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MADDE 1 – (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan 

Koruma Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 2 – (9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 3 – (13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 4 – (12/8/1960 tarihli ve 57 sayılı Anadolu Ajansının Malları ve 

Personeli Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 5 – 6 - (18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü 

Kuruluş Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 7 – (31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 8 – (4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 9 – (2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 10 – (14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 11 – (14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 



MADDE 12 – (26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 13 – (5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim 

Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 14 ila 30 - (24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 31 – (13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 32 – (25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 33 ila 37 - (29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 38 – (7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 39 – (28/5/1988 tarihli ve 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 

Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve 

İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 40 – 41 – (12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 42 – (25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 43 – (27/10/1999 tarihli ve 4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumu 

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 44 – (22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanun ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 45 ila 55 - (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 



MADDE 56 – (6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 57 ila 59 - (22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.)   

 

MADDE 60 – 61 - (10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 62 ila 75 - (1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.)   

 

MADDE 76 – (10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 77 ila 80 - (16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu 

Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 81 – (31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 82 – 83 - (13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 84 – (8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 85 ila 97 - (4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan 

Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 

Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 98 – Ekli (2) sayılı listedeki kadrolar ihdas edilerek öncelikle 

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere 5651 sayılı Kanuna 

ekli (I) sayılı listeye eklenmiştir.1 

 

MADDE 99 – 100 - (5651 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

                                                           
1 Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak, 19/2/2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazete’ye 

bakınız. 



MADDE 101 – (28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme 

Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 102 ila 106 - (5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme 

Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 107 – 108 - (29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 109–110- (25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel 

Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 111 – (13/10/2010 tarihli ve 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve 

Denetlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 112 – Ekli (3) ve (4) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

eki (I) sayılı cetvelin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bölümüne eklenmiştir. (1) 

Bu madde ile taşra teşkilatına ihdas edilen sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk 

gelişimcisi, sosyolog ve öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda merkezî yönetim bütçe 

kanunlarında yer alan kısıtlamalara tabi tutulmadan kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için 

yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmelik kapsamında atama yapılır. 

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin kurumlara ait 

bölümleri ile diğer ilgili mevzuatta yer alan Programcı ve Çözümleyici unvanlı kadroların 

sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı olarak değiştirilmiştir. 

 

MADDE 113 – Ekli (5) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname eki (I) sayılı cetvelin Sosyal Güvenlik Kurumu bölümüne eklenmiştir. (1) 

 

MADDE 114 – (8/6/1984 tarihli ve 231 sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel 

Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 115 – (27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 116 ila 120 - (3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 



MADDE 121 – 122 - (11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı 

Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 123 – Ekli (6) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 1/12/2011 tarihli 

ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununa ekli (1) 

sayılı listeye eklenmiştir. 

Bu maddenin yayımını takip eden iki ay içinde birinci fıkrada belirtilen (1) sayılı 

listede yer alan boş kadrolardan on beş adedi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı 

tarafından iptal edilir. (1) 

 

MADDE 124 – Bu Kanunun yayımı tarihinde; 

a) 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 8 inci, 9 uncu ve 12 nci maddeleri, 

b) 6015 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi, 

c) 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası, 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

Diğer mevzuatta bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümlere yapılan atıflar, bu 

Kanunla düzenlenen ilgili hükümlere yapılmış sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kapatılan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğü taşra teşkilatı tarafından 14/6/1997 tarihinde yapılan personel alımı sınavı sonucunda 

asil listede yer alan ve sınavın iptal edilmesi nedeniyle; atanma şartlarını haiz olduğu hâlde Devlet 

memurluğuna atanmayan, Devlet memurluğuna atanıp göreve başlatılmayan kişilerin bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına 

müracaat etmeleri hâlinde ve Devlet memuru olabilmek için aranan genel şartları kaybetmemiş 

olmaları şartıyla, mezkûr Bakanlığın taşra teşkilatının durumlarına uygun memur kadrolarına 

herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın açıktan atamaları yapılır.  

 

MADDE 125 – Bu Kanunun; 

a) 3 üncü maddesi yayımı izleyen ay başında, 

b) 32 nci maddesiyle 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasına 

eklenen (z) bendi 1/1/2015 tarihinden itibaren yapılacak teslim ve hizmetlere uygulanmak 

üzere yayımı tarihinde, 

c) 45 inci, 46 ncı, 51 inci ve 52 nci maddeleri yayımı tarihinden yüz seksen gün sonra, 

ç) 47 nci ve 48 inci maddeleri yayımı tarihinden doksan gün sonra, 

d) 49 uncu maddesi yayımı tarihinden otuz gün sonra, 

e) 82 nci maddesi ile 5520 sayılı Kanuna eklenen 5/B maddesi, 1/1/2015 tarihinden 

itibaren elde edilen kazanç ve iratlara ve bu tarihten itibaren yapılacak vergi kesintilerine 

uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 

f) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,  

yürürlüğe girer. 

 

MADDE 126 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 


