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Avrupa Birliği Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile bazı kanun ve
kanun hükmünde kararnamelerde değiĢiklik yapılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye
dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 24/10/2011 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
MADDE 1- 3/6/2011 tarihli ve 634 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“a) Bakanlığın doğrudan yürüttüğü projelerde ihale, sözleĢme imzalama ve ödemeler dâhil uygulamaya yönelik
tüm iĢlemleri yapmak; valilikler, il özel idareleri, belediyeler, üniversiteler, meslek kuruluĢları, sivil toplum kuruluĢları
ve kalkınma ajanslarınca geliĢtirilen ve Bakanlıkça uygun görülen projelere teknik destek sağlamak.”
MADDE 2- 634 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“a) Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği-Türkiye iliĢkileri konularında kamuoyu araĢtırması yapmak ya da
yaptırmak, bu konularda yürütülen akademik araĢtırmaları takip etmek, bu amaca yönelik çalıĢmalar yapmak, bunları
kamuoyu ile paylaĢmak ve kamunun hizmetine sunmak.”
MADDE 3- 634 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “7 ila 19
uncu” ibaresi “7 ila 20 nci” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 4- 634 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 inci maddesine aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
“(4) Mütercim kadrosuna atanacakların merkezi sınava ilave olarak usul ve esasları yönetmelikle belirlenen
yarıĢma sınavında da baĢarılı olmaları gerekir.”
MADDE 5- 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesine aĢağıdaki fıkra beĢinci fıkra olarak eklenmiĢ ve mevcut beĢinci fıkra altıncı
fıkra olarak teselsül ettirilmiĢtir.
“(5) Denetim Hizmetleri BaĢkanlığına tahsisli kadrolarda görev yapan DıĢ Ticaret Uzmanı ve DıĢ Ticaret Uzman
Yardımcılarının inceleme, denetim ve soruĢturma iĢlerine iliĢkin görevlendirmelerinde 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı
Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrası hükmü uygulanır.”
MADDE 6- 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine aĢağıdaki fıkralar eklenmiĢtir.
“(3) Bakanlığın yurtdıĢında yürüteceği program, proje ve faaliyetlerin gerektirdiği koordinasyonun sağlanması
amacıyla Koordinasyon Ofisleri kurulabilir.
(4) Koordinasyon Ofislerinin kurulacağı yerler ve süresi ile Ofislerin çalıĢma usul ve esasları; bu
Ofislerde, Bakanlık ve bağlı kuruluĢların personelinden görevlendirilenler ile bunlara yardımcı olmak üzere mahallinden
temin edilen ve Ofis hizmetlerinde çalıĢan personelin niteliği, sayısı, görev süresi ve bunlara ödenecek ücretlerin
belirlenmesi, personele yapılacak ödemeler dıĢında kalan diğer harcamaların neler olacağı ve harcamaya iliĢkin usul ve
esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir.”
MADDE 7- 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan
“gençlik kamplarının” ibaresi “gençlik ve izcilik kamplarının” Ģeklinde, 28 inci maddesinin baĢlığı “Gençlik merkezleri
ile gençlik ve izcilik kampları” Ģeklinde ve aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “gençlik kampları” ibaresi “gençlik
ve izcilik kampları” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 8- 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“f) Gümrüksüz satıĢ mağazaları ile ilgili iĢlemleri yürütmek.”
MADDE 9- 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 37 nci maddesinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki 37/A
maddesi eklenmiĢtir.
“Gümrük ve Ticaret Denetmenliği
MADDE 37/A- (1) Bakanlık taĢra teĢkilatında Gümrük ve Ticaret Denetmeni ile Gümrük ve Ticaret Denetmen
Yardımcısı istihdam edilir.
(2) Gümrük ve Ticaret Denetmenleri; en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yönetmelikle belirlenen fakülte
veya yüksekokullar ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte veya
yüksekokullardan mezun olanlar arasından yapılan yarıĢma sınavı sonucuna göre mesleğe Gümrük ve Ticaret Denetmen

Yardımcısı olarak atanırlar.
(3) Bunlar en az üç yıl çalıĢmak kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yapılacak yeterlik sınavında
baĢarılı olanlar, durumlarına uygun Gümrük ve Ticaret Denetmeni kadrolarına atanırlar.
(4) Gümrük ve Ticaret Denetmeni ile Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yarıĢma
sınavları, yetiĢtirilmeleri, yeterlik sınavları, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıĢma usul ve esasları yönetmelikle
düzenlenir.”
MADDE 10- 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi
yürürlükten kaldırılmıĢ ve aynı maddeye aĢağıdaki fıkralar eklenmiĢtir.
“(2) Gümrük Muhafaza Memuru kadrosuna atanacakların baĢvuru tarihinde otuz yaĢından gün almamıĢ olmaları
Ģarttır.
(3) Bu maddenin uygulanmasına iliĢkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”
MADDE 11- 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasına “Gümrük
Muhafaza Bölge Amiri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “gümrük muhafaza hizmetlerini yürüten Gümrük ve Ticaret
Denetmeni ile Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı,” ibaresi eklenmiĢtir.
MADDE 12- 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“31/12/2011” ibaresi “31/12/2012” Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve ikinci fıkrasına aĢağıdaki cümle eklenmiĢtir.
“Bu Ģekilde atanan personelin kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmıĢ ve aynı cetvelin Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ait
bölümüne eklenmiĢ sayılır.”
MADDE 13- 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının
(B) bendine aĢağıdaki cümle eklenmiĢ ve (C) bendinde yer alan “30” ibaresi “35” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
“Kaymakam adaylığı yazılı sınavına daha önce mülakatta üç kez baĢarısız olanlar katılamazlar.”
MADDE 14- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet TeĢkilatı Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen görev
unvanlarına; 1 inci meslek derecesine “, Özel Güvenlik Denetleme BaĢkanı”, 5 inci meslek derecesine “, Ġlçe Emniyet
Müdürü” ve 6 ncı meslek derecesine “, Ġlçe Emniyet Müdür Yardımcısı” unvanları eklenmiĢtir.
MADDE 15- 3201 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine (a) alt bendinden sonra
gelmek üzere aĢağıdaki alt bent eklenmiĢ ve mevcut (b) ve (c) alt bentleri (c) ve (d) alt bentleri olarak teselsül
ettirilmiĢtir.
“b) Özel Güvenlik Denetleme BaĢkanlığı,”
MADDE 16- 3201 sayılı Kanunun 85 inci maddesi baĢlığı ile birlikte aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Personelin performansının değerlendirilmesi
MADDE 85- Emniyet Genel Müdürlüğünün stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, emniyet teĢkilatı
çalıĢanlarının iĢ baĢarılarının değerlendirilmesine imkan sağlayacak kurum içi bireysel performans değerlendirme sistemi
oluĢturulur.
Performans değerlendirme sonuçları hizmet gerekleri yanında personelin; baĢarı, yeterlilik ve ehliyetlerinin
tespitinde, performansının geliĢtirilmesinde, kıdem sırasının tespitinde, rütbe terfiinde, görevde yükselmesinde, asli
memurluğa atanmasında, branĢ iĢlemlerinde, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitiminde, ödüllendirilmesinde,
istihdamında ve görev yeri değiĢikliğinde kullanılabilir.
Performansın iyileĢtirilmesi için alınması gerekli görülen tedbirleri görüĢerek önerilerde bulunmak üzere,
merkezde Performans Değerlendirme Kurulu oluĢturulur.
Performans değerlendirmesi yılda en az bir kez yapılır. Değerlendirme sisteminin oluĢturulması ve uygulanması,
yetersizlik, hizmet içi eğitim, değerlendirme amirleri, haklarında performans değerlendirmesi yapılmayacaklar ve
yapılamayanlar, Performans Değerlendirme Kurulunun oluĢumu ve çalıĢmasına iliĢkin usul ve esaslar, itiraz
baĢvurusunun yöntemi ve diğer hususlar ĠçiĢleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. Performans
değerlendirme formunda yer alacak performans değerlendirme ölçütleri ile ihtiyaç duyulan bilgiler Emniyet Genel
Müdürlüğünce belirlenir.”
MADDE 17- 3201 sayılı Kanunun ek 15 inci maddesinin birinci fıkrasına aĢağıdaki cümle eklenmiĢtir.
“Ancak özel harekat temel kursuna katılıp, özel harekat branĢına aktarılanlar bu süreye tabi değildir.”
MADDE 18- 3201 sayılı Kanuna aĢağıdaki ek maddeler eklenmiĢtir.
“EK MADDE 29- Emniyet Hizmetleri Sınıfı dıĢında kalan kadrolu veya sözleĢmeli personelin emniyet
teĢkilatına seçimi ve atanmaları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılan merkezi sınava ilave olarak sözlü
sınav ve/veya uygulamalı sınav puanı ile diğer niteliklere göre yapılır. Personelin alımı ve ilk atamaya iliĢkin sınav,
sınav komisyonları ve aranacak nitelikler ile diğer hususlar ĠçiĢleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler
Kanunu ile 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi gereğince emniyet teĢkilatına alınacak personel sayısının
hesaplanmasında, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dıĢındaki kadro sayısı esas alınır. 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin
birinci fıkrasında belirtilen oran emniyet teĢkilatı için %5 olarak uygulanır.
EK MADDE 30- Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etmek için zorunlu ikinci bölge hizmetini en az

bir kez yapmıĢ olmak veya halen bu bölge hizmetini ifa ediyor olmak Ģarttır.
Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hükmün, 3713 sayılı Kanun veya 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi
Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında hayatını kaybeden veya aynı kanunlar kapsamındaki
görevler nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda, yaĢamak için gereken hareketleri
yapamayacak ve baĢkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malul olan emniyet teĢkilatı mensuplarının eĢ
ve çocukları hakkında ne Ģekilde uygulanacağı yönetmelikle düzenlenir.
EK MADDE 31- Özel Güvenlik Denetleme BaĢkanlığı emrine atanan polis müfettiĢ ve baĢmüfettiĢleri,
10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanundaki denetimleri ĠçiĢleri Bakanlığı adına
yapmaya yetkilidir. Bu denetimler sonucunda düzenledikleri raporlar yetkili makamlara intikal ettirilir.
Özel Güvenlik Denetleme BaĢkanının mali ve diğer özlük hakları hakkında Polis TeftiĢ Kurulu BaĢkanına iliĢkin
hükümler uygulanır.
Birinci fıkrada öngörülen denetim ile bu maddenin uygulanmasına iliĢkin diğer usul ve esaslar ĠçiĢleri Bakanlığı
tarafından çıkartılan yönetmelik ile belirlenir.”
MADDE 19- (1) 3201 sayılı Kanunun;
a) 55 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “sicil notu” ibaresi “performans değerlendirme puanı” ve “sicil
notlarının” ibaresi “performans değerlendirme puanlarının”, aynı maddenin dokuzuncu fıkrasında yer alan “olumlu sicil”
ibaresi “iyi veya çok iyi performans değerlendirme puanı” ve onbeĢinci fıkrasında yer alan “olumsuz sicil” ibaresi
“yetersiz performans değerlendirme puanı”,
b) 82 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “sicilden” ibaresi “özlük dosyasından” ve dördüncü fıkrasında
yer alan “sicil” ibaresi “performans değerlendirme puanı”,
c) 84 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan “sicile” ibaresi “özlük dosyasına”,
ç) Ek 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sicil notu” ibaresi “performans değerlendirme puanı”,
Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 20- 3201 sayılı Kanuna aĢağıdaki geçici maddeler eklenmiĢtir.
“GEÇĠCĠ MADDE 22- Ek 30 uncu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıllık süre içerisinde, bir üst rütbeye
yükselmek için en az bekleme süresini tamamlayacak olan Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde bulunan
personelden, en az bir kez zorunlu ikinci bölge hizmetini yapmamıĢ veya ikinci bölgeye atanmak ile birlikte göreve
baĢlamamıĢ olanlar hakkında, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulunca verilecek bir üst rütbeye
terfie iliĢkin kararlar, bu bölgede fiilen çalıĢmaya baĢlaması kaydıyla uygulanır.
Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla ikinci bölge hizmetini yapmamıĢ Ġkinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin Birinci
Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi edebilmesi için ikinci bölgedeki en az hizmet süresi kadar fiilen zorunlu ikinci
bölge hizmeti yapmıĢ olması Ģarttır.
GEÇĠCĠ MADDE 23- 1/10/2008 tarihinden önce 3713 sayılı Kanun kapsamında vazife malulü olarak emekli
olup meslekten iliĢikleri kesilen emniyet teĢkilatı personeli, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden
itibaren bir ay içerisinde yazılı olarak talep etmeleri halinde durumlarına uygun boĢ kadro bulunmak ve atanmak için
gerekli olan diğer Ģartları taĢımak kaydıyla yeniden memuriyete alınarak ayrıldıkları rütbe veya statüye uygun bir göreve
atanabilirler.
Bu madde kapsamında yeniden memuriyete alınanların meslekten iliĢiklerinin kesildiği tarih ile göreve
baĢladıkları tarih arasında geçen süre rütbe kıdeminde değerlendirilmez.”
MADDE 21- 19/6/1976 tarihli ve 2015 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden 167 Dönüm 500 Metrekarelik
Kısmının Ankara Belediyesine Satılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına aĢağıdaki cümle
eklenmiĢtir.
“Ancak, adalet hizmetlerinde veya Bakanlar Kurulunca belirlenecek diğer kamu hizmetlerinde kullanılması
amacıyla bu arazinin tamamı ya da bir kısmı ilgili kamu idaresine tahsis edilmek üzere bedelsiz olarak Hazineye
devredilebilir.”
MADDE 22- 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinin birinci
fıkrasının (k) bendinde yer alan “giriĢ sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının son günü” ibaresi “giriĢ sınavının yapıldığı
tarih” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 23- 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 143 üncü maddesinin ikinci
fıkrasında yer alan “UlaĢtırma Bakanlığının” ibaresi “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 24- 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununa aĢağıdaki geçici madde
eklenmiĢtir.
“GEÇĠCĠ MADDE 13- Kurum personelinden 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa göre
emekli aylığı bağlanmasına hak kazanmıĢ olanlardan bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde emeklilik
baĢvurusunda bulunanların emekli ikramiyeleri, bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla;
a) YaĢ haddinden emekliliğine bir yıldan daha az süre kalanlar hariç olmak üzere, yaĢ haddinden emekliliğine en
fazla üç yıl kalanlar için %25,
b) YaĢ haddinden emekliliğine üç yıldan fazla beĢ yıldan az kalanlar için %30,

c) YaĢ haddinden emekliliğine beĢ yıl ve daha fazla kalanlar için %40,
fazlasıyla ödenir.
5434 sayılı Kanuna göre emekli aylığı bağlanması Ģartlarını 2011 yılı sonuna kadar haiz olacaklara, bu hakkı
kazandıkları tarihten itibaren bir ay içinde emeklilik baĢvurusunda bulunmaları halinde emekli ikramiyeleri %40
fazlasıyla ödenir.
Bu madde uyarınca yapılan emeklilik baĢvurularında emeklilik tarihi olarak daha sonraki bir tarih gösterilemez,
baĢvurular herhangi bir kayda bağlanamaz ve geri alınamaz. Bu kapsamda emekli olan personel, emekli oldukları
tarihten itibaren beĢ yıl içinde Kurumda yeniden istihdam edilemez.”
MADDE 25- 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanı müĢterek kararname ile, BaĢkanlığın 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde
sayılan diğer personeli BaĢkanlığın bağlı bulunduğu Bakan tarafından atanır. Bakan bu yetkisini BaĢkana devredebilir.
BaĢkanlığın diğer personeli BaĢkanın onayı ile atanır.”
MADDE 26- 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı BaĢbakanlık TeĢkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ ve
(i) bendi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
“h) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel ĠĢler BaĢkanlığı,”
MADDE 27- 3056 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi baĢlığı ile birlikte aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Ekonomik, Sosyal ve Kültürel ĠĢler BaĢkanlığı:
MADDE 14- Ekonomik, Sosyal ve Kültürel ĠĢler BaĢkanlığının görevleri Ģunlardır:
a) Bakanlıklar, kamu iktisadi teĢebbüsleri, diğer kamu kurum ve kuruluĢları ve ilgili özel kuruluĢlar arasında
ekonomik ve mali iĢler ile ilgili alanlarda koordinasyonu sağlamak,
b) Ekonomik ve mali konulardaki geliĢmeler ve karĢılaĢılan meseleler hakkında inceleme ve araĢtırmalar yapmak
ve yaptırmak, bunları değerlendirmek ve teklifler hazırlamak,
c) Bilim ve teknoloji, eğitim, kültür, sanat, spor, gençlik, turizm, basın, radyo-televizyon, tanıtma alanlarındaki
geliĢmeler, bu alanlardaki dıĢ iliĢkiler ve karĢılaĢılan meseleler hakkında inceleme ve araĢtırmalar yapmak ve yaptırmak,
bunları değerlendirmek ve teklifleri hazırlamak ve kamu kuruluĢları arasında bu alanlarda koordinasyonu sağlamak,
d) Sağlık, çalıĢma, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar, mahalli idare hizmetleri alanlarındaki geliĢmeler ve
karĢılaĢılan problemler hakkında inceleme ve araĢtırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek, teklifler
hazırlamak, kamu kuruluĢları arasında bu alanlarda koordinasyonu sağlamak,
e) YurtdıĢı iĢçi sorunları ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluĢlarıyla sürekli temas halinde bulunmak,
geliĢmeleri takip etmek, problemleri tespit etmek ve bunların çözüm yollarını araĢtırmak,
f) BaĢbakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda, teĢkil edilen kurullara sekreterya hizmeti
yapmak,
g) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.”
MADDE 28- 3056 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına (a) bendinden sonra gelmek üzere
aĢağıdaki bent eklenmiĢ ve mevcut bentler buna göre teselsül ettirilmiĢtir.
“b) Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı,”
MADDE 29- 3056 sayılı Kanuna 20 nci maddesinin birinci fıkrasına aĢağıdaki bent eklenmiĢ ve ikinci fıkrası
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“d) Avrupa Birliğinden sağlanan mali kaynakların kullanımıyla ilgili inceleme, araĢtırma ve soruĢturma yapmak
veya yaptırmak, bu konulara iliĢkin inceleme ve soruĢturmalarda uluslararası kuruluĢlarla koordinasyonu sağlamak.
BaĢbakanlık MüfettiĢliğine MüfettiĢ Yardımcısı olarak girilir. TeftiĢ Kurulunun çalıĢma usul ve esasları, MüfettiĢ
Yardımcılarının seçilmesi, yetiĢtirilmesi ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.”
MADDE 30- 3056 sayılı Kanuna 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki 20/A maddesi eklenmiĢtir.
“Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı:
MADDE 20/A- Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığının görevleri Ģunlardır:
a) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci
maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliĢtirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak,
b) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.”
MADDE 31- 3056 sayılı Kanunun 21 inci maddesine aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
“BaĢbakan BaĢmüĢavirleri ile BaĢbakan MüĢavirleri, BaĢbakan veya MüsteĢar tarafından belirlenen birimlerde
veya Sektörel Ġzleme ve Değerlendirme birimi bünyesinde görevlendirilebilir.”
MADDE 32- 3056 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“BaĢbakanlık MüĢavirleri, BaĢbakan veya MüsteĢar tarafından belirlenen birimlerde, BaĢbakan
Yardımcılıklarında, Sektörel Ġzleme ve Değerlendirme birimi bünyesinde veya ihtiyaç halinde diğer kamu kurum ve
kuruluĢlarında görevlendirilebilir.”
MADDE 33- 3056 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aĢağıdaki Ģekilde

değiĢtirilmiĢtir.
“b) Ġdari ve Mali ĠĢler BaĢkanlığı,”
MADDE 34- 3056 sayılı Kanunun 27 nci maddesi baĢlığı ile birlikte aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Ġdari ve Mali ĠĢler BaĢkanlığı:
MADDE 27- Ġdari ve Mali ĠĢler BaĢkanlığının görevleri Ģunlardır:
a) 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, BaĢbakanlığın kiralama ve satın alma iĢlerini yürütmek, temizlik,
aydınlatma, ısıtma, onarım, taĢıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
b) BaĢbakanlığın taĢınır ve taĢınmazlarına iliĢkin iĢlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,
c) BaĢbakanlığa ait her türlü kara, deniz ve hava taĢıtlarına iliĢkin kiralama, satın alma, bakım, onarım ve
yenileme hizmetlerini yürütmek,
d) Genel evrak ve arĢiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
e) BaĢbakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek,
f) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.”
MADDE 35- 3056 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere
aĢağıdaki bent eklenmiĢ ve mevcut (d) bendi (e) bendi olarak teselsül ettirilmiĢtir.
“d) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme baĢvurularını etkin, süratli ve doğru
bir Ģekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,”
MADDE 36- 3056 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“MADDE 30- BaĢbakan ile BaĢbakan yardımcılarının özel kalem müdürlerinin görevleri Ģunlardır:
BaĢbakanın ve BaĢbakan Yardımcılarının;
a) Resmi ve özel yazıĢmalarını yürütmek,
b) Her türlü protokol ve tören iĢlerini düzenlemek ve yürütmek,
c) Ziyaret, davet, karĢılama, uğurlama ve ağırlama, ulusal ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek,
yürütmek ve diğer kuruluĢlarla koordine etmek,
d) Makam tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
BaĢbakan Özel Kalem Müdürüne yardımcı olmak üzere BaĢbakan Özel Kalem Müdür Yardımcıları
görevlendirilebilir. Bunlar BaĢbakan Özel Kalem Müdürü tarafından verilen görevleri yaparlar.
Ġhtiyaç duyulan yerlerde BaĢbakanlık çalıĢma büroları açılabilir. Bu büroların faaliyetleri BaĢbakan Özel Kalem
Müdürünün sorumluluğu altında yürütülür.”
MADDE 37- 3056 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde
yer alan “otuz” ibaresi “otuzbeĢ” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 38- 3056 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “programcı, çözümleyici ve
bilgisayar iĢletmeni ile” ibaresi “ihtiyaç duyulacak unvanlarda ve” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 39- 3056 sayılı Kanuna aĢağıdaki ek maddeler eklenmiĢtir.
“Sektörel Ġzleme ve Değerlendirme Birimi:
EK MADDE 11- Sektörel Ġzleme ve Değerlendirme Birimi; ekonomi, tarım, enerji, sosyal politika, adalet,
güvenlik, eğitim, kültür, bilim, teknoloji, iletiĢim, ulaĢtırma, çevre, Ģehircilik ve uluslararası iliĢkiler alanları ile
BaĢbakan tarafından belirlenecek diğer alanlarda BaĢbakanlığa danıĢmanlık yapar.
Sektörel Ġzleme ve Değerlendirme Birimi, görevlerini BaĢbakan tarafından görevlendirilen bir BaĢbakan
BaĢmüĢavirinin baĢkanlığında yerine getirir.
Birinci fıkrada belirtilen alanlarda yürütülecek izleme ve değerlendirme faaliyetleri, BaĢbakanlık BaĢmüĢaviri,
BaĢbakan MüĢaviri, BaĢbakanlık MüĢaviri, BaĢbakanlık personeli veya 36 ncı maddeye göre BaĢbakanlıkta
görevlendirilen kamu görevlilerinin koordinasyonunda oluĢturulacak çalıĢma grupları tarafından yürütülür.
Birimin görevlerine iliĢkin olarak gerektiğinde sürekli veya geçici ihtisas komisyonları ile geçici çalıĢma grupları
kurulabilir.
Birim, görevleri ile ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluĢlarından ve diğer gerçek
ve tüzel kiĢilerden doğrudan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen kamu kurum ve kuruluĢları ile gerçek ve
tüzel kiĢiler bu bilgileri zamanında vermekle yükümlüdür. Bu Ģekilde elde edilen bilgilerden ticari sır niteliğinde
olanların gizliliğine uyulur.
Birimin sekreterya hizmetleri Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce yürütülür.
Kadrolar:
EK MADDE 12- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin BaĢbakanlığa ait bölümünden çıkarılmıĢ ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar
ihdas edilerek aynı cetvelin BaĢbakanlığa ait bölümüne eklenmiĢtir.
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin BaĢbakanlığa
ait bölümünde yer alan boĢ ve dolu “Uzman” ve “Uzman Yardımcısı” kadrolarının unvanı “BaĢbakanlık Uzmanı” ve
“BaĢbakanlık Uzman Yardımcısı” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan unvanlar çerçevesinde BaĢbakanın makam

hizmetleri için ihtiyaç duyulan kadroları ihdas etmeye BaĢbakan yetkilidir. Ġhdas edilen bu kadrolar baĢka bir iĢleme
gerek kalmaksızın anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin BaĢbakanlığa ait bölümüne eklenmiĢ
sayılır. Bu kadrolara 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel Ģartları taĢıyanlar arasından diğer mevzuattaki
sınırlamalara tabi olmaksızın BaĢbakan tarafından atama yapılabilir.”
MADDE 40- 3056 sayılı Kanuna aĢağıdaki geçici maddeler eklenmiĢtir.
“Kadrosu iptal edilenlerin durumu:
GEÇĠCĠ MADDE 8- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte; Sosyal ve Kültürel ĠĢler
BaĢkanının görevi hiçbir iĢleme gerek kalmaksızın sona erer ve ekli (2) sayılı liste ile ihdas edilen BaĢbakanlık MüĢaviri
kadrosuna hâlen bulunduğu kadro derecesiyle hiçbir iĢleme gerek kalmaksızın atanmıĢ sayılır. Bu fıkra ile ihdas edilen
BaĢbakanlık MüĢaviri kadrosu herhangi bir sebeple boĢalması hâlinde hiçbir iĢleme gerek kalmaksızın iptal edilmiĢ
sayılır. BaĢbakanlık MüĢaviri kadrosuna atanmıĢ sayılan personelin yeni kadrosuna atanmıĢ sayıldığı tarih itibarıyla eski
kadrosuna iliĢkin olarak en son ayda aldığı sözleĢme ücreti, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı),
her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin toplam
net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır), atanmıĢ sayıldığı yeni kadroya iliĢkin olarak yapılan sözleĢme
ücreti, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil
tazminatları ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı,
herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca fark tazminatı olarak ödenir. AtanmıĢ
sayıldığı kadro unvanında isteğine bağlı olarak herhangi bir değiĢiklik olması veya kendi isteğiyle baĢka kuruma
atanması halinde fark tazminatı ödenmesine son verilir. Bu fıkraya göre BaĢbakanlık MüĢaviri kadrosuna atanmıĢ sayılan
personel, Makam tarafından belirlenen birimlerde görev yapar.
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanı olarak görev
yapan personel baĢka bir iĢleme gerek kalmaksızın Ġdari ve Mali ĠĢler BaĢkanı olarak atanmıĢ sayılır.
Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Ekonomik ve Mali ĠĢler BaĢkanlığı ile Sosyal ve Kültürel ĠĢler
BaĢkanlığı kadrolarında görev yapan personelin kadroları baĢka bir iĢleme gerek kalmaksızın Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel ĠĢler BaĢkanlığına; Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı kadrolarında görev yapan personelin kadroları baĢka
bir iĢleme gerek kalmaksızın Ġdari ve Mali ĠĢler BaĢkanlığına tahsis edilmiĢ sayılır.
Bütçe iĢlemleri:
GEÇĠCĠ MADDE 9- Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yeni kurulan birimlerin 2011 malî yılı harcamaları,
6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya
kadar kapatılan birimlerin 2011 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden karĢılanır.”
MADDE 41- 3056 sayılı Kanunun eki cetvelin “Anahizmet Birimleri” sütununun 8 inci sırası “8. Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel ĠĢler BaĢkanlığı” Ģeklinde değiĢtirilmiĢ, 9 uncu sırası yürürlükten kaldırılmıĢ; “DanıĢma ve Denetim
Birimleri” sütununun 1 inci sırasından sonra gelmek üzere “2. Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı” sırası eklenmiĢ, mevcut
sıralar buna göre teselsül ettirilmiĢ; “Yardımcı Birimler” sütununun 2 nci sırası “2. Ġdari ve Mali ĠĢler BaĢkanlığı”
Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 42- 3056 sayılı Kanunun 15 inci ve ek 1 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 43- 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Savunma Sanayii MüsteĢarlığının Kurulması ve 11 Temmuz 1939
Tarih ve 3670 Sayılı Milli Piyango TeĢkiline Dair Kanunun Ġki Maddesi ile 23 Ekim 1984 Tarih ve 3065 Sayılı Katma
Değer Vergisi Kanununun Bir Maddesinde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının
(g) bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“g) Fonun, 10 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü hariç, kullanım esaslarını tespit etmek.”
MADDE 44- 3238 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
“Milli Ġstihbarat TeĢkilatı MüsteĢarlığının istihbarat ve güvenliğe iliĢkin ihtiyaçları ile Emniyet Genel
Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe iliĢkin acil ihtiyaçları MüsteĢarın teklifi, Milli Savunma Bakanının uygun görüĢü
ve BaĢbakanın onayı ile MüsteĢarlık tarafından tedarik edilir ve bunlara iliĢkin giderler Fondan karĢılanır.”
MADDE 45- 3238 sayılı Kanunun 17 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 46- (1) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün TeĢkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun;
a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına” ibaresi
“Milli Eğitim Bakanlığına”,
b) 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “spordan sorumlu Bakanın baĢkanlığında” ibaresi “Gençlik ve
Spor Bakanının baĢkanlığında, Gençlik ve Spor Bakanlığı MüsteĢarı veya MüsteĢar Yardımcısı, Yüksek Öğrenim Kredi
ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü” ve aynı maddenin yedinci ve sekizinci fıkralarında yer alan “spordan sorumlu
Bakan” ibareleri “Gençlik ve Spor Bakanı”,
c) 9 uncu maddesinin birinci, 10 uncu maddesinin ikinci, 18 inci maddesinin birinci ve 24 üncü maddesinin
birinci fıkralarında yer alan “Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı” ibareleri “Gençlik ve Spor Bakanı”,
ç) 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Spordan sorumlu Bakanın” ve “spordan sorumlu Bakanın”
ibareleri “Gençlik ve Spor Bakanının”,

d) 32 nci maddesinin baĢlığı “Öğretmenlerin antrenörlük, uzmanlık ve danıĢmanlık yapabilmeleri” ve aynı
maddenin birinci fıkrasında yer alan “Beden eğitimi öğretmenleri” ibaresi “Öğretmenler”,
e) 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca” ibaresi “Milli
Eğitim Bakanlığınca”,
f) Ek 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “BaĢbakanlık” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığı”,
g) Ek 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “spordan sorumlu Bakanın” ibaresi “Gençlik ve Spor
Bakanının”,
Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 47- 3289 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 48- 30/4/1992 tarihli ve 3796 sayılı Ġstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanununun 3
üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ ve aynı maddenin üçüncü fıkrası
yürürlükten kaldırılmıĢtır.
“Ġstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanının baĢkanlığında; Gençlik
ve Spor Bakanının görevlendireceği bir üye, Gençlik ve Spor Bakanlığı MüsteĢarı, Ġstanbul Valisi, DıĢiĢleri Bakanlığınca
görevlendirilecek bir büyükelçi, Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanı ve görevlendireceği iki üye, Spor Genel Müdürü,
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi BaĢkanı ve görevlendireceği bir üye, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi BaĢkanı ile
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri olmak üzere toplam onüç üyeden oluĢur.”
“Gençlik ve Spor Bakanının katılmadığı toplantılarda Gençlik ve Spor Bakanlığı MüsteĢarı veya Bakan
tarafından görevlendirilecek Ġstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun bir üyesi Kurula baĢkanlık
yapar.”
MADDE 49- 3796 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Ġstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun vereceği görevleri yerine getirmek, hizmet ve
faaliyetleri yürütmek üzere, Gençlik ve Spor Bakanı ile Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanının belirleyeceği ikiĢer üye
ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi BaĢkanının belirleyeceği bir üye olmak üzere toplam beĢ üyeden oluĢan bir
Yürütme Kurulu oluĢturulur.”
MADDE 50- 3796 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Ġstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık Komitesi; Gençlik ve Spor Bakanlığından dört, DıĢiĢleri Bakanlığı,
ĠçiĢleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ile UlaĢtırma, Denizcilik
ve HaberleĢme Bakanlığından birer, Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
BaĢkanlığından ikiĢer ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi BaĢkanlığından bir üye olmak üzere toplam onbeĢ üyeden
oluĢur. Yürütme Kurulu gerekli gördüğü takdirde Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun onayını almak suretiyle bu
Komiteye yeteri kadar yeni üye alabilir ve ihtiyaç halinde alt komiteler kurabilir.”
MADDE 51- 3796 sayılı Kanunun 20 nci maddesine aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
“Bu Kanun kapsamında yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları, ceza ve ihaleden yasaklama hükümleri hariç
4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. Bu fıkranın uygulanmasına iliĢkin usul ve esaslar,
Kamu Ġhale Kurumunun görüĢü üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenir.”
MADDE 52- 3796 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“MADDE 22- Bu Kanun kapsamındaki hizmet ve faaliyetleri yerine getirmek üzere görevlendirilen kiĢilere
verilecek disiplin cezalarına ve genel hükümlere göre yapılacak iĢlemlere ait kararları almak üzere Gençlik ve
Spor Bakanının baĢkanlığında Gençlik ve Spor Bakanlığı MüsteĢarı, Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanı, Spor Genel
Müdürü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi BaĢkanı ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi BaĢkanından oluĢan Onur
Kurulu kurulur.”
MADDE 53- 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “Bakanlık” tanımı aĢağıdaki Ģekilde, 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Sanayi ve
Ticaret Bakanlığıdır” ibaresi “Gümrük ve Ticaret Bakanlığıdır” Ģeklinde, 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“Sanayi ve Ticaret Bakanlığının” ibaresi “Bakanlığın” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
“Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,”
MADDE 54- 4054 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“MADDE 22- Rekabet Kurulu, Kurumun karar organı olup biri BaĢkan biri Ġkinci BaĢkan olmak üzere toplam
yedi üyeden oluĢur.
Bakanlar Kurulu; üç üyeyi Bakanlığın, bir üyeyi Kalkınma Bakanlığının, bir üyeyi Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğinin her boĢ üyelik için kendi kurumları içinden veya dıĢından göstereceği ikiĢer aday arasından, birer üyeyi ise
Yargıtay ve DanıĢtay’ın kendi kurumları içinden göstereceği ikiĢer aday arasından atar. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
kontenjanından gelecek üyelerden birisi, Kurum personeli arasından atanır.
Bakanlar Kurulu, Kurul üyeleri arasından BaĢkan ve Ġkinci BaĢkanı atar.”
MADDE 55- 4054 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ
ve (j) bendi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
“e) BaĢkan Yardımcıları ve BaĢ Hukuk MüĢavirini BaĢkanın teklifi üzerine atamak,”

MADDE 56- 4054 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına aĢağıdaki bent eklenmiĢtir.
“k) BaĢkan Yardımcıları ve BaĢ Hukuk MüĢaviri hariç Kurum personelini atamak.”
MADDE 57- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 53 üncü maddesinin;
a) (c) fıkrasının birinci ve ikinci bentleri ile üçüncü bendinin birinci ve ikinci cümleleri aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“Kurumun karar organı biri baĢkan, biri ikinci baĢkan olmak üzere dokuz üyeden oluĢan Kamu Ġhale Kuruludur.
Kamu Ġhale Kurulu üyeleri Maliye Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca atanır. Bakanlar Kurulu, atamayla
birlikte Kurul BaĢkanını ve Ġkinci BaĢkanı da görevlendirir. Kurul BaĢkanı, Kurumun da baĢkanıdır.
Üyelerin en az dört yıllık öğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, iĢletme, iktisadi ve idari bilimler,
mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdıĢındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmaları gerekir. Kurul üyeliğine atanacak kiĢilerin; kamu kurum ve kuruluĢlarında en az oniki yıl
hizmetinin bulunması, kamu ihale mevzuatı ile ilgili yargılama, inceleme, denetleme, uygulama veya danıĢma
konularında fiilen en az dört yıl çalıĢarak ulusal veya uluslararası ihale mevzuatı açısından kanıtlanmıĢ niteliğe ve
deneyime sahip olmaları, geçmiĢte ve halen bir siyasi parti ile aday gösterilme dâhil üyelik ve görev alma iliĢkilerinin
bulunmaması gerekir.”
“Kurul üyelerinin görev süresi dört yıldır. Bir üye bir defadan fazla seçilebilir.”
b) (g) fıkrasının birinci bendinde yer alan “yedi üye” ibaresi “altı üye” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
c) (h) fıkrasının birinci bendinde yer alan “Kurul kararı ile” ibaresi “Bakan tarafından” Ģeklinde değiĢtirilmiĢ,
aynı fıkranın ikinci bendine birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki cümle eklenmiĢ ve mevcut ikinci cümle
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Kurumda; BaĢ Hukuk DanıĢmanı kadrosuna atanacakların hukuk fakültesi mezunu olması ve mesleki açıdan
yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaları ve meslekleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluĢlarında oniki yıl ve üzeri
kamu hizmetinde bulunmaları; Kurum MüĢaviri ve BaĢkanlık MüĢaviri kadrolarına atanacakların en az dört yıllık
öğretim veren fakülteler ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdıĢındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmaları ve memuriyete esas kamu kurum ve kuruluĢlarında en az oniki yıl ve üzeri kamu
hizmetinde bulunmaları; Daire BaĢkanı kadrosuna atanacakların en az dört yıllık öğretim veren fakülteler ile bunlara
denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları
ve memuriyete esas kamu kurum ve kuruluĢlarında en az on yıl ve üzeri kamu hizmetinde bulunmaları gerekir. Daire
BaĢkanlarının ve diğer personelin ataması BaĢkan tarafından yapılır.”
MADDE 58- 4734 sayılı Kanuna aĢağıdaki geçici maddeler eklenmiĢtir.
“Üyeliğin devamı
GEÇĠCĠ MADDE 11- Mevcut Kurul üyeleri, görev sürelerini tamamlayıncaya kadar görevlerine devam eder.
BaĢkanlık MüĢavirliğine atanmıĢ sayılma
GEÇĠCĠ MADDE 12- Kurumda; BaĢkan Yardımcısı, BaĢ Hukuk DanıĢmanı ve Daire BaĢkanı unvanlı
görevlerde bulunanların görevleri bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. Bunlar ekli (3)
sayılı liste ile ihdas edilen BaĢkanlık MüĢaviri unvanlarına hiçbir iĢleme gerek kalmaksızın atanmıĢ sayılırlar. Bu fıkra
ile ihdas edilen BaĢkanlık MüĢaviri unvanları, herhangi bir sebeple boĢalması halinde hiçbir iĢleme gerek kalmaksızın
iptal edilmiĢ sayılır.
Birinci fıkraya göre BaĢkanlık MüĢaviri unvanlarına atanmıĢ sayılanların atanmıĢ sayıldıkları tarih itibarıyla eski
unvanlarına iliĢkin olarak ilgili mevzuatı uyarınca en son ayda aldıkları her türlü ödemelerin toplam net tutarının (bu
tutar sabit bir değer olarak esas alınır), atanmıĢ sayıldıkları yeni unvana iliĢkin olarak ilgili mevzuatı uyarınca aldıkları
her türlü ödemelerin toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi
tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca fark tazminatı olarak ödenir. AtanmıĢ sayıldıkları unvanlarında isteklerine
bağlı olarak herhangi bir değiĢiklik olanlarla, kendi istekleriyle baĢka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine
son verilir.
Birinci fıkraya göre BaĢkanlık MüĢaviri olarak atanmıĢ sayılanlar, BaĢkan tarafından belirlenen birimlerde,
BaĢkan tarafından belirlenen görevleri yürütür.”
MADDE 59- 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü
fıkrasının ikinci cümlesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Hizmetlerin etkili ve verimli bir Ģekilde yürütülebilmesi için, genel sekretere yardımcı olmak üzere, norm
kadroya uygun olarak genel sekreter yardımcısı atanabilir.”
MADDE 60- 5216 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ ve üçüncü
fıkrası yürürlükten kaldırılmıĢtır.
“Genel sekreter, belediye baĢkanının teklifi üzerine ĠçiĢleri Bakanı tarafından atanır. Genel sekreter kadrosuna
atananlar, genel idare hizmeti sınıfına dahil bakanlık genel müdürleri, genel sekreter yardımcısı kadrosuna atananlar
bakanlık müstakil daire baĢkanları, 1. hukuk müĢaviri ve daire baĢkanlığı kadrosuna atananlar ise bakanlık daire
baĢkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge, makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan aynen yararlanırlar.”

MADDE 61- 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Kamu kurum ve kuruluĢlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı TaĢıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı,
iĢletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, iĢletme ve onarımı ile emniyet
hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karĢılanabilir.”
MADDE 62- 5302 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aĢağıdaki fıkralar
eklenmiĢ, mevcut beĢinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıĢ ve mevcut altıncı fıkrasının son cümlesinde yer alan
“kadrolarına” ibaresi “kadrolarında göreve baĢlatılırlar” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
“Genel sekreter, valinin teklifi ve ĠçiĢleri Bakanının onayı ile atanır ve aynı usulle görevden alınır. BüyükĢehir
belediyesi bulunan illerde genel sekreter kadrosuna atananlar, genel idare hizmetleri sınıfına dahil bakanlık genel
müdürleri, genel sekreter yardımcısı kadrosuna atananlar bakanlık bağımsız daire baĢkanları, 1. hukuk müĢaviri ve daire
baĢkanı kadrosuna atananlar ise bakanlık daire baĢkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge, makam, görev
ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödenen zam ve
tazminatlardan aynen yararlanırlar; diğer illerde ise genel sekreter kadrosuna atananlar genel idare hizmetleri sınıfına
dahil bakanlık bağımsız daire baĢkanları, genel sekreter yardımcısı kadrosuna atananlar ise genel idare hizmetleri sınıfına
dahil bakanlık daire baĢkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge, makam, görev ve temsil tazminatları ile
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan aynı usul ve esaslar
dahilinde yararlanırlar. Genel sekreter olarak atananların bu görevde geçen süreleri mesleki kıdemlerinde geçmiĢ sayılır.
Ġl özel idaresinde görev yapmakta iken genel sekreterliğe atananlar görevlerinin sona ermesinden itibaren il özel
idaresinde bulunan uzman kadrosuna atanırlar. Diğer kurumlarda görev yapmakta iken genel sekreterliğe atananlar ise
görevlerinin sona ermesinden itibaren, en son görev yaptıkları kurumdaki kadrolarına veya eĢdeğer bir kadroya bir ay
içinde atanırlar. Ayrıldıkları kadronun dolu olması ve eĢdeğer kadronun bulunmaması halinde genel sekreterlikten önceki
hizmet sınıfında durumlarına uygun bir göreve, bunun da mümkün olmaması halinde il özel idaresinde bulunan uzman
kadrosuna atanırlar. Uzman olarak atananlar, doğrudan genel sekretere bağlı olarak çalıĢırlar.”
MADDE 63- 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü TeĢkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“g) Hava arama ve kurtarma hizmetleri konusunda ilgili kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliğinde bulunmak.”
MADDE 64- 5431 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “üç” Ģeklinde
değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 65- 5431 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“MADDE 7- Genel Müdürlüğün ana hizmet birimleri Ģunlardır:
a) UçuĢa ElveriĢlilik Daire BaĢkanlığı.
b) UçuĢ Operasyon Daire BaĢkanlığı.
c) Hava UlaĢım Daire BaĢkanlığı.
d) Hava Seyrüsefer Daire BaĢkanlığı.
e) Hava Alanları Daire BaĢkanlığı.
f) Havacılık Güvenliği Daire BaĢkanlığı.
g) Sektörel Düzenleme ve Eğitim Daire BaĢkanlığı.”
MADDE 66- 5431 sayılı Kanunun 8 inci maddesi baĢlığı ile birlikte aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“UçuĢa ElveriĢlilik Daire BaĢkanlığı
MADDE 8- UçuĢa ElveriĢlilik Daire BaĢkanlığının görevleri Ģunlardır:
a) Bakım, onarım, tasarım, üretim ve uçuĢa elveriĢlilik ile ilgili havacılık faaliyetlerinde bulunmak isteyen gerçek
ve tüzel kiĢilere verilen izin, ruhsat ve diğer yetkilendirmelerin esaslarını ve Ģartlarını uluslararası standartlara uygun
olarak düzenlemek, gerekli izinleri vermek, bu iĢletmelerin faaliyetlerini denetlemek, yetkilerini yenilemek, askıya
almak veya gerektiğinde iptal etmek ve bu amaçla yapılan uygulamalara ait kayıtları tutmak.
b) Hava araçları, hava araçlarının gövde, motor, pervane, elektrik, elektronik cihaz, sistem ve parçaları ile hava
araçlarında kullanılan diğer teçhizatın uluslararası mevzuata uygun olarak uçuĢa elveriĢlilik standartlarını belirlemek, bu
kapsamda gerekli belge ve sertifikaları düzenlemek, denetlemek, yenilemek, iptal etmek ve kayıtlarını tutmak.
c) Ülkemizde üretilen hava aracı gövde, motor ve pervane ile diğer donanımların sivil hava araçlarında
kullanımına imkân sağlayacak uçuĢa elveriĢlilik ve gürültü standartlarını belirlemek; tasarım, üretim, bakım, onarım,
tadilat ve yenileme yapan iĢletmeleri belirlenen standartlara uygun olarak yetkilendirmek, bu konuda denetlemeler
yapmak, ilgili belgeleri düzenlemek, onaylamak, yetkileri yenilemek, gerektiğinde iptal etmek ve kayıtlarını tutmak.
d) Sivil havacılık alanında bakım, onarım, tasarım ve üretim konularında yeterlik belgesi gerektiren lisans ve
sertifika iĢlemlerine esas olan düzenlemeleri yapmak, belgeleri vermek, onaylamak, yenilemek, gerektiğinde iptal etmek
ve kayıtlarını tutmak.
e) Yeterlik belgesi gerektiren personelin ihtiyaç duyduğu eğitimlere ait standartları belirlemek, bu personeli
yetiĢtiren eğitim kuruluĢlarını yetkilendirmek, yapılan uygulamaların uluslararası standartlara uygunluğunu denetlemek,
gerektiğinde iptal etmek ve kayıtlarını tutmak.

f) Uluslararası Sivil Havacılık TeĢkilatına üye baĢka bir ülke ya da uluslararası kuruluĢ tarafından tanzim edilmiĢ
ya da geçerli kılınmıĢ bir uçuĢa elveriĢlilik sertifikasını, bu sertifikaların tanzim ya da geçerlik Ģartlarını Uluslararası
Sivil Havacılık TeĢkilatı standartlarının üzerinde ya da eĢit olması Ģartıyla geçerli kılmak.
g) Ülkemiz tescilindeki tüm uçakların, belirlenen kurallara göre uçuĢa elveriĢli olup olmadığını denetlemek,
uygunluk sağlanmayan durumlarda uçuĢa elveriĢlilik sertifikalarını askıya almak veya iptal etmek.
h) Görev alanına giren konularda yeterlik belgesi alacak personelin belge alması ile ilgili usul ve esasları
belirlemek ve bunların yürütülmesini sağlamak.
i) Görev alanına giren konularda yeterlik belgesi alacak personeli yetiĢtiren kurumların eğitim esaslarını
belirlemek, bunları ruhsatlandırmak, denetlemek ve kayıtlarını tutmak.
j) Görev ve sorumluluk alanına giren konularla ilgili yeterlik belgesi verilmesi ile bunların yenilenmesi
hususunda teorik ve uygulamalı sınavların yapılması veya yaptırılması için yetki verilecek kuruluĢları belirlemek ve
uygunluğunu denetlemek.
k) Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.”
MADDE 67- 5431 sayılı Kanuna 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki 8/A maddesi eklenmiĢtir.
“UçuĢ Operasyon Daire BaĢkanlığı
MADDE 8/A- UçuĢ Operasyon Daire BaĢkanlığının görevleri Ģunlardır:
a) Bakım, onarım, tasarım, üretim ve uçuĢa elveriĢlilik dıĢındaki havacılık faaliyetlerinde bulunmak isteyen
gerçek ve tüzel kiĢilere verilecek izin, ruhsat ve diğer yetkilendirmelerin esaslarını ve Ģartlarını uluslararası standartlara
uygun olarak düzenlemek, gerekli izinleri vermek, bu iĢletmelerin faaliyetlerini denetlemek, yetkilerini yenilemek,
askıya almak veya gerektiğinde iptal etmek ve bu amaçla yapılan uygulamalara ait kayıtları tutmak.
b) Sivil havacılık alanında yeterlik belgesi gerektiren bakım, onarım, tasarım ve üretim ile hava trafik hizmetleri
dıĢındaki personelin lisans ve sertifika iĢlemlerine esas olan düzenlemeleri yapmak, belgeleri vermek, onaylamak,
yenilemek, askıya almak veya gerektiğinde iptal etmek ve kayıtlarını tutmak.
c) Yeterlik belgesi gerektiren personelin ihtiyaç duyduğu eğitimlere ve sağlık Ģartlarına ait standartları
belirlemek, bu personeli yetiĢtirecek eğitim kuruluĢları ile muayenelerini yapacak sağlık kuruluĢlarını ve tabiplerini
yetkilendirmek, gerektiğinde bu yetkiyi askıya almak veya iptal etmek, yapılan uygulamaların uluslararası standartlara
uygunluğunu denetlemek ve kayıtlarını tutmak.
d) Sivil havacılık iĢletmelerinin her türlü faaliyetleri ile bu faaliyetlerinde kullandıkları sistem, tesis, donanım ve
belgelerini, uluslararası sivil havacılık standartlarına uygun olarak, mevzuatla belirlenmiĢ usul ve esaslar içinde
yürütmelerini denetlemek.
e) Sivil hava trafiğine açık hava alanlarını kullanan yerli ve yabancı tescilli hava araçları ve bunların
mürettebatını, uçuĢ emniyetinin sağlanmasını teminen uluslararası kurallar çerçevesinde denetlemek, gerekli önlemleri
almak ve yaptırımlar uygulamak.
f) Türk hava aracı sicilinde kayıtlı olan sivil hava araçlarının Uluslararası Sivil Havacılık AnlaĢmasına uygun
olarak baĢka bir Uluslararası Sivil Havacılık TeĢkilatı üyesi ülke tarafından yetkilendirilmiĢ olan iĢletme bünyesinde
operasyon yapma Ģartlarını ve ilgili ülke ile operasyon sorumluluklarını belirlemek, yetki devri yapmak veya almak,
denetlemek, yaptırım uygulamak ve kayıtları tutmak, baĢka bir Uluslararası Sivil Havacılık TeĢkilatı üyesi ülke sicilinde
kayıtlı olan sivil hava araçlarının, Uluslararası Sivil Havacılık AnlaĢmasına uygun olarak Türkiye’de Genel Müdürlük
tarafından yetkilendirilmiĢ olan bir iĢletme bünyesinde operasyon yapma Ģartlarını ve ilgili ülke ile operasyon
sorumluluklarını belirlemek, yetki devri yapmak veya almak, denetlemek, yaptırım uygulamak ve kayıtları tutmak.
g) Görev alanına giren konularda yeterlik belgesi alacak personelin belge alması ile ilgili usul ve esasları
belirlemek ve bunların yürütülmesini sağlamak.
h) Görev alanına giren konularda yeterlik belgesi alacak personeli yetiĢtiren kurumların eğitim esaslarını
belirlemek, bunları ruhsatlandırmak, denetlemek ve kayıtlarını tutmak.
i) Uçucu personelin uçuĢ görev saatlerine ve çalıĢma Ģartlarına iliĢkin düzenlemeleri yapmak ve uygulamalarını
denetlemek.
j) Görev ve sorumluluk alanına giren konularda yeterlik belgesi verilmesi ile bunların yenilenmesi hususunda
teorik ve uygulamalı sınavların yapılması veya yaptırılması için yetki verilecek kuruluĢları belirlemek ve uygunluğunu
denetlemek.
k) Alkol, uyuĢturucu ve diğer uyarıcı maddelerin etkisi altında iken uçuĢ operasyon ya da hizmetleri ile ilgili
görevlerin ifa edilmemesi için gerekli önlemleri almak.
l) Havacılık iĢletmelerini, organizasyon, mali yapı ve personel yapısı ile ilgili olarak belirlenen Ģartlara
uygunluğu bakımından denetlemek veya denetletmek.
m) Havacılık iĢletmelerine iĢletme ruhsatı vermek için oluĢturulacak inceleme komisyonunun sekreterya
hizmetlerini yürütmek.
n) Sivil hava aracının milliyetini tanımlayan tescil iĢaretinin kaydını tutmak, Türk Sivil Hava Aracı Siciline
tescili ve tescil sertifikası ile terkini halinde tescilden düĢme belgesini düzenlemek, mülkiyet haklarının sorgulanması ve
talep edilen takyidatların tesisi ile fekkine iliĢkin iĢlemleri yapmak, sicile kayıtlı hava araçlarının sahip ve iĢletici devir,

temlik ve satıĢ iĢlemlerini yapmak.
o) Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.”
MADDE 68- 5431 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (h) bentleri aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢ, (h) bendinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki (i) bendi eklenmiĢ ve mevcut (i) bendi (j) bendi olarak teselsül
ettirilmiĢtir.
“b) Ülkemiz hava alanlarına sefer yapan hava taĢıma iĢletmelerinin uçuĢ tarifelerini ve seferlerini incelemek,
onaylamak ve izinlerini vermek.”
“h) Trafiği yoğun hava alanlarında slot uygulanmasına iliĢkin gerekli düzenlemeleri yapmak ve slot
uygulanmasını sağlayacak kurum ve kuruluĢların Bakan onayı çerçevesinde yetkilendirilmesine iliĢkin iĢ ve iĢlemleri
yürütmek.
i) Sivil havacılık faaliyetlerini geliĢtirmek ve serbest, adil, sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlamak amacıyla
sınırlı olmak üzere; taĢımacılık dahil sivil havacılık hizmetlerine iliĢkin Bakanlık ilgili hizmet birimleri ve kuruluĢlarıyla
iĢbirliği yaparak gerektiğinde taban ve tavan ücret tespit etmek ve uygulamasını denetlemek. ”
MADDE 69- 5431 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d), (f) ve (k) bentleri aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢ ve (e) bendi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
“d) Hava sahası kapasitesi ve kullanımına iliĢkin olarak ilgili kurum ve kuruluĢlarla koordineli bir Ģekilde
NOTAM ve Havacılık Bilgi Yayını yayımlamak veya yayımlanmasını sağlamak, bunun dıĢında kalan hususlarda servis
sağlayıcı kuruluĢlar tarafından NOTAM ve Havacılık Bilgi Yayını yayımlanmasına iliĢkin usul ve esasları belirlemek,
gerekli düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak.”
“f) Hava trafik yönetimi ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum, kuruluĢ ve teĢkilatlarla çalıĢmalar yapmak,
gerektiğinde mevzuat düzenlemeleri ile uygulamaların yapılmasını sağlamak ve takip etmek.”
“k) Hava trafik personelinin sahip olması gereken eğitimin kapsamı ve niteliği ile hava trafik personeline eğitim
verecek özel eğitim kuruluĢlarının eğitim esaslarını belirlemek.”
MADDE 70- 5431 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“f) Hava kargo acentelerini yetkilendirmek, buna iliĢkin usul ve esasları belirlemek ve güvenlik kurallarına
uymaları konusunda gerekli düzenlemeleri ve denetimleri yapmak.”
MADDE 71- 5431 sayılı Kanuna 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki 12/A maddesi eklenmiĢtir.
“Sektörel Düzenleme ve Eğitim Daire BaĢkanlığı
MADDE 12/A- Sektörel Düzenleme ve Eğitim Daire BaĢkanlığının görevleri Ģunlardır:
a) Sivil havacılık alanında uçuĢ emniyeti ve havacılık güvenliğinin sağlanmasını teminen hava aracı tasarımı,
üretimi ve iĢletilmesi ile lisans gerektiren personel, iĢletme, hava alanı, hava trafik yönetimi ve diğer havacılık
alanlarındaki mevzuat ihtiyacının belirlenmesi, ilgili mevzuatın hazırlanması, takibi ve güncellenmesi için gerekli
çalıĢmaları yapmak.
b) Görev ve sorumluluğu altında bulunan konularda ihtiyaç duyulan mevzuatı hazırlamak ve bu konuda gerekli
koordinasyonu sağlamak.
c) Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak Genel Müdürlüğün ve sektörün sivil havacılıkla ilgili eğitim
politikasını belirlemek ve belirlenen politika doğrultusunda ihtiyacı tespit etmek.
d) Ġhtiyaç duyulan eğitim programlarını belirlemek ve güncelliğini sağlamak.
e) Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.”
MADDE 72- 5431 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“MADDE 14- Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığının görevleri Ģunlardır:
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı
Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliĢtirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yerine
getirmek.
b) Genel Müdürlük tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.”
MADDE 73- 5431 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aĢağıdaki Ģekilde ve aynı
fıkranın (c) bendinde yer alan “otuz” ibaresi “otuzbeĢ” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
“a) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdıĢındaki
yükseköğretim kurumlarının havacılık, uçak/uzay, makine, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleĢme, inĢaat,
bilgisayar, endüstri, meteoroloji, mimarlık, hukuk, iktisat, uluslararası iliĢkiler, ekonomi, maliye, iĢletme ve kamu
yönetimi bölümleri ile Genel Müdürlüğün görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen diğer bölümlerden veya en az
dört yıllık eğitim veren hava harp okulundan mezun olmak.”
MADDE 74- 5431 sayılı Kanunun 25 inci maddesine aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
“Genel Müdürlükte 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre pilot pozisyonunda çalıĢtırılan
personel altmıĢsekiz yaĢını doldurana kadar istihdam edilebilir.”
MADDE 75- 5431 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Genel Müdürlük, görev ve yetki kapsamı içinde bulunan, yeterlik belgesini haiz veya yeni belge alacak sivil

havacılık personelinin sınavları ve bunların denetimleri ile sivil havacılık iĢletmelerinin uluslararası sivil havacılık kural
ve standartları, kanunlar ve yönetmelikler ile belirlenmiĢ her türlü denetim, yetkilendirme, ruhsat, sertifika ve lisans
hizmetlerini Bakanlık onayı ile belirlenecek ücretler karĢılığında yapar.
Genel Müdürlük ikinci fıkra kapsamında yapacağı denetimleri bağımsız denetim kuruluĢlarına ve teknik gözetim
Ģirketlerine yaptırabilir. Bu bağımsız denetim kuruluĢları ve teknik gözetim Ģirketleri ile bunlar tarafından denetimle
görevlendirilecek personelin sahip olması gereken nitelikler ve denetime iliĢkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe
çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”
MADDE 76- 5431 sayılı Kanuna aĢağıdaki geçici madde eklenmiĢtir.
“GEÇĠCĠ MADDE 8- Genel Müdürlük personelinden, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının
veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdıĢındaki yükseköğretim kurumlarının uçak/uzay, makine, elektrik, elektronik,
inĢaat, mekatronik, bilgisayar, endüstri, fizik, metalurji, meteoroloji, harita ve kadastro, jeodezi ve fotogrametri
mühendisliklerinden mezun olanların, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde
baĢvurmaları halinde bu Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan Mühendis unvanlı pozisyonlara atamaları yapılabilir.”
MADDE 77- 5431 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi ile 11 inci maddesinin
birinci fıkrasının (h) bendi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 78- 5431 sayılı Kanunun eki (I) sayılı cetvel ekteki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 79- 5431 sayılı Kanunun eki (II) sayılı cetvel aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“(II) SAYILI CETVEL
POZĠSYON UNVANI

ADEDĠ

Havacılık Uzmanı

40

Havacılık Uzman Yardımcısı

40

Kontrol Pilotu

10

Mühendis

75

Hava Trafik Kontrolörü

15

AIM (Havacılık Bilgi Yönetimi) Uzmanı
UçuĢ Tabibi
TOPLAM:

10
5
195”

MADDE 80- 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı Ġnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu
Yayınlar Yoluyla ĠĢlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasına üçüncü
cümlesinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki cümle eklenmiĢtir.
“Telekomünikasyon ĠletiĢim BaĢkanı müĢterek kararname ile atanır.”
MADDE 81- 5/5/2007 tarihli ve 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında
yer alan “AraĢtırma” ibaresi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 82- 5653 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “Vakfı” ibaresinden sonra
gelmek üzere “Mütevelli Heyeti” ibaresi eklenmiĢtir.
MADDE 83- 5653 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “Kültür ve Turizm Bakanı,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar ile Türk ĠĢbirliği ve Koordinasyon
Ajansı BaĢkanlıklarının bağlı olduğu Bakanlar, Türk Dil Kurumu BaĢkanı,” ibaresi eklenmiĢ ve aynı fıkranın (b)
bendinde yer alan “Türk ĠĢbirliği ve Kalkınma Ġdaresi BaĢkanı” ibaresi “YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar
BaĢkanı, Türk ĠĢbirliği ve Koordinasyon Ajansı BaĢkanı” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 84- 5653 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢ, bu cümleden sonra gelmek üzere aĢağıdaki cümle eklenmiĢ, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “Vakfa”
ibaresi “Enstitüye”, (b) bendinde yer alan “Vakfı” ibaresi “Enstitüyü”, (ç) bendinde yer alan “Vakıf” ibaresi “Enstitü” ve
(d) bendinde yer alan “Vakıfla” ibaresi “Enstitü ile” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
“Kültür Merkezi koordinasyon kurulları, Kültür Merkezlerinin bulunduğu ülkelerdeki büyükelçinin veya
temsilcisinin baĢkanlığında Türk ĠĢbirliği ve Koordinasyon Ajansı BaĢkanlığı temsilcisi, Kültür ve Tanıtma MüĢaviri ile
Eğitim MüĢaviri, ilgili Kültür Merkezi müdürü, Kültür Merkezinin kurulduğu Ģehirde veya ülkede yaĢayan tanınmıĢ
Türk iĢadamları, bilim adamları, kültür ve sanat adamları arasında Yönetim Kurulunun üç yıl için seçeceği üç üyeden
oluĢur. BaĢkentler dıĢında kurulan Kültür Merkezlerinin koordinasyon kurulu toplantılarına varsa o Ģehirdeki DıĢiĢleri
Bakanlığı temsilcisi de üye olarak katılır.”
MADDE 85- 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığının TeĢkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına
(e) bendinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki bentler eklenmiĢtir.
“f) Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı.

g) Bilgi Sistemleri ve HaberleĢme Dairesi BaĢkanlığı.
ğ) Hukuk MüĢavirliği.”
MADDE 86- 5902 sayılı Kanuna 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki 7/A maddesi eklenmiĢtir.
“BaĢkan yardımcıları
MADDE 7/A- (1) BaĢkana yardımcı olmak üzere en fazla iki BaĢkan Yardımcısı atanabilir.
(2) BaĢkan Yardımcıları, BaĢkan tarafından verilen görevleri yerine getirir ve BaĢkana karĢı sorumludur.”
MADDE 87- 5902 sayılı Kanuna 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki 13/A, 13/B ve 13/C
maddeleri eklenmiĢtir.
“Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı
MADDE 13/A- (1) Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığının görevleri Ģunlardır:
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı
Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliĢtirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yerine
getirmek.
b) BaĢkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Bilgi Sistemleri ve HaberleĢme Dairesi BaĢkanlığı
MADDE 13/B- (1) Bilgi Sistemleri ve HaberleĢme Dairesi BaĢkanlığının görevleri Ģunlardır:
a) Afet ve acil durum yönetim merkezlerinin, ortak haberleĢme ve bilgi sistemlerinin standardını belirlemek ve
denetlemek.
b) Afet ve acil durumlara iliĢkin her türlü bilgi, haberleĢme, tahmin ve erken uyarı sistemlerini kurmak,
kurdurmak, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, iĢletmek veya iĢletilmesini sağlamak.
c) E-Devlet uygulamalarının BaĢkanlık ile ilgili çalıĢmalarını yapmak, koordine etmek ve yürütmek.
ç) Afet ve acil durumlara yönelik coğrafi bilgi sistemini kurmak veya kurdurmak, formatlarını hazırlamak, il afet
ve acil durum müdürlükleri arasındaki bilgi standartlarını oluĢturmak.
d) BiliĢim teknolojisindeki geliĢmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iĢ akıĢı düzenini
kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak.
e) BaĢkanlığın biliĢim altyapısı ve haberleĢme sisteminin kurulumu, bakımı, ikmali, geliĢtirilmesi ve
güncellenmesi ile ilgili iĢleri yürütmek, bunlarla ilgili güvenlik tedbirlerini almak, kripto merkezini kurmak, kurdurmak
ve iĢletmek.
f) BiliĢim teknolojisinin geliĢimini izlemek, bilgi iĢlem donanım ve yazılımının kullanılmasında diğer kamu
kurum ve kuruluĢlarıyla iĢbirliği yapmak.
g) BaĢkanlık birimleri ve diğer ilgili kuruluĢlarla iĢbirliği yaparak bilgi iĢlem sisteminin etkin ve verimli bir
Ģekilde çalıĢmasını sağlamak.
ğ) Afet ve acil durumlara yönelik veri tabanlarını kurmak, kurdurmak ve iĢletmek, uygulama yazılımlarını
yapmak veya yaptırmak.
h) BaĢkanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalıĢmaları
yapmak veya yaptırmak.
ı) BaĢkanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle iĢbirliği içinde veri tabanları oluĢturmak.
i) BaĢkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Hukuk MüĢavirliği
MADDE 13/C- (1) Hukuk MüĢavirliğinin görevleri Ģunlardır:
a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel ve Özel Bütçeli Ġdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine ĠliĢkin
Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.
b) BaĢkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.”
MADDE 88- 5902 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“(1) BaĢkan müĢterek kararla, BaĢkan Yardımcısı BaĢbakan onayı ile diğer personel ise BaĢkan tarafından atanır.
(2) BaĢkan, BaĢkan Yardımcısı, Daire BaĢkanı ve I. Hukuk MüĢaviri kadrolarına atanabilmek için, bu kadrolara
atanacaklarda aranan genel Ģartlara ek olarak; en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, kamu
sektöründe veya özel sektörde atanacağı görev alanıyla ilgili en az beĢ yıllık iĢ tecrübesine sahip olmak gerekir.”
MADDE 89- 5902 sayılı Kanuna aĢağıdaki geçici madde eklenmiĢtir.
“Dava ve icra takiplerinin devri
GEÇĠCĠ MADDE 6- (1) Maliye Bakanlığı uhdesinde Hazine Avukatları tarafından BaĢkanlığı temsilen takip
edilmekte olan dava dosyaları ve icra takiplerine iliĢkin dosyalar, Maliye Bakanlığı ve BaĢkanlıkça müĢtereken
belirlenecek esaslara göre bir yıl içinde BaĢkanlığa devredilir. Bu Ģekilde devredilen dava ve icra takipleri ile ilgili olarak
devir tarihine kadar yapılmıĢ her türlü iĢlem BaĢkanlık adına yapılmıĢ sayılır.”
MADDE 90- 5902 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile (ğ) bendinin (2) numaralı alt
bendi ve 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 91- 5902 sayılı Kanunun eki (I) sayılı cetvel ekteki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 92- 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı TeĢkilat ve

Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aĢağıdaki bent (ğ) bendi olarak eklenmiĢ ve mevcut (ğ)
ve (h) bentleri (h) ve (ı) bentleri olarak teselsül ettirilmiĢtir.
“ğ) YurtdıĢında yaĢayan vatandaĢlar ve kaybettirme halleri dıĢında vatandaĢlıktan çıkmıĢ olanlar ve çocukları
için yurtiçinde ve yurtdıĢında eğitim, burs ve barınma desteği sağlamak.”
MADDE 93- 5978 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aĢağıdaki bent (ğ) bendi olarak eklenmiĢ
ve mevcut (ğ) bendi (h) bendi olarak teselsül ettirilmiĢtir.
“ğ) YurtdıĢından öğrenim görmek amacıyla ülkemize gelen öğrencilere burs, barınma, iaĢe, sigorta, tedavi ve
diğer giderlere iliĢkin destek sağlamak.”
MADDE 94- 5978 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ
ve (c) bendine aĢağıdaki alt bent eklenmiĢtir.
“a) Kurul; BaĢbakanın veya ilgili Bakanın baĢkanlığında BaĢkan, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Avrupa
Birliği, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik, DıĢiĢleri, Ekonomi, Gümrük ve Ticaret, ĠçiĢleri, Kültür ve Turizm, Maliye, Milli
Eğitim, Milli Savunma ve UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlıkları ile Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı ve Sosyal
Güvenlik Kurumu BaĢkanlığının en az Genel Müdür düzeyindeki temsilcileri; Sermaye Piyasası Kurulu BaĢkanı,
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği temsilcisi ve yurtdıĢında yaĢayan vatandaĢlarımızın yoğun olarak bulundukları yerlerin
baĢkonsolosluklarına veya BaĢkanlığa, yönetmelikte belirtilen Ģartları haiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢları veya
kaybettirme halleri dıĢında vatandaĢlıktan çıkanlar tarafından yapılan baĢvurular arasından BaĢkanın teklifi ve BaĢbakan
veya ilgili Bakan oluruyla beĢ yıllığına seçilecek kiĢilerden oluĢur. Kurula, BaĢbakan veya ilgili Bakan tarafından uygun
bulunan kamu kurum ve kuruluĢları ile mesleki yapılanmalar ve sivil toplum kuruluĢları temsilcileri de davet edilebilir.
BaĢbakan veya ilgili Bakan, Kurul üyeleri veya temsilcilerinin katılımı ile ihtisas kurulları ve çalıĢma grupları
oluĢturabilir.”
“5) YurtdıĢında yaĢayan Türk vatandaĢlarına ve kaybettirme halleri dıĢında vatandaĢlıktan çıkmıĢ olanlara
sunulan kamu hizmetlerinin standartları ile ilgili görüĢ ve tavsiyelerde bulunmak.”
MADDE 95- 5978 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ
ve (b) bendine aĢağıdaki alt bent eklenmiĢtir.
“a) Kurul; BaĢbakanın veya ilgili Bakanın baĢkanlığında, BaĢkan, Adalet, DıĢiĢleri, ĠçiĢleri, Ekonomi, Enerji ve
Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim ve UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlıkları ile Diyanet ĠĢleri
BaĢkanlığının en az Genel Müdür düzeyindeki temsilcileri ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü, Türk
ĠĢbirliği ve Koordinasyon Ajansı BaĢkanı, Vakıflar Genel Müdürü, konu hakkında çalıĢma yapan dernekler,
üniversiteler, araĢtırma merkezleri ve düĢünce kuruluĢlarından BaĢkanlığın teklifi ve BaĢbakan veya ilgili Bakanın oluru
ile seçilecek konu uzmanı en fazla beĢ üye ve BaĢbakan veya ilgili Bakan tarafından uygun görülen diğer yetkililerin
katılımıyla oluĢur. BaĢbakan veya ilgili Bakan, Kurul üyeleri veya temsilcilerinin katılımı ile ihtisas kurulları ve çalıĢma
grupları oluĢturabilir. Kurul kararları kamu kurum ve kuruluĢlarınca öncelikle değerlendirilir.”
“3) SoydaĢ ve akraba topluluklara sunulan kamu hizmetlerinin standartları ile ilgili görüĢ ve tavsiyelerde
bulunmak.”
MADDE 96- 5978 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“a) Kurul; BaĢbakanın veya ilgili Bakanın baĢkanlığında, BaĢkan, DıĢiĢleri, ĠçiĢleri, Maliye ve Milli Eğitim
Bakanlıkları ile Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının en az Genel Müdür düzeyindeki temsilcileri, Türk ĠĢbirliği ve Koordinasyon
Ajansı BaĢkanı, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü ve Yükseköğretim Kurulu tarafından görevlendirilecek iki
kurul üyesi ve konu ile ilgili çalıĢmalar yapan sivil toplum kuruluĢu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢu
temsilcilerinden her yıl BaĢbakan veya ilgili Bakan tarafından seçilen kiĢiler ve BaĢbakan veya ilgili Bakan tarafından
uygun görülecek diğer yetkililerin katılımıyla oluĢur. Ġlgili birimler Kurul tarafından alınan kararları uygulamakla
yükümlüdürler. BaĢbakan veya ilgili Bakan, Kurul üyeleri veya temsilcilerinin katılımı ile ihtisas kurulları ve çalıĢma
grupları oluĢturabilir.”
MADDE 97- 5978 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasının beĢinci cümlesi aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“Bu fıkra uyarınca çalıĢtırılacakların sayısı yetmiĢi geçemez.”
MADDE 98- 5978 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin beĢinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“(5) YurtdıĢından öğrenim görmek amacıyla ülkemize gelen öğrencilere, Yabancı Öğrenci Değerlendirme
Kurulu tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda verilecek burs, barınma, iaĢe, tedavi, sigorta, harç, eğitim yardımı,
giyim yardımı ve diğer giderler için Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek kurum veya
kuruluĢların bütçelerine Maliye Bakanlığı tarafından ödenek konulur.”
MADDE 99- 13/10/2010 tarihli ve 6015 sayılı Devlet Desteklerinin Ġzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında
Kanunun geçici 1 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“GEÇĠCĠ MADDE 1- (1) Devlet desteklerinin bildirimi, izlenmesi ve denetlenmesine iliĢkin yönetmelikler
30/6/2013 tarihine kadar yürürlüğe konulur.”

MADDE 100- 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi BaĢkanlığının TeĢkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin yedinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde ve sekizinci fıkrasında yer alan “10’u”
ibaresi “30’u” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
“(7) BaĢkanlıkta daire baĢkanı olarak atanabilmek için 657 sayılı Kanunda öngörülen Ģartların yanı sıra, Ölçme,
Seçme ve YerleĢtirme Merkezi Uzmanlığına atanmak için öngörülen eğitim Ģartının da taĢınması gerekir.”
MADDE 101- 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin ek 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kamu kurum ve kuruluĢları” ibaresi “Kamu
kurum ve kuruluĢlarının taĢra teĢkilatına dahil birimleri” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 102- (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;
a) 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” baĢlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine “Millî Eğitim
Uzman Yardımcıları ve Millî Eğitim Denetçi Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gümrük ve Ticaret
Denetmen Yardımcıları,” ibaresi ve aynı bende “Millî Eğitim Uzmanlığına ve Millî Eğitim Denetçiliğine,” ibaresinden
sonra gelmek üzere “Gümrük ve Ticaret Denetmenliğine” ibaresi eklenmiĢtir.
b) 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (i) bendine “Basın ve
Enformasyon Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gümrük ve Ticaret Denetmenleri,” ibaresi eklenmiĢtir.
c) Ek 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının” ibaresi “Diyanet ĠĢleri
BaĢkanlığı ve YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığının” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
ç) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel Ġdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (d) bendine “, Türkiye
Atom Enerjisi Kurumu BaĢkanı” ibaresi, (f) bendine “Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma Ġdaresi BaĢkan
Yardımcısı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı BaĢkan Yardımcısı,” ibaresi ve
(h) bendine “Ürün Denetmenleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gümrük ve Ticaret Denetmenleri,” ibaresi
eklenmiĢtir.
MADDE 103- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinden çıkarılmıĢ ve ekli (2) sayılı listede yer alan
kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiĢtir.
MADDE 104- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 105- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
BaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN

A. BABACAN

B. ATALAY

BaĢbakan Yardımcısı

BaĢbakan Yardımcısı

F. ġAHĠN

Adalet Bakanı

E. BAĞIġ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

F. ÇELĠK

E. BAYRAKTAR

S. KILIÇ

T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Ġ. N. ġAHĠN
ĠçiĢleri Bakanı
Ö. DĠNÇER
Milli Eğitim Bakanı

BaĢbakan Yardımcısı
N. ERGÜN

Avrupa Birliği Bakanı
A. DAVUTOĞLU

ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik Bakanı

B. BOZDAĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
M. Z. ÇAĞLAYAN

DıĢiĢleri Bakanı
M. M. EKER

Ekonomi Bakanı
H. YAZICI

Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
E. GÜNAY

C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Ġ. YILMAZ
Milli Savunma Bakanı

Gümrük ve Ticaret Bakanı
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su ĠĢleri Bakanı

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Sağlık Bakanı

UlaĢtırma Bakanı

(I) SAYILI CETVEL
SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLATI
Genel
Müdür

Genel Müdür
Yardımcısı
Genel Müdür
Yardımcısı
Genel Müdür
Yardımcısı
Genel Müdür
Yardımcısı

Genel
Müdür

1. UçuĢa ElveriĢlilik Daire
BaĢkanlığı
2. UçuĢ Operasyon Daire
BaĢkanlığı
3. Hava UlaĢım Daire
BaĢkanlığı
4. Hava Seyrüsefer Daire
BaĢkanlığı
5. Hava Alanları Daire
BaĢkanlığı
6. Havacılık Güvenliği
Daire BaĢkanlığı
7. Sektörel Düzenleme ve
Eğitim Daire BaĢkanlığı

Yardımcı
Hizmet Birimi

DanıĢma Birimi

Ana Hizmet Birimi

1. Strateji GeliĢtirme
Daire BaĢkanlığı

1. Ġnsan Kaynakları
Müdürlüğü
2. Destek Hizmetleri
Müdürlüğü

2. Hukuk MüĢavirliği

(I) SAYILI CETVEL
AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞI TEġKĠLATI

BaĢkan
BaĢkan

BaĢkan Yardımcısı
BaĢkan Yardımcısı
BaĢkan Yardımcısı

Hizmet Birimleri
1) Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi BaĢkanlığı
2) Müdahale Dairesi BaĢkanlığı
3) ĠyileĢtirme Dairesi BaĢkanlığı
4) Sivil Savunma Dairesi BaĢkanlığı
5) Deprem Dairesi BaĢkanlığı
6) Yönetim Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı
7) Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı
8) Bilgi Sistemleri ve HaberleĢme Dairesi BaĢkanlığı
9) Hukuk MüĢavirliği

(1) SAYILI LİSTE
KURUMU
TEŞKİLATI

: BAġBAKANLIK
: MERKEZ
İPTAL EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

GĠH
GĠH
GĠH

Ekonomik ve Mali ĠĢler BaĢkanı
Sosyal ve Kültürel ĠĢler BaĢkanı
Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanı
TOPLAM

Derecesi
1
1
1

Serbest Kadro
Adedi
1
1
1
3

Topla
m
1
1
1
3

KURUMU
TEŞKİLATI

Sınıfı
GĠH

: SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
: MERKEZ
İPTAL EDİLEN KADROLARIN

Unvanı
UçuĢ Standartları Daire BaĢkanı
TOPLAM

Serbest
Kadro Adedi
1
1

Derecesi
1

Toplam
1
1

(2) SAYILI LİSTE
KURUMU
TEŞKİLATI

: BAġBAKANLIK
: MERKEZ
İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH

KURUMU
TEŞKİLATI

Unvanı
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel ĠĢler BaĢkanı
Ġdari ve Mali ĠĢler BaĢkanı
BaĢbakanlık Uzmanı
BaĢbakanlık Uzman Yardımcısı
TOPLAM

Derecesi
1
1
7
9

Serbest Kadro
Adedi
1
1
30
20
52

Toplam
1
1
30
20
52

Serbest Kadro
Adedi
1
1

Toplam
1
1

: BAġBAKANLIK
: MERKEZ
İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı
GĠH

KURUMU
TEŞKİLATI

Sınıfı
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
TH
TH
TH

KURUMU

Unvanı
BaĢbakanlık MüĢaviri
TOPLAM

Derecesi
1

: AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI
: MERKEZ
İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Unvanı
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
Mütercim
Çözümleyici
Programcı
Programcı
Bilgisayar ĠĢletmeni
Bilgisayar ĠĢletmeni
Bilgisayar ĠĢletmeni
Memur
Memur
Memur
Sekreter
Sekreter
Ġstatistikçi
Tekniker
Teknisyen
TOPLAM
: GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI

Derecesi
8
7
3
3
5
3
5
8
5
7
9
5
2
5
3
5

Serbest Kadro
Adedi
3
5
2
1
1
6
6
6
2
3
3
3
3
1
3
2
50

Toplam
3
5
2
1
1
6
6
6
2
3
3
3
3
1
3
2
50

TEŞKİLATI

: MERKEZ
İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
EÖH
EÖH
TH
TH

KURUMU
TEŞKİLATI

Sınıfı
EMH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
TH

KURUMU
TEŞKİLATI

Sınıfı
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
TH

KURUMU
TEŞKİLATI

Unvanı
Gençlik ve Spor Uzmanı
Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı
Veri Hazırlama ve Kontrol ĠĢletmeni
Memur
Öğretmen
Öğretmen
Mimar
Mühendis
TOPLAM

Serbest Kadro
Adedi
10
10
8
7
5
5
10
10
65

Derecesi
7
7
8
8
5
7
7
7

Toplam
10
10
8
7
5
5
10
10
65

: EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
: MERKEZ
İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Unvanı
Özel Güvenlik Denetleme BaĢkanı
Bilgisayar ĠĢletmeni
Bilgisayar ĠĢletmeni
Bilgisayar ĠĢletmeni
Bilgisayar ĠĢletmeni
Veri Hazırlama ve Kontrol ĠĢletmeni
Veri Hazırlama ve Kontrol ĠĢletmeni
Mühendis
TOPLAM

Derecesi
1
4
5
9
10
5
10
7

Serbest Kadro
Adedi
1
50
50
100
165
85
100
20
571

Toplam
1
50
50
100
165
85
100
20
571

: SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
: MERKEZ
İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Unvanı
Genel Müdür Yardımcısı
UçuĢa ElveriĢlilik Daire BaĢkanı
UçuĢ Operasyon Daire BaĢkanı
Sektörel Düzenleme ve Eğitim Daire
BaĢkanı
Uzman
Veri Hazırlama ve Kontrol ĠĢletmeni
Veri Hazırlama ve Kontrol ĠĢletmeni
Veri Hazırlama ve Kontrol ĠĢletmeni
Bilgisayar ĠĢletmeni
Bilgisayar ĠĢletmeni
Memur
Memur
Programcı
Ġstatistikçi
TOPLAM

Derecesi
1
1
1

Serbest Kadro Adedi
1
1
1

Toplam Kadro
Adedi
1
1
1

1

1

1

5
4
5
6
4
5
9
10
5
8

4
2
2
1
2
1
5
2
1
1
25

4
2
2
1
2
1
5
2
1
1
25

: AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞI
: MERKEZ
İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
AH

Unvanı
BaĢkan Yardımcısı
Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanı
Bilgi Sistemleri ve HaberleĢme Dairesi BaĢkanı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı
Avukat
TOPLAM

Unvanı
YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı
TOPLAM

KURUMU
TEŞKİLATI

Sınıfı

Serbest Kadro Adedi
2
1
1
20
2
26

Toplam
2
1
1
20
2
26

: YURTDIġI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAġKANLIĞI
: MERKEZ
İHDAS EDİLEN KADROLARIN

KURUMU
TEŞKİLATI

Sınıfı
GĠH

Derecesi
1
1
1
5
6

Derecesi
7

Serbest
Kadro Adedi
40
40

Toplam
40
40

: TOPLU KONUT ĠDARESĠ BAġKANLIĞI
: MERKEZ
İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro
Adedi

Toplam

GĠH

Uzman

1

2

2

GĠH

Uzman

2

4

4

GĠH

Uzman

4

6

6

TH

Uzman

1

3

3

TH

Uzman

2

5

5

TH

Uzman

6

7

7

GĠH

Hukuk MüĢaviri

1

1

1

AH

MüĢavir Avukat

3

3

3

AH

MüĢavir Avukat

4

6

6

GĠH

Veri Hazırlama ve Kontrol ĠĢletmeni

9

4

4

41

41

TOPLAM

KURUMU
TEŞKİLATI

: ADALET BAKANLIĞI
: TAġRA
İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı

Unvanı

GĠH

Hâkim Adayı
TOPLAM

Derecesi

Serbest Kadro
Adedi

Toplam

9

1.000

1.000

1.000

1.000

KURUMU
TEŞKİLATI

: ADALET BAKANLIĞI
: TAġRA
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
(MESLEK MENSUPLARI)

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro
Adedi

Toplam

Hâkim

1

50

50

Hâkim

2

50

50

Hâkim

3

50

50

Hâkim

4

50

50

Hâkim

5

50

50

Hâkim

6

50

50

Hâkim

7

50

50

Hâkim

8

50

50

Hâkim ve Savcı

1

700

700

Hâkim ve Savcı

2

500

500

Hâkim ve Savcı

3

500

500

Hâkim ve Savcı

4

500

500

Hâkim ve Savcı

5

500

500

Hâkim ve Savcı

6

500

500

Hâkim ve Savcı

7

700

700

Hâkim ve Savcı

8

700

700

5.000

5.000

TOPLAM
KURUMU
TEŞKİLATI

: GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI
: TAġRA
İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Derecesi

Serbest Kadro
Adedi

Toplam

Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı

7

300

300

GĠH

Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı

8

300

300

GĠH

Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı

9

400

400

1.000

1.000

Sınıfı

Unvanı

GĠH

TOPLAM
KURUMU
TEŞKİLATI

: EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
: TAġRA
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
Serbest Kadro

Sınıfı
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
GĠH
TH
SH

Unvanı
Bilgisayar ĠĢletmeni
Bilgisayar ĠĢletmeni
Bilgisayar ĠĢletmeni
Veri Hazırlama ve Kontrol ĠĢletmeni
Veri Hazırlama ve Kontrol ĠĢletmeni
Veri Hazırlama ve Kontrol ĠĢletmeni
Mühendis
Psikolog
TOPLAM

KURUMU
TEŞKİLATI

Derecesi
4
5
10
4
5
10
7
7

Adedi
552
500
1.500
418
400
1.000
30
100
4.500

Toplam
552
500
1.500
418
400
1.000
30
100
4.500

: SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
: TAġRA
İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Derecesi

Serbest Kadro
Adedi

Toplam

Gençlik Merkezi Müdürü

1

20

20

GĠH

Gençlik Merkezi Müdürü

2

30

30

GĠH

Gençlik Merkezi Müdürü

3

35

35

GĠH

Gençlik Merkezi Müdürü

4

45

45

GĠH

Gençlik Merkezi Müdürü

5

50

50

GĠH

Eğitim Uzmanı

7

10

10

GĠH

Memur

8

10

10

SH

Sosyal ÇalıĢmacı

5

8

8

SH

Sosyal ÇalıĢmacı

6

12

12

SH

Psikolog

7

10

10

230

230

Sınıfı

Unvanı

GĠH

TOPLAM
(3) SAYILI LİSTE
KAMU İHALE KURUMU
UNVAN

SAYI

BaĢkanlık MüĢaviri

14

TOPLAM

14

