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KANUN

             BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 
Kanun No. 5793                                                                                                   Kabul Tar�h�: 24/7/2008

             MADDE 1 – 4/2/1924 tar�hl� ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
             "EK MADDE 37 – Kurum tarafından sayısı sınırlandırılarak, ulusal çapta, kamuya açık mob�l telekomün�kasyon
h�zmet� sunmak üzere;
             a) Yetk�lend�r�len �şletmec�ler, süres�nde ödenmeyen bedeller �ç�n aboneler�ne tahakkuk ett�rd�kler� gec�kme fa�z� �le
vasıtalı verg�ler, harç ve res�m g�b� malî yükümlülükler ve raporlama amacıyla muhasebeleşt�rd�kler� tahakkuk tutarları har�ç
olmak üzere, aylık brüt satışlarının yüzde 15’�n�,
             b) Yetk�lend�r�len �şletmec�ler�n şebekeler� üzer�nden telekomün�kasyon h�zmet� sunan d�ğer �şletmec�ler, süres�nde
ödenmeyen bedeller �ç�n aboneler�ne tahakkuk ett�rd�kler� gec�kme fa�z� �le vasıtalı verg�ler, harç ve res�m g�b� malî
yükümlülükler ve raporlama amacıyla muhasebeleşt�rd�kler� tahakkuk tutarları har�ç olmak üzere, bu şebekeler üzer�nden
sundukları h�zmetlerden elde ett�kler� aylık brüt satışlarının yüzde 15’�n�,
              haz�ne payı olarak öderler.
             Aylık dönemler �t�barıyla hesaplanan paylar, �lg�l� olduğu ayı �zleyen ayın y�rm�nc� günü akşamına kadar Haz�ne
Müsteşarlığının �lg�l� hesabına öden�r. Bu süre �ç�nde ödenmeyen Haz�ne payları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l
Usulü Hakkında Kanun hükümler�ne göre tak�p ve tahs�l ed�l�r. Süres�nde ödenmeyen paylara, vade tar�h�nden ödend�ğ� tar�he
kadar geçen süre �ç�n 6183 sayılı Kanunun 51 �nc� maddes�ne göre gec�kme zammı uygulanır.
             Brüt satışlardan maksat, �şletmec�n�n faal�yetler� çerçeves�nde satılan mal ya da h�zmetler karşılığında alınan veya
tahakkuk ett�r�len toplam değerler� kapsayan ve gel�r tablosu hesaplarından "60. Brüt Satışlar" hesabına kayded�len tutarlardır.
             Haz�ne Müsteşarlığı; Haz�ne payı ödemekle yükümlü �şletmec�lerden açıklama �steme ve her türlü b�lg� ve belgey�
talep etme hakkına sah�p olduğu g�b�, l�sans ve kanundan doğan yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes� konularında �stemde
bulunab�l�r. Haz�ne Müsteşarlığı, söz konusu �şletmec�ler �le bunların d�str�bütörler� ve bay�ler� nezd�nde b�lg� s�stemler� dah�l
her türlü �nceleme ve denet�m yapmaya yetk�l�d�r.
             Kurum tarafından sayısı sınırlandırılarak, ulusal çapta, kamuya açık mob�l telekomün�kasyon h�zmet� sunmak üzere
yetk�lend�r�len �şletmec�ler�n şebekeler� üzer�nden telekomün�kasyon h�zmet� sunan d�ğer �şletmec�ler�n; Haz�ne payını,
yetk�lend�rme tar�h�nden �t�baren her b�r yıllık süre �ç�nde üç defa süres�nde ödememes� hal�nde, yapılmayan üçüncü ödemen�n
vades�n�n b�t�m�n� müteak�p Haz�ne Müsteşarlığının b�ld�r�m� üzer�ne, yetk�lend�rmes� b�r ay �ç�nde �ptal ed�l�r."
             MADDE 2 – 27/7/1967 tar�hl� ve 926 sayılı Türk S�lâhlı Kuvvetler� Personel Kanununun 148 �nc� maddes�ne
aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
             "Ancak, her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü rütbe terf�� veya rütbe kıdeml�l�ğ� onanan subay ve astsubaylara rütbe
terf�� veya rütbe kıdeml�l�ğ�n�n onaylandığı tar�hten �t�baren, tak�p eden aybaşına kadar olan döneme a�t aylık farkları kıst
olarak öden�r."
             MADDE 3 – 14/6/1973 tar�hl� ve 1739 sayılı M�ll� Eğ�t�m Temel Kanununun 51 �nc� maddes�n�n dördüncü ve beş�nc�
fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
             "M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına tahs�sl� Haz�ne mülk�yet�ndek� taşınmazların M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı �le mutabık kalınarak
tahs�sler�n� kaldırmaya ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönet�m� ve Kontrol Kanununun 46 ncı maddes�ne bağlı olmaksızın satışına
Mal�ye Bakanı yetk�l�d�r. Ayrıca bu taşınmazlardan M�ll� Eğ�t�m Bakanlığınca uygun görülenler, Mal�ye Bakanlığı tarafından,
24/11/1994 tar�hl� ve 4046 sayılı Özelleşt�rme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümler� çerçeves�nde özelleşt�r�lmek üzere
Özelleşt�rme İdares� Başkanlığına b�ld�r�l�r. Bunun üzer�ne söz konusu taşınmazlar Özelleşt�rme Yüksek Kurulunca
özelleşt�rme kapsam ve programına alınır. Özelleşt�rme uygulamasına �l�şk�n �ş ve �şlemler 4046 sayılı Kanuna göre
Özelleşt�rme İdares� Başkanlığınca yürütülür.
             4046 sayılı Kanun hükümler� çerçeves�nde taşınmazların özelleşt�r�lmes� sonucu elde ed�lecek gel�rler, özelleşt�rme
g�derler� düşüldükten sonra Haz�neye aktarılır. Bu taşınmazların satışından elde ed�len gel�rler�, b�r yandan genel bütçen�n (B)
�şaretl� cetvel�ne gel�r, d�ğer yandan �ht�yaç duyulan yerlerde okul yapımı ve onarımı amacıyla kullanılmak üzere M�ll� Eğ�t�m
Bakanlığı bütçes�ne ödenek kaydetmeye Mal�ye Bakanı yetk�l�d�r. Sermaye ödenekler� yılı yatırım programıyla
�l�şk�lend�r�l�r."
             MADDE 4 – 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 58 �nc� maddes�n�n (a) fıkrasının dördüncü
paragrafı aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
             "Her eğ�t�m-öğret�m, araştırma veya uygulama b�r�m� veya bölümü �le �lg�l� öğret�m elemanlarının katkısıyla toplanan
döner sermaye gayr�saf� hasılatının en az yüzde 35'� o kuruluş veya b�r�m�n araç, gereç, araştırma ve d�ğer �ht�yaçlarına ayrılır.
Kalan kısmı �se ün�vers�te yönet�m kurulunun bel�rleyeceğ� oranlar çerçeves�nde bağlı bulunduğu ün�vers�ten�n b�l�msel
araştırma projeler� �le döner sermaye gel�r�n�n elde ed�ld�ğ� fakülte, enst�tü, yüksek okul, konservatuar �le uygulama ve
araştırma merkezler�nde görevl� öğret�m elemanları ve aynı b�r�mlerde görevl� 14/7/1965 tar�hl� ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa tâb� personel (döner sermaye �şletme müdürlüğü ve döner sermaye saymanlık personel� dah�l) �le aynı
Kanunun 4 üncü maddes�n�n (B) bend�ne göre sözleşmel� olarak çalışan personel arasında katkıları da d�kkate alınmak
suret�yle paylaştırılır. Öğret�m üyeler� �le Ün�vers�telerarası Kurulun öner�s� üzer�ne Yükseköğret�m Kurulunca kabul ed�len
sağlık, tekn�k ve sanatla �lg�l� b�r�mlerde görevl� öğret�m elemanlarına döner sermayeden b�r ayda ayrılacak payın tutarı,
bunların b�r ayda alacakları aylık (ek gösterge dah�l), yan ödeme, ödenek (gel�şt�rme ödeneğ� har�ç) ve her türlü tazm�nat
(makam, tems�l ve görev tazm�natı har�ç) toplamının yüzde 200’ünü, d�ğer öğret�m elemanları �le 657 sayılı Kanuna tâb�
personel �ç�n �se yüzde 100'ünü geçemez. Bu oran;  tıp  ve  d�ş  hek�ml�ğ�  fakülteler�  uygulama  ve araştırma merkezler�nde
(hastaneler dah�l) görev yapan 657 sayılı Kanuna tâb� personelden başhemş�re �ç�n yüzde 200, d�ğerler� �ç�n yüzde 150, �ş�n ve
h�zmet�n özell�ğ� d�kkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yen� doğan, süt çocuğu, yanık, d�yal�z, amel�yathane, kem�k �l�ğ�
nak�l ün�tes� ve ac�l serv�ste çalışan sağlık personel� �ç�n yüzde 200 olarak uygulanab�l�r. Sözleşmel� personele yapılacak



ödeme tutarı, sözleşmel� personel�n çalıştığı b�r�m ve bulunduğu poz�syon unvanı �t�bar�yle aynı veya benzer unvanlı memur
kadrosunda çalışan, h�zmet yılı ve öğren�m durumu aynı olan emsal� personel d�kkate alınarak bel�rlen�r. Emsal� bulunmayan
sözleşmel� personele yapılacak ödeme tutarı �se brüt sözleşme ücretler�n�n yüzde 25’�n� geçemez. Rektörler ve rektör
yardımcıları, ün�vers�te veya yüksek teknoloj� enst�tüler�ndek� döner sermaye gel�r�n�n elde ed�ld�ğ� b�r�mler�n b�r�nden
katkılarına bakılmaksızın bu maddedek� esaslara göre her ay pay alab�l�rler ve bunlara b�r ayda ödeneb�lecek pay, b�r ayda
alacakları aylık (ek gösterge dah�l), ödenek (gel�şt�rme ödeneğ� har�ç) ve her türlü tazm�nat (makam, tems�l ve görev
tazm�natları har�ç) toplamının �k� katını geçemez. Öğret�m üyeler�ne saat 14.00’den sonra döner sermayeye yaptıkları
doğrudan gel�r get�r�c� katkılarından dolayı �lave olarak, almakta oldukları aylık (ek gösterge dah�l), ödenek (gel�şt�rme
ödeneğ� har�ç) ve her türlü tazm�nat (makam, tems�l ve görev tazm�natları har�ç) toplamının on katına kadar pay ver�leb�l�r.
Rektör ve rektör yardımcıları �le bu kapsamdak� gel�r�n elde ed�ld�ğ� fakülteler�n dekan ve dekan yardımcıları �le başhek�m ve
başhek�m yardımcılarına doğrudan gel�r get�r�c� katkılarına bakılmaksızın bu kapsamda elde ed�len gel�rlerden karşılanmak
üzere, b�r ayda alacakları aylık (ek gösterge dah�l), ödenek (gel�şt�rme ödeneğ� har�ç) ve her türlü tazm�nat (makam, tems�l ve
görev tazm�natları har�ç) toplamının yüzde 10’una kadar ayrıca pay ver�leb�l�r. Bu fıkra uyarınca 2914 sayılı Yükseköğret�m
Personel Kanununa tab� personele yapılan ödemeler, 4505 sayılı Sosyal Güvenl�kle İlg�l� Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k
Yapılması ve Tems�l Tazm�natı Ödenmes� Hakkında Kanunun 5 �nc� maddes�n�n (c) fıkrası �le 631 sayılı Memurlar ve D�ğer
Kamu Görevl�ler�n�n Mal� ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler �le Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 16 ncı maddes� hükümler�n�n uygulanmasında d�kkate
alınmaz."
             MADDE 5 – 24/2/1983 tar�hl� ve 2802 sayılı Hak�mler ve Savcılar Kanununun 106 ncı maddes�n�n beş�nc� fıkrasına
aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
"Ancak, hak�m ve savcı adaylarına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n 1 �nc� maddes�nde öngörülen taban aylığının
ödenmes�ne devam olunur."
             MADDE 6 – 24/5/1983 tar�hl� ve 2829 sayılı Sosyal Güvenl�k Kurumlarına Tab� Olarak Geçen H�zmetler�n
B�rleşt�r�lmes� Hakkında Kanunun 12 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� cümle eklenm�ş, aynı madden�n �k�nc� fıkrası
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve anılan madden�n üçüncü fıkrasına aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
"4857 sayılı İş Kanununa tab� olarak geçen h�zmet süreler�ne karşılık emekl� �kram�yes� ödeneb�lmes� �ç�n, �ş sözleşmes�n�n İş
Kanunu hükümler�ne göre kıdem tazm�natı ödenmes�n� gerekt�recek şek�lde sona erm�ş olması; sözleşmel� personel olarak
geçen sürelere karşılık olarak emekl� �kram�yes� ödeneb�lmes� �ç�n de,  h�zmet sözleşmes�n�n �lg�l� mevzuatına göre �ş sonu
tazm�natına veya aynı mah�yette olmakla b�rl�kte başka b�r adla ödenen tazm�nata hak kazanılmasına uygun olarak sona erm�ş
olması şarttır."
             "Ancak, �lg�l�lere, her ne suretle olursa olsun evvelce �ş sonu tazm�natı veya bu mah�yette olmakla b�rl�kte başka b�r
adla tazm�nat ödenen süreler �le kıdem tazm�natı ya da emekl� �kram�yes� ödenm�ş olan süreler, emekl� �kram�yes�n�n
hesabında d�kkate alınmaz."
"Bu fıkraya göre emekl� �kram�yes� ödenmes�nde, b�r�nc� fıkra hükümler� de d�kkate alınır." 
             MADDE 7 – 2/3/1984 tar�hl� ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak�
şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
             "Başkanlık, gecekondu dönüşüm projes� uygulayacağı alanlarda veya mülk�yet� kend�s�ne a�t arsa ve araz�lerde veya
val�l�klerce toplu konut �skan sahası olarak bel�rlenen alanlarda çevre ve �mar bütünlüğünü bozmayacak şek�lde her tür ve
ölçektek� planlar �le �mar planlarını yapmaya, yaptırmaya ve tad�l etmeye yetk�l�d�r. Bu planlar; büyükşeh�r beled�ye sınırları
�çer�s�nde kalan alanlar �ç�n büyükşeh�r beled�ye mecl�s� tarafından, �l ve �lçe beled�ye sınırları �le mücav�r alanları �çer�s�nde
kalan alanlar �ç�n �lg�l� beled�ye mecl�sler� tarafından, beldelerde ve d�ğer yerlerde �lg�l� val�l�k tarafından, planların
beled�yelere veya val�l�ğe �nt�kal ett�ğ� tar�hten �t�baren üç ay �çer�s�nde aynen veya değ�şt�r�lerek onaylanır. Beled�yeler ve
val�l�k tarafından üç ay �çer�s�nde onaylanmayan planlar Başkanlık tarafından re’sen onaylanır. Beled�yeler, val�l�k veya
Başkanlık tarafından onaylanan bu planlar; askı, �lan ve �t�raza da�r kararlar da dah�l olmak üzere 3194 sayılı İmar Kanunu
hükümler�ne göre beled�yeler ve �lg�l� kamu kurumları tarafından yapılacak tüm �şlemler Başkanlık tarafından re’sen yapılmak
suret�yle yürürlüğe konur."
             MADDE 8 – 2985 sayılı Kanunun 6 ncı maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
             "Başkanlık tarafından yapılan taşınmaz mülk�yet�n�n devr�n� amaçlayan gayr�menkul satış sözleşmeler� �le
gayr�menkul satış vaad� sözleşmeler�nde resm� şek�l şartı aranmaz."
             MADDE 9 – 2985 sayılı Kanunun ek 1 �nc� maddes�ne aşağıdak� (m) bend� eklenm�ş ve mevcut (m) bend� (n) bend�
olarak teselsül ett�r�lm�şt�r.
             "m) Bakanlıkların taleb� ve bağlı bulunduğu Bakanın onayı hal�nde talep konusu proje ve uygulamaları yapmak veya
yaptırmak,"
             MADDE 10 – 2985 sayılı Kanunun ek 7 nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
             "Başkanlık, yukarıda bel�rt�len hükümler kıyas yoluyla uygulanmak suret�yle depremle �lg�l� dönüşüm projeler� de
gerçekleşt�reb�l�r. Bu projelere da�r �şlemler�n usul ve esaslarını bel�rlemeye Başkanlık yetk�l�d�r."
             MADDE 11 – 2985 sayılı Kanuna aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
             "EK MADDE 13 – Ekl� (1) sayılı l�stede yer alan kadrolar �hdas ed�lerek 13/12/1983 tar�hl� ve 190 sayılı Genel Kadro
ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n ek� (III) sayılı cetvel�n Toplu Konut İdares� Başkanlığına �l�şk�n
bölümüne eklenm�şt�r."
             MADDE 12 – 2985 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
             "GEÇİCİ MADDE 8 – Toplu Konut İdares� Başkanlığının 1/6/2008 tar�h� �t�barıyla genel bütçe kapsamında yer alan
kamu �dareler�nden; afetzedelere konut üret�lmes� suret�yle oluşan alacakları �le 31/7/2003 tar�hl� ve 4969 sayılı Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değ�ş�kl�k  Yapılmasına Da�r Kanun kapsamında Haz�neye a�t taşınmazların devr�
neden�yle oluşan borçları, merkez� yönet�m bütçes�n�n gel�r ve g�derler�yle �l�şk�lend�r�lmeks�z�n mahsup ed�l�r. Mahsup
�şlemler� sonucunda Toplu Konut İdares� Başkanlığı leh�ne oluşacak fark 29/6/2001 tar�hl� ve 4706 sayılı Kanun hükümler�
çerçeves�nde Haz�neye a�t taşınmazların anılan İdareye devred�lmes� suret�yle kapatılır. Mahsup �şlemler�, Mal�ye Bakanlığı,
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Toplu Konut İdares� Başkanlığı arasında düzenlenecek protokol hükümler�ne göre
uygulanır."



             MADDE 13 – 25/10/1984 tar�hl� ve 3065 sayılı Katma Değer Verg�s� Kanununun 17 nc� maddes�n�n (4) numaralı
fıkrasının (p) bend� aşağıdak� şek�lde, (r) bend�nde yer alan "gayr�menkuller�n" �bares� "taşınmazların" ve "gayr�menkul"
�bares� "taşınmaz" şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
             "p) Haz�nece yapılan taşınmaz tesl�m� ve k�ralamaları, �rt�fak hakkı tes�s�, kullanma �zn� ve ön �z�n ver�lmes� �şlemler�
�le Toplu Konut İdares� Başkanlığınca yapılan arsa ve araz� tesl�mler�,"
             MADDE 14 – 3/5/1985 tar�hl� ve 3194 sayılı İmar Kanununun 11 �nc� maddes�n�n sonuna aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
             "Haz�nen�n özel mülk�yet�nde veya Devlet�n hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve ağaçlandırılmak üzere �z�n ver�len
taşınmazlardan projes�ne uygun olarak ağaçlandırılanlar, �mar planı kararıyla başka amaca ayrılamaz."
             MADDE 15 – 3194 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
             "EK MADDE 3 – Özelleşt�rme programındak� kuruluşlara a�t veya kuruluş leh�ne �rt�fak ve/veya kullanım hakkı
alınmış arsa ve araz�ler �le özel kanunları uyarınca özelleşt�r�lmek üzere özelleşt�rme programına alınan arsa ve araz�ler�n,
3621 sayılı Kıyı Kanunu veya 2634 sayılı Tur�zm� Teşv�k Kanunu kapsamında kalan yerler dah�l olmak üzere genel ve özel
kanun hükümler� kapsamında yer alan tüm alanlarda �mar planlarını yapmaya ve onaylamaya yetk�l� olan kurum veya
kuruluşlardan görüş alınarak çevre �mar bütünlüğünü bozmayacak her tür ve ölçekte plan, �mar planı �le değ�ş�kl�k ve
rev�zyonları müell�f� şeh�r plancısı olmak üzere Başbakanlık Özelleşt�rme İdares� Başkanlığınca yapılarak veya yaptırılarak
Özelleşt�rme Yüksek Kurulunca onaylanmak ve Resm� Gazetede yayımlanmak suret�yle kes�nleş�r ve bu Kanunun 8 �nc�
maddes�nde yer alan �lan ve askıya da�r hükümlerden muaf olarak yürürlüğe g�rer. İlg�l� kuruluşlar bu madde kapsamında
yapılan planları dev�r tar�h�nden �t�baren beş yıl süreyle değ�şt�remezler. Bu süre �çer�s�nde �mar planlarına �l�şk�n olarak,
ver�lecek mahkeme kararlarının gerekler�n�n yer�ne get�r�lmes�n� tem�nen yapılacak �mar planı değ�ş�kl�ğ�ne �l�şk�n �ş ve
�şlemler Özelleşt�rme İdares� Başkanlığınca bu maddede bel�rt�len usul ve esaslara göre gerçekleşt�r�l�r. İlg�l� kuruluşlar
görüşler�n� onbeş gün �ç�nde b�ld�r�rler. Bu madde kapsamında yapılan her ölçektek� plan ve �mar planlarında 2863 sayılı
Kültür ve Tab�at Varlıklarını Koruma Kanununun 17 nc� maddes�n�n (a) bend�n�n �k�nc� ve sek�z�nc� paragrafındak� hükümler
uygulanmaz. Özelleşt�rme sürec�nde �ht�yaç duyulması hal�nde, bu planlara göre yapılacak �mar uygulamasına �l�şk�n
parselasyon planları Özelleşt�rme İdares� Başkanlığı tarafından yapılır veya yaptırılır. Bu parselasyon planları Özelleşt�rme
İdares� Başkanlığınca onaylanır ve 19 uncu maddede bel�rt�len �lan ve askıya da�r hükümlerden muaf olarak kes�nleş�r ve
yürürlüğe g�rer. Bu planlara göre yapılacak yapılarda her türlü ruhsat ve d�ğer belgeler �le �z�nler, �lg�l� mevzuat çerçeves�nde
yetk�l� kurum ve kuruluşlarca ver�l�r."
             MADDE 16 – 28/5/1986 tar�hl� ve 3292 sayılı Vatan� H�zmet Tert�b� Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanunun 1
�nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
             "MADDE 1 – Bu Kanunun amacı, h�çb�r karşılık ve menfaat gözetmeks�z�n üstün başarı ve gayretle Türk Vatanına
h�zmet etm�ş Türk Vatandaşlarından, bu h�zmetler� �lg�l� kamu kurumları tarafından kayıt altına alınmış ve aynı kamu
kurumları tarafından bu kayıtlar esas alınarak bu Kanuna göre aylık bağlanması yönünde görüş b�ld�r�lm�ş olanlara veya
bunların ölümü hal�nde muhtaç duruma düşen a�le fertler�ne vatan� h�zmet tert�b�nden bağlanacak aylıkların usul ve esaslarını
tesp�t etmekt�r."
             MADDE 17 – 3292 sayılı Kanunun 2 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasına aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
"Yukarıda bel�rt�lenlerden herhang� b�r sosyal güvenl�k kurumundan gel�r veya aylık bağlanmadığı g�b�, zorunlu olarak sosyal
güvenl�k kurumlarından b�r�ne tab� olmayı gerekt�ren b�r �şte de çalışmadığını belgelemek suret�yle yazılı talepte bulunan hak
sah�pler�n�n aylıkları �se yazılı talepler�n�n Sosyal Güvenl�k Kurumu Başkanlığının kayıtlarına geçt�ğ� tar�h� tak�p eden aydan
geçerl� olmak üzere ve bu durumları devam ett�ğ� müddetçe 16 yaşından büyük �şç�ler �ç�n uygulanan otuz günlük net asgarî
ücret tutarı (dul eşler �ç�n bu tutarın yüzde 75’�, d�ğer yakınları �ç�n �se yüzde 50’s�) esas alınarak öden�r."  
             MADDE 18 – 4/4/1988 tar�hl� ve 320 sayılı M�ll� P�yango İdares� Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevler� Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamen�n 2 nc� maddes�ne "L�sans" tanımından sonra gelmek üzere aşağıdak� "Hasılat" ve "Net
hasılat" tanımları eklenm�şt�r.
             "Hasılat: Şans oyunlarının oynatılması karşılığı �şt�rakç�lerden tahs�l ed�len tutardan Katma Değer Verg�s� düşüldükten
sonra kalan tutarı,
             Net hasılat: Hasılattan Şans Oyunları Verg�s� �le oyun planlarına göre hesaplanan ödenecek �kram�yeler düşüldükten
sonra kalan tutarı,"
             MADDE 19 – 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n ek 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�n�n sonuna
aşağıdak� cümleler eklenm�ş ve (e), (f) ve (ı)  bentler� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
"L�sansa �l�şk�n değerleme �şlemler�, günün ekonom�k koşulları göz önünde bulundurularak uluslararası f�nans ve sermaye
p�yasalarında kabul görmüş değerleme yöntemler� kullanılmak suret�yle Kom�syon tarafından gerçekleşt�r�l�r. Değerleme
sonuçları Bakanlar Kurulunca onaylanır."
             "e) L�sansın ver�lmes�nden elde ed�lecek bedelden, Özelleşt�rme Fonundan karşılanan harcamalar düşüldükten sonra
kalan tutar Haz�neye aktarılır. L�sans sözleşmes� süres�nce elde ed�len aylık hasılatın yüzde 3’ü l�sans sah�b� tarafından en geç
�zleyen ayın 15 �nc� günü mesa� saat� b�t�m�ne kadar İdareye b�ld�r�m ver�lerek öden�r. L�sans ver�lmes�ne �l�şk�n �şlemler her
türlü verg�, res�m ve harçtan müstesnadır.
             f) İdarece, l�sans sah�b� tarafından hasılatın veya d�ğer gel�rler�n g�zlend�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� hâl�nde, g�zlenen tutar
�k� kat olarak ve söz konusu tutarların b�ld�r�lmes� gereken son gün �le ödemen�n yapıldığı güne kadar geçen süre �ç�n 6183
sayılı Kanunun 51 �nc� maddes�nde yer alan gec�kme zammı oranında hesaplanacak fa�z �le b�rl�kte bu madden�n (ı) bend�nde
bel�rt�len yüzde 5’l�k üst sınır �le bağlı kalınmaksızın l�sans sah�b�nden �lg�l� verg� da�reler� aracılığıyla 6183 sayılı Kanun
hükümler�ne göre tahs�l ed�l�r. L�sans sah�b� g�zlenen tutar üzer�nden pay alamaz. 
             Süres�nde b�ld�r�lmeyen veya eks�k b�ld�r�len İdare payları, ödenmes� gereken tar�hten öden�nceye kadar geçen süre
�ç�n 6183 sayılı Kanunun 51 �nc� maddes�nde yer alan gec�kme zammı oranında hesaplanacak fa�z �le; süres�nde b�ld�r�ld�ğ�
halde süres� �çer�s�nde ödenmeyen veya eks�k ödenen �dare payları �se ödenmes� gereken tar�hten öden�nceye kadar geçen süre
�ç�n gec�kme zammı �le b�rl�kte �lg�l� verg� da�reler� aracılığıyla 6183 sayılı Kanun hükümler�ne göre tak�p ve tahs�l ed�l�r.
             Verg� da�reler� tarafından tahs�l ed�len tutarlar tahs�l ed�ld�ğ� ayı tak�p eden ayın sonuna kadar İdare hesaplarına
aktarılır."
             "ı) İdare, l�sansın ver�lmes�ne �l�şk�n yapılacak sözleşmeler�n kamu yararını ve tüket�c� haklarını koruyacak şek�lde
uygulanmasının sağlanması �ç�n gereken tedb�rler� almaya, şans oyunları faal�yetler�n�n �lg�l� mevzuat �le sözleşme



hükümler�ne uygun yürütülmes�n� �zlemeye ve denetlemeye, �lg�l� mevzuat ve sözleşme hükümler�ne aykırılık hâl�nde, b�r
öncek� takv�m yılında elde ed�len hasılatın yüzde 5’�ne kadar �dar� para cezası uygulamaya ve l�sans sözleşmes�n� feshetmeye
yetk�l�d�r. İlk yıl �ç�n �dar� para cezalarının uygulanmasında, İdaren�n, l�sans sözleşmes�n�n �mzalandığı tar�hten öncek� takv�m
yılına a�t hasılatı esas alınır. İdar� para cezaları 30/3/2005 tar�hl� ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümler�ne tab�d�r."
             MADDE 20 – 28/5/1988 tar�hl� ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 21 �nc� maddes�n�n sonuna aşağıdak�
fıkra eklenm�şt�r.
             "Her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü rütbe terf�� onanan uzman jandarmalara rütbe terf��n�n onaylandığı tar�hten
�t�baren, tak�p eden aybaşına kadar olan döneme a�t aylık farkları kıst olarak öden�r."
             MADDE 21 – 18/5/1989 tar�hl� ve 3561 sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tay�n Ed�lmes�ne Da�r Kanunun 1 �nc�
maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
             "MADDE 1 – Bu Kanunun amacı, b�r k�msen�n uzun süreden ber� bulunamaması veya oturduğu yer�n b�l�nememes�
neden�yle malvarlıkları üzer�nde Haz�ne menfaat�n�n korunmasını sağlamak üzere; mahall�n en büyük mal memurunun
kayyım olarak atanması, yetk�ler�, yetk� devr�, kayyımlık mallarının yönet�m� ve g�derler�, kayyım ve görevl� personele
ödenecek ücretler �le d�ğer hususlara �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r."
             MADDE 22 – 3561 sayılı Kanunun 2 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
             "MADDE 2 – 22/11/2001 tar�hl� ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 427 nc� maddes�ne göre, b�r k�msen�n uzun
süreden ber� bulunamaması veya oturduğu yer�n b�l�nememes� veya ortada bulunmayan ve m�ras açıldığında sağ olup
olmadığı �spatlanamayan m�rasçının payının resmen yönet�lmes� amacıyla kayyım atanmasının gerekt�ğ� hallerde, vesayet
makamı; bu k�mseler�n malları üzer�nde Haz�nen�n hak ve menfaat� bulunup bulunmadığını, mahall�n en büyük mal
memurluğundan araştırır. Haz�nen�n hak ve menfaat�n�n söz konusu olduğunun anlaşılması hâl�nde, mahall�n en büyük mal
memurunu yönet�m kayyımı tay�n eder.
             Mallar üzer�ndek� yönet�m görev� sona er�nceye kadar, yönet�m kayyımı tay�n ed�len en büyük mal memuru yer�ne
vekâlet eden veya atanan k�mse de b�r karara gerek kalmadan o makama tay�n ed�lm�ş sayılır. Mal memuru kayyımlık yetk� ve
görevler�n�n b�r bölümünü, sınırlarını yazılı olarak açıkça bel�rlemek şartıyla, astlarına devredeb�l�r. Yetk� devr�, yetk�
devreden kayyımın sorumluluğunu kaldırmaz.
             Kayyım tay�n ed�len mal memuru, Haz�ne avukatı bulunan yerlerdek� dava ve �cra �şler�nde vereceğ� yetk� belges� �le
Haz�ne avukatı tarafından tems�l olunur. Haz�ne avukatlarının bu fıkra hükmü gereğ�nce bakacakları dava ve �cra tak�pler�
neden�yle lehler�ne hükmolunup tahs�l ed�len vekalet ücretler�, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddes�ndek�
sınırın �k� katını geçmemek üzere ayrıca kend�ler�ne öden�r.
             Kayyımlıkla �lg�l� �şlemler, her türlü verg�, res�m, harç, katkı payı g�b� mal� yükümlülüklerden müstesnadır.
             Taşınır ve taşınmazlarla hakların yönet�m gel�rler�n�n yüzde 35’�; para, h�sse sened�, tahv�l ve benzer� menkul
varlıkların yönet�m gel�rler�n�n �se yüzde 5’� oranında yönet�m g�der� kes�lerek kayyım tarafından b�r bankada açılacak hesaba
yatırılır. Bu hesapta toplanan paralar; kayyım ve yetk� devrett�ğ� görevl�ler, davalara katılacak Haz�ne avukatları, �ht�yaç
hâl�nde kurulacak kayyımlık bürosu görevl�ler� �le bu konuda görevlend�r�lenlere ver�lecek ücret ödemeler� ve kayyımlık
bürosunun d�ğer g�derler� �ç�n kullanılır.
             Mal memurlarının kayyımlıkla �lg�l� görev ve yetk�ler�, ödenecek ücretler, kayyımlık mallarının yönet�m� �le d�ğer
hususlara �l�şk�n usul ve esaslar, Mal�ye Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmel�kle
düzenlen�r."
             MADDE 23 – 27/6/1989 tar�hl� ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
             "EK MADDE 6 – 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 2 nc� maddes�
kapsamına g�ren kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşk�latlarının büyük ölçekl� b�lg� �şlem b�r�mler�nde, b�l�ş�m
h�zmetler�n� yürütmek ve 20 k�ş�y� geçmemek üzere tam zamanlı, kısmî zamanlı veya kurumların b�l�ş�m projeler� �le sınırlı
sözleşmel� olarak b�l�ş�m personel� çalıştırılab�l�r. Bu şek�lde çalıştırılacak olanlardan Kurumca  tekl�f ed�lecek  en fazla üç
k�ş�ye  ödenecek  ücret, 14/7/1965  tar�hl�  ve  657  sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddes�n�n (B) bend�ne göre
�st�hdam ed�lenler�n sözleşme ücret� tavanının dört katını, d�ğer beş k�ş�ye üç katını, ger� kalanlara �se �k� katını geçemez ve
bunlara bu fıkrada bel�rt�len ücret dışında herhang� b�r ödeme yapılamaz.
             Kısmî zamanlı sözleşmel� b�l�ş�m personel� olarak çalıştırılanlar �ç�n �ş sonu tazm�natı ödenmez ve �şs�zl�k s�gortası
pr�m� yatırılmaz. Bunlardan, yaptıkları başka �şler sebeb�yle herhang� b�r sosyal güvenl�k kurumuna tab� olanlar �ç�n sosyal
s�gorta ve genel sağlık s�gortası pr�m� yatırılmaz.
             Kapsama dah�l kamu kurum ve kuruluşlarının büyük ölçekl� b�lg� �şlem b�r�mler�n�n aşağıdak� kr�terler� taşıması
gerek�r.
             a) Ac�l durum ve çağrı merkez� bulunması,
             b) En az beşb�n f��l� kullanıcısının bulunması veya kurumun b�l�ş�m h�zmet�nden yararlanan h�zmet b�r�m sayısının en
az b�n olması ya da �l ve �lçeler�n en az 1/3’ünde b�r�m� bulunması,
             c) Merkez� �nternet ve/veya �ntranet uygulamalarına açık olması,  
             ç) Ağ yönet�m� ve yazılım h�zmetler�n�n merkez� olarak sunulması,
             d) Ağ yönet�m� ve yazılım h�zmetler�n� �st�hdam edeceğ� sözleşmel� b�l�ş�m personel� �le yapab�lme kapas�tes�ne sah�p
bulunması,
             e) Haftada 7 gün ve günde 24 saat h�zmet sunma kapas�teler�n�n bulunması.
             Büyük ölçekl� b�lg� �şlem b�r�mler�nde sözleşmel� b�l�ş�m personel� olarak �st�hdam ed�lecek personel�n;
             a) Fakülteler�n dört yıllık b�lg�sayar mühend�sl�ğ�, yazılım mühend�sl�ğ�, elektr�k mühend�sl�ğ�, elektron�k
mühend�sl�ğ�, elektr�k ve elektron�k mühend�sl�ğ� ve endüstr� mühend�sl�ğ� bölümler�nden ya da bunlara denkl�ğ�
Yükseköğret�m Kurulunca kabul ed�lm�ş yurt dışındak� yüksek öğret�m kurumlarından mezun olması,
             b) (a) bend�nde bel�rt�lenler dışında kalan dört yıllık eğ�t�m veren fakülteler�n mühend�sl�k bölümler�nden, fen-
edeb�yat, eğ�t�m ve eğ�t�m b�l�mler� fakülteler�n�n, b�lg�sayar ve teknoloj� üzer�ne eğ�t�m veren bölümler� �le �stat�st�k,
matemat�k ve f�z�k bölümler�nden ya da bunlara denkl�ğ� Yükseköğret�m Kurulunca kabul ed�lm�ş yurt dışındak� yüksek
öğret�m kurumlarından mezun olması,
             c) Yazılım, yazılım tasarımı ve gel�şt�r�lmes� �le bu sürec�n yönet�m� konusunda veya büyük ölçekl� ağ s�stemler�n�n
kurulumu ve yönet�m� konusunda en az 5 yıllık meslek� tecrübeye sah�p bulunmaları (Meslek� tecrüben�n bel�rlenmes�nde;



b�l�ş�m personel� olarak 657 sayılı Kanuna tab� kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddes�n�n (B) bend� �le 399 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye tab� sözleşmel� statüdek� h�zmetler ve Sosyal S�gortalar Kurumuna tab� özel kes�mde b�l�ş�m
personel� olarak geçt�ğ� belgelenen h�zmet süreler� d�kkate alınır)
             ç) Kamu Personel� Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavından (a) bend�nde yer alanların en az seksen, (b) bend�nde
yer alanların en az yetm�ş veya denkl�ğ� kabul ed�lm�ş yabancı d�l puanına sah�p bulunması,
             d) B�lg�sayar çevre b�r�mler�n�n donanımı ve kurulan ağ yönet�m� güvenl�ğ� hakkında b�lg� sah�b� olmaları kaydıyla
güncel programlama d�ller�nden en az �k�s�n� b�ld�ğ�n� belgelemeler�,
             zorunludur.
             Dördüncü fıkranın (b) bend�nde yer alan yüksek öğret�m kurumlarından mezun olanların �st�hdam ed�lmeler� hal�nde,
bunlar �ç�n ödenecek ücret 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�n�n (B) bend�ne göre �st�hdam ed�lenler�n sözleşme ücret�
tavanının �k� katını geçemez.
             Sözleşmel� b�l�ş�m personel� olarak �st�hdam ed�lecekler�n, h�zmet sözleşmes� esaslarına aykırı hareket etmes� veya
bunlar tarafından sözleşme dönem� �çer�s�nde sözleşmen�n tek taraflı fes�h ed�lmes� hal�nde, sözleşme brüt ücret�n�n üç
katından az olmamak üzere fes�h tar�h�nden sözleşmen�n b�t�ş tar�h�ne kadar olan süren�n (kıst ay, tam ay sayılır) aylık
sözleşme brüt ücret�yle çarpımı sonucu bulunacak tutar, personel tarafından tazm�nat olarak öden�r.
             Büyük ölçekl� b�lg� �şlem b�r�mler�nde bu madden�n üçüncü fıkrasında sayılan n�tel�kler�n tesp�t� ve uygulanması,
�st�hdam türüne bağlı sözleşmel� b�l�ş�m personel� sayısı �le ödenecek sözleşme ücret�n�n tesp�t�, aranılacak d�ğer özell�kler,
�st�hdama da�r hususlar �le sözleşme usul ve esasları Mal�ye Bakanlığınca bel�rlen�r."
             MADDE 24 – 30/4/1992 tar�hl� ve 3797 sayılı M�ll� Eğ�t�m Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanunun 39
uncu maddes�ne aşağıdak� (g) bend� eklenm�şt�r.
             "g) İht�yaç duyulan okul, eğ�t�m yerleşkes� g�b� eğ�t�m tes�sler�n�, Haz�nen�n mülk�yet�nde bulunan araz� ve arsaların
gerçek bedel� üzer�nden devr� karşılığında ve/veya bedel� M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı bütçes�n�n �lg�l� tert�pler�ne bu amaçla
konulan ödeneklerden veya döner sermaye gel�rler�nden karşılanmak üzere, Toplu Konut İdares� Başkanlığınca düzenlenecek
protokol esasları çerçeves�nde yaptırmak."
             MADDE 25 – 3797 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
             "EK MADDE 3 – Özürlü sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetk�l� sağlık kurum veya kuruluşlarınca ver�len sağlık
kurulu raporuyla asgar� % 20 özürlü olduğu tesp�t ed�len ve özel eğ�t�m değerlend�rme kurulları tarafından da eğ�tsel
değerlend�rme ve tanılamaları yapılarak 8/2/2007 tar�hl� ve 5580 sayılı Özel Öğret�m Kurumları Kanunu kapsamında açılan
özel eğ�t�m okulları �le özel eğ�t�m ve rehab�l�tasyon merkezler�nde ver�len destek eğ�t�m�n� almaları uygun görülen; görme,
�ş�tme, d�l-konuşma, spast�k, z�h�nsel, ortoped�k veya ruhsal özürlü b�reyler�n; eğ�t�m g�derler�n�n her yıl Mal�ye Bakanlığınca
bel�rlenen tutarı, M�llî Eğ�t�m Bakanlığı bütçes�ne bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu özürlü b�reyler�n, özür 
grupları  ve  dereceler� �le özür n�tel�ğ�ne göre  eğ�t�m programlarının kapsamı ve eğ�t�m süreler�, Özürlüler İdares�
Başkanlığının görüşü alınmak suret�yle Bakanlıkça hazırlanacak ve bu Kanunun yayımını �zleyen 6 ay �ç�nde yürürlüğe
konulacak yönetmel�kle bel�rlen�r.
             Söz konusu eğ�t�m h�zmet�n� sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak suret�yle fazladan ödemeye
sebeb�yet vermeler� durumunda bu tutarlar, �k� katı ve kanun� fa�z�yle b�rl�kte �lg�l�lerden mütesels�len ger� tahs�l ed�l�r. Bu
f��ller�n özel eğ�t�m okulları �le özel eğ�t�m ve rehab�l�tasyon merkezler� tarafından tekrarı hâl�nde, ayrıca kurum açma �z�nler�
�ptal ed�l�r."
             MADDE 26 – 24/11/1994 tar�hl� ve 4046 sayılı Özelleşt�rme Uygulamaları Hakkında Kanuna aşağıdak� geç�c� madde
eklenm�şt�r.
             "GEÇİCİ MADDE 24 – Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce özelleşt�r�len Türk�ye Cumhur�yet� Devlet
Dem�ryolları İşletmes� Genel Müdürlüğü (TCDD) l�manlarından elde ed�len gel�rlerden Haz�ne İç Ödemeler Muhasebe B�r�m�
hesaplarında tutulan tutarlar, bu b�r�m tarafından genel bütçen�n (B) �şaretl� cetvel�ne gel�r kayded�l�r. Gel�r kayded�len
tutarların yüzde 60’ını karayolu yapımı �le bu amaçla yapılacak kamulaştırma, karayolu bakımı ve onarımı amacıyla
Karayolları Genel Müdürlüğü bütçes�ne, yüzde 40’ını �se dem�ryolu yapımı �le bu amaçla yapılacak kamulaştırma, dem�ryolu
bakımı, onarımı ve dem�ryolu araçlarının alımı ve d�ğer �ht�yaçlarda kullanmak amacıyla TCDD’ye sermayes�n� artırmak
suret�yle ödenmek üzere Haz�ne Müsteşarlığı bütçes�ne ödenek kaydetmeye Mal�ye Bakanı yetk�l�d�r.
             Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten sonra TCDD’ye a�t l�manların özelleşt�r�lmes�nden elde ed�lecek gel�rler�n
tamamı �se tahs�l�n� �zleyen onbeş gün �ç�nde Özelleşt�rme İdares� Başkanlığınca Ulaştırma Bakanlığı merkez ödemeler�n�
yapan muhasebe b�r�m� hesaplarına aktarılır. Aktarılan bu tutarlar, aynı b�r�m tarafından genel bütçen�n (B) �şaretl� cetvel�ne
özel gel�r kayded�l�r. Kayded�len bu tutarların yüzde 60’ını karayolu yapımı �le bu amaçla yapılacak kamulaştırma, karayolu
bakımı ve onarımı amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü bütçes�ne, yüzde 40’ını �se dem�ryolu yapımı �le bu amaçla
yapılacak kamulaştırma, dem�ryolu bakımı, onarımı ve dem�ryolu araçlarının alımı amacıyla TCDD’ye sermayes�n� artırmak
suret�yle ödenmek üzere Haz�ne Müsteşarlığı bütçes�ne özel ödenek kaydetmeye Mal�ye Bakanı yetk�l�d�r.
             Özel gel�r ve ödenek kayded�len tutarlardan yılı �çer�s�nde kullanılamayan kısımları ertes� yıl bütçeler�ne devren gel�r
ve ödenek kaydetmeye Mal�ye Bakanı yetk�l�d�r.
             Sermaye ödenekler� yılı yatırım programı �le �l�şk�lend�r�l�r."
             MADDE 27 – 29/6/2001 tar�hl� ve 4706 sayılı Haz�neye A�t Taşınmaz Malların Değerlend�r�lmes� ve Katma Değer
Verg�s� Kanununda Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanunun geç�c� 4 üncü maddes�nde yer alan "ray�ç değerler�" �bares�
"2/7/1964 tar�hl� ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına göre hesaplanacak değerler�n�n yüzde
20 fazlası" şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
             "Bu madde kapsamında Haz�ne adına tesc�l ed�len taşınmazlar, b�r�nc� fıkrada yer alan usule göre bel�rlenecek bedel
üzer�nden �lg�l� beled�yelere devred�l�r."
             MADDE 28 – 4706 sayılı Kanuna aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
             "EK MADDE 2 – Haz�nen�n özel mülk�yet�nde bulunan taşınmazlar üzer�nde tes�s ed�lecek �rt�fak hakları �le Devlet�n
hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzer�nde ver�lecek kullanma �z�nler�nde, �rt�fak hakkı veya kullanma �zn�
bedeller�ne �lave olarak, bu alanlarda yürütülen faal�yetlerden elde ed�lecek tüm hâsılatın yüzde 1’� oranında Haz�nece pay
alınır.



             Tarım ve hayvancılık �le sanay� ve tersane yatırımı yapılmak amacıyla tes�s ed�len �rt�fak hakları ve ver�len kullanma
�z�nler�nde bu oran b�nde b�r olarak uygulanır. Kamu yararına çalışan dernekler ve verg� muaf�yet� tanınan vakıflarca sağlık,
eğ�t�m ve spor tes�sler� yapılması amacıyla tes�s ed�len �rt�fak hakları ve ver�len kullanma �z�nler� �le vakıflarca kurulan
yükseköğret�m kurumları ve 24/11/1994 tar�hl� ve 4046 sayılı Özelleşt�rme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümler�ne göre
gerçek ve tüzel k�ş�ler leh�ne tes�s ed�len �rt�fak hakları ve ver�len kullanma �z�nler�nde hâsılat payı alınmaz."
             MADDE 29 – 4706 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� maddeler eklenm�şt�r.
             "GEÇİCİ MADDE 7 – Haz�nen�n özel mülk�yet�nde ve Devlet�n hüküm ve tasarrufu altındak� taşınmazlar üzer�nde
münhasıran l�man yapılmak amacıyla tes�s ed�len �rt�fak hakları �le ver�len kullanma �z�nler�ne a�t sözleşmelerdek�, üçüncü
k�ş�lere a�t yükler�n yükleme ve boşaltılması �le gem� konaklama bedeller�nden elde ed�lecek hasılattan Haz�neye n�sp� pay
ödeneceğ�ne �l�şk�n hükümler; bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren en geç dört ay �ç�nde başvuruda bulunulması ve
sözleşmeden doğan mal� yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes�, �rt�fak hakkından veya kullanma �zn�nden dolayı Bakanlık
aleyh�ne açılmış davalar varsa, bu davalardan tüm yargılama g�derler� üstlen�lerek kayıtsız ve şartsız feragat ed�lmes� ve ray�ç
bedel esas alınarak tesp�t ed�lecek �rt�fak hakkı veya kullanma �zn� bedel� üzer�nden yen� sözleşme düzenlenmes� şartıyla
1/1/2008 tar�h�nden geçerl� olmak üzere yüzde b�r olarak değ�şt�r�l�r. Ancak, �ht�yaçları olan hammaddeler� get�reb�lmeler� ve
ürett�kler� ürünler� sevk edeb�lmeler� �ç�n tes�sler�n�n önler�ne dolgu, �skele, platform, boru hattı, dolfen, şamandıra, pompaj
�stasyonu g�b� tes�sler yapılması amacıyla leh�ne �rt�fak hakkı tes�s ed�len veya kullanma �zn� ver�len k�ş�lerden; bu tes�sler�n
üçüncü k�ş�lere a�t yükler�n yüklenmes� ve boşaltılması �le gem� konaklamasında kullanılması karşılığında elde ett�kler�
hâsılattan Haz�nece yüzde onbeş oranında pay alınmaya devam ed�l�r. Bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları
bel�rlemeye Mal�ye Bakanlığı yetk�l�d�r.
             Bu Kanunun ek 2 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası kapsamında kalan �rt�fak hakkı veya kullanma �zn� lehdarları
tarafından, bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren en geç dört ay �ç�nde başvuruda bulunulması ve sözleşmeden
doğan mal� yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes�, �rt�fak hakkından veya kullanma �zn�nden dolayı Bakanlık aleyh�ne açılmış
davalar varsa, bu davalardan tüm yargılama g�derler� üstlen�lerek kayıtsız ve şartsız feragat ed�lmes� ve ray�ç bedel esas
alınarak tesp�t ed�lecek �rt�fak hakkı veya kullanma �zn� bedel� üzer�nden yen� sözleşme düzenlenmes� şartıyla, ek 2 nc�
madden�n �k�nc� fıkrasındak� muaf�yet ve �nd�r�mlere göre, mevcut sözleşmeler uyarlanır.
             GEÇİCİ MADDE 8 – Haz�nen�n özel mülk�yet�nde bulunan taşınmazlar �le kıyı kenar ç�zg�s�n�n den�z yönünde
(kıyıda) bulunan Devlet�n hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler ve den�z, göl ve akarsularda doldurma veya kurutma
yoluyla elde ed�len alanlar üzer�nde, tersane, yat l�manı, kurvaz�yer l�manı, dolfen, �skele, dolgu, rıhtım, boru hattı, şamandıra,
platform ve benzer� kıyı yapıları yapılmak amacıyla, özel düzenlemeler har�ç olmak üzere lehler�ne kırkdokuz yıldan az sürel�
olarak �rt�fak hakkı tes�s ed�len veya kullanma �zn� ver�len yatırımcılar tarafından; bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten
�t�baren en geç dört ay �ç�nde başvuruda bulunulması ve sözleşmeden doğan mal� yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes�, �rt�fak
hakkından veya kullanma �zn�nden dolayı Bakanlık aleyh�ne açılmış davalar var �se bu davalardan tüm yargılama g�derler�
üstlen�lerek kayıtsız ve şartsız feragat ed�lmes� ve ray�ç bedel esas alınarak tesp�t ed�lecek �rt�fak hakkı veya kullanma �zn�
bedel� üzer�nden yen� sözleşme düzenlenmes� şartıyla, �rt�fak hakkı ve kullanma �zn� sözleşmeler�n�n süres� hakkın başlangıç
tar�h�nden �t�baren kırkdokuz yıl olarak değ�şt�r�l�r.
             GEÇİCİ MADDE 9 – Haz�nen�n özel mülk�yet�nde bulunan ve Devlet Hava Meydanları İşletmes� (DHMİ) Genel
Müdürlüğüne tahs�s ed�len veya kullanımına bırakılan ya da bu Genel Müdürlük tarafından f��len kullanılan taşınmazlardan
Mal�ye Bakanlığınca uygun görülen ve devr�nde hukuk� ve f��l� engel bulunmayanlar, üzer�ndek� yapı ve tes�sler �le b�rl�kte,
kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere Mal�ye Bakanlığınca DHMİ Genel Müdürlüğüne bedels�z devred�l�r.
             Özel mevzuat hükümler�ne göre tesc�l� mümkün olmayanlar �le ormanlar har�ç olmak üzere; Devlet�n hüküm ve
tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan meydan �şletmec�l�ğ� �ç�n DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılmakta
olanlardan Mal�ye Bakanlığınca uygun görülen ve devr�nde hukuk� ve f��l� engel bulunmayanlar, bu Genel Müdürlüğün taleb�
üzer�ne, Mal�ye Bakanlığınca Haz�ne adına tesc�l ed�ld�kten sonra üzer�ndek� yapı ve tes�sler �le b�rl�kte, kuruluş amaçlarında
kullanılmak üzere, bu Genel Müdürlüğe bedels�z devred�l�r.
             Özel mevzuatı gereğ�nce Haz�ne adına tapuya tesc�l� mümkün olmayan ancak DHMİ Genel Müdürlüğünün Ana
Statüsü gereğ�nce yürütülen h�zmetlerde kullanılması zorunlu olan ve Mal�ye Bakanlığınca uygun görülen ve tahs�s�nde
hukuk� ve f��l� engel bulunmayan Devlet�n hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar üzer�ndek� yapı ve tes�sler �le
b�rl�kte, kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere Mal�ye Bakanlığınca anılan Genel Müdürlüğe tahs�s ed�l�r.
             Bu taşınmazlardan, M�ll� Savunma Bakanlığına tahs�sl� olanlar �le Türk S�lahlı Kuvvetler� envanter�nde olup, DHMİ
Genel Müdürlüğü �le ortak kullanılan taşınmazlar bu madde kapsamı dışındadır.
             Bu madde kapsamındak� taşınmazların devr�nden önce tesc�l, parselasyon, �fraz, tevh�t ve terk�n �şlemler�yle sınırlı
olarak �mar mevzuatı �le d�ğer mevzuattak� kısıtlamalar uygulanmaz.
             DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından f��len kullanılan taşınmazlardan 21/7/1983 tar�hl� ve 2863 sayılı Kültür ve Tab�at
Varlıklarını Koruma Kanunu �le 25/2/1998 tar�hl� ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında kalanların tesc�l, dev�r ve tahs�s
�şlemler� anılan kanunlar �le bu madde hükümler�ne göre yapılır.
             Bu madde kapsamında yapılacak dev�r ve tesc�l �şlemler� �le d�ğer �şlemler verg�, res�m ve harçtan müstesnadır.
             Bu madde gereğ�nce tapuda DHMİ Genel Müdürlüğü adına tesc�l ve tahs�s ed�lecek taşınmazların bu madden�n
yürürlüğe g�rd�ğ� tar�he kadar kullanımları neden�yle, bu Genel Müdürlük adına tahakkuk ett�r�lm�ş ecr�m�s�l bedeller�nden
henüz tahs�l ed�lmem�ş olanlar, hang� safhada olursa olsun terk�n ed�l�r. Tahs�l ed�lm�ş ecr�m�s�l bedeller� �ade ed�lmez.
             Bu taşınmazlardan DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından üçüncü k�ş�lere k�raya ver�lenler hakkında, bu madden�n
yürürlüğe g�rd�ğ� tar�he kadar kullanımları neden�yle, k�racılar adına tahakkuk ett�r�lm�ş ecr�m�s�l bedeller�nden henüz tahs�l
ed�lmem�ş olanlar �se, k�ra bedeller�n�n bu Genel Müdürlük tarafından tahs�l ed�lm�ş olması kaydıyla, hang� safhada olursa
olsun terk�n ed�l�r. Tahs�l ed�lm�ş ecr�m�s�l bedeller� �ade ed�lmez.
             GEÇİCİ MADDE 10 – Haz�neye a�t taşınmazlardan bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte;
             a) Karayolları Genel Müdürlüğüne tahs�sl� veya kullanımında olanlardan, bu Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın
taleb�, Mal�ye Bakanının tekl�f� ve Başbakanın onayı �le tesp�t ed�lenler�n satışından elde ed�lecek gel�rler�, b�r yandan genel
bütçen�n (B) �şaretl� cetvel�ne gel�r, d�ğer yandan bölünmüş yol veya Devlet ve �l yolları yapım, bakım ve kamulaştırma
h�zmetler�nde kullanılmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü bütçes�ne ödenek kaydetmeye Mal�ye Bakanı yetk�l�d�r.
Sermaye ödenekler�, yılı yatırım programı �le �l�şk�lend�r�l�r.



             b) Devlet Su İşler� Genel Müdürlüğüne tahs�sl� veya kullanımında olanlardan, bu Genel Müdürlüğün bağlı olduğu
Bakanın taleb�, Mal�ye Bakanının tekl�f� ve Başbakanın onayı �le tesp�t ed�lenler�n satışından elde ed�lecek gel�rler�, b�r
yandan genel bütçen�n (B) �şaretl� cetvel�ne gel�r; d�ğer yandan baraj, sulama ve �çme suyu tes�sler�n�n yapım, bakım ve
kamulaştırma h�zmetler�nde kullanılmak üzere Devlet Su İşler� Genel Müdürlüğü bütçes�ne ödenek kaydetmeye Mal�ye
Bakanı yetk�l�d�r. Sermaye ödenekler�, yılı yatırım programı �le �l�şk�lend�r�l�r."
             MADDE 30 – 10/12/2003 tar�hl� ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönet�m� ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddes�n�n
üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
             "Kamu �dareler�, yürütecekler� faal�yet ve projeler �le bunların kaynak �ht�yacını, performans hedef ve göstergeler�n�
�çeren performans programı hazırlar."
             MADDE 31 – 5018 sayılı Kanunun 10 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
             "Bakanlar, kamu kaynaklarının etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� kullanılması �le hukuk� ve mal� konularda Başbakana ve
Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s�ne karşı sorumludurlar."
             MADDE 32 – 5018 sayılı Kanunun 27 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� bent eklenm�şt�r.
             "h) M�ll� İst�hbarat Teşk�latı Müsteşarlığının etüt ve proje �şler�, araştırma-gel�şt�rme projeler�, mak�ne, s�lah-
müh�mmat, teçh�zat ve s�stem alımlarıyla bunların bakım, onarım ve �malat �şler�."
             MADDE 33 – 5018 sayılı Kanunun 52 nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
             "Bu Kanunda yer alan genel yönet�m kapsamındak� kamu �dareler� tanımına bağlı kalmaksızın; mal� �stat�st�kler�n
derlenmes� amacıyla, uluslararası sınıflandırmalara uygun olarak, Devlet Planlama Teşk�latı Müsteşarlığı, Haz�ne
Müsteşarlığı, Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası ve Türk�ye İstat�st�k Kurumunun da görüşünü almak suret�yle, ayrıca
genel yönet�m sektörü adıyla b�r kapsam bel�rlemeye ve bu kapsamdak� kamu �dareler�n�n mal� ver�ler�n� almaya Mal�ye
Bakanlığı yetk�l�d�r."
             MADDE 34 – 5018 sayılı Kanunun 53 üncü maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
             "52 nc� madden�n son fıkrasına göre bel�rlenen kamu �dareler�nden, mal� �stat�st�kler�ne esas ver�ler�n� süres�nde
göndermeyenlere Mal�ye Bakanlığınca b�r ay ek süre ver�l�r. Ek süre sonunda da ver�ler�n gönder�lmemes� hal�nde, Mal�ye
Bakanlığının taleb� üzer�ne, �lg�l� kamu �dares�n�n üst yönet�c�ler� tarafından mal� h�zmetler b�r�m� yönet�c�s� �le muhasebe
yetk�l�s�ne, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazm�nat dâh�l yapılan b�r aylık net ödemeler toplamı tutarında �dar� para cezası
ver�l�r. İdar� para cezası uygulanmış olması b�lg� verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İdar� para cezaları, bu Kanunun 73
üncü maddes� hükümler�ne göre tahs�l ed�l�r."
             MADDE 35 – 5018 sayılı Kanunun 61 �nc� maddes�n�n altıncı fıkrasındak� "b�r�nc�" �bares� "�k�nc�" şekl�nde, aynı
fıkranın son cümles� �se "Muhasebe yetk�l�ler�n�n görev ve yetk�ler�n�n yardımcılarına devred�lmes�ne, muhasebe yetk�l�ler�n�n
herhang� b�r nedenle görevler�nden ayrılmalarında muhasebe h�zmetler�n�n yürütülmes�ne �l�şk�n düzenleme yapmaya ve
sert�f�ka sınavlarına g�rmeye hak kazanılması bakımından muhasebe yetk�l�s� yardımcısı eş�t� görevler� bel�rlemeye Mal�ye
Bakanlığı yetk�l�d�r." şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
             MADDE 36 – 5018 sayılı Kanunun 62 nc� maddes�n�n son fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
             "Muhasebe yetk�l�s� sert�f�ka programına başvuru şartları, adayların eğ�t�m�, eğ�t�m süres�, sert�f�ka sınavı, sert�f�ka
ver�lmes�, bu �şlemler�n genel yönet�m kapsamındak� kamu �dareler� �t�barıyla ayrı ayrı veya b�rl�kte yapılması �le muhasebe
yetk�l�ler�n�n çalışma usul ve esasları, Mal�ye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan
yönetmel�kle düzenlen�r."
             MADDE 37 – 5018 sayılı Kanunun geç�c� 5 �nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
             "Kamu �dareler�nde muhasebe yetk�l�s� görev�n� yürütmek üzere üçüncü fıkraya göre sert�f�ka almış olanlar arasından
muhasebe yetk�l�s� atanması esastır. Bu şek�lde sert�f�ka almış olanlardan atama yapılamaması hal�nde, Mal�ye Bakanlığınca
sert�f�ka almış muhasebe yetk�l�s� atama zorunluluğu get�r�l�nceye kadar, Mal�ye Bakanlığınca bel�rlenen usul ve esaslara göre
genel bütçe kapsamındak� kamu �dareler�nde Mal�ye Bakanlığı, d�ğer kamu �dareler�nde üst yönet�c�ler tarafından bel�rlenen
k�ş�ler muhasebe h�zmetler�n� yapmak üzere görevlend�r�l�r."
             MADDE 38 – 5018 sayılı Kanunun geç�c� 11 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası yürürlükten kaldırılmış, �k�nc� fıkrasında
yer alan "31.12.2007" �bares� "31/12/2010" olarak değ�şt�r�lm�şt�r.
             MADDE 39 – 5018 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� maddeler eklenm�şt�r.
             "GEÇİCİ MADDE 18 – 31/12/2012 tar�h�ne kadar genel yönet�m kapsamındak� kamu �dareler�n�n mal� tabloları,
muhasebe ve raporlama standartları �le muhasebe tekn�ğ�ne uygunluk açısından Mal�ye Bakanlığınca denetleneb�l�r.
             GEÇİCİ MADDE 19 – 2008-2015 yılları arasında, orman yangınları �le havadan mücadele h�zmetler�nde kullanılmak
maksadıyla Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, ac�l sağlık h�zmetler�nde kullanılmak maksadıyla Sağlık Bakanlığı
tarafından, gerçek ve tüzel k�ş�lerden her nev� hava aracı k�ralanmasında bu Kanunun 28 �nc� maddes�nde yer alan üç yıllık
süre yed� yıl olarak uygulanır."
             MADDE 40 – 4/12/2004 tar�hl� ve 5271 sayılı Ceza Muhakemes� Kanununun 234 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının
(a) bend�n�n (3) numaralı alt bend� �le (b) bend�n�n (5) numaralı alt bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
             "3. Vek�l� bulunmaması hal�nde, c�nsel saldırı suçu �le alt sınırı beş yıldan fazla hap�s cezasını gerekt�ren suçlarda,
baro tarafından kend�s�ne avukat görevlend�r�lmes�n� �steme,"
             "5. Vek�l� bulunmaması hal�nde, c�nsel saldırı suçu �le alt sınırı beş yıldan fazla hap�s cezasını gerekt�ren suçlarda,
baro tarafından kend�s�ne avukat görevlend�r�lmes�n� �steme,"
             MADDE 41 – 5271 sayılı Kanunun 239 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
             "(1) Mağdur veya suçtan zarar gören davaya katıldığında, c�nsel saldırı suçu �le alt sınırı beş yıldan fazla hap�s
cezasını gerekt�ren suçlarda, baro tarafından kend�s�ne avukat görevlend�r�lmes�n� �steyeb�l�r."
             MADDE 42 – 22/2/2005 tar�hl� ve 5302 sayılı İl Özel İdares� Kanununun 6 ncı maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak�
şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
             "Bakanlıklar ve d�ğer merkez� �dare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım �şler�, devlet ve �l yolları, �çme suyu, sulama
suyu, kanal�zasyon, enerj� nak�l hattı, sağlık, eğ�t�m, kültür, tur�zm, çevre, �mar, bayındırlık, �skan, gençl�k ve spor g�b�
h�zmetlere �l�şk�n yatırımlar �le bakanlıklar ve d�ğer merkez� �dare kuruluşlarının görev alanına g�ren d�ğer yatırımları, kend�
bütçeler�nde bu h�zmetler �ç�n ayrılan ödenekler� �l özel �dareler�ne aktarmak suret�yle gerçekleşt�reb�l�r. Aktarma �şlem� �lg�l�
bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahs�s amacı dışında kullanılamaz. İş, �l özel �dares�n�n tab� olduğu usul ve esaslara



göre sonuçlandırılır. İl özel �dareler� de bütçe �mkanları ölçüsünde bu yatırımlara kend� bütçes�nden ödenek aktarab�l�r. Bu
fıkraya göre, bakanlıklar ve d�ğer merkez� �dare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler �le gerçekleşt�r�lecek yatırımlar,
b�r�nc� fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tab� olmaksızın bütün �l sınırları �ç�nde yapılab�l�r."
             MADDE 43 – 21/4/2005 tar�hl� ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değ�ş�kl�k
Yapılmasına Da�r Kanunun 32 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı maddeye bu fıkradan
sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkralar eklenm�ş, son fıkrasının �lk �k� cümles� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve madden�n
sonuna aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
             "Türk�ye Cumhur�yet� Devlet Dem�ryolları İşletmes� (TCDD) Genel Müdürlüğünün mülk�yet�ndek� taşınmazlardan
yatırım planları, �şletmec�l�k esasları ve bu konuda oluşturulacak kom�syonun tekn�k değerlend�rmes� d�kkate alınarak
�şletmec�l�k fazlası taşınmazların bel�rlenmes�ne ve bu taşınmazların satışına karar ver�lmes�ne TCDD Yönet�m Kurulu
yetk�l�d�r.
             İmar planında TCDD alanı veya TCDD h�zmet alanı olarak ayrılan taşınmazlar ancak �mar planı değ�ş�kl�ğ� yapılarak
satışa konu ed�leb�l�r.
             Satış bedeller� TCDD tarafından yen� dem�ryolu �nşaatı ve mevcut dem�ryollarının bakımı, onarımı ve �y�leşt�r�lmes�
�le dem�ryolu araçlarının tem�n�nde kullanılır.
             Bu taşınmazların satışına �l�şk�n �ş ve �şlemler TCDD Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşt�r�l�r. Bu satışlarda
24/11/1994 tar�hl� ve 4046 sayılı Özelleşt�rme Uygulamaları Hakkında Kanunun 18 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (C)
bend�n�n (c) alt bend�nde sayılan �hale usuller�nden b�r� uygulanır. Bu �halelerde hang� usulün uygulanacağına, taşınmazın
n�tel�ğ� ve değer tesp�t sonuçları d�kkate alınarak TCDD Yönet�m Kurulunca karar ver�l�r.
             TCDD Yönet�m Kurulu, Genel Müdürlükte taşınmazların �dares�nden sorumlu genel müdür yardımcısı ve da�re
başkanı, mal� �şler da�re başkanı, yatırım ve planlamadan sorumlu da�re başkanı ve emlak şube müdüründen; bölge
müdürlükler�nde taşınmazlardan sorumlu bölge müdür yardımcısı, taşınmaz �dares�nden sorumlu müdür, yol müdürü, mal�
�şler müdürü ve emlak şef�nden oluşan değer tesp�t kom�syonunu, yedek üyeler de dah�l olmak üzere görevlend�r�r. TCDD
Yönet�m Kurulu, Genel Müdürlükte mal� �şlerden sorumlu genel müdür yardımcısı, taşınmaz �dares�nden sorumlu da�re
başkanı, hukuk müşav�r�, mal� �şler da�re başkanı ve taşınmaz da�res� �hale şube müdüründen; bölge müdürlükler�nde mal�
�şlerden sorumlu bölge müdür yardımcısı, hukuk müşav�r�, taşınmaz �dares�nden sorumlu müdür, mal� �şler müdürü ve
taşınmaz �hale b�r�m şef�nden oluşan �hale kom�syonunu, yedek üyeler de dah�l olmak üzere görevlend�r�r.  
             Değer tesp�t kom�syonu, 4046 sayılı Kanunun 18 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (B) bend�n�n (b) alt bend�nde
bel�rt�len usul ve esaslara göre çalışır. Kom�syon, aynı madden�n b�r�nc� fıkrasının (B) bend�n�n (c) alt bend�nde bel�rt�len
değer tesp�t yöntemler�nden en az b�r�n� uygulamak suret�yle değer tesp�t� yapar. Değer tesp�t� TCDD Yönet�m Kurulu onayı
�le kes�nl�k kazanır. İhale kom�syonu, 4046 sayılı Kanunun 18 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (C) bend�n�n (b) alt bend�nde
bel�rt�len usul ve esaslara göre çalışır. İhale kom�syonu, bel�rlenen ve �lan ed�len �hale usulü çerçeves�nde �haley�
gerçekleşt�r�r. İhale kom�syonunca alınan �hale kararı, TCDD Yönet�m Kurulunun onayı �le kes�nl�k kazanır. Kes�nleşen �hale
kararı kamuoyuna duyurulur.
             İşletmec�l�k fazlası taşınmazların kamu kurum ve kuruluşlarına �hale yöntem�ne tab� olmaksızın satışına ve satış
bedel�n�n dörtte b�r�n� peş�n, kalan bedele kanun� fa�z uygulanmak suret�yle �k� yılı geçmemek üzere taks�tlend�r�lmes�ne ve
uygulamaya �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye TCDD Yönet�m Kurulu yetk�l�d�r. Toplu Konut İdares� Başkanlığına yapılan
satışlarda mülk�yet�n devr� TCDD tarafından taky�dat konulmaksızın ve tem�nat alınmaksızın peş�natın ödenmes�nden sonra
gerçekleşt�r�l�r."
             "Satışı ve değerlend�r�lmes� yapılacak taşınmazlar, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından çevre �mar bütünlüğünü
bozmamak kaydıyla yapılan veya yaptırılan her ölçektek� �mar ve parselasyon planları, büyükşeh�r beled�ye sınırları �çer�s�nde
kalan alanlar �ç�n büyükşeh�r beled�ye mecl�s� tarafından, �l, �lçe ve belde beled�ye sınırları �le mücav�r alanları �çer�s�nde
kalan alanlar �ç�n �lg�l� beled�ye mecl�sler� tarafından, d�ğer yerlerde �lg�l� val�l�k tarafından, planların beled�yelere veya
val�l�ğe �nt�kal ett�ğ� tar�hten �t�baren üç ay �çer�s�nde aynen veya değ�şt�r�lerek onaylanması suret�yle yürürlüğe g�rer. Üç ay
�çer�s�nde onaylanmayan planlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından re’sen yürürlüğe konulur."
             "Ayrıca, TCDD’ye a�t �şletmec�l�k fazlası taşınmazlardan TCDD Yönet�m Kurulunca uygun görülenler 4046 sayılı
Kanun çerçeves�nde özelleşt�r�lmek üzere Özelleşt�rme İdares� Başkanlığına b�ld�r�l�r. Bunun üzer�ne söz konusu taşınmazlar
Özelleşt�rme Yüksek Kurulunca özelleşt�rme kapsam ve programına alınır. Özelleşt�rme uygulamasına �l�şk�n �ş ve �şlemler
4046 sayılı Kanuna göre Özelleşt�rme İdares� Başkanlığınca yürütülür. Özelleşt�rme uygulamaları sonucunda elde ed�lecek
gel�rler, özelleşt�rme g�derler� düşüldükten sonra tahs�l�n� �zleyen onbeş gün �çer�s�nde Özelleşt�rme İdares� Başkanlığınca
TCDD Genel Müdürlüğüne aktarılır."
             MADDE 44 – 26/5/2005 tar�hl� ve 5355 sayılı Mahall� İdare B�rl�kler� Kanununun 18 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
             "Bakanlıklar ve d�ğer merkez� �dare kuruluşları �le �l özel �dareler�; köye yönel�k h�zmetlere �l�şk�n yapım, bakım ve
onarım �şler�, bölünmüş yol, elektr�f�kasyon, köy yolu, �çme suyu, sulama suyu ve kanal�zasyon yatırımlarını, kend�
bütçeler�nde bu h�zmetler �ç�n ayrılan ödenekler� köylere h�zmet götürme b�rl�kler�ne aktarmak suret�yle gerçekleşt�reb�l�rler.
Aktarma �şlem� merkez� �dare kuruluşlarında �lg�l� bakanın, �l özel �dareler�nde val�n�n onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahs�s
amacı dışında kullanılamaz. Bu takd�rde �ş, b�rl�ğ�n tab� olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. Köylere h�zmet götürme
b�rl�kler� de bütçe �mkânları ölçüsünde bu yatırımlara kend� bütçeler�nden ödenek aktarab�l�rler. Bakanlıklar ve d�ğer merkez�
�dare kuruluşları �le �l özel �dareler� tarafından aktarılacak ödeneklerle gerçekleşt�r�lecek yatırımlar, b�rl�ğ�n h�zmet ve görev
alanı sınırlamasına tab� olmaksızın yapılab�l�r."
             MADDE 45 – 16/6/2005 tar�hl� ve 5366 sayılı Yıpranan Tar�h� ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yen�lenerek
Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddes�n�n dördüncü, beş�nc� ve altıncı fıkraları aşağıdak�
şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
             "Yen�leme alanında kalan Haz�neye a�t taşınmazlar; b�r kamu h�zmet�ne tahs�sl� olanlar, ön �z�n ver�lm�ş veya üzer�nde
�rt�fak hakkı tes�s ed�lm�ş olanlar, 2565 sayılı Asker� Yasak Bölgeler ve Güvenl�k Bölgeler� Kanunu kapsamında bulunan
yerler �le s�v�l ve asker� hava alanları ve man�a plânları kapsamında kalan yerler har�ç olmak üzere, Mal�ye Bakanlığının
tekl�f� ve Bakanlar Kurulu kararı �le projey� yürüten �l özel �dares�ne veya beled�yeye bedels�z olarak devred�l�r. Dev�r
�şlemler� her türlü verg�, res�m ve harçtan muaftır. Dev�r tar�h�nden �t�baren beş yıl �ç�nde dev�r amacına uygun olarak



kullanılmayan taşınmazlar, bedels�z olarak re’sen Haz�ne adına tesc�l ed�l�r. Söz konusu taşınmazlardan elde ed�lecek gel�r�n,
proje ve uygulama g�derler� düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 50’s� Haz�neye aktarılır. Yen�leme alanı �lan ed�len
yerlerde, yen�leme projes� kapsamında kalan taşınmazlar dev�r �şlemler� sonuçlandırılıncaya kadar Haz�nece satılamaz, k�raya
ver�lemez, tahs�s ed�lemez, ön �z�n veya �rt�fak hakkına konu ed�lemez.
             Mülk�yet� veya �dares� Vakıflar Genel Müdürlüğüne a�t bulunan taşınmazlar �le tapu kayıtlarında vakıf şerh� bulunan
taşınmazlarda bu Kanun hükümler�n�n nasıl uygulanacağı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve �l özel �dares� veya beled�yece
müştereken bel�rlen�r.
             Yen�leme alanlarında uygulanacak projeler�n kamulaştırma, plân, proje ve yapım �şler�nde kullanılmak üzere, 2863
sayılı Kültür ve Tab�at Varlıklarını Koruma Kanununun 12 nc� maddes�ne göre oluşturulan Taşınmaz Kültür Varlıklarının
Korunmasına Katkı Payı hesabından beled�yelere aktarma yapılır."
             MADDE 46 – 1) 14/7/1965 tar�hl� ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 33 üncü maddes�n�n son fıkrasında
yer alan "kurumlarında" �bares� "kurumları �le ün�vers�telere bağlı yataklı tedav� kurumlarında �lg�l�" şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
             2)  20/7/1966 tar�hl� ve 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18 �nc� ve 32 nc� maddeler�nde yer alan "6785 sayılı İmar
Kanunu" �bareler� "3194 sayılı İmar Kanunu" olarak ve 31 �nc� maddes�nde yer alan "6785 sayılı Kanunun 4, 16, 18, 35, 36 ve
49 uncu maddeler�ne" �bares� "3194 sayılı Kanunun 21, 23, 27, 30, 31 ve 32 nc� maddeler�ne" şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
             3) 2802 sayılı Kanunun ek geç�c� 2 nc� maddes�n�n (b) bend�ndek� "üç yılını" �bares� "b�r yılını", (c) bend�ndek�
"kazanmış" �bares� "kaybetmem�ş" şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve aynı madden�n (d) bend�ne "derecedek�" �bares�nden sonra
gelmek üzere "(9 uncu derecede bulunan asker� hak�m ve savcılar, 103 üncü maddedek� aylık ödeme oranı % 39 olarak
uygulanmak ve yargı ödeneğ� de bu oran üzer�nden hesaplanacak brüt aylıkları esas alınarak ver�lmek üzere 8 �nc�
derecedek�)" �bares� eklenm�şt�r.
             4) 27/6/1989 tar�hl� ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n ek 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan
"1/1/2006-30/6/2006 tar�hler� arasında 950 gösterge rakamının, 1/7/2006 tar�h�nden �t�baren �se 1850 gösterge rakamının
memur aylıklarına uygulanan katsayı �le çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme yapılır." �bares� "en yüksek Devlet
memuru aylığının (ek gösterge dah�l) % 200 ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılab�l�r. Ek ödemen�n oranı �le esas ve
usuller�; görev yapılan b�r�m ve �ş hacm�, görev�n önem ve güçlüğü, görev yer�n�n özell�ğ�, çalışma süres�, personel�n sınıfı,
rütbes�, kadro veya görev unvanı, dereces�, atanma usulü �le emsal� veya benzer� görev ve unvanlarda bulunan personele mal�
haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dah�l almakta oldukları toplam ödeme tutarları g�b� kr�terler b�rl�kte veya ayrı
ayrı d�kkate alınarak, Mal�ye Bakanlığının tekl�f� üzer�ne Bakanlar Kurulunca bel�rlen�r. Emsal� veya benzer� görev ve
unvanlarda bulunan personel arasındak� ücret denges�n� sağlamak amacıyla, mal� haklar kapsamında yapılan her türlü
ödemeler dah�l alınmakta olunan toplam ödeme tutarları esas alınarak, emsal� veya benzer� görev ve unvanlarda bulunan
personel �ç�n farklı oranlar bel�rleneb�l�r veya h�çb�r bel�rleme yapılmayab�l�r." şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, �k�nc� fıkrasında yer
alan "makam, yüksek hak�ml�k, tems�l veya görev tazm�natından yararlananlara," �bares� yürürlükten kaldırılmış ve anılan
maddeye altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.
             "Kadro karşılığı sözleşmel� personel har�ç olmak üzere; 10/10/1984 tar�hl� ve 3056 sayılı Kanunun 31 �nc� maddes�n�n
b�r�nc� fıkrası kapsamında sayılan ödemelerden yararlanan memurlara, Devlet Planlama Teşk�latı Müsteşarlığı, Den�zc�l�k
Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Toplu Konut İdares� Başkanlığı, Türk�ye İstat�st�k Kurumu, Özürlüler İdares�
Başkanlığı, Türk�ye Atom Enerj�s� Kurumu, A�le ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ve Özelleşt�rme İdares� Başkanlığındak� personelden 3056
sayılı Kanunun 31 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası hükmünden yararlanan memurlar �le 27/7/1967 tar�hl� ve 926 sayılı Kanunun
ek 17 nc� maddes�n�n (C) fıkrası, 19/6/1979 tar�hl� ve 2252 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı
Kanunun 10 uncu maddes�n�n yed�nc� fıkrası, 9/1/1985 tar�hl� ve 3146 sayılı Kanunun 39 uncu maddes�, 8/1/1986 tar�hl� ve
3254 sayılı Kanunun 32/D maddes�, 24/6/1994 tar�hl� ve 4009 sayılı Kanunun 56 ncı maddes�n�n (a) fıkrası, 2/5/2001 tar�hl�
ve 4668 sayılı Kanunun 17 nc� maddes�, 16/4/2003 tar�hl� ve 4848 sayılı Kanunun 32 nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası, 1/5/2003
tar�hl� ve 4856 sayılı Kanunun 35 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası, 25/6/2003 tar�hl� ve 4904 sayılı Kanunun 15 �nc�
maddes�n�n altıncı fıkrası, 23/7/2003 tar�hl� ve 4954 sayılı Kanunun 37 nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası, 3/3/2004 tar�hl� ve
5102 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�, 20/2/2008 tar�hl� ve 5737 sayılı Kanunun 67 nc� maddes�n�n dördüncü fıkrası �le 72 nc�
maddes�n�n �k�nc� fıkrası ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n 25 �nc� maddes�n�n (b) fıkrası �le ek 2 nc� maddes�nde
öngörülen ödemelerden yararlanan memurlara, anılan hükümlere göre yapılan ödemeler �le her derece ve türdek� örgün ve
yaygın eğ�t�m kurumlarında görev yapan yönet�c� ve öğretmenler �le sosyal h�zmet kuruluşlarında görev yapan öğretmenler
har�ç olmak üzere f��len yapılmayan ders karşılığı  ek ders  ücret�nden  yararlanan  memurlara  yapılan  ödemeler�n toplam net
tutarının, b�r�nc� fıkra uyarınca yürürlüğe konulacak Bakanlar Kurulu kararında kadro veya görev unvanları �ç�n bel�rlenen ek
ödemen�n net tutarından az olması hal�nde, bunlara bu fıkrada sayılan hükümlere göre yapılan ödemeler yer�ne sadece bu
madde hükümler� çerçeves�nde ek ödeme yapılır.
             Ulaştırma Bakanlığı, Kültür ve Tur�zm Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Den�zc�l�k Müsteşarlığı, Orman Genel
Müdürlüğü, Devlet Meteoroloj� İşler� Genel Müdürlüğü �le Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel�ne bu madde
uyarınca yapılan ek ödemeler döner sermaye bütçeler�nden yapılır. Devlet�n mal� �mkânlarını göz önünde bulundurmak
suret�yle merkez� yönet�m kapsamında kamu �dareler�nde �st�hdam ed�len personele bu madde uyarınca yapılan ek ödemeler�n
tamamını veya b�r kısmını teşk�lat yapısı esas alınarak merkez� yönet�m bütçes�nden veya döner sermayes� bulunan kurumlar
�ç�n döner sermaye bütçes�nden yaptırmaya Mal�ye Bakanlığının tekl�f� üzer�ne Bakanlar Kurulu yetk�l�d�r."
             5) 4046 sayılı Kanunun geç�c� 23 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasında yer alan "1/1/2009-31/12/2012" �bares�
"1/1/2008-31/12/2012" olarak ve "Kayded�len bu tutarları, Yüksek Planlama Kurulu kararına �st�naden" �bares� �se
"Kayded�len bu tutarlardan, Yüksek Planlama Kurulu kararı �le bel�rlenecek kısmı" şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
             6) 5018 sayılı Kanunun;
             a) 28 �nc� maddes�n�n son fıkrasına "müşav�rl�k h�zmetler�," �bares�nden sonra gelmek üzere "ulusal araştırma
gel�şt�rme kurumlarının sürel� ve süres�z yayın alımları," �bares� eklenm�şt�r.
             b) 40 ıncı maddes�n�n �k�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles�ndek�  "bütçeler�ne" �bares� madde metn�nden çıkartılmıştır.
             c) 44 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasındak� "savunma ve güvenl�k amaçlı" �bares� madde metn�nden çıkarılmıştır.
             ç) 51 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasının son cümles�nde yer alan "beş" �bares� "�k�" olarak değ�şt�r�lm�şt�r.



             7) 3/7/2005 tar�hl� ve 5393 sayılı Beled�ye Kanununun 49 uncu maddes�n�n beş�nc� fıkrasında yer alan "İç�şler�
Bakanlığına ve Mal�ye Bakanlığına" �bares� "İç�şler� Bakanlığına" şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
             MADDE 47 – 1) 3561 sayılı Kanunun geç�c� 1 �nc� ve geç�c� 2 nc� maddeler�,
             2) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n 2 nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası,
             3) 3/1/2002 tar�hl� ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol P�yasası Düzenleme Kurumu Teşk�lat ve Görevler� Hakkında
Kanunun 7 nc� maddes�,
             4) 21/4/2005 tar�hl� ve 5335 sayılı Kanunun geç�c� 2 nc� maddes�,
             5) 5393 sayılı Beled�ye Kanununun 72 nc� maddes�,
             yürürlükten kaldırılmıştır.
             GEÇİCİ MADDE 1 – Devlet Su İşler� Genel Müdürlüğünce (DSİ) tahakkuk ett�r�len sulama ve kurutma tes�sler�
�şletme ve bakım ücretler�nden vades� 1/1/2004 tar�h�nden önce olup bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�he kadar tahs�l
ed�lemem�ş olanlar �le bunlara �l�şk�n fer’�ler�n tahs�l�nden vazgeç�l�r ve bu alacaklar �lg�l� muhasebe b�r�mler� tarafından
terk�n ed�l�r. Bu alacaklardan, madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�he kadar yapılmış olan tahs�lât red ve �ade ed�lmez. Bu
madden�n uygulamasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye Mal�ye Bakanlığı yetk�l�d�r.
             GEÇİCİ MADDE 2 – Genel bütçe kapsamındak� kamu �dareler� ve haz�ne yardımı alan özel bütçel� �dareler�n 2007
ve 2008 yıllarına �l�şk�n sosyal yardım zammı borçları �le Kamu İkt�sad� Teşebbüsler� ödenekler�nden ödeme yapılan Kamu
İkt�sad� Teşebbüsler�n�n aynı döneme �l�şk�n, Mal�ye Bakanlığınca uygun bulunan sosyal yardım zammı borçlarını Çalışma ve
Sosyal Güvenl�k Bakanlığı bütçes�n�n 18.01.00.23-10.9.9.26-1-05.2 tert�b�nde yer alan ödenekten mahsup etmeye Çalışma ve
Sosyal Güvenl�k Bakanı yetk�l�d�r.
             MADDE 48 – Bu Kanunun;
             a) 4 üncü maddes� yayımını �zleyen ayın b�r�nde,
             b) 5 �nc� maddes� 15/7/2006 tar�h�nden geçerl� olmak üzere yayımı tar�h�nde,
             c) 24 üncü maddes� 1/1/2007 tar�h�nden geçerl� olmak üzere yayımı tar�h�nde,
             ç) 25 �nc� maddes� 1/1/2009 tar�h�nde,
             d) 29 uncu maddes�yle 4706 sayılı Kanuna eklenen geç�c� 10 uncu madde 1/1/2009 tar�h�nde,
             e) 46 ncı maddes�n�n dördüncü fıkrası 15/8/2008 tar�h�nde,
             f)  D�ğer hükümler� yayımı tar�h�nde,
             yürürlüğe g�rer.
             MADDE 49 – Bu Kanun hükümler�n� Bakanlar Kurulu yürütür.
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(1) SAYILI LİSTE
 
KURUMU     : TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
TEŞKİLATI  : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN
                                                                                                                     SERBEST
                                                                                                KADRO       KADRO
SINIFI      UNVANI                                                             DERECESİ      ADEDİ    TOPLAM
GİH          Da�re Başkanı                                                               1                    1                 1
GİH          Hukuk Müşav�r�                                                          1                    1                 1
GİH          Uzman                                                                         1                    1                 1
THS         Uzman                                                                         1                    1                 1
GİH          Ver� Hazırlama ve Kontrol İşletmen�                           4                    4                 4
GİH          Ver� Hazırlama ve Kontrol İşletmen�                           5                    1                 1
GİH          Ver� Hazırlama ve Kontrol İşletmen�                           7                    7                 7
GİH          Ver� Hazırlama ve Kontrol İşletmen�                           8                    1                 1
                 TOPLAM                                                                                         17               17

 
 


