dilekçe ile
başvurduğu yargı mercii;
a) Dilekçelerden birini ve varsa eklerini yazı ile diğer yargı merciine derhal iletir ve
dava dosyasının kendisine gönderilmesini ister.
b) Diğer dilekçeler ve varsa eklerini, yedi gün içinde cevabını bildirmesi için karşı
tarafa ve ilgili makamlara tebliğ eder. Tebligat yapılan taraf veya ilgili makam, süresi içinde
bu yargı merciine cevabını bildirmezse, cevap vermekten vazgeçmiş sayılır.
c) Dilekçeyi, alınan cevapları ve varsa ekleri ile dava dosyalarını, Uyuşmazlık
Mahkemesine gönderir ve görevli yargı merciinin belirlenmesini ister."
"Bu takdirde her iki yargı mercii de, 18 inci maddede öngörüldüğü şekilde davanın
görülmesini geri bırakır."
MADDE 8 – 2247 sayılı Kanunun 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"12, 13 ve 17 nci maddelerde yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına
rastlarsa bu süreler, çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi
gün uzamış sayılır."
MADDE 9 – 2247 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"Yargı merciince, önceki görevsizlik kararına ilişkin dava dosyası da temin edilerek,
gerekçeli başvuru kararı ile birlikte dava dosyaları Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilir."
MADDE 10 – 2247 sayılı Kanunun 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 38 – Başkanın mazereti halinde yerine başkanlık edene bu sürelerin içinde
kaldığı her ay itibariyle, toplantıya katılan başsavcılar ile asıl ve yedek üyelere, toplantı
yapılan ay itibariyle, aylık ve ödeneklerinden ayrı olarak 7500 gösterge rakamının memur
aylıklarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda ödenek verilir.
Toplantıya başsavcılar yerine katılan savcılara, toplantı yapılan ay itibariyle;
Uyuşmazlık Mahkemesinin raportörlerine ise her ay olmak üzere, aylık ve ödeneklerinden
ayrı olarak 3500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı
sonucu bulunacak miktarda ödenek verilir.
Bu ödenekler, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulamaz."
MADDE 11 – 2247 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 6 – Mevcut üyelerin görevleri, seçildikleri tarihten itibaren dört
yıllık süre bitinceye kadar devam eder."
MADDE 12 – 13/5/1981 tarihli ve 2461 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Kanununun 1 inci maddesi ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer
alan "üyeleri ile Uyuşmazlık Mahkemesinin askerî yargı dışından gelen" ibareleri madde
metninden çıkartılmıştır.
MADDE 13 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
5/8/2008
[R.G. 6 Ağustos 2008 – 26959]
—— • ——

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 5793
Kabul Tarihi: 24/7/2008
MADDE 1 – 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa aşağıdaki ek
madde eklenmiştir.
"EK MADDE 37 – Kurum tarafından sayısı sınırlandırılarak, ulusal çapta, kamuya açık
mobil telekomünikasyon hizmeti sunmak üzere;
a) Yetkilendirilen işletmeciler, süresinde ödenmeyen bedeller için abonelerine tahakkuk
ettirdikleri gecikme faizi ile vasıtalı vergiler, harç ve resim gibi malî yükümlülükler ve
raporlama amacıyla muhasebeleştirdikleri tahakkuk tutarları hariç olmak üzere, aylık brüt
satışlarının yüzde 15’ini,
b) Yetkilendirilen işletmecilerin şebekeleri üzerinden telekomünikasyon hizmeti sunan
diğer işletmeciler, süresinde ödenmeyen bedeller için abonelerine tahakkuk ettirdikleri
gecikme faizi ile vasıtalı vergiler, harç ve resim gibi malî yükümlülükler ve raporlama
amacıyla muhasebeleştirdikleri tahakkuk tutarları hariç olmak üzere, bu şebekeler üzerinden
sundukları hizmetlerden elde ettikleri aylık brüt satışlarının yüzde 15’ini,

hazine payı olarak öderler.
Aylık dönemler itibarıyla hesaplanan paylar, ilgili olduğu ayı izleyen ayın yirminci
günü akşamına kadar Hazine Müsteşarlığının ilgili hesabına ödenir. Bu süre içinde
ödenmeyen Hazine payları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Süresinde ödenmeyen paylara, vade tarihinden
ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme
zammı uygulanır.
Brüt satışlardan maksat, işletmecinin faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da
hizmetler karşılığında alınan veya tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsayan ve gelir
tablosu hesaplarından "60. Brüt Satışlar" hesabına kaydedilen tutarlardır.
Hazine Müsteşarlığı; Hazine payı ödemekle yükümlü işletmecilerden açıklama isteme
ve her türlü bilgi ve belgeyi talep etme hakkına sahip olduğu gibi, lisans ve kanundan doğan
yükümlülüklerin yerine getirilmesi konularında istemde bulunabilir. Hazine Müsteşarlığı, söz
konusu işletmeciler ile bunların distribütörleri ve bayileri nezdinde bilgi sistemleri dahil her
türlü inceleme ve denetim yapmaya yetkilidir.
Kurum tarafından sayısı sınırlandırılarak, ulusal çapta, kamuya açık mobil
telekomünikasyon hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen işletmecilerin şebekeleri üzerinden
telekomünikasyon hizmeti sunan diğer işletmecilerin; Hazine payını, yetkilendirme tarihinden
itibaren her bir yıllık süre içinde üç defa süresinde ödememesi halinde, yapılmayan üçüncü
ödemenin vadesinin bitimini müteakip Hazine Müsteşarlığının bildirimi üzerine,
yetkilendirmesi bir ay içinde iptal edilir."
MADDE 2 – 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
Kanununun 148 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Ancak, her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü rütbe terfii veya rütbe kıdemliliği
onanan subay ve astsubaylara rütbe terfii veya rütbe kıdemliliğinin onaylandığı tarihten
itibaren, takip eden aybaşına kadar olan döneme ait aylık farkları kıst olarak ödenir."
MADDE 3 – 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 51 inci
maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazların Milli Eğitim
Bakanlığı ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi
ve Kontrol Kanununun 46 ncı maddesine bağlı olmaksızın satışına Maliye Bakanı yetkilidir.
Ayrıca bu taşınmazlardan Milli Eğitim Bakanlığınca uygun görülenler, Maliye Bakanlığı
tarafından, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
hükümleri çerçevesinde özelleştirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilir.
Bunun üzerine söz konusu taşınmazlar Özelleştirme Yüksek Kurulunca özelleştirme kapsam
ve programına alınır. Özelleştirme uygulamasına ilişkin iş ve işlemler 4046 sayılı Kanuna
göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yürütülür.
4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde taşınmazların özelleştirilmesi sonucu elde
edilecek gelirler, özelleştirme giderleri düşüldükten sonra Hazineye aktarılır. Bu taşınmazların
satışından elde edilen gelirleri, bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer
yandan ihtiyaç duyulan yerlerde okul yapımı ve onarımı amacıyla kullanılmak üzere Milli
Eğitim Bakanlığı bütçesine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Sermaye ödenekleri
yılı yatırım programıyla ilişkilendirilir."
MADDE 4 – 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci
maddesinin (a) fıkrasının dördüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Her eğitim-öğretim, araştırma veya uygulama birimi veya bölümü ile ilgili öğretim
elemanlarının katkısıyla toplanan döner sermaye gayrisafi hasılatının en az yüzde 35'i o
kuruluş veya birimin araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına ayrılır. Kalan kısmı ise
üniversite yönetim kurulunun belirleyeceği oranlar çerçevesinde bağlı bulunduğu
üniversitenin bilimsel araştırma projeleri ile döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte,
enstitü, yüksek okul, konservatuar ile uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim
elemanları ve aynı birimlerde görevli 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununa tâbi personel (döner sermaye işletme müdürlüğü ve döner sermaye saymanlık
personeli dahil) ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre sözleşmeli olarak
çalışan personel arasında katkıları da dikkate alınmak suretiyle paylaştırılır. Öğretim üyeleri
ile Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sağlık,
teknik ve sanatla ilgili birimlerde görevli öğretim elemanlarına döner sermayeden bir ayda
ayrılacak payın tutarı, bunların bir ayda alacakları aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme,
ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı
hariç) toplamının yüzde 200’ünü, diğer öğretim elemanları ile 657 sayılı Kanuna tâbi personel
için ise yüzde 100'ünü geçemez. Bu oran; tıp ve diş hekimliği fakülteleri uygulama ve
araştırma merkezlerinde (hastaneler dahil) görev yapan 657 sayılı Kanuna tâbi personelden
başhemşire için yüzde 200, diğerleri için yüzde 150, işin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak
yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, kemik iliği
nakil ünitesi ve acil serviste çalışan sağlık personeli için yüzde 200 olarak uygulanabilir.
Sözleşmeli personele yapılacak ödeme tutarı, sözleşmeli personelin çalıştığı birim ve
bulunduğu pozisyon unvanı itibariyle aynı veya benzer unvanlı memur kadrosunda çalışan,
hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personel dikkate alınarak belirlenir. Emsali
bulunmayan sözleşmeli personele yapılacak ödeme tutarı ise brüt sözleşme ücretlerinin yüzde
25’ini geçemez. Rektörler ve rektör yardımcıları, üniversite veya yüksek teknoloji
enstitülerindeki döner sermaye gelirinin elde edildiği birimlerin birinden katkılarına
bakılmaksızın bu maddedeki esaslara göre her ay pay alabilirler ve bunlara bir ayda
ödenebilecek pay, bir ayda alacakları aylık (ek gösterge dahil), ödenek (geliştirme ödeneği
hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatları hariç) toplamının iki katını
geçemez. Öğretim üyelerine saat 14.00’den sonra döner sermayeye yaptıkları doğrudan gelir
getirici katkılarından dolayı ilave olarak, almakta oldukları aylık (ek gösterge dahil), ödenek
(geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatları hariç)
toplamının on katına kadar pay verilebilir. Rektör ve rektör yardımcıları ile bu kapsamdaki
gelirin elde edildiği fakültelerin dekan ve dekan yardımcıları ile başhekim ve başhekim
yardımcılarına doğrudan gelir getirici katkılarına bakılmaksızın bu kapsamda elde edilen
gelirlerden karşılanmak üzere, bir ayda alacakları aylık (ek gösterge dahil), ödenek (geliştirme
ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatları hariç) toplamının
yüzde 10’una kadar ayrıca pay verilebilir. Bu fıkra uyarınca 2914 sayılı Yükseköğretim
Personel Kanununa tabi personele yapılan ödemeler, 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunun 5 inci
maddesinin (c) fıkrası ile 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal
Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi hükümlerinin
uygulanmasında dikkate alınmaz."
MADDE 5 – 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 106 ncı
maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Ancak, hakim ve savcı adaylarına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci
maddesinde öngörülen taban aylığının ödenmesine devam olunur."
MADDE 6 – 24/5/1983 tarihli ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak
Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasına
aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
anılan maddenin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak geçen hizmet sürelerine karşılık emekli ikramiyesi
ödenebilmesi için, iş sözleşmesinin İş Kanunu hükümlerine göre kıdem tazminatı ödenmesini
gerektirecek şekilde sona ermiş olması; sözleşmeli personel olarak geçen sürelere karşılık
olarak emekli ikramiyesi ödenebilmesi için de, hizmet sözleşmesinin ilgili mevzuatına göre iş
sonu tazminatına veya aynı mahiyette olmakla birlikte başka bir adla ödenen tazminata hak
kazanılmasına uygun olarak sona ermiş olması şarttır."

"Ancak, ilgililere, her ne suretle olursa olsun evvelce iş sonu tazminatı veya bu
mahiyette olmakla birlikte başka bir adla tazminat ödenen süreler ile kıdem tazminatı ya da
emekli ikramiyesi ödenmiş olan süreler, emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınmaz."
"Bu fıkraya göre emekli ikramiyesi ödenmesinde, birinci fıkra hükümleri de dikkate alınır."
MADDE 7 – 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Başkanlık, gecekondu dönüşüm projesi uygulayacağı alanlarda veya mülkiyeti
kendisine ait arsa ve arazilerde veya valiliklerce toplu konut iskan sahası olarak belirlenen
alanlarda çevre ve imar bütünlüğünü bozmayacak şekilde her tür ve ölçekteki planlar ile imar
planlarını yapmaya, yaptırmaya ve tadil etmeye yetkilidir. Bu planlar; büyükşehir belediye
sınırları içerisinde kalan alanlar için büyükşehir belediye meclisi tarafından, il ve ilçe belediye
sınırları ile mücavir alanları içerisinde kalan alanlar için ilgili belediye meclisleri tarafından,
beldelerde ve diğer yerlerde ilgili valilik tarafından, planların belediyelere veya valiliğe
intikal ettiği tarihten itibaren üç ay içerisinde aynen veya değiştirilerek onaylanır. Belediyeler
ve valilik tarafından üç ay içerisinde onaylanmayan planlar Başkanlık tarafından re’sen
onaylanır. Belediyeler, valilik veya Başkanlık tarafından onaylanan bu planlar; askı, ilan ve
itiraza dair kararlar da dahil olmak üzere 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre
belediyeler ve ilgili kamu kurumları tarafından yapılacak tüm işlemler Başkanlık tarafından
re’sen yapılmak suretiyle yürürlüğe konur."
MADDE 8 – 2985 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Başkanlık tarafından yapılan taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan gayrimenkul
satış sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinde resmi şekil şartı aranmaz."
MADDE 9 – 2985 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine aşağıdaki (m) bendi eklenmiş ve
mevcut (m) bendi (n) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.
"m) Bakanlıkların talebi ve bağlı bulunduğu Bakanın onayı halinde talep konusu proje
ve uygulamaları yapmak veya yaptırmak,"
MADDE 10 – 2985 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Başkanlık, yukarıda belirtilen hükümler kıyas yoluyla uygulanmak suretiyle depremle
ilgili dönüşüm projeleri de gerçekleştirebilir. Bu projelere dair işlemlerin usul ve esaslarını
belirlemeye Başkanlık yetkilidir."
MADDE 11 – 2985 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 13 – Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983
tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki
(III) sayılı cetvelin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir."
MADDE 12 – 2985 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 8 – Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 1/6/2008 tarihi itibarıyla
genel bütçe kapsamında yer alan kamu idarelerinden; afetzedelere konut üretilmesi suretiyle
oluşan alacakları ile 31/7/2003 tarihli ve 4969 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Hazineye ait taşınmazların
devri nedeniyle oluşan borçları, merkezi yönetim bütçesinin gelir ve giderleriyle
ilişkilendirilmeksizin mahsup edilir. Mahsup işlemleri sonucunda Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı lehine oluşacak fark 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanun hükümleri
çerçevesinde Hazineye ait taşınmazların anılan İdareye devredilmesi suretiyle kapatılır.
Mahsup işlemleri, Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı arasında düzenlenecek protokol hükümlerine göre uygulanır."
MADDE 13 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17
nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (p) bendi aşağıdaki şekilde, (r) bendinde yer alan
"gayrimenkullerin" ibaresi "taşınmazların" ve "gayrimenkul" ibaresi "taşınmaz" şeklinde
değiştirilmiştir.
"p) Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni
ve ön izin verilmesi işlemleri ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi
teslimleri,"

MADDE 14 – 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 11 inci maddesinin
sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve
ağaçlandırılmak üzere izin verilen taşınmazlardan projesine uygun olarak ağaçlandırılanlar,
imar planı kararıyla başka amaca ayrılamaz."
MADDE 15 – 3194 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"EK MADDE 3 – Özelleştirme programındaki kuruluşlara ait veya kuruluş lehine irtifak
ve/veya kullanım hakkı alınmış arsa ve araziler ile özel kanunları uyarınca özelleştirilmek
üzere özelleştirme programına alınan arsa ve arazilerin, 3621 sayılı Kıyı Kanunu veya 2634
sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalan yerler dahil olmak üzere genel ve özel kanun
hükümleri kapsamında yer alan tüm alanlarda imar planlarını yapmaya ve onaylamaya yetkili
olan kurum veya kuruluşlardan görüş alınarak çevre imar bütünlüğünü bozmayacak her tür ve
ölçekte plan, imar planı ile değişiklik ve revizyonları müellifi şehir plancısı olmak üzere
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılarak veya yaptırılarak Özelleştirme
Yüksek Kurulunca onaylanmak ve Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle kesinleşir ve bu
Kanunun 8 inci maddesinde yer alan ilan ve askıya dair hükümlerden muaf olarak yürürlüğe
girer. İlgili kuruluşlar bu madde kapsamında yapılan planları devir tarihinden itibaren beş yıl
süreyle değiştiremezler. Bu süre içerisinde imar planlarına ilişkin olarak, verilecek mahkeme
kararlarının gereklerinin yerine getirilmesini teminen yapılacak imar planı değişikliğine
ilişkin iş ve işlemler Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca bu maddede belirtilen usul ve
esaslara göre gerçekleştirilir. İlgili kuruluşlar görüşlerini onbeş gün içinde bildirirler. Bu
madde kapsamında yapılan her ölçekteki plan ve imar planlarında 2863 sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 17 nci maddesinin (a) bendinin ikinci ve sekizinci
paragrafındaki hükümler uygulanmaz. Özelleştirme sürecinde ihtiyaç duyulması halinde, bu
planlara göre yapılacak imar uygulamasına ilişkin parselasyon planları Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı tarafından yapılır veya yaptırılır. Bu parselasyon planları Özelleştirme İdaresi
Başkanlığınca onaylanır ve 19 uncu maddede belirtilen ilan ve askıya dair hükümlerden muaf
olarak kesinleşir ve yürürlüğe girer. Bu planlara göre yapılacak yapılarda her türlü ruhsat ve
diğer belgeler ile izinler, ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili kurum ve kuruluşlarca verilir."
MADDE 16 – 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının
Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 1 – Bu Kanunun amacı, hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı
ve gayretle Türk Vatanına hizmet etmiş Türk Vatandaşlarından, bu hizmetleri ilgili kamu
kurumları tarafından kayıt altına alınmış ve aynı kamu kurumları tarafından bu kayıtlar esas
alınarak bu Kanuna göre aylık bağlanması yönünde görüş bildirilmiş olanlara veya bunların
ölümü halinde muhtaç duruma düşen aile fertlerine vatani hizmet tertibinden bağlanacak
aylıkların usul ve esaslarını tespit etmektir."
MADDE 17 – 3292 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
"Yukarıda belirtilenlerden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık
bağlanmadığı gibi, zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tabi olmayı
gerektiren bir işte de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak
sahiplerinin aylıkları ise yazılı taleplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının kayıtlarına
geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği müddetçe 16
yaşından büyük işçiler için uygulanan otuz günlük net asgarî ücret tutarı (dul eşler için bu
tutarın yüzde 75’i, diğer yakınları için ise yüzde 50’si) esas alınarak ödenir."
MADDE 18 – 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine "Lisans"
tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki "Hasılat" ve "Net hasılat" tanımları eklenmiştir.
"Hasılat: Şans oyunlarının oynatılması karşılığı iştirakçilerden tahsil edilen tutardan
Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan tutarı,

Net hasılat: Hasılattan Şans Oyunları Vergisi ile oyun planlarına göre hesaplanan
ödenecek ikramiyeler düşüldükten sonra kalan tutarı,"
MADDE 19 – 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendinin sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş ve (e), (f) ve (ı) bentleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"Lisansa ilişkin değerleme işlemleri, günün ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak
uluslararası finans ve sermaye piyasalarında kabul görmüş değerleme yöntemleri kullanılmak
suretiyle Komisyon tarafından gerçekleştirilir. Değerleme sonuçları Bakanlar Kurulunca
onaylanır."
"e) Lisansın verilmesinden elde edilecek bedelden, Özelleştirme Fonundan karşılanan
harcamalar düşüldükten sonra kalan tutar Hazineye aktarılır. Lisans sözleşmesi süresince elde
edilen aylık hasılatın yüzde 3’ü lisans sahibi tarafından en geç izleyen ayın 15 inci günü mesai
saati bitimine kadar İdareye bildirim verilerek ödenir. Lisans verilmesine ilişkin işlemler her
türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
f) İdarece, lisans sahibi tarafından hasılatın veya diğer gelirlerin gizlendiğinin tespit
edilmesi hâlinde, gizlenen tutar iki kat olarak ve söz konusu tutarların bildirilmesi gereken
son gün ile ödemenin yapıldığı güne kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci
maddesinde yer alan gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte bu maddenin (ı)
bendinde belirtilen yüzde 5’lik üst sınır ile bağlı kalınmaksızın lisans sahibinden ilgili vergi
daireleri aracılığıyla 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Lisans sahibi gizlenen
tutar üzerinden pay alamaz.
Süresinde bildirilmeyen veya eksik bildirilen İdare payları, ödenmesi gereken tarihten
ödeninceye kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde yer alan gecikme
zammı oranında hesaplanacak faiz ile; süresinde bildirildiği halde süresi içerisinde
ödenmeyen veya eksik ödenen idare payları ise ödenmesi gereken tarihten ödeninceye kadar
geçen süre için gecikme zammı ile birlikte ilgili vergi daireleri aracılığıyla 6183 sayılı Kanun
hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.
Vergi daireleri tarafından tahsil edilen tutarlar tahsil edildiği ayı takip eden ayın sonuna
kadar İdare hesaplarına aktarılır."
"ı) İdare, lisansın verilmesine ilişkin yapılacak sözleşmelerin kamu yararını ve tüketici
haklarını koruyacak şekilde uygulanmasının sağlanması için gereken tedbirleri almaya, şans
oyunları faaliyetlerinin ilgili mevzuat ile sözleşme hükümlerine uygun yürütülmesini
izlemeye ve denetlemeye, ilgili mevzuat ve sözleşme hükümlerine aykırılık hâlinde, bir
önceki takvim yılında elde edilen hasılatın yüzde 5’ine kadar idari para cezası uygulamaya ve
lisans sözleşmesini feshetmeye yetkilidir. İlk yıl için idari para cezalarının uygulanmasında,
İdarenin, lisans sözleşmesinin imzalandığı tarihten önceki takvim yılına ait hasılatı esas alınır.
İdari para cezaları 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabidir."
MADDE 20 – 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 21 inci
maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü rütbe terfii onanan uzman jandarmalara rütbe
terfiinin onaylandığı tarihten itibaren, takip eden aybaşına kadar olan döneme ait aylık farkları
kıst olarak ödenir."
MADDE 21 – 18/5/1989 tarihli ve 3561 sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin
Edilmesine Dair Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 1 – Bu Kanunun amacı, bir kimsenin uzun süreden beri bulunamaması veya
oturduğu yerin bilinememesi nedeniyle malvarlıkları üzerinde Hazine menfaatinin
korunmasını sağlamak üzere; mahallin en büyük mal memurunun kayyım olarak atanması,
yetkileri, yetki devri, kayyımlık mallarının yönetimi ve giderleri, kayyım ve görevli personele
ödenecek ücretler ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir."
MADDE 22 – 3561 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 2 – 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 427 nci
maddesine göre, bir kimsenin uzun süreden beri bulunamaması veya oturduğu yerin

bilinememesi veya ortada bulunmayan ve miras açıldığında sağ olup olmadığı ispatlanamayan
mirasçının payının resmen yönetilmesi amacıyla kayyım atanmasının gerektiği hallerde,
vesayet makamı; bu kimselerin malları üzerinde Hazinenin hak ve menfaati bulunup
bulunmadığını, mahallin en büyük mal memurluğundan araştırır. Hazinenin hak ve
menfaatinin söz konusu olduğunun anlaşılması hâlinde, mahallin en büyük mal memurunu
yönetim kayyımı tayin eder.
Mallar üzerindeki yönetim görevi sona erinceye kadar, yönetim kayyımı tayin edilen en
büyük mal memuru yerine vekâlet eden veya atanan kimse de bir karara gerek kalmadan o
makama tayin edilmiş sayılır. Mal memuru kayyımlık yetki ve görevlerinin bir bölümünü,
sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla, astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki
devreden kayyımın sorumluluğunu kaldırmaz.
Kayyım tayin edilen mal memuru, Hazine avukatı bulunan yerlerdeki dava ve icra
işlerinde vereceği yetki belgesi ile Hazine avukatı tarafından temsil olunur. Hazine
avukatlarının bu fıkra hükmü gereğince bakacakları dava ve icra takipleri nedeniyle lehlerine
hükmolunup tahsil edilen vekalet ücretleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ncı
maddesindeki sınırın iki katını geçmemek üzere ayrıca kendilerine ödenir.
Kayyımlıkla ilgili işlemler, her türlü vergi, resim, harç, katkı payı gibi mali
yükümlülüklerden müstesnadır.
Taşınır ve taşınmazlarla hakların yönetim gelirlerinin yüzde 35’i; para, hisse senedi,
tahvil ve benzeri menkul varlıkların yönetim gelirlerinin ise yüzde 5’i oranında yönetim gideri
kesilerek kayyım tarafından bir bankada açılacak hesaba yatırılır. Bu hesapta toplanan paralar;
kayyım ve yetki devrettiği görevliler, davalara katılacak Hazine avukatları, ihtiyaç hâlinde
kurulacak kayyımlık bürosu görevlileri ile bu konuda görevlendirilenlere verilecek ücret
ödemeleri ve kayyımlık bürosunun diğer giderleri için kullanılır.
Mal memurlarının kayyımlıkla ilgili görev ve yetkileri, ödenecek ücretler, kayyımlık
mallarının yönetimi ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığınca hazırlanıp
Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir."
MADDE 23 – 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki
ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 6 – 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının merkez
teşkilatlarının büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, bilişim hizmetlerini yürütmek ve 20
kişiyi geçmemek üzere tam zamanlı, kısmî zamanlı veya kurumların bilişim projeleri ile
sınırlı sözleşmeli olarak bilişim personeli çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılacak olanlardan
Kurumca teklif edilecek en fazla üç kişiye ödenecek ücret, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin
sözleşme ücreti tavanının dört katını, diğer beş kişiye üç katını, geri kalanlara ise iki katını
geçemez ve bunlara bu fıkrada belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz.
Kısmî zamanlı sözleşmeli bilişim personeli olarak çalıştırılanlar için iş sonu tazminatı
ödenmez ve işsizlik sigortası primi yatırılmaz. Bunlardan, yaptıkları başka işler sebebiyle
herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olanlar için sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası
primi yatırılmaz.
Kapsama dahil kamu kurum ve kuruluşlarının büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinin
aşağıdaki kriterleri taşıması gerekir.
a) Acil durum ve çağrı merkezi bulunması,
b) En az beşbin fiili kullanıcısının bulunması veya kurumun bilişim hizmetinden
yararlanan hizmet birim sayısının en az bin olması ya da il ve ilçelerin en az 1/3’ünde birimi
bulunması,
c) Merkezi internet ve/veya intranet uygulamalarına açık olması,
ç) Ağ yönetimi ve yazılım hizmetlerinin merkezi olarak sunulması,
d) Ağ yönetimi ve yazılım hizmetlerini istihdam edeceği sözleşmeli bilişim personeli ile
yapabilme kapasitesine sahip bulunması,

e) Haftada 7 gün ve günde 24 saat hizmet sunma kapasitelerinin bulunması.
Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam
edilecek personelin;
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması,
b) (a) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar
ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim
kurumlarından mezun olması,
c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki
tecrübeye sahip bulunmaları (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak
657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar
Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri
dikkate alınır)
ç) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (a) bendinde yer
alanların en az seksen, (b) bendinde yer alanların en az yetmiş veya denkliği kabul edilmiş
yabancı dil puanına sahip bulunması,
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında
bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini
belgelemeleri,
zorunludur.
Dördüncü fıkranın (b) bendinde yer alan yüksek öğretim kurumlarından mezun
olanların istihdam edilmeleri halinde, bunlar için ödenecek ücret 657 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının iki katını
geçemez.
Sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edileceklerin, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi veya bunlar tarafından sözleşme dönemi içerisinde sözleşmenin tek
taraflı fesih edilmesi halinde, sözleşme brüt ücretinin üç katından az olmamak üzere fesih
tarihinden sözleşmenin bitiş tarihine kadar olan sürenin (kıst ay, tam ay sayılır) aylık
sözleşme brüt ücretiyle çarpımı sonucu bulunacak tutar, personel tarafından tazminat olarak
ödenir.
Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde bu maddenin üçüncü fıkrasında sayılan
niteliklerin tespiti ve uygulanması, istihdam türüne bağlı sözleşmeli bilişim personeli sayısı
ile ödenecek sözleşme ücretinin tespiti, aranılacak diğer özellikler, istihdama dair hususlar ile
sözleşme usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenir."
MADDE 24 – 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun 39 uncu maddesine aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.
"g) İhtiyaç duyulan okul, eğitim yerleşkesi gibi eğitim tesislerini, Hazinenin
mülkiyetinde bulunan arazi ve arsaların gerçek bedeli üzerinden devri karşılığında ve/veya
bedeli Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine bu amaçla konulan ödeneklerden
veya döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca
düzenlenecek protokol esasları çerçevesinde yaptırmak."
MADDE 25 – 3797 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"EK MADDE 3 – Özürlü sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya
kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgari % 20 özürlü olduğu tespit edilen ve özel
eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak

8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel
eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini
almaları uygun görülen; görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal
özürlü bireylerin; eğitim giderlerinin her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarı, Millî
Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu özürlü bireylerin,
özür grupları ve dereceleri ile özür niteliğine göre eğitim programlarının kapsamı ve eğitim
süreleri, Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça hazırlanacak ve
bu Kanunun yayımını izleyen 6 ay içinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.
Söz konusu eğitim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak
suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarlar, iki katı ve kanuni
faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen geri tahsil edilir. Bu fiillerin özel eğitim okulları ile
özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı hâlinde, ayrıca kurum açma izinleri
iptal edilir."
MADDE 26 – 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında
Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 24 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirilen
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) limanlarından
elde edilen gelirlerden Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplarında tutulan tutarlar, bu
birim tarafından genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen
tutarların yüzde 60’ını karayolu yapımı ile bu amaçla yapılacak kamulaştırma, karayolu
bakımı ve onarımı amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine, yüzde 40’ını ise
demiryolu yapımı ile bu amaçla yapılacak kamulaştırma, demiryolu bakımı, onarımı ve
demiryolu araçlarının alımı ve diğer ihtiyaçlarda kullanmak amacıyla TCDD’ye sermayesini
artırmak suretiyle ödenmek üzere Hazine Müsteşarlığı bütçesine ödenek kaydetmeye Maliye
Bakanı yetkilidir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra TCDD’ye ait limanların
özelleştirilmesinden elde edilecek gelirlerin tamamı ise tahsilini izleyen onbeş gün içinde
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Ulaştırma Bakanlığı merkez ödemelerini yapan muhasebe
birimi hesaplarına aktarılır. Aktarılan bu tutarlar, aynı birim tarafından genel bütçenin (B)
işaretli cetveline özel gelir kaydedilir. Kaydedilen bu tutarların yüzde 60’ını karayolu yapımı
ile bu amaçla yapılacak kamulaştırma, karayolu bakımı ve onarımı amacıyla Karayolları
Genel Müdürlüğü bütçesine, yüzde 40’ını ise demiryolu yapımı ile bu amaçla yapılacak
kamulaştırma, demiryolu bakımı, onarımı ve demiryolu araçlarının alımı amacıyla TCDD’ye
sermayesini artırmak suretiyle ödenmek üzere Hazine Müsteşarlığı bütçesine özel ödenek
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
Özel gelir ve ödenek kaydedilen tutarlardan yılı içerisinde kullanılamayan kısımları
ertesi yıl bütçelerine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
Sermaye ödenekleri yılı yatırım programı ile ilişkilendirilir."
MADDE 27 – 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların
Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanunun geçici 4 üncü maddesinde yer alan "rayiç değerleri" ibaresi "2/7/1964 tarihli ve 492
sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanacak
değerlerinin yüzde 20 fazlası" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Bu madde kapsamında Hazine adına tescil edilen taşınmazlar, birinci fıkrada yer alan
usule göre belirlenecek bedel üzerinden ilgili belediyelere devredilir."
MADDE 28 – 4706 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 2 – Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde tesis
edilecek irtifak hakları ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde
verilecek kullanma izinlerinde, irtifak hakkı veya kullanma izni bedellerine ilave olarak, bu
alanlarda yürütülen faaliyetlerden elde edilecek tüm hâsılatın yüzde 1’i oranında Hazinece
pay alınır.

Tarım ve hayvancılık ile sanayi ve tersane yatırımı yapılmak amacıyla tesis edilen
irtifak hakları ve verilen kullanma izinlerinde bu oran binde bir olarak uygulanır. Kamu
yararına çalışan dernekler ve vergi muafiyeti tanınan vakıflarca sağlık, eğitim ve spor tesisleri
yapılması amacıyla tesis edilen irtifak hakları ve verilen kullanma izinleri ile vakıflarca
kurulan yükseköğretim kurumları ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme
Uygulamaları Hakkında Kanun hükümlerine göre gerçek ve tüzel kişiler lehine tesis edilen
irtifak hakları ve verilen kullanma izinlerinde hâsılat payı alınmaz."
MADDE 29 – 4706 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 7 – Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki taşınmazlar üzerinde münhasıran liman yapılmak amacıyla tesis edilen irtifak hakları
ile verilen kullanma izinlerine ait sözleşmelerdeki, üçüncü kişilere ait yüklerin yükleme ve
boşaltılması ile gemi konaklama bedellerinden elde edilecek hasılattan Hazineye nispi pay
ödeneceğine ilişkin hükümler; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç dört ay
içinde başvuruda bulunulması ve sözleşmeden doğan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
irtifak hakkından veya kullanma izninden dolayı Bakanlık aleyhine açılmış davalar varsa, bu
davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi ve rayiç
bedel esas alınarak tespit edilecek irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli üzerinden yeni
sözleşme düzenlenmesi şartıyla 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde bir olarak
değiştirilir. Ancak, ihtiyaçları olan hammaddeleri getirebilmeleri ve ürettikleri ürünleri sevk
edebilmeleri için tesislerinin önlerine dolgu, iskele, platform, boru hattı, dolfen, şamandıra,
pompaj istasyonu gibi tesisler yapılması amacıyla lehine irtifak hakkı tesis edilen veya
kullanma izni verilen kişilerden; bu tesislerin üçüncü kişilere ait yüklerin yüklenmesi ve
boşaltılması ile gemi konaklamasında kullanılması karşılığında elde ettikleri hâsılattan
Hazinece yüzde onbeş oranında pay alınmaya devam edilir. Bu maddenin uygulanmasına
ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Bu Kanunun ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kalan irtifak hakkı veya
kullanma izni lehdarları tarafından, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç
dört ay içinde başvuruda bulunulması ve sözleşmeden doğan mali yükümlülüklerin yerine
getirilmesi, irtifak hakkından veya kullanma izninden dolayı Bakanlık aleyhine açılmış
davalar varsa, bu davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat
edilmesi ve rayiç bedel esas alınarak tespit edilecek irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli
üzerinden yeni sözleşme düzenlenmesi şartıyla, ek 2 nci maddenin ikinci fıkrasındaki
muafiyet ve indirimlere göre, mevcut sözleşmeler uyarlanır.
GEÇİCİ MADDE 8 – Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile kıyı kenar
çizgisinin deniz yönünde (kıyıda) bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler
ve deniz, göl ve akarsularda doldurma veya kurutma yoluyla elde edilen alanlar üzerinde,
tersane, yat limanı, kurvaziyer limanı, dolfen, iskele, dolgu, rıhtım, boru hattı, şamandıra,
platform ve benzeri kıyı yapıları yapılmak amacıyla, özel düzenlemeler hariç olmak üzere
lehlerine kırkdokuz yıldan az süreli olarak irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen
yatırımcılar tarafından; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç dört ay içinde
başvuruda bulunulması ve sözleşmeden doğan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, irtifak
hakkından veya kullanma izninden dolayı Bakanlık aleyhine açılmış davalar var ise bu
davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi ve rayiç
bedel esas alınarak tespit edilecek irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli üzerinden yeni
sözleşme düzenlenmesi şartıyla, irtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmelerinin süresi hakkın
başlangıç tarihinden itibaren kırkdokuz yıl olarak değiştirilir.
GEÇİCİ MADDE 9 – Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan ve Devlet Hava Meydanları
İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğüne tahsis edilen veya kullanımına bırakılan ya da bu
Genel Müdürlük tarafından fiilen kullanılan taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca uygun
görülen ve devrinde hukuki ve fiili engel bulunmayanlar, üzerindeki yapı ve tesisler ile
birlikte, kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca DHMİ Genel
Müdürlüğüne bedelsiz devredilir.

Özel mevzuat hükümlerine göre tescili mümkün olmayanlar ile ormanlar hariç olmak
üzere; Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan meydan işletmeciliği için
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılmakta olanlardan Maliye Bakanlığınca uygun
görülen ve devrinde hukuki ve fiili engel bulunmayanlar, bu Genel Müdürlüğün talebi
üzerine, Maliye Bakanlığınca Hazine adına tescil edildikten sonra üzerindeki yapı ve tesisler
ile birlikte, kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere, bu Genel Müdürlüğe bedelsiz devredilir.
Özel mevzuatı gereğince Hazine adına tapuya tescili mümkün olmayan ancak DHMİ
Genel Müdürlüğünün Ana Statüsü gereğince yürütülen hizmetlerde kullanılması zorunlu olan
ve Maliye Bakanlığınca uygun görülen ve tahsisinde hukuki ve fiili engel bulunmayan
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar üzerindeki yapı ve tesisler ile
birlikte, kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca anılan Genel Müdürlüğe
tahsis edilir.
Bu taşınmazlardan, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli olanlar ile Türk Silahlı
Kuvvetleri envanterinde olup, DHMİ Genel Müdürlüğü ile ortak kullanılan taşınmazlar bu
madde kapsamı dışındadır.
Bu madde kapsamındaki taşınmazların devrinden önce tescil, parselasyon, ifraz, tevhit
ve terkin işlemleriyle sınırlı olarak imar mevzuatı ile diğer mevzuattaki kısıtlamalar
uygulanmaz.
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından fiilen kullanılan taşınmazlardan 21/7/1983 tarihli ve
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı
Mera Kanunu kapsamında kalanların tescil, devir ve tahsis işlemleri anılan kanunlar ile bu
madde hükümlerine göre yapılır.
Bu madde kapsamında yapılacak devir ve tescil işlemleri ile diğer işlemler vergi, resim
ve harçtan müstesnadır.
Bu madde gereğince tapuda DHMİ Genel Müdürlüğü adına tescil ve tahsis edilecek
taşınmazların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar kullanımları nedeniyle, bu Genel
Müdürlük adına tahakkuk ettirilmiş ecrimisil bedellerinden henüz tahsil edilmemiş olanlar,
hangi safhada olursa olsun terkin edilir. Tahsil edilmiş ecrimisil bedelleri iade edilmez.
Bu taşınmazlardan DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından üçüncü kişilere kiraya verilenler
hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar kullanımları nedeniyle, kiracılar adına
tahakkuk ettirilmiş ecrimisil bedellerinden henüz tahsil edilmemiş olanlar ise, kira
bedellerinin bu Genel Müdürlük tarafından tahsil edilmiş olması kaydıyla, hangi safhada
olursa olsun terkin edilir. Tahsil edilmiş ecrimisil bedelleri iade edilmez.
GEÇİCİ MADDE 10 – Hazineye ait taşınmazlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihte;
a) Karayolları Genel Müdürlüğüne tahsisli veya kullanımında olanlardan, bu Genel
Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın talebi, Maliye Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile
tespit edilenlerin satışından elde edilecek gelirleri, bir yandan genel bütçenin (B) işaretli
cetveline gelir, diğer yandan bölünmüş yol veya Devlet ve il yolları yapım, bakım ve
kamulaştırma hizmetlerinde kullanılmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Sermaye ödenekleri, yılı yatırım programı ile
ilişkilendirilir.
b) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne tahsisli veya kullanımında olanlardan, bu Genel
Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın talebi, Maliye Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile
tespit edilenlerin satışından elde edilecek gelirleri, bir yandan genel bütçenin (B) işaretli
cetveline gelir; diğer yandan baraj, sulama ve içme suyu tesislerinin yapım, bakım ve
kamulaştırma hizmetlerinde kullanılmak üzere Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesine
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Sermaye ödenekleri, yılı yatırım programı ile
ilişkilendirilir."
MADDE 30 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.

"Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını,
performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar."
MADDE 31 – 5018 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve
mali konularda Başbakana ve Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı sorumludurlar."
MADDE 32 – 5018 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.
"h) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının etüt ve proje işleri, araştırma-geliştirme
projeleri, makine, silah-mühimmat, teçhizat ve sistem alımlarıyla bunların bakım, onarım ve
imalat işleri."
MADDE 33 – 5018 sayılı Kanunun 52 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Bu Kanunda yer alan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tanımına bağlı
kalmaksızın; mali istatistiklerin derlenmesi amacıyla, uluslararası sınıflandırmalara uygun
olarak, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumunun da görüşünü almak suretiyle, ayrıca genel
yönetim sektörü adıyla bir kapsam belirlemeye ve bu kapsamdaki kamu idarelerinin mali
verilerini almaya Maliye Bakanlığı yetkilidir."
MADDE 34 – 5018 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"52 nci maddenin son fıkrasına göre belirlenen kamu idarelerinden, mali istatistiklerine
esas verilerini süresinde göndermeyenlere Maliye Bakanlığınca bir ay ek süre verilir. Ek süre
sonunda da verilerin gönderilmemesi halinde, Maliye Bakanlığının talebi üzerine, ilgili kamu
idaresinin üst yöneticileri tarafından mali hizmetler birimi yöneticisi ile muhasebe yetkilisine,
her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemeler toplamı tutarında
idari para cezası verilir. İdari para cezası uygulanmış olması bilgi verme yükümlülüğünü
ortadan kaldırmaz. İdari para cezaları, bu Kanunun 73 üncü maddesi hükümlerine göre tahsil
edilir."
MADDE 35 – 5018 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin altıncı fıkrasındaki "birinci"
ibaresi "ikinci" şeklinde, aynı fıkranın son cümlesi ise "Muhasebe yetkililerinin görev ve
yetkilerinin yardımcılarına devredilmesine, muhasebe yetkililerinin herhangi bir nedenle
görevlerinden ayrılmalarında muhasebe hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin düzenleme
yapmaya ve sertifika sınavlarına girmeye hak kazanılması bakımından muhasebe yetkilisi
yardımcısı eşiti görevleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 36 – 5018 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"Muhasebe yetkilisi sertifika programına başvuru şartları, adayların eğitimi, eğitim
süresi, sertifika sınavı, sertifika verilmesi, bu işlemlerin genel yönetim kapsamındaki kamu
idareleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte yapılması ile muhasebe yetkililerinin çalışma usul ve
esasları, Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan
yönetmelikle düzenlenir."
MADDE 37 – 5018 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Kamu idarelerinde muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere üçüncü fıkraya göre
sertifika almış olanlar arasından muhasebe yetkilisi atanması esastır. Bu şekilde sertifika
almış olanlardan atama yapılamaması halinde, Maliye Bakanlığınca sertifika almış muhasebe
yetkilisi atama zorunluluğu getirilinceye kadar, Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve
esaslara göre genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanlığı, diğer kamu
idarelerinde üst yöneticiler tarafından belirlenen kişiler muhasebe hizmetlerini yapmak üzere
görevlendirilir."
MADDE 38 – 5018 sayılı Kanunun geçici 11 inci maddesinin birinci fıkrası
yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan "31.12.2007" ibaresi "31/12/2010" olarak
değiştirilmiştir.
MADDE 39 – 5018 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 18 – 31/12/2012 tarihine kadar genel yönetim kapsamındaki kamu
idarelerinin mali tabloları, muhasebe ve raporlama standartları ile muhasebe tekniğine
uygunluk açısından Maliye Bakanlığınca denetlenebilir.
GEÇİCİ MADDE 19 – 2008-2015 yılları arasında, orman yangınları ile havadan
mücadele hizmetlerinde kullanılmak maksadıyla Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, acil
sağlık hizmetlerinde kullanılmak maksadıyla Sağlık Bakanlığı tarafından, gerçek ve tüzel
kişilerden her nevi hava aracı kiralanmasında bu Kanunun 28 inci maddesinde yer alan üç
yıllık süre yedi yıl olarak uygulanır."
MADDE 40 – 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 234 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (5) numaralı
alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"3. Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis
cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme,"
"5. Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis
cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme,"
MADDE 41 – 5271 sayılı Kanunun 239 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"(1) Mağdur veya suçtan zarar gören davaya katıldığında, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı
beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat
görevlendirilmesini isteyebilir."
MADDE 42 – 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet
ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür,
turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile
bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi
bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle
gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı
dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl
özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek
aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından
aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı
sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir."
MADDE 43 – 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki
fıkralar eklenmiş, son fıkrasının ilk iki cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin
sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğünün
mülkiyetindeki taşınmazlardan yatırım planları, işletmecilik esasları ve bu konuda
oluşturulacak komisyonun teknik değerlendirmesi dikkate alınarak işletmecilik fazlası
taşınmazların belirlenmesine ve bu taşınmazların satışına karar verilmesine TCDD Yönetim
Kurulu yetkilidir.
İmar planında TCDD alanı veya TCDD hizmet alanı olarak ayrılan taşınmazlar ancak
imar planı değişikliği yapılarak satışa konu edilebilir.
Satış bedelleri TCDD tarafından yeni demiryolu inşaatı ve mevcut demiryollarının
bakımı, onarımı ve iyileştirilmesi ile demiryolu araçlarının temininde kullanılır.
Bu taşınmazların satışına ilişkin iş ve işlemler TCDD Genel Müdürlüğü tarafından
gerçekleştirilir. Bu satışlarda 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları
Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (c) alt bendinde sayılan
ihale usullerinden biri uygulanır. Bu ihalelerde hangi usulün uygulanacağına, taşınmazın
niteliği ve değer tespit sonuçları dikkate alınarak TCDD Yönetim Kurulunca karar verilir.

TCDD Yönetim Kurulu, Genel Müdürlükte taşınmazların idaresinden sorumlu genel
müdür yardımcısı ve daire başkanı, mali işler daire başkanı, yatırım ve planlamadan sorumlu
daire başkanı ve emlak şube müdüründen; bölge müdürlüklerinde taşınmazlardan sorumlu
bölge müdür yardımcısı, taşınmaz idaresinden sorumlu müdür, yol müdürü, mali işler müdürü
ve emlak şefinden oluşan değer tespit komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere
görevlendirir. TCDD Yönetim Kurulu, Genel Müdürlükte mali işlerden sorumlu genel müdür
yardımcısı, taşınmaz idaresinden sorumlu daire başkanı, hukuk müşaviri, mali işler daire
başkanı ve taşınmaz dairesi ihale şube müdüründen; bölge müdürlüklerinde mali işlerden
sorumlu bölge müdür yardımcısı, hukuk müşaviri, taşınmaz idaresinden sorumlu müdür, mali
işler müdürü ve taşınmaz ihale birim şefinden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de
dahil olmak üzere görevlendirir.
Değer tespit komisyonu, 4046 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (B)
bendinin (b) alt bendinde belirtilen usul ve esaslara göre çalışır. Komisyon, aynı maddenin
birinci fıkrasının (B) bendinin (c) alt bendinde belirtilen değer tespit yöntemlerinden en az
birini uygulamak suretiyle değer tespiti yapar. Değer tespiti TCDD Yönetim Kurulu onayı ile
kesinlik kazanır. İhale komisyonu, 4046 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının
(C) bendinin (b) alt bendinde belirtilen usul ve esaslara göre çalışır. İhale komisyonu,
belirlenen ve ilan edilen ihale usulü çerçevesinde ihaleyi gerçekleştirir. İhale komisyonunca
alınan ihale kararı, TCDD Yönetim Kurulunun onayı ile kesinlik kazanır. Kesinleşen ihale
kararı kamuoyuna duyurulur.
İşletmecilik fazlası taşınmazların kamu kurum ve kuruluşlarına ihale yöntemine tabi
olmaksızın satışına ve satış bedelinin dörtte birini peşin, kalan bedele kanuni faiz uygulanmak
suretiyle iki yılı geçmemek üzere taksitlendirilmesine ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları
belirlemeye TCDD Yönetim Kurulu yetkilidir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığına yapılan
satışlarda mülkiyetin devri TCDD tarafından takyidat konulmaksızın ve teminat alınmaksızın
peşinatın ödenmesinden sonra gerçekleştirilir."
"Satışı ve değerlendirilmesi yapılacak taşınmazlar, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından
çevre imar bütünlüğünü bozmamak kaydıyla yapılan veya yaptırılan her ölçekteki imar ve
parselasyon planları, büyükşehir belediye sınırları içerisinde kalan alanlar için büyükşehir
belediye meclisi tarafından, il, ilçe ve belde belediye sınırları ile mücavir alanları içerisinde
kalan alanlar için ilgili belediye meclisleri tarafından, diğer yerlerde ilgili valilik tarafından,
planların belediyelere veya valiliğe intikal ettiği tarihten itibaren üç ay içerisinde aynen veya
değiştirilerek onaylanması suretiyle yürürlüğe girer. Üç ay içerisinde onaylanmayan planlar
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından re’sen yürürlüğe konulur."
"Ayrıca, TCDD’ye ait işletmecilik fazlası taşınmazlardan TCDD Yönetim Kurulunca
uygun görülenler 4046 sayılı Kanun çerçevesinde özelleştirilmek üzere Özelleştirme İdaresi
Başkanlığına bildirilir. Bunun üzerine söz konusu taşınmazlar Özelleştirme Yüksek
Kurulunca özelleştirme kapsam ve programına alınır. Özelleştirme uygulamasına ilişkin iş ve
işlemler 4046 sayılı Kanuna göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yürütülür. Özelleştirme
uygulamaları sonucunda elde edilecek gelirler, özelleştirme giderleri düşüldükten sonra
tahsilini izleyen onbeş gün içerisinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca TCDD Genel
Müdürlüğüne aktarılır."
MADDE 44 – 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 18
inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile il özel idareleri; köye yönelik
hizmetlere ilişkin yapım, bakım ve onarım işleri, bölünmüş yol, elektrifikasyon, köy yolu,
içme suyu, sulama suyu ve kanalizasyon yatırımlarını, kendi bütçelerinde bu hizmetler için
ayrılan ödenekleri köylere hizmet götürme birliklerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilirler.
Aktarma işlemi merkezi idare kuruluşlarında ilgili bakanın, il özel idarelerinde valinin
onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. Bu takdirde iş, birliğin
tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. Köylere hizmet götürme birlikleri de bütçe
imkânları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçelerinden ödenek aktarabilirler. Bakanlıklar ve

diğer merkezi idare kuruluşları ile il özel idareleri tarafından aktarılacak ödeneklerle
gerçekleştirilecek yatırımlar, birliğin hizmet ve görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın
yapılabilir."
MADDE 45 – 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz
Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 4 üncü
maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Yenileme alanında kalan Hazineye ait taşınmazlar; bir kamu hizmetine tahsisli olanlar,
ön izin verilmiş veya üzerinde irtifak hakkı tesis edilmiş olanlar, 2565 sayılı Askeri Yasak
Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında bulunan yerler ile sivil ve askeri hava
alanları ve mania plânları kapsamında kalan yerler hariç olmak üzere, Maliye Bakanlığının
teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile projeyi yürüten il özel idaresine veya belediyeye bedelsiz
olarak devredilir. Devir işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Devir tarihinden
itibaren beş yıl içinde devir amacına uygun olarak kullanılmayan taşınmazlar, bedelsiz olarak
re’sen Hazine adına tescil edilir. Söz konusu taşınmazlardan elde edilecek gelirin, proje ve
uygulama giderleri düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 50’si Hazineye aktarılır.
Yenileme alanı ilan edilen yerlerde, yenileme projesi kapsamında kalan taşınmazlar devir
işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar Hazinece satılamaz, kiraya verilemez, tahsis edilemez, ön
izin veya irtifak hakkına konu edilemez.
Mülkiyeti veya idaresi Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait bulunan taşınmazlar ile tapu
kayıtlarında vakıf şerhi bulunan taşınmazlarda bu Kanun hükümlerinin nasıl uygulanacağı
Vakıflar Genel Müdürlüğü ve il özel idaresi veya belediyece müştereken belirlenir.
Yenileme alanlarında uygulanacak projelerin kamulaştırma, plân, proje ve yapım
işlerinde kullanılmak üzere, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12
nci maddesine göre oluşturulan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı
hesabından belediyelere aktarma yapılır."
MADDE 46 – 1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 33
üncü maddesinin son fıkrasında yer alan "kurumlarında" ibaresi "kurumları ile üniversitelere
bağlı yataklı tedavi kurumlarında ilgili" şeklinde değiştirilmiştir.
2) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18 inci ve 32 nci
maddelerinde yer alan "6785 sayılı İmar Kanunu" ibareleri "3194 sayılı İmar Kanunu" olarak
ve 31 inci maddesinde yer alan "6785 sayılı Kanunun 4, 16, 18, 35, 36 ve 49 uncu
maddelerine" ibaresi "3194 sayılı Kanunun 21, 23, 27, 30, 31 ve 32 nci maddelerine" şeklinde
değiştirilmiştir.
3) 2802 sayılı Kanunun ek geçici 2 nci maddesinin (b) bendindeki "üç yılını" ibaresi
"bir yılını", (c) bendindeki "kazanmış" ibaresi "kaybetmemiş" şeklinde değiştirilmiş ve aynı
maddenin (d) bendine "derecedeki" ibaresinden sonra gelmek üzere "(9 uncu derecede
bulunan askeri hakim ve savcılar, 103 üncü maddedeki aylık ödeme oranı % 39 olarak
uygulanmak ve yargı ödeneği de bu oran üzerinden hesaplanacak brüt aylıkları esas alınarak
verilmek üzere 8 inci derecedeki)" ibaresi eklenmiştir.
4) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasında yer alan "1/1/2006-30/6/2006 tarihleri arasında 950 gösterge
rakamının, 1/7/2006 tarihinden itibaren ise 1850 gösterge rakamının memur aylıklarına
uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme yapılır." ibaresi "en
yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200 ünü geçmemek üzere her ay ek
ödeme yapılabilir. Ek ödemenin oranı ile esas ve usulleri; görev yapılan birim ve iş hacmi,
görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, personelin sınıfı, rütbesi,
kadro veya görev unvanı, derecesi, atanma usulü ile emsali veya benzeri görev ve unvanlarda
bulunan personele mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları
toplam ödeme tutarları gibi kriterler birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınarak, Maliye
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Emsali veya benzeri görev ve
unvanlarda bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, mali haklar
kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil alınmakta olunan toplam ödeme tutarları esas

alınarak, emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personel için farklı oranlar
belirlenebilir veya hiçbir belirleme yapılmayabilir." şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında
yer alan "makam, yüksek hakimlik, temsil veya görev tazminatından yararlananlara," ibaresi
yürürlükten kaldırılmış ve anılan maddeye altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir.
"Kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç olmak üzere; 10/10/1984 tarihli ve 3056
sayılı Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında sayılan ödemelerden yararlanan
memurlara, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Devlet Personel
Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özürlüler İdaresi
Başkanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü,
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ve
Özelleştirme İdaresi Başkanlığındaki personelden 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin
birinci fıkrası hükmünden yararlanan memurlar ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun ek
17 nci maddesinin (C) fıkrası, 19/6/1979 tarihli ve 2252 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi,
4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yedinci fıkrası, 9/1/1985 tarihli
ve 3146 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi, 8/1/1986 tarihli ve 3254 sayılı Kanunun 32/D
maddesi, 24/6/1994 tarihli ve 4009 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) fıkrası, 2/5/2001
tarihli ve 4668 sayılı Kanunun 17 nci maddesi, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kanunun 32
nci maddesinin üçüncü fıkrası, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin
üçüncü fıkrası, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin altıncı fıkrası,
23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 3/3/2004 tarihli
ve 5102 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Kanunun 67 nci
maddesinin dördüncü fıkrası ile 72 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 399 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin (b) fıkrası ile ek 2 nci maddesinde öngörülen
ödemelerden yararlanan memurlara, anılan hükümlere göre yapılan ödemeler ile her derece ve
türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler ile sosyal
hizmet kuruluşlarında görev yapan öğretmenler hariç olmak üzere fiilen yapılmayan ders
karşılığı ek ders ücretinden yararlanan memurlara yapılan ödemelerin toplam net tutarının,
birinci fıkra uyarınca yürürlüğe konulacak Bakanlar Kurulu kararında kadro veya görev
unvanları için belirlenen ek ödemenin net tutarından az olması halinde, bunlara bu fıkrada
sayılan hükümlere göre yapılan ödemeler yerine sadece bu madde hükümleri çerçevesinde ek
ödeme yapılır.
Ulaştırma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı,
Denizcilik Müsteşarlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline bu madde uyarınca yapılan ek
ödemeler döner sermaye bütçelerinden yapılır. Devletin mali imkânlarını göz önünde
bulundurmak suretiyle merkezi yönetim kapsamında kamu idarelerinde istihdam edilen
personele bu madde uyarınca yapılan ek ödemelerin tamamını veya bir kısmını teşkilat yapısı
esas alınarak merkezi yönetim bütçesinden veya döner sermayesi bulunan kurumlar için döner
sermaye bütçesinden yaptırmaya Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu
yetkilidir."
5) 4046 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "1/1/200931/12/2012" ibaresi "1/1/2008-31/12/2012" olarak ve "Kaydedilen bu tutarları, Yüksek
Planlama Kurulu kararına istinaden" ibaresi ise "Kaydedilen bu tutarlardan, Yüksek Planlama
Kurulu kararı ile belirlenecek kısmı" şeklinde değiştirilmiştir.
6) 5018 sayılı Kanunun;
a) 28 inci maddesinin son fıkrasına "müşavirlik hizmetleri," ibaresinden sonra gelmek
üzere "ulusal araştırma geliştirme kurumlarının süreli ve süresiz yayın alımları," ibaresi
eklenmiştir.
b) 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesindeki "bütçelerine" ibaresi madde
metninden çıkartılmıştır.

c) 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki "savunma ve güvenlik amaçlı" ibaresi madde
metninden çıkarılmıştır.
ç) 51 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesinde yer alan "beş" ibaresi "iki"
olarak değiştirilmiştir.
7) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin beşinci
fıkrasında yer alan "İçişleri Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına" ibaresi "İçişleri Bakanlığına"
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 47 – 1) 3561 sayılı Kanunun geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri,
2) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası,
3) 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesi,
4) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi,
5) 5393 sayılı Belediye Kanununun 72 nci maddesi,
yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) tahakkuk ettirilen
sulama ve kurutma tesisleri işletme ve bakım ücretlerinden vadesi 1/1/2004 tarihinden önce
olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilememiş olanlar ile bunlara ilişkin
fer’ilerin tahsilinden vazgeçilir ve bu alacaklar ilgili muhasebe birimleri tarafından terkin
edilir. Bu alacaklardan, maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış olan tahsilât red ve
iade edilmez. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye
Bakanlığı yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 2 – Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve hazine yardımı
alan özel bütçeli idarelerin 2007 ve 2008 yıllarına ilişkin sosyal yardım zammı borçları ile
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ödeneklerinden ödeme yapılan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin
aynı döneme ilişkin, Maliye Bakanlığınca uygun bulunan sosyal yardım zammı borçlarını
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin 18.01.00.23-10.9.9.26-1-05.2 tertibinde yer
alan ödenekten mahsup etmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.
MADDE 48 – Bu Kanunun;
a) 4 üncü maddesi yayımını izleyen ayın birinde,
b) 5 inci maddesi 15/7/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) 24 üncü maddesi 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
ç) 25 inci maddesi 1/1/2009 tarihinde,
d) 29 uncu maddesiyle 4706 sayılı Kanuna eklenen geçici 10 uncu madde 1/1/2009
tarihinde,
e) 46 ncı maddesinin dördüncü fıkrası 15/8/2008 tarihinde,
f) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 49 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
5/8/2008
(1) SAYILI LİSTE
KURUMU : TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
TEŞKİLATI : MERKEZ
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
SERBEST
KADRO KADRO
SINIFI UNVANI
DERECESİ ADEDİTOPLAM
GİH Daire Başkanı
1
1
1
GİH Hukuk Müşaviri
1
1
1
GİH Uzman
1
1
1
THS Uzman
1
1
1

GİH
GİH
GİH
GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
TOPLAM

4
5
7
8

4
1
7
1
17

4
1
7
1
17
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KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 5794
Kabul Tarihi: 30/7/2008
MADDE 1 – 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"Yapım işlerinde fiyat farkı
GEÇİCİ MADDE 2 – 31/5/2008 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa
göre ihalesi yapılmış yapım işlerinde, iş kalemleri veya iş gruplarının imalatında kullanılan
malzemelerin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle ihale
dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına veya ihalenin
yabancı para üzerinden sözleşmeye bağlanıp bağlanmadığına bakılmaksızın 1/1/2008
tarihinden sonra yapılan ve yapılacak olan imalatlar için fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas
ve usulleri tespite Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir."
MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
5/8/2008
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TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU
KURULMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 5798
Kabul Tarihi: 31/7/2008
MADDE 1 – 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 3 – Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu aşağıdaki organ ve
birimlerden oluşur:
a) Bilim Kurulu.
b) Başkanlık.
c) Araştırma merkezleri, enstitüler ve benzeri birimler.
d) Kurumun görevlerini yerine getirebilmesi için gerek duyulan bilim parkı, bilim
merkezi, müze ve benzeri diğer birimler."

MADDE 2 – 278 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 4 – Oniki üye ile Başkandan oluşan Bilim Kurulu, Kurumun en üst karar
organıdır. Başkan, Kurumun ve Bilim Kurulunun Başkanıdır. Bilim Kurulunun toplantı ve
karar yeter sayısı yedidir. Bilim Kurulu üyelerinin seçilmesi, seçim usulü, üyelerin görev
süresi ile Bilim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
a) Bilim Kurulu üyelerinin seçilmesi:
1) Bilim Kurulunun altı üyesinin, bilimsel ve teknolojik alanlarda eser, araştırma ve
buluşlarıyla temayüz etmiş ve/veya araştırma ve teknoloji yönetimi konusunda yetkinliği olan,
bilimsel ve teknolojik sistem, kurum ve birimleri başarı ile kurmuş ve/veya yönetmiş olması
gerekir. Bu üyelerden beşi Bilim Kurulu tarafından belirlenen on, biri Yükseköğretim Kurulu
Genel Kurulu tarafından belirlenen iki aday arasından Başbakan tarafından seçilir.
2) Bilim Kurulunun üç üyesi, Türkiye Bilimler Akademisinin asli üyeleri arasından, biri
fen ve teknik bilimler alanından, biri sosyal ve beşeri bilimler alanından ve biri de sağlık
bilimleri alanından olmak üzere, Bilim Kurulu tarafından belirlenen altı aday arasından
Başbakan tarafından seçilir.
3) Bilim Kurulunun üç üyesinin, lisans öğreniminden sonra kamu kurum ve
kuruluşlarında ve/veya özel sektörde en az on yıl deneyim sahibi olmuş, mesleğinde temayüz
etmiş ve üstün nitelikli hizmetleriyle tanınmış olması gerekir. Bu üyelerden biri Bilim Kurulu
tarafından belirlenen iki ve ikisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından belirlenen dört
aday arasından Başbakan tarafından seçilir.
4) Başkanın Bilim Kurulu üyeleri arasından atanması halinde, boşalan Bilim Kurulu
üyeliği için aynı kontenjandan yukarıda belirlenen usul ve esaslara göre yeni üye seçilir.
İstifa, ölüm veya devamsızlık gibi sebeplerle boşalan üyelikler için yukarıdaki esaslara göre
yeni üye seçilir.
b) Seçim süreci:
1) Mevcut Bilim Kurulu üyesinin görev süresinin dolmasına en geç iki ay kala veya
istifa, ölüm ve devamsızlık gibi sebeplerle üyeliğin boşalması halinde boşalma tarihinden
itibaren en geç iki ay içinde yeni üyenin seçilmesi gerekir. Bunun için, eski üyenin bu
maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri gereği Yükseköğretim
Kurulu Genel Kurulu veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından gösterilen adaylar
arasından seçilmiş olması durumunda Başbakan bu kurum ve kuruluşlardan kırkbeş gün
içinde boşalan veya boşalacak olan üyelik için belirleyecekleri adayların sunulmasını ister.
Üye adaylarının Bilim Kurulu tarafından belirlenmesinin gerektiği hallerde ise Bilim Kurulu
üye adaylarını belirleyerek Başbakana sunar. Başbakan boş olan her bir üyelik için önerilen
iki aday arasından bir kişiyi Bilim Kurulu üyesi olarak seçer. Bilim Kurulu üyeliği
Başbakanın kararı ile kesinleşir.
2) Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
tarafından süresi içinde herhangi bir sebeple uygun nitelik veya sayıda aday gösterilmemesi
durumunda, Başbakan Bilim Kurulundan, bu kontenjan için öngörülen nitelikleri taşıyan
kişiler arasından üye adaylarının belirlenmesini ister.
c) Bilim Kurulu üyelerinin görev süresi:
1) Bilim Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Üyeliği sona eren üye, ancak dört
yıllık bir dönem daha seçilebilir.
2) Bilim Kurulunun olağan toplantılarına yıl içinde toplam altı kere veya üst üste üç
kere kabul edilebilir mazereti olmaksızın katılmayan üyelerin üyelikleri, Bilim Kurulu
kararıyla düşer. Bu üyelerden boşalan üyelikler bu maddede belirtilen usullere göre yenilenir.
Bu suretle seçilen üyenin görev süresi de dört yıldır.
d) Bilim Kurulunun görev ve yetkileri:
1) Hükümetin, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun ve kalkınma planlarının
belirleyeceği hedef, ilke ve politikalar doğrultusunda, Kurumun çalışma ilke, program ve
politikaları ile öncelikli alanları belirlemek.

2) 3 üncü maddenin (c) ve (d) bentlerinde belirtilen birimler ile Başkanlık birimlerini
kurmak, kaldırmak ve Kurum organizasyon şemasını onaylamak.
3) Kurumun personel kadroları, ücret cetvelleri ile personel performans değerlendirme
kriterlerini, bu değerlendirmeler kapsamında yapılacak ödemeleri ile iş tanımlarını ve göreve
karşılık gelen pozisyonları Başkanlığın önerisi üzerine görüşerek karara bağlamak.
4) Başkanın teklifi üzerine Genel Sekreter ile merkez ve enstitü başkan ve müdürlerini
atamak.
5) Kurumun yıllık çalışma programı ve bütçe teklifini onaylamak.
6) Kuruma ve proje yönetimine ilişkin yönetmelikleri ve esasları hazırlatmak,
değiştirmek, kaldırmak veya onaylamak.
7) Kurumun yurt içinde ve yurt dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara
mevzuat hükümleri çerçevesinde üye olması için karar almak.
8) Kuruma taşınmaz alınması veya Kurum taşınmazlarının satılmasına karar vermek.
9) Kurumun görevlerini yerine getirmesi için yürüteceği faaliyetler sırasında, yapacağı
ücret, telif, işlenme ücreti, huzur hakkı ve benzeri ödemelerin tutar veya üst limitlerini
belirlemek.
10) Kurum ile diğer kamu kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişiler arasında çıkan
ihtilafların hukuki anlaşma veya sözleşme değişikliği ile neticelendirilmesinde karar vermek;
tutarı beşbin Yeni Türk Lirasına kadar (beşbin Yeni Türk Lirası dahil) olmak üzere, maddi
veya hukuki nedenlerle kovuşturulmasında, yüksek mahkeme ve mercilerde incelenmesini
istemekte yarar bulunmayan açılacak veya açılmış olan dava, icra ve benzeri takiplerden
vazgeçmeye, bir hakkın tanınmasına, menfaatin terkinine, uygun ödemeye karar vermek.
11) Bu Kanun ve diğer mevzuat hükümleriyle kendisine verilen işleri yapmak.
Bilim Kurulu bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2), (3), (6) ve (7) numaralı alt
bentlerindeki yetkilerini, sınırlarını açıkça belirtmek suretiyle Başkana devredebilir.
Bilim Kurulunun çalışma usul ve esasları Kurumca çıkarılacak bir yönetmelikle
belirlenir."
MADDE 3 – 278 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 5 – Başkanlık, Başkan ve Bilim Kurulunun belirleyeceği sayıda Başkan
Yardımcısı ile Genel Sekreterden oluşur.
Bilim Kurulu, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt
bendinde belirtilen nitelikleri taşıyan kişiler arasından biri Bilim Kurulu dışından olmak üzere
iki başkan adayı belirleyerek Başbakana sunar. Başbakan bu adaylardan birini seçerek Başkan
olarak atanmak üzere Cumhurbaşkanına teklif eder ve bu aday Cumhurbaşkanı tarafından
Başkan olarak atanır. Görev süresi dolacak olan Başkanın ikinci bir dönem için daha Bilim
Kurulu tarafından aday gösterilmesi durumunda, diğer adayın Bilim Kurulu üyelerinin
dışından gösterilmesi gerekir.
Başkan atama süreci, Başkanın görev süresinin dolmasına en geç iki ay kala veya
herhangi bir sebeple bu görevin boşalma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde tamamlanır.
Bilim Kurulunun herhangi bir nedenle süresinde aday belirlememesi halinde Başbakan gerekli
şartları taşıyanlar arasından iki Başkan adayını belirleyerek Cumhurbaşkanına sunar ve bu
adaylardan biri Cumhurbaşkanı tarafından Başkan olarak atanır.
Başkanın görev süresi dört yıldır ve en çok iki dönem bu göreve seçilebilir. Başkanın
Bilim Kurulu üyeleri arasından atanması durumunda, Başkanın Bilim Kurulu üyeliğinde
geçen süre, görev süresinin tespitinde dikkate alınmaz.
Başkanın geçici olarak görevi başında bulunmadığı zamanlarda, görevlendireceği Bilim
Kurulu üyelerinden biri Başkanlığa vekâlet eder. Başkanlık görevinde boşalma olması halinde
yeni başkan atanıncaya kadar, Bilim Kurulu kendi üyelerinden birini Bilim Kurulu ve Kurum
Başkan Vekili olarak görevlendirir.
Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kurumu temsil etmek.
b) Bilim Kuruluna Başkanlık etmek.

c) Bilim Kurulunun belirlediği ilke, usul ve öncelikler doğrultusunda Kurumu
yönetmek.
d) Kurum personelini atamak.
e) Bilim Kuruluna sunulmak üzere Kurumun yıllık çalışma raporu, araştırma ve iş
programı ile bütçesini hazırlamak.
f) Yurt içinden ve yurt dışından yardım ve bağışları kabul etmek.
g) Kurumun burs ve süreli yayınlarına karar vermek.
h) Bilim Kurulunun görev ve yetkileri arasında sayılmayan işler ile Bilim Kurulu
tarafından kendisine yetki verilen işleri yapmak.
ı) Bu Kanun ve diğer mevzuat hükümleriyle kendisine verilen işleri yapmak.
Başkan, bu maddede belirtilen görevlerini yetkilendireceği kişi veya kişiler eliyle yerine
getirebilir.
Başkan Yardımcıları, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt
bendinde belirtilen niteliklere sahip kişiler veya Bilim Kurulu üyeleri arasından, Başkana
yardımcı olmak üzere Başkanın önerisi ile Başbakan tarafından atanır. Başkan Yardımcıları,
Başkan tarafından verilen görevleri yapmakla yükümlüdürler.
Genel Sekreter, Kurumun idari ve mali işleri ile diğer destek hizmetlerinin
yürütülmesiyle görevli olmak üzere, Devlet memuriyetine atanabilme genel şartlarına sahip,
en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve en az on yıl kamu görevi yapmış kişiler arasından
Başkanın teklifi ve Bilim Kurulunun kararı ile atanır."
MADDE 4 – 278 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"Kurum bünyesinde 3 üncü maddenin (c) ve (d) bentlerinde belirtilen birimlerin
kurulması Başkanın önerisi üzerine Bilim Kurulu kararıyla gerçekleşir. Bu birimlerin
organizasyon şemaları ve ana faaliyet alanları Bilim Kurulunca belirlenir."
MADDE 5 – 278 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye üçüncü ve dördüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkralar
eklenmiştir.
"a) Her yıl genel bütçeden aktarılacak tutar,"
"d) Yayım gelirleri ve diğer faaliyet gelirleri,"
"Aşağıda belirtilen konulara ilişkin olarak Kurum Başkanının onayı ile süresi dört yılı
geçmemek üzere gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilir:
a) Kurum tarafından yürütülen ve desteklenen proje ve programlar için zorunlu olan ve
toplam maliyetinin % 75’ini geçmemek üzere yapılan mal ve hizmet alımları.
b) Fikri ve sınai hak alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası
kuruluşlar nezdinde tesciline yönelik vekillik hizmetlerinin temini.
Araştırma, geliştirme, teknoloji ve yenilik projeleri için gerekli olan ve yurt dışından
temini zorunlu bulunan malların temini ile ilgili olarak, yüklenicilerin akreditif karşılığı kredi
şeklindeki ödemeleri kabul etmemeleri halinde imzalanan sözleşmelerde ön ödeme yapılacağı
yönünde hüküm bulunması kaydıyla, ilgili birimlerin yönetim kurullarının onayı alınarak
teminat alınmaksızın yüklenme tutarına kadar bütçe dışı ön ödeme yapılabilir."
MADDE 6 – 278 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 10 – Sermayesinin yarısından fazlası Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumuna ait olan şirketler Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenir.
Bilim Kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanan kadrolara ilk defa verilecek
açıktan atama izinleri hariç olmak üzere, Kurum hakkında 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanmaz.
Kurum tarafından hazırlanacak yönetmelik ve benzeri düzenleyici işlemlerden Bilim
Kurulu kararı ile yürürlüğe girenler için diğer kurum ve kuruluşların görüşünün alınması
gerekmez."
MADDE 7 – 278 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 14 – Kurum;

a) Her türlü eşya ve binek araçları hariç her türlü aracın, Türkiye'ye sokulmasında her
çeşit ithalat sınırlamalarının dışında bırakıldığı gibi, gümrük vergisi ile özel idare ve
belediyelere ait her türlü vergi, harç, fon ve zamlardan, her türlü geçici depolama, antrepo ve
ardiye ücretlerinden ve ithal esnasında alınan diğer bütün vergi, harç ve ücretlerden,
b) Her türlü tesislerinin yapımı ve işletilmesinden dolayı belediyeye ödenmesi gereken
her türlü vergi, harç, harcamalara katılma paylarından ve benzeri yükümlülüklerden,
c) Taraf olduğu dava, icra ve benzeri takiplerde 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar
Kanununda sayılan yargı harçlarından,
d) İhaleleri, ilanları, mukaveleleri ve başka evrak ve belgeleri Devlete ve belediyelere
ait her türlü harçlardan,
muaftır.
Kurum tarafından yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere
ithal edilen makine, alet, cihaz, ecza, malzeme ve yayınlar ile bağış yoluyla yurt dışından
gelen aynı cins malzemeler gümrük vergisi ile buna bağlı vergi, resim, fon ve harçlar dâhil
olmak üzere her türlü vergi ve harçtan muaftır."
MADDE 8 – 278 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden
düzenlenmiştir.
"MADDE 16 – Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelere ilişkin faturalı olarak
veya ön ödeme alınması suretiyle tahsil edilen tutarlar, Kurum bütçesine gelir ve ödenek
kaydedilir. Kaydedilen bu tutarlar ile Kurum tarafından desteklenen araştırma ve geliştirme
projeleri ile diğer projeler için tahsis edilen kaynaklardan Kurumun uygun göreceği projelere
ilişkin tutarlar, Kurum bütçesine gider kaydedilmek suretiyle proje yürütücüsü kamu kurum
ve kuruluşları (bu Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendi gereği kurulan merkez ve enstitüler
dâhil) ile gerçek ve tüzel kişilerin hesaplarına aktarılır. Bu şekilde kaynak aktarılan proje
yürütücüsünün 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa
ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ve bu idarelerde görevli kişilerden
olması halinde, aktarılan tutarlar ilgili idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin açılacak
özel hesaplarda izlenir. Bu kapsamda yapılan harcamalar 5018 sayılı Kanuna göre denetlenir.
Kurum tarafından desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje
kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kamu kurum veya kuruluşlarının kadro
veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte
olan tutarın yüzde 75’ini geçmemek kaydıyla proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar
üzerinden proje teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu ödeme, bir kişinin aynı anda birden fazla
projede yürütücü olarak görevli olması durumunda en fazla iki, araştırmacı ve diğer personel
olması durumunda ise en fazla dört proje için yapılır ve buna ilişkin esas ve usuller Bilim
Kurulu tarafından belirlenir. Bu projelerde görev alan diğer proje personeline ve hizmetinden
yararlanılacak diğer kişilere proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden ücret ödenir.
Kurum tarafından desteklenen projeler ile Kurum tarafından yürütülen dış destekli
projeler için ön ödeme yapılabilir.
Kurum tarafından desteklenen projeler ile Kurum tarafından yürütülen dış destekli
projelerde, üzerinde proje yürütülen ve söz konusu projenin asli unsurunu teşkil eden taşıtlar
hakkında 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 9 uncu ve 10 uncu maddeleri
uygulanmaz.
Kurumun görevlerini yerine getirebilmesi amacıyla desteklenen proje ve faaliyetler için
öngörülen yılları bütçe ödeneklerinin ilgili tertiplerinde yer alan ödenekten harcanmayan
kısımları ertesi yıl bütçesinin ilgili tertiplerine devren ödenek kaydedilir.
Bu maddenin birinci fıkrasına göre aktarılacak tutarların harcanması,
muhasebeleştirilmesi ve bu madde kapsamında yapılacak ön ödemelere ilişkin esas ve usuller
ile Kurumun bütçe ödeneklerinin kullanılması, tertipler arasında aktarma yapılması ve diğer
bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesinde uygulanacak esas ve usuller, Maliye Bakanlığının
görüşü doğrultusunda Kurum tarafından belirlenir."

MADDE 9 – 278 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"Kurumun Başkanı, danışmanları, araştırmacıları, yöneticileri ve her türlü personeli özel
hukuk hükümlerine tabi olup bu kimseler hakkında 3/7/1939 tarihli ve 3659 sayılı Kanun ile
açıkça hüküm konulmadıkça bunun yerine geçecek kanun hükümleri uygulanmaz.
Kurum ihtiyaca uygun kuruluş ve kadro statülerinin düzenlenmesinde serbesttir. Diğer
kanunlardaki düzenleme ve kısıtlamalara tabi olunmaksızın, toplu iş sözleşmesi kapsamında
bulunanlar dışındaki Kurum personeline ödenecek aylık net ücret, toplu iş sözleşmesi
kapsamındaki personele ödenen ve Bilim Kurulu tarafından referans olarak belirlenen göreve
karşılık gelen pozisyona yapılan ödemelerin iki katını; bu Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca
Kurumda görevlendirilen kişilere yapılacak aylık net ödeme ise toplu iş sözleşmesi
kapsamındaki personele ödenen ve Bilim Kurulu tarafından referans olarak belirlenen göreve
karşılık gelen pozisyona yapılan ödemeleri geçmemek üzere Bilim Kurulu tarafından
belirlenir. Kurumda görevlendirilecek hakem, izleyici, panelist, kurul ve komite üyeleri ile
benzeri kişilere yapılacak net ödeme tutarı ise 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına
uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı ve bir ayda yapılacak toplam
net ödeme için 60.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile
çarpımı sonucu elde edilecek tutarı geçmemek üzere, diğer kanunlardaki düzenleme ve
kısıtlamalara tabi olmaksızın Bilim Kurulunca belirlenir ve doğrudan ilgililerine ödenir. Bilim
Kurulu bu madde uyarınca yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları belirlemeye, ücretin
bir kısmını performansa bağlamaya yetkilidir."
MADDE 10 – 278 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi, 11 inci maddesi ve 12 nci maddesi ile
geçici 4 üncü maddesi ve geçici 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 11 – 278 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 7 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Bilim Kurulu üyesi olan
kişiler, dört yıl için yeniden atanmış sayılır. Ancak, bunların Bilim Kurulu üyeliğinde geçen
toplam görev süresinin bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde
belirtilen sekiz yıllık süreyi aşması halinde, sürenin dolduğu tarih itibariyle üyelikleri
kendiliğinden sona erer. Kanunun yayımı tarihinden itibaren dört yıl içerisinde, Bilim Kurulu
üyeliğinde her ne suretle olursa olsun boşalma olması durumunda, yeni üye seçimi 4 üncü
maddeye göre yapılır. Yeni üyenin hangi kontenjandan seçileceğine, eski üyenin kontenjanı
dikkate alınarak Bilim Kurulu tarafından karar verilir.
Bu Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden onbeş gün içinde, Bilim Kurulu biri Bilim
Kurulu dışından olmak üzere iki başkan adayı belirleyerek Başbakana sunar. Başbakan bu
adaylardan birini seçerek Başkan olarak atanmak üzere Cumhurbaşkanına sunar; bu aday
Cumhurbaşkanı tarafından dört yıllık bir süre için Başkan olarak atanır.
GEÇİCİ MADDE 8 – Kurumun 2006 yılından öncesine ait hesaplarının denetimi ile
Bilim Kurulu ve Başkanın ibrasına yönelik işlemler, mülga 11 inci ve 12 nci maddeler
çerçevesinde 31/12/2008 tarihine kadar tamamlanır.
GEÇİCİ MADDE 9 – 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
38 inci maddesine göre Kurumda görevlendirilmiş olup, aynı maddenin son fıkrasındaki
ikinci görev aylığı limitini aşan ödemelerden yararlananlar, ödemelerin yapılmasında ita
amirliği yetkisini kullananlar ile ödemelerin yapılmasında yetki kullanan diğer kişiler yapılan
fazla ödemelerden sorumlu tutulmazlar ve bunlar hakkında herhangi bir işlem yapılmaz. Bu
kişiler hakkında bu Kanunun yayımı tarihinden önce açılmış olan davalar, kanun yollarına
başvurulanlar dâhil işlemden kaldırılır. Kesinleşmiş kararlar bu Kanunun yayımı tarihinden
sonra infaz edilmez.
Bu Kanunun yayımından önce fazla ödemeye konu olduğu için iade edilen tutarlar,
ilgililerinin başvurusu halinde aynen iade edilir. Bu ödemeler için hiçbir faiz talep edilmez.
GEÇİCİ MADDE 10 – Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Bilim Kurulu tarafından
görüşülerek karara bağlanan ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun

olarak açıktan atama izni alınmış kadrolara yapılacak atamalar için ayrıca açıktan atama izni
aranmaz."
MADDE 12 – Bu Kanunun 8 inci maddesi 1/1/2009 tarihinde, 9 uncu maddesi 1/9/2008
tarihinde ve diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
12/8/2008
[R.G. 13 Ağustos 2008 – 26966]
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SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR KANUN
Kanun No. 5800
Kabul Tarihi: 31/7/2008
MADDE 1 – 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları
Birliği Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi madde metninden
çıkarılmıştır.
MADDE 2 – 1618 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası madde metninden
çıkarılmıştır.
MADDE 3 – 1618 sayılı Kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 27 – Bu Kanun ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslara uymayan seyahat
acentalarına Bakanlıkça aşağıda belirtilen cezalar uygulanır.
a) İdarî para cezaları ve bu cezaların uygulanacağı durumlar aşağıda belirtilmiştir:
1 - Bu Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (f) bendinin ihlali
halinde binbeşyüz Yeni Türk Lirası.
2 - Bu Kanunun; 7, 17, 19 veya 21 inci maddelerinden birinin veya 10 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (c), (ç) veya (d) bentlerinden birinin ihlalinin tespiti halinde bin Yeni Türk
Lirası.
3 - Bu Kanunda belirtilen veya Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin süresi içerisinde
verilmemesi veya yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi halinde ikibin Yeni Türk Lirası.
4 - Bu maddede belirtilen fiiller dışında, bu Kanun hükümlerine uymayan seyahat
acentaları, durumu düzeltmeleri veya bir daha mevzuata aykırı davranmamaları konusunda
Bakanlıkça uyarılır. Uyarıya rağmen otuz gün içerisinde gerekli düzeltmelerin yapılmaması
veya bir yıl içerisinde uyarmayı gerektiren aynı veya başka fiil veya fiillerin tespiti halinde
bin Yeni Türk Lirası.
b) Seyahat acentası işletmesi belgesi aşağıdaki hallerde iptal edilir:
1 - Bu Kanunun 12 nci maddesi hükümleri uyarınca zorunlu sigortanın yaptırılmaması.
2 - Seyahat acentasının belge almaya esas niteliklerini kaybettiğinin veya bu Kanunda
yer almayan faaliyetlerde bulunduğunun tespiti.
3 - Bu Kanunun 10 uncu maddesinin (b) veya (e) bendini ihlal eden bir fiilin tespiti.
Bu madde uyarınca işletme belgesi iptal olunan seyahat acentalarının isimleri veya
iltibasa yol açacak bir isim hiçbir seyahat acentasına yeniden verilemez. Birlikçe geçici ve
uzun süreli üyelikten çıkarma cezası verilen seyahat acentalarının belgeleri, fiilleri bu
maddenin (b) bendi uyarınca bir cezayı gerektirmiyorsa, geçici men süresince iptal edilir."
MADDE 4 – 1618 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki
cümleler eklenmiştir.

"Birlik gerekli görülen yerlerde merkeze bağlı şubeler açabilir. Yönetim Kurulu, merkeze
bağlı şube bürosunun kadroları ile şube müdürünü tespit ve tayin eder."
MADDE 5 – 1618 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 4 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 27 nci maddenin (b)
bendinin (2) numaralı alt bendine göre bir yıl içinde üç kez idari para cezası almak suretiyle
işletme belgesi iptal edilenlerin, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde
talepte bulunmaları halinde işletme belgeleri ihya edilir."
MADDE 6 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
12/8/2008
[R.G. 13 Ağustos 2008 – 26966]
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UMUMİ MÜLHAK VE HUSUSİ BÜTÇELERLE İDARE EDİLEN DAİRELER VE
BELEDİYELERLE SERMAYESİNİN TAMAMI DEVLETE VEYA BELEDİYE
VEYA HUSUSİ İDARELERE AİD DAİRE VE MÜESSESELER ARASINDAKİ
İHTİLAFLARIN TAHKİM YOLİLE HALLİ HAKKINDA
KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR KANUN
Kanun No. 5802
Kabul Tarihi: 31/7/2008
MADDE 1 – 29/6/1938 tarihli ve 3533 sayılı Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle
İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya
Hususi İdarelere Aid Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yolile Halli
Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 6/A maddesi
eklenmiştir.
"MADDE 6/A – Belediyeler arasındaki bir alacak iddiasına dayalı olarak, 21/7/1953
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna tabi olanlar dahil,
herhangi bir takip veya dava sebebiyle borçlunun mal ve hakları üzerine konmuş ihtiyati
tedbir, ihtiyati haciz ve hacizler, bu konudaki işlem ve kararlar hangi merci veya yargı
organınca tesis edilmiş olursa olsun, alacağı karşılayacak tutarda bir teminatın gösterilmesi
halinde, talep üzerine mecburi tahkim mahkemesince kaldırılır. Bu karar kesin olup derhal
uygulanır.
Şu kadar ki borçlu belediye tarafından alacaklı belediye lehine gösterilecek teminatın,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde
sayılan neviden olması; asli ve fer’i alacaklar toplamını karşılaması şarttır. Himaye tedbirleri,
borçlunun parası üzerine uygulanmış ise teminatın aynı maddenin 1, 2 ve 3 üncü bentlerinde
sayılanlardan birisinin olması gerekir. Teminatın nevine, değerine ve diğer yönlerine ilişkin
itirazlar, hakem mahkemesince çözümlenir.
Uyuşmazlık hakkında verilecek nihai karara göre teminat paraya çevrilir yahut iade
veya terkin olunur."
MADDE 2 – 3533 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 3 – Bu Kanun halen görülmekte olan mecburi tahkim davalarında da
uygulanır."
MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
13/8/2008

[R.G. 14 Ağustos 2008 – 26967]
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Bakanlar Kurulu Kararı
Karar Sayısı : 2008/14012
Ekli “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca
Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 7/8/2008
tarihli ve 11557 sayılı yazısı üzerine, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmüne
Kararnamenin ek 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/8/2008 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
C. ÇİÇEK
H. YAZICI
N. EKREN
M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bakanı
M. M. EKER
K. TÜZMEN
N. ÇUBUKÇU
M. ŞİMŞEK
Devlet Bakanı V.
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
M. S. YAZICIOĞLU
H. ÇELİK
M. V. GÖNÜL
B. ATALAY
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı V.
Millî Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
B. ATALAY
K. UNAKITAN
H. ÇELİK
F. N. ÖZAK
Dışişleri Bakanı V.
Maliye Bakanı
Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân
Bakanı
R. AKDAĞ
B. YILDIRIM
M. M. EKER
F. ÇELİK
Sağlık Bakanı
Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri BakanıÇalışma ve Sos. Güv.
Bakanı
M. Z. ÇAĞLAYAN
M. H.GÜLER
E. GÜNAY
V. EROĞLU
Sanayi ve Ticaret BakanıEnerji ve Tabii Kaynaklar BakanıKültür ve Turizm Bakanı
Çevre
ve Orman Bakanı
375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 3 ÜNCÜ MADDESİ
UYARINCA YAPILACAK EK ÖDEMEYE İLİŞKİN KARAR
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Karar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü
maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin tutarı ile usul ve esaslarını düzenlemektedir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Karar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Ek ödeme tutarı
MADDE 3 – (1) Bu Karar uyarınca personele yapılacak ek ödeme, en yüksek Devlet
memuru aylığına (ek gösterge dâhil) ekli "Ek Ödeme Cetveli"nde yer alan oranların
uygulanması suretiyle hesaplanır.
Ek ödemenin usul ve esasları
MADDE 4 – (1) Ek ödeme, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü
maddesi ile bu Kararda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

(2) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı cetvelin
"B. Din Hizmetleri Tazminatı" bölümünün (d) sırası (aynı Karara ekli (II) sayılı Özel Hizmet
Tazminatı Cetvelinin "(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri" bölümünün 6 ncı
grubunun 7 nci sırasında, 7 nci grubunun 1 inci sırasında ve 9 uncu grubunun 7 nci sırasında
sayılanlar hariç) ile aynı cetvelin "F. Adalet Hizmetleri Tazminatı" bölümünün 2 nci sırasında
öngörülen tazminatlardan yararlananlara yapılacak ek ödeme, anılan sıralarda öngörülen
tazminat oranı kadar eksik ödenir. Ancak, ödenecek ek ödeme hiçbir şekilde en yüksek Devlet
memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %28’inden az olamaz.
(3) Orman Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görev yapan personele yapılacak ek
ödeme, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun 71 inci maddesinin son fıkrası uyarınca
yapılan ödemelerden yararlandıkları sürece, 2/3 oranında yapılır. Oranların hesaplanmasında
küsurlar tama iblağ edilir.
(4) İlgili mevzuatı uyarınca memurlara yılın belirli dönemlerinde mutat olarak ödenen
ikramiyelerin bir aya isabet eden net tutarları, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek
gösterge dâhil) %28’inden fazla olan ek ödemelerin net tutarından mahsup edilir.
(5) 1/3/2006 tarihinden sonra kurulan üniversiteler hariç olmak üzere, üniversitelerin tıp
ve diş hekimliği fakülteleri ile uygulama ve araştırma merkezlerinde (hastaneler dâhil) görev
yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin üçüncü
fıkrası uyarınca yapılacak ödemeler döner sermaye bütçesinden karşılanır.
MADDE 5 – (1) 9/6/2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Sözleşmeli Personele
Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"(1) Kadro karşılığı istihdam edilen sözleşmeli personel, sözleşme ücretleri 6/6/1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında belirlenenler,
idarelerin yurt dışı teşkilatlarında istihdam edilenler ile ayın veya haftanın bazı günleri ya da
günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar hariç olmak üzere;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre
istihdam edilen sözleşmeli personelden ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kamu idarelerinde
istihdam edilenler ile diğer sözleşmeli personelden ekli (II) sayılı Cetvelde yer alan kamu
idarelerinde (belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri hariç) anılan Cetvelde
belirtilen mevzuat hükümlerine göre istihdam edilenlere, en yüksek Devlet memuru aylığına
(ek gösterge dâhil) ekli (III) sayılı Cetvelde yer alan oranların uygulanması suretiyle
hesaplanacak tutarda,
b) Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birliklerinde ekli (II) sayılı Cetvelde
belirtilen mevzuat hükümlerine göre istihdam edilen sözleşmeli personele, sözleşmeli olarak
çalıştırılmasına esas alınan kadro unvanı için "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek
3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar" ile tespit edilen tutarda,
sözleşme ücreti ile ilişkilendirilmeksizin her ay ek ödeme yapılır."
2) Aynı Kararın 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına "21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı
Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrasında öngörülen ödemeden yararlananlar," ibaresinden
sonra gelmek üzere "4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde öngörülen
ödemeden yararlananlar," ibaresi eklenmiştir.
3) Aynı Kararın 1 inci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra
eklenmiş ve mevcut fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
"(3) 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde öngörülen ödemeden yararlanan 657
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personele, bu
hükme göre yapılan ödemelerin aylık net tutarının, birinci fıkra uyarınca belirlenen ek
ödemenin net tutarından az olması halinde, anılan hükme göre yapılan ödeme yerine sadece
birinci fıkra hükmü çerçevesinde ek ödeme yapılır."

4) Aynı Kararın eki (I) sayılı Cetvele aşağıdaki satırlar eklenmiştir.
ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5) Aynı Kararın eki (II) sayılı Cetvele aşağıdaki satır eklenmiştir.
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ
BAŞKANLIĞI

23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı
Kanunun 24. mad.

6) Aynı Karara, ekli "(III) Sayılı Cetvel" eklenmiştir.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Karar 15/8/2008 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
EK ÖDEME CETVELİ
KADRO VE GÖREV UNVANI

ORAN
(%)

A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar:
1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden;
a) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli
(II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(A) Üst Yönetim ve Genel İdare
Hizmetleri” bölümünün;
- 2 nci grubunda sayılanlar
- 3 üncü grubunda sayılanlar
- 4 üncü grubunda sayılanlar
- - 5 inci grubunda sayılanlardan;
- Makam tazminatından yararlananlar
- Makam tazminatından yararlanmayanlar
- - 6 ncı grubunda sayılanlardan;
- Makam tazminatından yararlananlar
- Makam tazminatından yararlanmayanlar
- - 7 nci grubunda sayılanlardan;
- Makam tazminatından yararlananlar
- Makam tazminatından yararlanmayanlar
- - 8 inci grubunda sayılanlardan;
- Makam tazminatından yararlananlar
- Makam tazminatından yararlanmayanlar
- 9 uncu grubunda sayılanlar
- 10 uncu grubunda sayılanlar
- 11 inci grubunda sayılanlar
- 12 nci grubunda sayılanlar
- 13 üncü grubunda sayılanlar
- 14 üncü grubunda sayılanlar
- 15 inci grubunda sayılanlar

62
61
58
41
53
39
53
37
53
37
53
53
53
53
53
53
53
53

- 16 ncı grubunda sayılanlar
- 17 nci grubunda sayılanlar
b) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli
(II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(B) Denetim Hizmetleri”
bölümünün;
- 2/a sırasında sayılanlardan;
- Makam tazminatından yararlananlar
- Makam tazminatından yararlanmayanlar
- 2/b sırasında sayılanlar
- 3/a sırasında sayılanlardan;
- Makam tazminatından yararlananlar
- Makam tazminatından yararlanmayanlar
- 3/b sırasında sayılanlar
- 4/a sırasında sayılanlardan;
- Makam tazminatından yararlananlar
- Makam tazminatından yararlanmayanlar
- 4/b sırasında sayılanlar
- 5/a sırasında sayılanlar
- 5/b sırasında sayılanlar
- 6/a sırasında sayılanlardan;
- Makam tazminatından yararlananlar
- Makam tazminatından yararlanmayanlar
- 6/b sırasında sayılanlar
- 7/a sırasında sayılanlar
- 7/b sırasında sayılanlar
c) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli
(II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(D) Dışişleri Meslek Memurları”
bölümünde sayılanlardan;
- 1-4 üncü dereceden aylık alanlar
- Diğer derecelerden aylık alanlar
ç) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli
(III) sayılı Diğer Tazminatlar Cetvelinin “F. Adalet Hizmetleri Tazminatı”
bölümünün;
- 1/a sırasında sayılanlar
- 1/b sırasında sayılanlardan;
- 1 inci dereceden aylık alanlar
- 2 nci dereceden aylık alanlar
- 3 üncü dereceden aylık alanlar
- 4 üncü dereceden aylık alanlar
- Diğer derecelerden aylık alanlar
- 1/c sırasında sayılanlardan;
- 1 inci dereceden aylık alanlar
- 2 nci dereceden aylık alanlar
- 3 üncü dereceden aylık alanlar
- 4 üncü dereceden aylık alanlar
- Diğer derecelerden aylık alanlar
- 1/d sırasında sayılanlar

52
51

41
53
53
40
52
52
38
52
53
52
53
38
52
53
52
53

53
52

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
50

- 1/e, 1/f ve 1/g sıralarında sayılanlar
- 3 üncü sırasında sayılanlar
d) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli
(III) sayılı Diğer Tazminatlar Cetvelinin “G” bölümünün (b) sırasında sayılanlar

50
49
51

2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personelden;
a) Başmühendis kadrosunda bulunanlar
b) Mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlar
c) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog,
arkeolog, matematikçi, istatistikçi ve astronom kadrolarında bulunanlar
ç) Bu sınıfta yer alan diğer kadro unvanlarında bulunanlar
3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer
alan personelden;
a) Uzman tabip
b) Tabip
c) Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu Tüzük hükümlerine göre
uzmanlık belgesi alanlar
ç) Diş tabibi
d) Veteriner hekim
e) Eczacı
f) Bu sınıfta yer alan diğer personel
4- Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden;
- Öğretmen kadrolarında bulunanlar (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki
öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil)

82
82
77
68
69
68
62
62
98
60
58
51

5- Kadroları Avukatlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel

53

6- Kadroları Din Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden (İl Müftü
Yardımcısı ile İlçe Müftüsü dâhil)
a) İl Müftü Yardımcısı (Ankara, İstanbul ve İzmir illeri hariç) ve İlçe Müftüsü
b) Vaiz kadrosunda bulunanlar
c) Diğer kadrolarda bulunanlar

53
52
51

7- Kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden;
a) Emniyet Genel Müdürü
b) Birinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlardan;
- Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi
Başkanı, Ankara, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürleri
- Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri ve Diğer İl Emniyet Müdürleri
- Diğerleri
c) İkinci Sınıf Emniyet Müdürü kadrolarına atananlar
ç) Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü kadrolarına atananlar
d) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü kadrolarına atananlar
e) Emniyet Amiri kadrolarına atananlar
f) Başkomiser kadrolarına atananlar
g) Komiser kadrolarına atananlar
ğ) Komiser yardımcısı kadrolarına atananlar
h) Polis Memuru kadrolarına atananlar
ı) Diğerleri

63

8- Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personel

49

41
37
60
60
60
60
60
60
60
60
61
52

B- Aylıklarını 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı
Uzman Erbaş Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa Göre
Alanlar:
1- Subaylardan;
a) Genelkurmay Başkanı
b) Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı
c) Orgeneral ve Oramiral
ç) Korgeneral ve Koramiral
d) Tümgeneral ve Tümamiral
e) Tuğgeneral ve Tuğamiral
f) Kıdemli Albay
g) Albay
ğ) Yarbay
h) Kıdemli Binbaşı
ı) Binbaşı
i) Kıdemli Yüzbaşı
j) Yüzbaşı
k) Kıdemli Üsteğmen
l) Üsteğmen
m) Teğmen
n) Asteğmen
2- Astsubaylardan;
a) II.Kad.Kd.Bçvş.
b) Kad.Kd.Bçvş.
c) Kd.Bçvş.
ç) Kad.Bçvş.
d) Bçvş.
e) Kd.Üstçvş.
f) Üstçvş
g) Kd.Çvş.
ğ) Çvş.
3- Uzman Jandarmalardan;
a) VIII.Kad.Çvş.
b) VII.Kad.Çvş.
c) VI.Kad.Çvş.
ç) V.Kad.Çvş.
d) IV.Kad.Çvş.
e) III.Kad.Çvş.
f) II.Kad.Çvş.
g) I.Kad.Çvş.
ğ) Çvş.
4- Uzman Erbaşlardan;
a) Uzman Çavuş
b) Uzman Onbaşı
C- Aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa Göre Alanlar
(2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca kısmi
statüde görev yapanlar hariç):
1- Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı ve Dekan olanlar

89
68
67
65
63
61
49
45
42
54
54
54
54
55
55
55
55
53
53
53
53
53
54
54
54
54
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53

58

2- Profesörlerden Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör
kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlar
3- Profesör kadrosunda bulunanlar (Diğer)
4- Doçent kadrosunda bulunanlar (Kazanılmış hak aylığı birinci derece olan)
5- Doçent kadrosunda bulunanlar (Diğer)
6- Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar
7- Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar
8- Diğer öğretim elemanlarından;
a) Birinci dereceden aylık alanlar
b) İkinci dereceden aylık alanlar
c) Üçüncü dereceden aylık alanlar
ç) Dördüncü ve beşinci dereceden aylık alanlar
d) Diğer derecelerden aylık alanlar

56
49
43
54
53
63
52
52
52
52
52

(III) SAYILI CETVEL
POZİSYON UNVANI

ORAN
%

Başmühendis, Mühendis, Mimar, Bölge Plancısı, Şehir Plancısı, Veteriner Hekim
Diğer Teknik Hizmet Personeli (Jeolog, Hidrolog, Hidrojeolog, Jeofizikçi,
Kimyager, Fizikçi, Jeomorfolog, Arkeolog, Matematikçi, İstatistikçi, Astronom)

82

Uzman Tabip

69

Tabip

68

Tekniker, Teknisyen

68

Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre), Diş Tabibi

62

Eczacı
Biyolog, Psikolog, Fizyoterapist, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Çocuk
Gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi, Sağlık Teknikeri, Sağlık Teknisyeni, Laborant,
Röntgen Teknisyeni, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Diğer Sağlık Personeli
Proje Başkanı, Proje Birim Başkanı, Proje Koordinatörü, Deniz Trafik Baş
Kılavuzu, Deniz Trafik Kılavuzu

60

Avukat
Proje Değerlendirme ve Uygulama Uzmanı, Proje Uzmanı, Deniz Trafik Kılavuz
Yardımcısı

53

Öğretmen

51

Vaiz

52

İmam-Hatip, Kur’an Kursu Öğreticisi, Müezzin-Kayyım

51

Çözümleyici, Sistem Programcısı, Programcı, Mütercim-Tercüman,

51

Büro Personeli, Büro Görevlisi, Büro Memuru, Tapu Arşiv Uzmanı, Arşiv Uzmanı

51

Destek Personeli, Destek Elemanı, Fiziki Destek Elemanı

49

77

58
53

53

Yukarıda sayılan pozisyon unvanları dışında kalanlar

50

[R.G. 16 Ağustos 2008 – 26969 Mükerrer]
—— • ——

Atama Kararı
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
26.06.2008 tarih ve 07 sayılı kararname ile ataması yapılan Gaziantep Vergi Mahkemesi
Üyesi 37921 Beyhan TİRYAKİ’nin atama kararının iptaline ilişkin karar aşağıda
gösterilmiştir.
KARAR: 29.07.2008/26
1 –Gaziantep Vergi Mahkemesi Üyeliğinden, Antalya Vergi Mahkemesi Üyeliğine
atanan 37921 Beyhan TİRYAKİ’nin,
Ataması iptal edilmiştir.
[R.G. 8 Ağustos 2008 – 26961]
—— • ——

Yönetmelik
Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:
TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI
TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; toplu yapılarda, kat mülkiyetinin ve kat
irtifakının tesisinde istenilecek belgeleri ve tapuda yapılacak işlemlerin usûl ve esaslarını
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, belediye sınırları ve mücavir alan sınırları
içinde ve dışında uygulama imar plânı ve parselasyon plânı bulunan alanlarda yapı ruhsatı eki
mimarî projenin onaylı yerleşim plânına göre yapılmış veya yapılacak olan toplu yapılar
hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti
Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Anagayrimenkul: Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününü,
b) Arsa payı: Arsanın, Kanunda yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak
mülkiyet paylarını,
c) Bağımsız bölüm: Anagayrimenkulun ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli
olup, Kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerini,

ç) Eklenti: Bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis
edilmiş olan yerleri,
d) İdare: Parsel veya parsellerin bulunduğu alana göre ilgili kanunlarında yapı ruhsatı ve
yapı kullanma izin belgesi düzenlemeye ve ruhsat eki projeleri onaylamaya yetkilendirilen
belediyeler, il özel idaresi ve diğer kamu kuruluşlarını,
e) Kanun: 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununu,
f) Kat irtifakı: Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak
veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki
veya ortak malikleri tarafından Kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkını,
g) Kat mülkiyeti: Bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkını,
ğ) Kat plânı: Mimarî projede, yapının her bir katının kullanımını, niteliğini, konumunu,
ortak yerlerini, alanlarını ve üzerinde bulunan bağımsız bölümlerin kat mülkiyetine esas
numaralarını gösteren plânı,
h) Mimarî proje: Anagayrimenkulde, yapının veya yapıların ruhsat eki projesine uygun,
yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin
ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konumu ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile
oranlı arsa payları ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça ve her bağımsız
bölümün birden başlayıp sıra ile giden numarası da belirtilmek suretiyle kat plânları ayrı ayrı
gösterilen, proje müellifi mimar tarafından yapılan ve gayrimenkulün maliki veya bütün
paydaşları tarafından imzalanan idarece onaylı projeyi,
ı) Ortak yerler: Anagayrimenkulun bağımsız bölümleri dışında kalıp, korunma ve
ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerleri,
i) Toplu yapı: Bir veya uygulama imar plânında belirlenen birden çok imar parseli
üzerinde, onaylı yerleşim plânına göre yapılmış veya yapılacak, alt yapı tesisleri, ortak
kullanım yerleri ve sosyal tesisler ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından birbirleriyle
bağlantılı birden çok yapıyı,
j) Vaziyet plânı: Toplu yapılarda; yapıların konumları, ortak nitelikteki yerler ve
tesisler, bunların kullanılış amaç ve şekilleri, toplu yapı kapsamındaki parsel veya parsellerin
tamamını kapsayacak şekilde, bir bütün olarak onaylı imar plânı hükümlerine ve parselasyon
plânlarına uygun olarak hazırlanmış, mimarî projede yer alan yerleşim plânını,
k)Yapı kullanma izin belgesi: Yapının tamamının tamamlanmış ve kullanılabilir olması
durumunda belediye, il özel idaresi ve yetkili diğer idarelerce verilmiş izin belgesini,
l) Yönetim plânı: Toplu yapı kapsamındaki yapı ve yerler için tamamını kapsayan,
yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini, yönetici ve denetçilerin alacakları ücret ve
yönetime ait diğer hususları düzenleyen bir tek yönetim plânını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Kurulması
Kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulmasının esasları
MADDE 5 – (1) Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulabilmesi için onaylı ve geçerli olan
yapı ruhsatı bulunması gerekir. Kat mülkiyeti tesisinde ayrıca, yapı kullanma izin belgesi aranır.
(2) Toplu yapı kapsamındaki imar parsellerinin herbirinde, toplu yapı bulunması
hâlinde, her imar parseli kat irtifakı ve kat mülkiyetinin tesisinde ayrı ayrı dikkate alınır.
Ancak, toplu yapı, birden fazla imar parseli üzerinde yer alıyor ise, münferit parseller
üzerinde toplu yapı hükümlerine tabi olacak şekilde kat mülkiyeti ilişkisi kurulamaz. Bu
durumda kat mülkiyetine geçilirken toplu yapının yer aldığı bütün parseller bir bütün olarak
işlem görür.
(3) Toplu yapı kapsamındaki, bir veya birden çok imar parseli üzerindeki toplu yapıların
tamamlanması hâlinde, bu yapılara ilişkin kat irtifakları kat mülkiyetine çevrilebilir.
(4) Mimarî projelerin vaziyet plânında aralarında sınır ve komşuluk ilişkisi bulunmayan
ve buna bağlı olarak toplu yapı ilişkisi kurulmamış imar parselleri üzerinde toplu yapı ilişkisi

sebebiyle kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesisi ve buna bağlı yönetim plânı işletilmesi talepleri
karşılanmaz.
(5) Birden fazla imar parselini kapsayan toplu yapı uygulamaları imar plânında
belirlenen alanlarda yapılır. Uygulama imar plânı ve parselasyon plânı değişikliklerinde, toplu
yapı sisteminin bütünlüğünün muhafazası gözetilir. Uygulama imar plânında birden çok imar
parseli üzerinde belirlenen toplu yapı alanında, kamuya ait alanlar arsa ve arazi düzenlemesi
yapılarak kamu eline geçtikten sonra uygulama yapılır.
Kat mülkiyetinin kurulması
MADDE 6 – (1) Kat mülkiyeti kurulması için, toplu yapı kapsamındaki yapıların ve bu
yapılara hizmet veren alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, ve sosyal tesislerin
tamamlanması ve gayrimenkulün malikinin veya ortak maliklerinin, aşağıda sayılan belgeler
ile birlikte anagayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda tapu idaresine müracaatta
bulunmaları gerekir.
a) Anagayrimenkulde, yapıların onaylı yapı ruhsatı eki mimarî projesine uygun olarak,
yapıların konumları, ortak nitelikteki yerler ve tesisler, bunların kullanılış amaç ve şekilleri,
toplu yapı kapsamındaki parsel veya parsellerin tamamını kapsayacak şekilde, imar plânı
hükümlerine ve parselasyon plânlarına uygun olarak hazırlanmış vaziyet plânı, yapıların dış
cepheler ve iç taksimatı, bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız
bölümlerin konumu ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerlerleri ile oranlı arsa payları ve
bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek ve her bağımsız bölümün birden
başlayıp sıra ile giden numarası da belirtilmek suretiyle, proje müellifi mimar tarafından
yapılan ve gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından imzalanan idarece onaylanan
mimarî proje.
b) Toplu yapıya ait yapı kullanma izin belgeleri.
c) Toplu yapı kapsamındaki yapı ve yerlerin tamamı için hazırlanmış bir tek yönetim
plânı.
ç) Her bağımsız bölümün arsa payını, nevini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden
numarasını ve var ise eklentisini gösteren ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları
tarafından imzalanmış olan, ruhsat düzenlemeye yetkili idarece onaylanan ve noterce tasdik
edilen liste.
Kat irtifakının kurulması
MADDE 7 – (1) Toplu yapı kapsamında olup, henüz yapı yapılmamış veya yapısı
tamamlanmamış bir imar parseli üzerinde kat irtifakının kurulması ve tapu kütüğüne tescil
edilmesi için, o imar parselinin malikinin veya ortak maliklerinin, 6 ncı maddenin (1)
numaralı fıkrasının (a) bendine uygun vaziyet plânını da ihtiva eden mimarî proje, (c)
bendindeki yönetim plânı, (ç) bendindeki liste ve yapı ruhsatı ile birlikte tapu idaresine
müracaatta bulunması gerekir.
(2) Tamamlanan yapılara ilişkin kat irtifaklarının kat mülkiyetine çevrilmesi
maksadıyla yapılacak tescil, gayrimenkulün malikinin veya ortak maliklerince talepte
bulunulması üzerine; kat irtifakının tesciline ilişkin resmî senete, 6 ncı maddenin (1) numaralı
fıkrasında sayılan belgelere ve anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinin, evvelce verilmiş
olan mimari projeye ve vaziyet plâna uygunluğunun idarece tasdik edilmesine istinaden
yapılır.
Sözleşme ve Tescil
MADDE 8 – (1) Tapu memuru, kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulması için talepte
bulunanların yetkili olduklarını ve 6 ncı maddenin (1) numaralı fıkrası ile 7 nci maddenin (1)
numaralı fıkrasında sayılan belgelerin eksiksiz verildiğini tesbit ettikten sonra, kat mülkiyeti
veya kat irtifakı kurulmasına dair resmî sözleşmeyi düzenler ve bu sözleşme aynı zamanda
tescil talebi sayılır.
(2) Bir imar parseli üzerinde kat irtifakı ancak sözleşmede her kat irtifakının ilgili
bulunduğu bağımsız bölüme tahsisi istenen arsa payı, arsanın kayıtlı olduğu kütüğün beyanlar
hanesinde belirtilmek suretiyle kurulur ve yapının, verilen projeye göre tamamlanmasından

sonra kat mülkiyetine konu olacak bağımsız bölümlerinin numarası ve bu bölümlere bağlı
eklentiler kütüğün beyanlar hanesinde belirtilir.
(3) Sözleşme düzenlenince kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesinde kat irtifakının
kayıtlı olduğu kat mülkiyeti kütüğü sayfasındaki, doğrudan doğruya kat mülkiyetinin
kurulması hâlinde ise ana gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu tapu kütüğü sayfasındaki
mülkiyet hanesine "Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmiştir." ibaresi
yazılarak, sayfa anagayrimenkulün leh ve aleyhine tesis edilecek irtifak hakları dışındaki
işlemlere kapatılır ve kat mülkiyetine konu olan her bağımsız bölüm, kat mülkiyeti kütüğünün
ayrı bir sayfasına o bölüme bağlı arsa payı ve anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel
kütükteki pafta, ada, parsel, defter ve sayfa numaraları gösterilmek suretiyle tescil edilir;
anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel kütük sayfasına da, bağımsız bölümlerin kat
mülkiyeti kütüğündeki defter ve sayfa numaraları işlenmek suretiyle, kütükler arasında
bağlantı sağlanır.
(4) Anagayrimenkulün sayfasında evvelce mevcut olan haklara aid sicil kaydı, irtifak
hakları hariç olmak üzere, bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütük sayfasına aynen aktarılır.
Anagayrimenkulün mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesinden sonra, anagayrimenkulün leh
ve aleyhine tesis edilecek irtifak hakları da anagayrimenkulün tapu kütüğü sayfasına tescil
edilir ve kat mülkiyeti kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilir.
(5) Toplu yapı kapsamında olup, bütünüyle bu kapsamdaki bağımsız bölümlerin ortak
kullanmasına ve faydalanmasına tahsis edilmiş bulunan parsellerin malik hanesine, tahsis
edildikleri toplu yapı kapsamındaki diğer parsellerin ada, parsel, blok ve bağımsız bölüm
numaraları gösterilmek suretiyle tapu siciline kaydedilir ve bu suretle tahsis edildikleri
parsellerde bulunan bağımsız bölümlerin ortak yerleri olur.
(6) Geliri ortak giderlere harcanmak veya başka bir amaçla ortak olarak faydalanmak
için tahsis edilen bağımsız bölümlerin malik hanesine, bu bağımsız bölümden faydalanan
bağımsız bölümlerin numaraları yazılmak suretiyle kat mülkiyeti kütüğüne tescil edilir. Bu
husus bağımsız bölümlerin beyanlar hanesinde gösterilir.
(7) 28/11/2007 tarihinden önce toplu yapı ilişkisini gösteren vaziyet plânı bulunmadan
kat mülkiyeti kurulan yapılarda, 28/11/2007 tarihinden itibaren altı ay içinde yönetim plânı
değişikliği yapılarak, tapu siciline tescil talebinde bulunulurken; yapıların konumlarını, ortak
nitelikteki yerleri ve tesisleri, bunların kullanım amaç ve şekillerini ve toplu yapı
kapsamındaki parsel ve parsellerin tamamını ihtiva edecek şekilde bir bütün olarak uygulama
imar plânı ve parselasyon plânına uygun olarak hazırlanmış, idarece onaylı vaziyet plânı
verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.
[R.G. 16 Ağustos 2008 – 26969]
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Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
NİSAN 2008 dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunca yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hâkim, Cumhuriyet başsavcı ile savcıları
ve idari yargı hâkimlerine ait sıra defteri 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 29
uncu maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir.

Adli Yargı A- Hâkim Sınıfı
Adli Yargı B- Savcı Sınıfı
İdari Yargı

[R.G. 9 Ağustos 2008 – 26962]
—— • ——

Genelgeler
Başbakanlıktan:
Konu: Banka Promosyonları.
GENELGE
2008/18
Kamu personelinin maaşlarının ödenmesine aracılık eden bankalar tarafından sağlanan
ek mali imkânların tasarrufuna ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama
birliğinin sağlanması amacıyla 20 Temmuz 2007 Tarihli ve 26588 Sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanmış bulunan 2007/21 sayılı genelgenin 5’inci maddesinin aşağıdaki şekilde yeniden
düzenlenmesi uygun görülmüştür.
“5- Dağıtılacak promosyonlar, ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba
aktarılmak suretiyle ödenecektir.”
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
RecepTayyip
ERDOĞAN
Başbakan
[R.G. 5 Ağustos 2008 – 26958]
—— • ——

Başbakanlıktan:
Konu: 2008 Enerji Verimliliği Yılı.
GENELGE
2008/19
Toplumun enerji kültürünün ve verimlilik bilincinin geliştirilerek, enerji arz
güvenliğimizin en üst düzeyde sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla, 2008/2 sayılı
genelge ile 2008 yılı "Enerji Verimliliği Yılı" olarak ilan edilmiştir.
Ülkemizde elektrik enerjisinin önemli bir bölümü aydınlatma amacıyla
kullanılmaktadır. Teknolojik araştırmalar sayesinde aydınlatmada kullanılan klasik ampuller
yerine, beşte bir oranında elektrik sarfiyatıyla aynı verimi sağlayan tasarruflu ampuller
(kompakt floresan) geliştirilmiştir. Ortalama 3 ay içerisinde kendi maliyetini karşılayacak
oranda enerji tasarrufu sağlayan tasarruflu ampullerin, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında
yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte aydınlatma amacıyla kullanılan elektrik
enerjisinden yüzde 80’e varan oranda tasarruf sağlanabilecektir.
Bu doğrultuda;

- Enerji verimliliği çalışmalarına öncülük etmek amacıyla tüm kamu kurum ve
kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları 1 ay içinde kendi
sorumluluklarında bulunan yerlerdeki mevcut akkor flamanlı lambaları tasarruflu ampullerle
değiştireceklerdir. Bu uygulamaya ilişkin bilgiler, her bir kurum ve kuruluş tarafından, bağlı
veya ilgili bulunulan bakanlık aracılığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına
bildirilecektir.
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca tüm yurtta tasarruflu ampul kullanımının
benimsetilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli etkinlik ve kampanyalar yoğun bir şekilde
gerçekleştirilecektir.
Bilgilerini, enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda başlatılan çalışmalara
tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek ve yardımın sağlanmasını önemle rica
ederim.
RecepTayyip
ERDOĞAN
Başbakan
[R.G. 13 Ağustos 2008 – 26966]
—— • ——

Yargıtay Kararları
Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:
Esas No
: 2008/3782
Karar No
: 2008/8892
Mahkemesi : Sungurlu Asliye Hukuk Mahkemesi
Tarihi
: 7/5/2002
Numarası
: Esas no: 2001/668 Karar no: 2002/204
Davacı
: İsmet Aralıoğlu
Davalı
: İsmail Aralıoğlu, Öznur Aralıoğlu
Dava Türü
: Velayetin Kaldırılması
Temyiz Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen
hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Davacı İsmet Aralıoğlu vekili tarafından İsmail ve Öznur Aralıoğlu aleyhine açılan
davada, fiilen ayrı yaşamakta olan davalıların müşterek çocukları olan İsmet ve Cansu'ya
karşı anne ve baba olarak yükümlülüklerini yerine getirmedikleri ileri sürülerek velayet
görevlerini ağır bir şekilde ihmal eden davalıların velayetlerinin kaldırılarak velayetin,
küçüklerin dedesi olan davacıya verilmesinin istendiği, yapılan yargılama sonucunda davanın
kabulü ile 3/7/1994 doğumlu Cansu ile 29/6/1996 doğumlu İsmet Aralıoğlu'nun annesi Öznur
ve babası İsmail'de olan velayetlerinin kaldırılarak dedeleri İsmet Aralıoğlu'na verilmesine
karar verildiği anlaşılmıştır.
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 335'inci maddesinde "ergin olmayan çocuk ana ve
babasının velayeti altındadır" hükmü yer almaktadır.
Aynı Kanunun 404'üncü maddesinde de velayet altında bulunmayan küçüklerin vesayet
altına alınacağı düzenlenmiştir.
Sözü edilen yasal düzenlemelere göre velayet hakkı, münhasıran anne ve babaya
tanınan bir hak olup, evlat edinme hali hariç, anne ve baba dışında hiç kimseye tevdi

olunamayacağından, mahkemece velayetin küçüklerin dedesi olan davacıya verilmesi
şeklinde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü
ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi.
18/6/2008 (Çrş.)
[R.G. 12 Ağustos 2008 – 26965]
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Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden:
Esas No
: 2008/4346
Karar No
: 2008/7975
Mahkemesi :Lüleburgaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
(Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)
Tarihi
:25/9/2007
Numarası
:2007/9-2007/319
Davacı
:Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş vekili avukat Cihaner Çelik
Davalı
:Emine Yürükcü
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı
nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi,
gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı, davalının ödemediği 5 adet telefon faturasından doğan toplam 218.30 YTL
borcunun tahsili için Lüleburgaz 1. İcra Müdürlüğünün 2006/3726 Esas sayılı dosyasıyla
yaptıkları takibe haksız itirazının iptaline, takibin devamına ve alacağın %40'ı oranında
tazminata karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece, davanın kabulüne itirazın iptaline, takibin 218.30 YTL asıl alacak ve
faizleri yönünden devamına, asıl alacak miktarı üzerinden %40 oranında inkar tazminatının
davalıdan tahsiline karar verilmiş; taraflarca temyiz edilmeyerek kesinleşen hüküm Yargıtay
Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmiştir.
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4822 sayılı Kanunla değişik 22.
maddesinin 5. fıkrasına göre; değeri 500 YTL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici
Sorunları Hakem Heyetlerine başvuru zorunludur. Bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği
kararlar tarafları bağlar. Taraflar bu kararlara karşı 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz
edebilirler. Tüketici Sorunları Hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine Tüketici
Mahkemesinin vereceği karar kesindir. Bu hüküm uyarınca 4077 sayılı Kanunun
uygulanmasından kaynaklanan ve dava tarihi olan 2007 yılı itibariyle 792,12 YTL'den az olan
uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurulmadan mahkemede dava
açılamaz.
Dosyanın incelenmesinden, dava konusu asıl alacak miktarının 218.30 YTL olduğu ve
davacının Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurmayarak doğrudan Tüketici
Mahkemesinde itirazın iptali davası açtığı anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece 4077
sayılı Yasanın 22/5 maddesi hükmüne göre dava açabilme şartı gerçekleşmediğinden davanın
reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup,
hükmün bozulması gerekir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının
HUMK'nun 427/6 maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile hükmün

sonucuna etkili olmamak üzere BOZULMASINA, 6/6/2008 gününde oybirliğiyle karar
verildi.
[R.G. 12 Ağustos 2008 – 26965]
—— • ——

İnsan Hakları Mahkemesi Kararları
MEHMET KANAT/Türkiye Davası*
Başvuru No:19324/03
4 Ocak 2007

Dostane Çözüm
OLAYLAR
Başvuran Mehmet Kanat, 1960 doğumlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ve
Şanlıurfa’da ikamet etmektedir. Başvuran Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde
Şanlıurfa barosu avukatlarından M. Güzeler tarafından temsil edilmektedir.
Şanlıurfa Siverek’te bulunan 46250 m2’lik arsanın tapusu 131 parsel numarası ile
tapuya 4 Eylül 1972 tarihinde başvuranın babası adına kaydedilmiş, üçüncül şahıslar
sözkonusu arsanın tapusunun iptal edilmesi ve kendi adlarına tescilin yapılması talebiyle
Siverek Tapu Mahkemesi’nde dava açmıştır.
Mahkeme 15 Kasım 1977 tarihinde iptal başvurusunu reddetmiş ve sözü edilen arsanın
başvuranın babası adına kaydedilmesini kararlaştırmıştır.
Yargıtay 6 Şubat 1978 tarihinde bu kararı bozmuş ve sözkonusu arsa üzerinde yeni
bilirkişi incelemelerinin yapılması amacıyla davayı geri göndermiştir. 15 Mart 1978 ve 27
Ocak 2003 tarihleri arasında mahkeme yüz yetmiş sekiz duruşma yapmıştır.
31 Mart 2003 tarihli son bir karar ile mahkeme yeni bir bilirkişi raporu istemiş ve
duruşmayı 18 Ağustos 2003 tarihine ertelemiştir.
Dava iç hukuktaki mahkemeler önünde halen devam etmektedir.
ŞİKAYETLER
AİHS’nin 6 § 1. maddesine atıfta bulunan başvuran hukuki yargı sürecinin makul süre
koşullarını karşılamadığından şikayetçi olmaktadır.
Başvuran ayrıca iç hukukta taşınmazın kendi adına tescilini ve kullanımını sağlayacak
bir kararın alınmayışı nedeniyle Ek 1 no’lu Protokol’ün 1. maddesi ile güvence altına alınan
mülkiyet hakkının ihlal edildiğini ileri sürmektedir.

HUKUKA DAİR
AİHM, Hükümetin beyanını almıştır:
* Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Siyasî İşler Genel Müdürlüğü tarafından Türkçe’ye çevrilmiş olup, gayrıresmî tercümedir.

«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde bulunan
başvurunun dostane çözüme kavuşturulması bakımından başvuran Mehmet Kaya’ya
karşılıksız olarak 8.000 (sekiz bin) Euro tutarında ödeme yapmayı önermektedir.
Bu miktar maddi, manevi her türlü tazminat ile masraf ve harcamaları kapsamakta olup
yansıtılabilecek tüm vergilerden muaf olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin AİHS’nin
37 § 1. maddesi uyarınca verdiği kararın bildirilmesini müteakip üç ay içinde ödeme
tarihindeki döviz kuru üzerinden Y.TL.’ye çevrilmek suretiyle ödenecektir. Ödemenin
öngörülen üç aylık süre içerisinde yapılmaması durumunda, sözkonusu sürenin bittiği tarihten
itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankası’nın o
dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz uygulanacaktır. Bu ödeme
davanın nihai halini oluşturacaktır.»

AİHM, başvuranın temsilcisi tarafından imzalanan beyanı almıştır:
«Başvuranın temsilcisi Mehmet Güzeler olarak, Türk Hükümeti’nin Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi önünde bulunan başvuruyu dostane çözüme kavuşturmak amacıyla başvuran
Mehmet Kanat’a karşılıksız olarak 8.000 (sekiz bin) Euro tutarında ödeme yapmayı teklif
ettiğini not ederim.
Bu miktar maddi, manevi her türlü tazminat ile masraf ve harcamaları kapsamakta olup
yansıtılabilecek tüm vergilerden muaf olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin AİHS’nin
37 § 1. maddesi uyarınca verdiği kararın bildirilmesini müteakip üç ay içinde ödeme
tarihindeki döviz kuru üzerinden Y.TL.’ye çevrilmek suretiyle ödenecektir. Ödemenin
öngörülen süre içerisinde yapılmaması durumunda, sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren
ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankası’nın o dönem için
geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz uygulanacaktır.
Yapılan öneriyi kabul etmekte ve bu başvuruya neden olan olaylarla ilgili Türkiye
Cumhuriyeti aleyhindeki tüm şikayetlerden vazgeçmekteyim. Davanın nihai hale geldiğini
beyan ederim.»

AİHM, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane çözüm antlaşmasını dikkate almakta ve
bu antlaşmanın, Sözleşme ve eki Protokollerde tanımlanan İnsan Haklarına saygı ilkesine
uygun olduğuna kanaat getirmektedir (Sözleşmenin 37 § 1 in fine maddesi). Sonuç olarak,
AİHS’nin 29 § 1. maddesinin uygulanmasına son verilmesi ve başvurunun kayıttan
düşürülmesi uygun olacaktır.
Bu gerekçelere dayalı olarak AİHM, oybirliğiyle,
Davanın kayıttan düşürülmesine karar vermiştir.
—— • ——

Tebliğler

Türkiye İş Kurumundan:
4904 SAYILI TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNUN 20 NCİ MADDESİNE
VE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN 108 İNCİ MADDESİNE İSTİNADEN
UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci
maddesine ve 4857 sayılı İş Kanununun 108 inci maddesine istinaden uygulanacak idari para
cezalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 3, 17, 19, 20 ve
21 inci maddeleri ile 4857 sayılı İş Kanununun 90, 106 ve 108 inci maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
İdari Para Cezaları
MADDE 3 – (1) Türkiye İş Kurumu tarafından;
a) Kurumdan izin alan özel istihdam bürolarından;
i) 4904 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı olarak, yurtdışı iş ve
işçi bulma faaliyetlerine ilişkin hizmet akitlerini Kuruma onaylatmayanlara aynı Kanunun 20
nci maddesinin (a) bendi gereği, her bir hizmet akdi için üçyüz Türk Lirası;
ii) 4904 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin son fıkrasına aykırı olarak, Kurum
tarafından istenilen bilgi ve belgelerle, işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan
istatistiksel bilgileri talebin tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kuruma
vermeyenlere aynı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendi gereği, altıyüz Türk Lirası,
iii) 4904 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin son fıkrasına aykırı olarak, Kurum
müfettişlerince istenilen bilgi, belge, kayıt ve defterleri onbeş gün içerisinde ibraz
etmeyenlere aynı Kanunun 20 nci maddesinin (c) bendi gereği bin ikiyüz Türk Lirası,
iv) 4904 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı olarak, iş
arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla
kullananlara aynı Kanunun 20 nci maddesinin (f) bendi gereği ikibin Türk Lirası,
v) 4904 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olarak, 1/8/2008
tarihli ve 26954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinde
(Yönetmelik) öngörülenler dışında iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat
temin edenlere aynı Kanunun 20 nci maddesinin (f) bendi gereği onbin Türk Lirası,
vi) 4904 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olarak
Yönetmelikte öngörülenler dışında iş arayanlardan ücret alınmasına veya herhangi bir
menfaat teminine yönelik sözlü ya da yazılı anlaşmalar, işgücünün sigortasız çalışması veya
sendikaya üye olmaması ya da asgari ücretin altında ücret ödenmesi koşullarını taşıyan
anlaşmalar, iş arayanın diğer özel istihdam bürolarından veya Kurumdan hizmet almalarını
engelleyen anlaşmalar yapılması halinde bürolara aynı Kanunun 20 nci maddesinin (g) bendi
maddesi gereği ikibin Türk Lirası,
idari para cezası uygulanacaktır.
b) Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti yapan gerçek ve tüzel
kişilerden;
i) 4904 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasına ve 4857 sayılı İş Kanununun
90 ıncı maddesine aykırı olarak, Kurumdan izin belgesi almadan iş ve işçi bulmaya aracılık
faaliyetinin bir işyerinde veya 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununda yazılı
araçlarla ya da radyo, televizyon, video, İnternet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim
araçları ve benzer yayın araçlarından biri ile işleyenlere 4857 sayılı Kanunun 106 ncı maddesi
ve 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (h) bendi gereği on bin Türk Lirası idari para
cezası; bu fiilin her bir tekrarında yirmibin Türk Lirası,

ii) İş arayanlardan ücret alan veya menfaat temin edenlere aynı 4904 sayılı Kanunun 20
nci maddesinin (d) bendi gereği on bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca,
Kuruma onaylatılmayan her bir yurtdışı hizmet akdi için üçyüz Türk Lirası,
idari para cezası uygulanacaktır.
c) Kurum izni olmaksızın yurtdışına işçi götürme faaliyetinde bulunan firmalardan;
i) 4904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendine aykırı olarak, Kurum izni
olmaksızın kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracakları işçileri yurtdışına götürenlere aynı
Kanunun 20 nci maddesinin (d) bendi gereği ikibin Türk Lirası,
ii) Kurumdan alınan yurtdışına işçi götürme izni olsun veya olmasın yurtdışı hizmet
akdini Kuruma onaylatmayanlara, onaylatmadıkları her bir yurtdışı hizmet akdi için 4904
sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (d) bendi gereği üçyüz Türk Lirası,
iii) Kurumdan izin almaksızın yurtdışına götürülecek işçilerin teminine yönelik olarak
9/6/2004 tarih ve 5187 sayılı Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video,
İnternet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ile ilan verenlere aynı Kanunun
20 nci maddesinin (d) bendi gereği ikibin Türk Lirası,
idari para cezası uygulanacaktır.
d) Kurum aracılığı olmaksızın daimi veya geçici işçi alan kamu kurum ve
kuruluşlarından;
(1) 4904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendine aykırı olarak, Kurum aracılığı
dışında daimi ve geçici kadrolara işçi alanlara aynı Kanunun 20 nci maddesinin (d) bendi
gereği geçici kadrolara işçi alımı için on beş bin Türk Lirası, daimi kadrolara işçi alımı için
yirmibeşbin Türk Lirası idari para cezası uygulanacaktır.
e) Bilgi isteme ile ilgili olarak özel kesim işyerlerinden;
(1) 4904 sayılı Kanunun 21 inci maddesine aykırı olarak, Kurum tarafından istenilen
bilgileri verilen süre içerisinde ibraz etmeyen özel kesim işyerlerine aynı Kanunun 20 nci
maddesinin (e) bendi gereği ikibin Türk Lirası, idari para cezası uygulanacaktır.
f) Yabancı uyruklu kişilere yönelik iş ve işçi bulma faaliyeti yürütenlerden;
(1) 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
gereği çalışma izni almayanlar için aracılık faaliyetinde bulunan özel istihdam büroları ve
diğer gerçek ve tüzel kişilere aynı Kanunun 20 nci maddesinin (j) bendi maddesi gereği kişi
başına beşbin Türk Lirası, idari para cezası uygulanacaktır.
g) Yazılı, görsel veya elektronik ortamda yayın yapanlara;
(1) Kurumdan izin alan özel istihdam büroları Kurum internet sayfasında
yayınlanmaktadır.
(2) Yayın kuruluşlarının, iş ve işçi bulma ilanı veren aracı kişilerin Kurumdan izin
belgesi alıp almadıkları ve izin verilen faaliyet sürelerini kontrol etmeleri gerekmektedir.
(3) Kurumdan izin belgesi almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti yapan kişiler ile
Kurumdan izin almadan yurtdışına işçi götürmek isteyen kişilere ait iş ve işçi bulma ilanını,
5187 sayılı Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, İnternet, kablolu
yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzer yayın araçları ile yayınlayan gerçek ve
tüzel kişilere, 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (ı) bendi gereği beşbin Türk Lirası idari
para cezası uygulanacaktır.
Usul ve esaslar
MADDE 4 – (1) Kanun hükümlerine göre verilen idari para cezaları Kurum tarafından
genel esaslara göre tahsil edilir.
(2) İdari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı
Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilan edilen
yeniden değerleme oranında her yıl artırılarak uygulanır.
(3) Söz konusu idari para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Kurum
veznesine veya hesabına ödenmesi gerekmektedir. Bu süre içinde ilk taksit peşin ödenmek
koşulu ile bir yıl içinde borcun tamamının 4 eşit taksitte ödenme imkanı bulunmaktadır. Bir
aylık süre sonrasında yapılan taksitlendirme talepleri kabul edilmez.

(4) Ayrıca, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurum veznesine veya hesabına
ödenmesi halinde idari para cezasından 1/4 oranında peşin ödeme indirimi uygulanacaktır.
Taksitlendirme işlemi yapılması halinde 1/4 oranında peşin ödeme indirimi uygulanmaz.
(5) 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 27 nci maddesi gereği kararın tebliğinden
itibaren 15 gün içinde karara karşı yetkili Sulh Ceza Mahkemesine başvuru hakkı
bulunmaktadır. Bu sürede yargı yoluna başvurulmaması halinde karar kesinleşecektir. Yargı
yoluna başvurulması halinde, durumun Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.
(6) Sulh Ceza Mahkemesine başvurulması halinde, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu
Kanununun 7 nci maddesi gereği Kurumu temsil yetkisi M. Rauf İnan Sokak No: 9 Sıhhiye
Ankara adresinde yerleşik Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne ait olup, tebligatın
belirtilen adrese yapılması gerekmektedir.
(7) Ödemenin banka aracılığı ile yapılması halinde, dekontun açıklama bölümüne
tebligatın tarih ve sayısı ile işyeri adı yazdırılarak, dekont örneğinin Kuruma verilmesi
gerekmektedir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.
[R.G. 6 Ağustos 2008 – 26959]
—— • ——

Maliye Bakanlığı ve Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:
TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROL DENETİMİ
ESASLARINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞİ
SERİ NO: 1
1. Giriş
Bilindiği üzere, 4733 sayılı "Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun"un 8 inci maddesinde 5752 sayılı Kanunla1 yapılan değişiklikle;
tütün mamulleri ve alkollü içkilerin ambalajlarına uygulanması gereken bandrol, etiket,
hologram, pul, damga veya benzeri işaretlerle ilgili olarak yürürlükteki düzenlemelere
uyulmaması ve/veya aykırı hareket edilmesi hususları adli suç kapsamına alınmış ve bu
suçlara ilişkin ceza hükümleri 15/5/2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş durumdadır.
Buna göre ilgili kurumlarca yapılacak bandrol denetimlerinde, 4733 sayılı Kanunun
5752 sayılı Kanun ile değişik 8 inci maddesi çerçevesinde adli suç konusu teşkil eden bazı
eylemlerin tespit edilmesi ve sonrasında yapılacak işlemlere yönelik açıklamalar bu Tebliğin
konusunu oluşturmaktadır.
2. Adli Cezayı Gerektiren Bandrol Suçları
2.1. Bandrollerin Usulsüz Temini, Dağıtılması ve Kullanılması
4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında, bandrolü mevzuatta belirlenen
şekilde temin etmesine rağmen ürettiği veya ithal ettiği ürünlerde kullanmaksızın bedelli veya
bedelsiz olarak yayanlar, bandrolleri alma veya kullanma hakkı olmadığı halde sahte evrak
veya dokümanlarla veya herhangi bir biçimde ilgili kuruluşu yanıltarak temin edenler ile
bandrolleri taklit veya tahrif ederek ya da konulduğu üründen kaldırarak, değiştirerek ya da
her ne suretle olursa olsun tedarik ederek amacı dışında kullananların iki yıldan beş yıla kadar
hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.
2.2. Taklit Bandrolün İmali, Ülkeye Sokulması ve Satılması
4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, bandrollerin taklitlerini imal
eden veya taklitlerini ülkeye sokanlar ile taklit bandrolleri taklit olduklarını bilerek

bulunduran, nakleden, satan ya da kullananlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin güne
kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.
2.3. Bandrolsüz, Taklit Bandrollü veya Niteliğine Uygun Olmayan Bandrollü
Ürünlerle İlgili Suçlar
4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, ambalajlarında bandrol
bulunmayan tütün mamulleri ve alkollü içkiler ile ambalajlarında taklit ya da niteliğine uygun
olmayan bandrol ihtiva eden bu tür ürünleri ticari amaçla bulunduran, nakleden, satışa arz
eden veya satan şahısların iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası
ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.
3. Taklit veya Niteliğine Uygun Olmayan Bandrolün Tespiti
Tütün mamulleri ve alkollü içkilerde kullanılan bandrollerin açık ve gizli güvenlik
unsurlarının tamamını bir arada bulundurması gerekmektedir.
Buna göre taklit veya niteliğine uygun olmayan bandrollerin; bandrolde bulunması
gereken açık güvenlik özelliklerinin çıplak göz ve/veya özel filtre ile gizli güvenlik
özelliklerinin ise mobil denetleme cihazı ile kontrol edilmesi suretiyle tespiti esnasında
aşağıda açıklanan hususların dikkate alınması gerekmektedir.
3.1. Açık Güvenlik Unsurlarının Kontrolü
3.1.1. Taklit Bandrolün Tespiti
Bandrolün açık güvenlik özelliklerinin çıplak gözle yapılan kontrolünde, Gelir İdaresi
Başkanlığı’nın değişken renkli logosunun gözle sağ taraftan veya çapraz açıdan bakılmasına
bağlı olarak turkuaza veya mora dönüşmesi gerekmektedir. Özel filtre ile yapılan kontrolde
ise değişken renkli TAPDK logosuna sol pencereden bakıldığında yeşil, sağ pencereden
bakıldığında kırmızı rengin görülmesi gerekmekte olup, buna göre her iki yöntemle yapılan
kontroller neticesinde açık güvenlik özelliklerini sağlamadığı anlaşılan bandrolün taklit
olduğu sonucuna varılacaktır.
3.1.2. Niteliğine Uygun Olmayan Bandrolün Tespiti
Bandrolün açık güvenlik unsurlarının çıplak gözle kontrolü, aynı zamanda ürün
üzerinde mevcut bandrolün ürünün niteliğine uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını da
kapsamaktadır. Nitekim, örneğin 2008 yılı için şarap, vermut, köpüklü şarap ve şampanya
gibi fermente alkol ürünlerinin dış ambalajlarında pembe renkli bandrollerin, rakı, viski, cin,
likör, rom, votka gibi distile alkol ürünlerinde ise turuncu renkli bandrollerin kullanılması
gerekmektedir.
Bir başka deyişle fermente alkol ürünlerinde turuncu renkli bandrollerin, distile alkol
ürünlerinde ise pembe renkli bandrollerin bulunması veya benzeri diğer uygulamalar mevcut
bandrol düzenlemelerine aykırı bulunmakta olup, bu durumda kullanılan bandrolün niteliğine
uygun olmadığı sonucuna varılacaktır.
3.2. Gizli Güvenlik Unsurlarının Kontrolü
Tütün mamulleri ve alkollü içkilerde kullanılan bandroller birden fazla gizli güvenlik
unsurunu içermekte olup, mobil cihazlarla yapılan denetim, bandrolün gizli güvenlik
unsurlarının tamamını kapsamaktadır.
Yapılan denetimler sırasında mobil denetim cihazı "denetleme" - "on line" konumunda
iken GPRS ile Gelir İdaresi Başkanlığı Veri Yönetim Sistemine bağlanmak suretiyle ürün
bandrolünün tüm bilgileri kontrol edilebilmektedir. Bandrolün gizli güvenlik unsurları, cihaz
"izleyici" - "off line" konumunda iken de kısmen kontrol edilebilmekte, dolayısıyla yapılan
denetimde taklit veya niteliğine uygun olmayan bandroller cihazın her iki kullanım
durumunda da tespit edilebilmektedir.
3.2.1. Taklit Bandrolün Tespiti
Mobil denetim cihazı ile yapılan denetimde, bandrolün içindeki gizli kodun
görülememesi durumunda bandrolün taklit olduğu sonucuna varılacaktır.
Bandrol üzerindeki gizli kodun görülebilmesi için cihazın "denetleme" - "on line"
konumunda olmasına gerek bulunmamakta, cihaz "izleyici" - "off line" konumundayken de
bandrol üzerinde gizli kodun mevcut olup olmadığı görülebilmektedir.

3.2.2. Niteliğine Uygun Olmayan Bandrolün Tespiti
Denetlenen bandrolde okunan ürün tipinin ürünün kendisi ile uyumlu olması
gerekmekte olup, mobil denetim cihazı "izleyici" - "off line" konumunda iken kod
okunduğunda, ürün tipine göre bilgileri; alkol fermente, alkol distile, bira veya tütün olarak
ekranda görülecektir.
Mobil denetim cihazı "denetleme" - "on line" konumundayken kod okunduğu sırada ise
ürün üzerindeki bandrol ile ürünün niteliğinin uyuşmaması durumunda aktivasyon bilgisi
"Tipi Eşleşmeyen" şeklinde ekranda görülecektir.
Buna göre, örneğin turuncu renkli bandrol ihtiva etmesi gereken distile alkol ürün
üzerinde pembe renkli bandrol bulunması durumunda, cihaz "izleyici" - "off line" konumunda
yapılan denetimde ürün tipi "alkol fermente" olarak, "denetleme" - "on line" konumunda iken
yapılan denetimde ise aktivasyon bilgisi "Tipi Eşleşmeyen" olarak ekrana gelecektir.
Dolayısıyla, mobil denetim cihazı ile yapılan denetimde kodun okunması suretiyle tespit
edilen ürün tipinin ürünle uyumlu olmaması durumunda, bandrolün niteliğine uygun olmadığı
sonucuna varılacaktır.
Öte yandan önceki bölümde de belirtildiği üzere, ürün üzerinde kullanılan bandrolün
ürünün niteliğine uygunluğu bandrolün açık güvenlik unsurlarının denetimi ile de kontrol
edilebilmektedir.
4. Bandrolsüz, Taklit veya Niteliğine Uygun Olmayan Bandrollü Ürün Tespit
Edilmesi Durumunda Yapılacak İşlemler
Bandrolsüz, taklit veya niteliğine uygun olmayan bandrollü ürünün kolluk kuvvetleri
dışındaki bir personel tarafından tespit edilmesi durumunda, söz konusu ürünlere el konulması
ve adli soruşturma başlatılmasını teminen derhal kolluk kuvvetlerine haber verilmesi
gerekmektedir.
Tebliğ olunur.
———————————
1 15/4/2008 tarih ve 26848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
[R.G. 8 Ağustos 2008 – 26961]
—— • ——

İlânlar
Adalet Bakanlığından :
Bakırköy 11. İş Mahkemesinin Esas : 2007/468 sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme
ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair
Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanunun hükümleri
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
[R.G. 13 Ağustos 2008 – 26966]
—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Disiplin
Amirliğinden:
Karar No : 2008/02
Karar Tarihi
: 24/7/2008

Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müstafisi İnfaz ve Koruma Memuru 80047
personel, 61.911.137 emekli sicil numaralı Atlan YÜKSEL’in işlemiş olduğu fiilin karşılığı
kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olup, bu cezanın verilebilmesi için Siirt Adli Yargı
İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca verilen 7/2/2008 tarih ve 2008/32
sayılı teklif kararı ile uygun görülerek adı geçenin 23-24-25-26-27-28-29-30-31/5/2007
tarihlerinde toplam 9 gün süre ile göreve gelmediği sabit olmakla 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 125/D fıkrasının b bendi uyarınca takdiren “ÜÇ YIL SÜRE İLE KADEME
İLERLEMESİNİN DURDURULMASI” cezası verilmesine, bir kısım sicillerinin iyi veya çok
iyi olmaması, disiplin cezalarının bulunması da dikkate alınarak 125. maddesinin III.
Fıkrasında belirtilen bir alt cezanın uygulanmasına takdiren yer olmadığına karar verilmiş
olup, karar gereğince yapılan tüm arama ve araştırmalara rağmen kararın tebliğ edilemediği
anlaşıldığından, kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İş bu kararın Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 7201 Sayılı Tebligat
Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan tarihinden
itibaren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 130. maddesi gereğince 60 gün içerisinde
idare Yargı Yoluna başvurulmaması durumunda karar kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen
tebliğ olunur.
[R.G. 16 Ağustos 2008 – 26969]
—— • ——

Adalet Bakanlığından :
Kadıköy 2. İş Mahkemesinin Esas:2007/201 sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından,
4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye
Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince
işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
—————
Bakırköy 12. Aile Mahkemesinin Esas:2007/473 sayılı dosyasının zayi olduğu
anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan
Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
—————
Bodrum 1. İcra Müdürlüğünün Esas:2004/3275 sayılı dosyasının zayi olduğu
anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan
Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
[R.G. 16 Ağustos 2008 – 26969]
—— • ——

6 Ağustos 2008 tarih ve 26959 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan,

— Maliye Bakanlığından 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1),
12 Ağustos 2008 tarih ve 26965 sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan,
— Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Türk Gıda Kodeksi Siyah Çay Tebliği (Tebliğ
No:2008/42),
— Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Türk Gıda Kodeksi Gıda Madddelerinde Kullanılan
Tadlandırıcıların Saflık Kriterleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ
No: 2008/43),
—
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Türk Gıda-'Kodeksi Gıda Maddelerinde
Kullanılan Renklendiricilerin Saflık Kriterleri Tebliğinde Değişildik Yapılması Hakkında Tebliğ
(Tebliğ
No: 2008/44),
— Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar
Dışındaki Gıda Maddelerinin Saflık Kriterleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında
Tebliğ (Tebliğ No: 2008/45),
13 Ağustos 2008 tarih ve 26966 sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan,
— Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş ve Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun, yer darlığı nedeniyle Bülten'e alınmamıştır.

