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MEVZUAT HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA  
  YÖNETMELİK  

 
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi      : 19/12/2005    No  :  2005/9986 
Dayandığı Kanunun Tarihi                   : 10/10/1984     No  :  3056 
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi         : 17/2/2006      No  :  26083 
Yayımlandığı Düsturun Tertibi             : 5                    Cilt : 44 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Başbakanlık, bakanlıklar, bağlı, ilgili, ilişkili 

kurum ve kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanacak kanun, kanun 

hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı eki kararlar ve diğer düzenleyici 

işlemlerin taslak metinlerinin hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Dayanak 

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2 nci, 8 inci 

ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 

a) Çerçeve madde: Çerçeve taslakların maddelerini, 

b) Çerçeve taslak: Mevzuata madde veya hüküm eklenmesini, mevzuatın bazı madde 

veya hükümlerinin değiştirilmesini veya yürürlükten kaldırılmasını öngören metinleri,  

c) Düzenleyici etki analizi: Taslağın bütçeye, mevzuata, sosyal, ekonomik ve ticarî ha-

yata, çevreye ve ilgili kesimlere etkilerinin ne olacağını göstermek üzere hazırlanan ön değerlen-

dirmeyi, 

ç) Ek madde: Çerçeve taslaklarla mevzuata eklenecek hükümlerin mevcut maddelerden 

birine eklenememesi durumunda, eklenecek hükmün düzenlendiği maddeyi, 

d) Geçici madde: Taslakların geçiş hükümlerini düzenleyen maddelerini,  

e) Mevzuat: Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu 

kararı eki kararlar ve diğer düzenleyici işlemleri, 

f) Müstakil taslak: Başlı başına belirli bir alanı düzenleyen ve ilk defa yürürlüğe konula-

cak mevzuata ilişkin metinleri, 

g) Taslak: Çerçeve ve müstakil taslakları, 

ifade eder. 

Taslak hazırlamada uyulacak ilkeler 

MADDE 4 - (1) Taslaklar hazırlanırken aşağıdaki ilkelere uyulur: 

a) Taslaklar üst hukuk normlarına aykırı olamaz. 

b) Taslaklar düzenleme amacına uygun olarak hazırlanır. 

c) Taslaklar hazırlanırken yargı kararları gözönünde bulundurulur. 
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ç) Taslaklar hazırlanırken düzenlenen alanlara ilişkin mevzuatın tamamı gözden geçirile-

rek, gerekiyorsa mevcut hükümlerde gerekli değişiklikler yapılır veya anılan hükümlerden ihtiyaç 

duyulanlar taslağa alınarak ihtiyaç duyulmayan hükümler yürürlükten kaldırılır. 

d) Çerçeve taslaklarda, ilgili mevzuata işlenemeyecek ve onun dışında kalarak tek metin 

olma özelliğini bozacak hükümlere yer verilmez. 

e) Taslakların kapsam maddesi, herhangi bir tereddüde yol açmayacak açıklıkta düzenle-

nir; taslağın kapsamı konusunda herhangi bir tereddüt bulunmuyorsa, taslakta ayrıca kapsam hük-

müne yer verilmez. 

f) Taslağın madde metinleri kısa ve anlaşılır biçimde düzenlenir, ayraç içinde açıklayıcı 

hükümlere yer verilmez. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Taslakların Hazırlanması ve Başbakanlığa Gönderilmesi 

Taslakları hazırlayacak birimler 

MADDE 5 - (1) Taslaklar, konuyla ilgili kurum ve kuruluşların görevli birimleri tarafın-

dan hazırlanır. Hukuk müşavirlikleri dışındaki birimlerce hazırlanan taslaklar hakkında hukuk 

müşavirliklerinin görüşü alınır. 

Görüş alma 

MADDE 6 - (1) Başbakanlığa sunulmadan önce, taslaklar hakkında ilgili bakanlıklar ile 

kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınır. Bu çerçevede ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve 

kuruluşlarının yanı sıra; 

a) Bakanlıklarca hazırlanan ekonomik, sosyal politikalar ve tedbirlerle ilgili kanun ve ka-

nun hükmünde kararname taslakları ile yeni bir teşkilatlanmayı öngören taslaklar hakkında Devlet 

Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının, 

b) Kamu personeli ve teşkilatlanmayla ilgili olarak hazırlanan taslaklar hakkında Devlet 

Personel Başkanlığının, 

c) Tüzük taslakları hakkında devlet bakanları dâhil bütün bakanlıkların, 

ç) Kamu gelir ve giderlerini etkileyen kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları 

hakkında Maliye Bakanlığı ile ilgisine göre Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı veya Hazine 

Müsteşarlığının; malî konuları düzenleyen kanunlar ile düzenleyici işlemlere ilişkin taslaklar hak-

kında Maliye Bakanlığının, 

d) Kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları hakkında Adalet Bakanlığının, 

e) Bakanlıklar ile Sayıştayın denetimine tâbi diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca malî 

konularda düzenlenecek yönetmelik taslakları hakkında Sayıştay Başkanlığının, 

f) Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde hazırlanan taslaklar hakkında Avru-

pa Birliği Genel Sekreterliğinin, 

görüşlerinin alınması zorunludur. 

(2) Taslaklar hakkında konuyla ilgili mahallî idareler, üniversiteler, sendikalar, kamu ku-

rumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinden de faydalanılır. 

(3) Kamuoyunu ilgilendiren taslaklar Başbakanlığa iletilmeden önce, teklif sahibi bakan-

lık tarafından internet, basın veya yayın aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunulabilir. Bu suretle 

taslak hakkında toplanan görüşler değerlendirildikten sonra teklifte bulunulur. 

(4) Başbakanlık, mutabakat sağlanamayan taslaklara ilişkin olarak ilgili bakanlıklar ile 

kamu kurum ve kuruluşlarından doğrudan görüş alabilir.  



 

4823 
 

Görüşlerin bildirilmesi 

MADDE 7 - (1) İlgili kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla bakanlıklar ile 

kamu kurum ve kuruluşları, taslaklara ilişkin görüşlerini en geç otuz gün içinde bildirir. Bu süre, 

ivedi durumlarda Başbakanlık tarafından kısaltılabilir. Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları 

görüş vermek için ek süre isteyebilir. Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları görüş bildirmek-

ten kaçınamaz. Süresinde görüş verilmezse olumlu görüş verilmiş sayılır.  

(2) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları da taslakla-

ra ilişkin görüşünü otuz gün içinde bildirir. Süresinde görüş verilmezse olumlu görüş verilmiş 

sayılır. 

(3) Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş-

ları ile sivil toplum kuruluşları taslakları öncelikle kendi görevleri açısından inceler ve düzenleyici 

etki analizinde belirtilen hususların yerinde olup olmadığını değerlendirir.  

(4) Görüşler, ek-2’de yer alan form doldurulmak suretiyle bildirilir.  

Teklif yazıları 

MADDE 8 - (1) Bakanlıklarca hazırlanan taslaklara ilişkin teklif yazıları, münhasıran 

bakan tarafından imzalanır. 

(2) Bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarca Başbakanlığa gönderilecek taslaklara 

ilişkin teklif yazıları bağlı, ilgili ve ilişkili olunan bakan tarafından imzalanır. Ancak, ilgili kanunun 

öngördüğü hâllerle sınırlı olmak üzere, Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulmayan yönetme-

likler ile genelge ve tebliğ teklifleri, ilişkili bulundukları bakanlığa da bilgi verilmesi kaydıyla 

düzenleyici ve denetleyici kurum başkanı tarafından imzalanır. 

(3) Doğrudan Başbakana bağlı kuruluşlardan Başbakanlığa gönderilecek teklif yazıları, 

bu kuruluşların üst yöneticileri tarafından imzalanır. 

Taslakların Başbakanlığa gönderilmesi  

MADDE 9 - (1) İlgili kurum ve kuruluşlardan alınması gereken görüşler tamamlandıktan 

sonra; 

a) Görüşe gönderilen taslak, 

b) Taslağa ilişkin görüşler, 

c) Görüşler dikkate alınarak düzenlenen nihaî taslak ve genel gerekçe, 

ç) Görüşlerin değerlendirildiği ek-3’te yer alan form, 

d) Taslağın mevcut düzenlemeyle karşılaştırılmasına ilişkin karşılaştırma cetveli, 

e) Kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarında madde gerekçeleri ve düzenleyici 

etki analizi, 

mühürlü ve paraflı olarak yazılı ortamda veya elektronik imza mevzuatı çerçevesinde 

elektronik ortamda Başbakanlığa gönderilir. Taslağı paraflayanın adı ve soyadı ile unvanı yazılır. 

Yazılı ortamda gönderilen belgelerin bir örneği Başbakanlığa elektronik ortamda ayrıca iletilir. 

(2) Mevzuatta belirli bir süre içinde yürürlüğe konulması veya Türkiye Büyük Millet 

Meclisine sevk edilmesi öngörülen düzenlemelere ilişkin taslaklar, bu sürelerden en az onbeş gün 

önce Başbakanlığa sevk edilir. 

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen hususlara ve 8 inci madde hükmüne uyulmadan 

Başbakanlığa gönderilen taslaklar işleme konulmayarak bakanlığına veya kurumuna iade edilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Taslaklara Dair Usul ve Esaslar 

 Taslakların şekli  

 MADDE 10 - (1) Taslaklarda; 

 a) Taslağın adı, 

 b) Maddeler, 

 c) Genel gerekçe, 

 bulunması zorunludur. Yürütme maddesinden sonra varsa taslağın eklerine yer verilir. 

  (2) Tebliğ ve genelge taslaklarının maddeler hâlinde yazılması, genelge taslaklarında ad 

ve genel gerekçe bulunması zorunlu değildir. Ancak, tebliğ ve genelge taslaklarının maddeler 

hâlinde yazılmaması durumunda, bu taslaklara atıf yapılırken tereddütlere yer verilmemesi için 

gerekli bölümlendirmeler yapılır. 

 (3) Kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarında birinci fıkrada belirtilenlere ilave 

olarak madde gerekçeleri ve düzenleyici etki analizi de bulunur.  

 (4) Kanun ve kanun hükmünde kararnamelere ilişkin olanlar dışındaki çerçeve taslaklar-

da, 

 a) Değiştirilen düzenleme yayımlanmışsa, düzenlemenin ve düzenlemede yapılan tüm 

değişikliklerin yayımlandığı Resmî Gazetelerin tarih ve sayılarını, 

 b) Değiştirilen düzenleme yayımlanmamışsa, düzenleme ve düzenlemede yapılan tüm 

değişikliklere ilişkin Bakanlar Kurulu kararları veya olurların tarih ve sayılarını,  

 gösteren bir liste hazırlanır ve bu liste, yayımlanan düzenlemelerde aynı Resmî Gazetede 

yayımlanır, yayımlanmayan düzenlemelerde düzenlemenin sonuna eklenir. 

 Taslağın adı  

 MADDE 11 - (1) Her taslağa bir ad konulur. Taslağın adı koyu, büyük harflerle yazılır 

ve altı çizilmez.  

 (2) Çerçeve taslaklarda mevzuatın adına, taslağın adında yer verilir. Çerçeve taslağın 

birden fazla kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik öngörmesi durumunda taslağa; 

“Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” veya “Çeşitli Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” gibi adlar yerine, 

yapılan değişikliklerle ulaşılmak istenen amacı belirleyebilecek nitelikte bir ad verilir. 

 (3) Çerçeve taslakların adında, mevzuat maddelerinin değiştirilmesi veya mevzuata 

madde eklenmesine ilişkin ifadeler yerine, mevzuatın değiştirilmesine ilişkin ifadeler kullanılır. 

 (4) Uygulamada birliği sağlamak amacıyla; kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde 

yer alan özel hükümler saklı kalmak üzere, Resmî Gazetede yayımlanacak tüzük ve yönetmelik 

dışındaki düzenleyici işlemler sadece karar, tebliğ ve genelge olarak isimlendirilir. 

 Kısım ve bölümler  

 MADDE 12 - (1) Müstakil taslaklar kısımlara, kısımlar da bölümlere ayrılabilir. Kapsa-

mı geniş olan taslaklar kitaplara da ayrılabilir.  

 (2) Her kitap, kısım ve bölüm için ayrı ayrı başlık konulur. Kitap, kısım ve bölüm ifade-

leri koyu ve büyük harflerle, başlıkların ise sadece baş harfleri büyük harflerle ve koyu yazılır. 

Başlıkların altı çizilmez. 
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 Maddeler 

 MADDE 13 - (1) Taslaklar, sırasıyla maddeler, fıkralar, bentler ve alt bentlerden oluşur.  

 (2) Fıkralar numarayla, bentler harfle, alt bentler numarayla belirlenir. Bentlerin sıralan-

masında Türk alfabesinde yer alan bütün harfler kullanılır. Çerçeve maddelerde fıkralar numara-

landırılmaz. Fıkraların numarası ayraçla, bentler ve alt bentlerin harf ve numaraları yarım ayraçla 

kapatılır; “z” harfinden sonra alfabetik sıralama “aa, bb, cc, çç, … zz” şeklinde yapılır. 

 (3) Maddeler ve çerçeve maddeler koyu, tüm harfleri büyük yazılır, numaralandırılır ve 

numaradan sonra kısa çizgi işareti konulur; ayrıca nokta konulmaz. Maddelerin ve çerçeve madde-

lerin altı çizilmez.  

 (4) Tanımlar maddesinde, tanımlar alfabetik sıralamaya göre bent veya alt bentlerle 

gösterilir.  

 Madde başlıkları 

 MADDE 14- - (1) Madde, ek madde ve geçici maddelere içeriğine uygun başlıklar konu-

lur. Çerçeve maddelere başlık konulmaz.  

 (2) Madde hükmünün değiştirilmesi sonucunda, maddenin başlığı ile muhtevası arasın-

daki uyumun bozulması hâlinde, madde başlığı da muhtevaya uygun şekilde değiştirilir. 

 (3) Madde başlıkları koyu yazılır ve altı çizilmez. Madde başlığının sadece birinci keli-

mesinin ilk harfi büyük yazılır. Madde başlıklarının sonunda noktalama işaretlerine yer verilmez.  

 Maddelerin sıralanması 

 MADDE 15- - (1) Taslaklarda düzenlemenin niteliğine ve ihtiyaca göre sırasıyla amaç, 

kapsam, dayanak, tanımlar, teşkilat, organlar, nitelikler, görev, yetki ve sorumluluklar, cezaî hü-

kümler, düzenleyici işlemlere ilişkin hüküm, değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler, geçici 

hükümler ile yürürlük ve yürütme maddeleri ve varsa düzenlemelerin ekleri yer alır. 

 (2) Yürürlük maddesinde, taslağın yürürlüğe gireceği tarih tereddüde yer vermeyecek 

şekilde belirtilir. 

 Ek ve geçici maddeler 

 MADDE 16  - (1) Mevzuatta yapılacak yeni düzenlemenin mevcut maddelerden birine 

eklenememesi ve mevcut maddelerin sıralamasına uygun düşmemesi durumunda ek madde uygu-

lamasına gidilir. Ek madde, yürürlük maddesinden ve varsa geçici maddelerden önce yer alır.  

 (2) Taslaklarda mükerrer maddelere yer verilmez, yürürlükteki metinlere ek madde ek-

lenmesi yoluna gidilir. Eklenecek yeni maddenin düzenlemenin belirli bir bölümünde yer alması 

gerekiyorsa, madde ilgili bölümde “MADDE .../A-” şeklinde numaralandırılır.  

 (3) Yeni mevzuat metni ile getirilen düzenleme uygulanmaya başlayıncaya veya yürürlü-

ğe girinceye kadar geçecek süre içinde yapılacak işlem ve düzenlemeler ya da uyulacak ilke ve 

kurallar ile daha önceki düzenlemelerden doğan hakların korunmasına ilişkin hususlar ve benzeri 

geçiş hükümleri geçici maddelerle düzenlenir. Geçici maddeler de ayrıca numaralandırılır. Kadro 

ihdas veya iptaline ilişkin düzenlemeler geçici maddelerle yapılmaz. 

 (4) İlave edilecek ek maddeler veya geçici maddeler, düzenlemenin esas yapısındaki 

sisteme uygun biçimde düzenlenir ve ek madde ve geçici maddelere mevcut ek ve geçici madde 

numaralarını devam ettirecek şekilde numara verilir.  



4826 
 

 Birde fazla düzenleme ve maddede değişiklik 

 MADDE 17 - (1) Konu itibarıyla aralarında bağlantı bulunması sebebiyle birden fazla 

mevzuatta düzenleme yapılmasını gerektiren hâller dışında, bir çerçeve taslak ile birden fazla 

düzenlemenin hükümlerinde değişiklik yapılamaz. Yapılacak değişiklikler her düzenleme için ayrı 

ayrı çerçeve taslaklar ile yapılır.  
 (2) Değiştirilmesi öngörülen maddelerin birden fazla olması durumunda bunlar tek bir 

çerçeve madde içinde değil, her biri ayrı çerçeve maddeler ile düzenlenir. 

 (3) Maddelerin değiştirilmesi durumunda, değiştirilen madde metni, madde numarası ile 

birlikte yazılır. Fıkra, bent ya da alt bentler değiştirilirken, satırbaşından başlanır; fıkra, bent ve alt 

bendin harfi veya numarası yazılır. Değiştirilen madde, fıkra, bent, alt bent, paragraf ve cümleler 

tırnak içinde yazılır. 

 (4) Bağlantılı birden fazla mevzuatta değişiklik yapan çerçeve taslaklarda çerçeve mad-

deler, değişiklik yapılan mevzuatın kabul veya yayım tarihlerine göre sıralanır.  

 İfadelerde değişiklik 

 MADDE 18 - (1) Çerçeve taslaklarda bazı kelimelerin veya ibarelerin kaldırılması, ilave 

edilmesi veya yerlerine başkalarının ikame edilmesi şeklinde değişiklik yapılması yerine, değiştiri-

len kelime veya ibarenin içinde yer aldığı madde, fıkra, bent, alt bent, paragraf veya cümlenin 

değiştirilmesi tercih edilir.  

 Atıfların yapılması  

 MADDE 19 - (1) Bir madde içinde başka bir mevzuata atıf yapılıyorsa, tereddütlere yer 

verilmemesi için, atıf yapılan mevzuatın tarihi, sayısı ve adı ile maddesi, fıkrası, bendi, alt bendi, 

paragrafı veya cümlesi açıkça belirtilir.  

 (2) Yapılan ilk atıfta; 

 a) Kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tarihi, sayısı ve adı, adının uzun olması 

durumunda sadece tarihi ve sayısı, 

 b) Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan düzenleyici işlemlerde Bakanlar Kurulu 

kararının tarihi ve sayısı ile düzenleyici işlemin adı,  

 c) Diğer düzenlemelerde, düzenlemenin yayımlandığı Resmî Gazetenin tarihi ve sayısı 

ile düzenleyici işlemin adı,  

 belirtilir.  

 (3) Tarihler gün, ay ve yıl olarak rakamla yazılır, aralarına eğik çizgi konulur. 

 (4) İlk atıftan sonra kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde sadece kanun veya kanun 

hükmünde kararnamenin sayısı veya adı belirtilerek atıf yapılır. Diğer düzenlemelerde ise “aynı 

Yönetmeliğe”, “aynı Yönetmeliğin” gibi atıflar yapılır. 

 (5) Atıf yapılan kanun, kanun hükmünde kararname ve düzenleyici işlemler veya bunla-

rın madde, fıkra, bent, alt bent, paragraf ya da cümleleri belirtilirken, daha önce yapılan değişiklik-

ler vurgulanmaz.  

 (6) Kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarında sadece kanun ve kanun hükmün-

de kararnamelere atıf yapılır, düzenleyici işlemlere atıf yapılmaz. Tüzük, yönetmelik ve diğer 

düzenleyici işlemlere ilişkin taslaklarda alt düzeydeki mevzuata atıf yapılmaz. 

 (7) Atıf yapılan madde numarasından sonra Türkçe ses uyumuna göre gerekli ek konulur, 

nokta kullanılmaz. Fıkra, paragraf ve cümlelere atıf yapılırken rakam yerine yazı kullanılır. Bent 

veya alt bentlere atıf yapılırken bent ve alt bentlerin harf ya da numarası ayraç içinde yazılır. 
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 (8) Yürürlükten kaldırılan; 
 a) Kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tarihi, sayısı ve adı; adının uzun olması 

durumunda sadece tarihi ve sayısı ile madde, fıkra, bent, alt bent, paragraf ya da cümlesi, 
 b) Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan düzenleyici işlemlerde, Bakanlar Kurulu 

kararının tarihi, sayısı ve düzenleyici işlemin adı ile madde, fıkra, bent, alt bent, paragraf ya da 

cümlesi, 
 c) Diğer düzenlemelerde düzenlemenin yayımlandığı Resmî Gazetenin tarihi, sayısı ve 

düzenlemenin adı ile madde, fıkra, bent, alt bent, paragraf ya da cümlesi,  
 açıkça belirtilir. “Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmış-

tır/uygulanmaz.” gibi ifadelere yer verilmez. 
 Alt düzenlemelerin yürürlüğe girmesi 
 MADDE 20 - (1) Kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının ilgili maddelerin-

de, düzenleyici işlemlerin, kanunun veya kanun hükmünde kararnamenin yürürlük tarihinden 

itibaren ne kadar sürede yürürlüğe konulacağı ve yeni düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar 

varsa yürürlükteki hükümlerin uygulanmasına devam edilip edilmeyeceği belirtilir. 
 Gerekçeler 
 MADDE 21 - (1) Genel gerekçede, taslağın hazırlanmasını gerektiren nedenler açıkça 

belirtilir.  
 (2) Madde gerekçelerinde, her maddenin düzenleniş nedenleri açıklanır. Kaldırılması, 

değiştirilmesi veya eklenmesi istenen hükümlerin neler olduğu ve kaldırma, değiştirme veya ekle-

me sebepleri açıkça belirtilir. Madde gerekçeleri, her madde için ayrı ayrı düzenlenir. Madde ge-

rekçeleri, madde metninin tekrarı biçiminde hazırlanamaz. 
 Yükümlülük ve sorumluluk getiren düzenlemeler 
 MADDE 22 - (1) Kanun, kanun hükmünde kararname ve Bakanlar Kurulu kararı ile 

yürürlüğe konulan düzenleyici işlemler dışındaki taslaklarda; 
 a) Bu düzenlemelerin dayanaklarında belirtilenler dışında yükümlülük getiren hükümler, 

malî konularda gelir ve gider öngören hükümler ile teşkilat kuran veya kaldıran, kadro iptal veya 

ihdas eden hükümlere yer verilmez. 
 b) Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına görev ve sorumluluk yükleyen 

hükümlere yer verilmesi hâlinde, bu bakanlık ile kamu kurum ve kuruluşlarının uygun görüşleri 

alınır veya taslak bunlarla birlikte hazırlanır. 
 Taslaklarda kullanılacak dil 
 MADDE 23 - (1) Taslaklarda, yaşayan Türkçe kullanılır. Türkçede karşılığı bulunan 

yabancı kelimelere yer verilmez. Türkçede karşılığı bulunmayan teknik terimlere yer verilmesinin 

zorunlu olması durumunda, bu terimler aslına uygun olarak yazılır. 
 (2) Terim birliğinin sağlanması amacıyla taslakların başlığında ve madde metninde “ya-

sa” kelimesi yerine “kanun” kelimesi kullanılır. 
 (3) Taslaklarda, varsa tanım maddesinde belirtilenler dışında kısaltmalara yer verilmez. 

Kısaltmalar yerine kısaltmanın temsil ettiği kelimeler açıkça yazılır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 Düzenleyici etki analizi 
 MADDE 24 – (Değişik: 14/3/2016-2016/8590 K.)  

(1) Kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları için düzenleyici etki analizi hazırla-

nır. Yürürlüğe konulması hâlinde yıllık muhtemel toplam etkisi otuz milyon Türk Lirasının altın-

da kalan kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları için kısmi düzenleyici etki analizi, yıllık 

muhtemel toplam etkisi otuz milyon Türk Lirasını aşan kanun ve kanun hükmünde kararname 

taslakları için tam düzenleyici etki analizi yapılır. Bu miktar gerekli görülen hallerde Başbakan-

lıkça yeniden belirlenebilir. 

(2) Düzenleyici etki analizi taslağı, kanun ve kanun hükmünde kararname taslağıyla bir-

likte 6 ncı madde çerçevesinde ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüşüne 

gönderilir ve alınan görüşler çerçevesinde düzenleyici etki analizi taslağına nihai hali verilir.  

(3) Düzenleyici etki analizi doğrudan teklif sahibi bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşu 

tarafından hazırlanır. Diğer bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşları düzenleyici etki analizi hazır-

lanması sürecinde ihtiyaç duyulan veri paylaşımını sağlarlar. 

(4) Düzenleyici etki analizi kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları ile birlikte 

Başbakanlığa sunulur. Başbakanlığa sunulan düzenleyici etki analizlerinde teklif sahibi bakanın 

oluru bulunur. Düzenleyici etki analizi sonuçlarına ilişkin bilgilere ayrıca taslağın genel gerekçe-

sinde yer verilir.  

(5) Kısmi düzenleyici etki analizi esas olarak aşağıdaki hususları içerir. 

a) Düzenlemenin hazırlanmasını gerekli kılan sebepler.  

b) İhtiyaca yönelik alternatif çözüm önerilerinin değerlendirilmesi. 

c) Düzenlemenin muhtemel fayda ve maliyetlerinin analizi.  

ç) Düzenlemenin bütçeye ek malî yük getirmesi halinde yaklaşık maliyet.  

d) Düzenlemenin sosyal, ekonomik ve ticarî hayata, çevreye ve ilgili kesimlere etkileri.  

e) Düzenlemenin yıllık muhtemel toplam etkisi. 

f) Düzenlemenin kırtasiyeciliğin ve bürokratik formalitelerin azaltılmasına katkısı. 

g) İzlenen danışma ve görüş alma süreçleri. 

(6) Tam düzenleyici etki analizinde, beşinci fıkranın (c), (d) ve (g) bentlerinde belirtilen 

hususlara ilişkin ayrıntılı bilgi ve değerlendirmelere yer verilir.  

(7) Millî güvenliği ilgilendiren konular, acil müdahaleyi gerektiren olaylara ilişkin düzen-

lemeler, bütçe ve kesin hesap kanunu taslakları ile milletlerarası andlaşmaların uygun bulunması-

na ilişkin kanun taslakları için düzenleyici etki analizi hazırlanmaz. 

(8) Başbakanlık, yıllık muhtemel toplam etkisi otuz milyon Türk Lirasının altında kalan 

kanun ve kanun hükmünde kararname taslakları için tam düzenleyici etki analizi, diğer düzenleyi-

ci işlemler için de kısmi veya tam düzenleyici etki analizi hazırlanmasını isteyebilir.  

(9) Başbakanlık yürürlükteki kanunların etkilerinin ölçülmesi amacıyla ilgili bakanlık ile 

kamu kurum ve kuruluşlarından düzenleyici etki analizi hazırlamasını isteyebilir. 

 Re’sen düzeltme ve iade 

 MADDE 25 - (1) Başbakanlık, taslaklarda şekil yönünden re’sen düzeltme yapabilir. 
 (2) Anayasaya, kanunlara ve diğer ilgili mevzuata aykırılığı tespit edilen veya bu Yönetme-

liğe uygun olarak hazırlanmayan taslaklar, noksanlıkların giderilmesi veya uygunluğun sağlanması 

amacıyla yeniden değerlendirilmek üzere Başbakanlık tarafından teklif sahibi bakanlık, kurum 

veya kuruluşa iade edilir. 
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 Örnekler 
 MADDE 26 - (1) Bu Yönetmelikte düzenlenen hususlar ek-4’te örneklendirilmiştir. 

 Yönetmelikten önceki mevzuatta düzenleme 
 GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bulunan 

kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik öngören taslaklarda, mevcut düzenlemenin 

şeklî sistemine uyum sağlanması esastır.  
 Liste hazırlama istisnası 
 GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bulunan 

düzenlemelerde yapılacak değişiklikler hakkında 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen 

listenin hazırlanmasında, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapılan değişikliklerin belirtil-

mesi zorunlu değildir. 
 Yürürlük 
 MADDE 27 - (1) Bu Yönetmeliğin;  
 a) Düzenleyici etki analizine ilişkin hükümleri yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra, 
 b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
 yürürlüğe girer. 
 Yürütme 
 MADDE 28 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

 

 

 
Ek- 1 

(Mülga: 14/3/2016-2016/8590 K.) 



4830 
 

Ek-2 

 

TASLAKLAR HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNDE  

KULLANILACAK FORM 

 

 

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değer-

lendirme  

Teklif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taslak Maddesi Görüş ve Değerlen-

dirme 

Teklif 

1- 

 

 

  

2- 

 

 

  

3- 

 

 

  

… 
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Ek-3 

 

TASLAKLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİN BAŞBAKANLIĞA 

GÖNDERİLMESİNDE KULLANILACAK FORM 

 

 

 

Görüş Veren Kurum Taslak Madde-

si 

Teklif Değerlendirme 

1- 

 

 

 

   

2- 

 

 

 

   

3- 

 

 

 

   

… 
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ÖRNEK 2- ÇERÇEVE TASLAK 

 

 
…  KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN  

TASARISI 

 

 

MADDE 1- .../…/… tarihli ve … sayılı … Kanununun 16 ncı maddesi başlığıyla 

birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“Danışma birimleri  

MADDE 16- Başkanlığın danışma birimleri şunlardır:  

a) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. 

b) Hukuk Müşavirliği. 

c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.” 

 

MADDE 2- … sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

 

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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ÖRNEK 3- MÜSTAKİL TASLAK 
 

 

... KANUNU TASARISI 

 

Amaç  
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ... esasları belirlemektir.  

 

Kapsam  
MADDE 2- (1) Bu Kanun, … kapsar.  

 

Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; 

       a) Acente: Seyahat acentelerini, 

b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını, 

c) Kurum: … Kurumunu, 

ç) Zatî eşya: … eşyayı, 

ifade eder. 

 

 

… 

… 
 

Yönetmelik  
MADDE 26- (1) Bu Kanunda belirtilen yönetmelikler, bu Kanunun yayımı ta-

rihinden itibaren üç ay içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürür-

lüğe konulur.  

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat  
MADDE 27- (1) …/…/… tarihli ve … sayılı … Kanunu yürürlükten kaldırıl-

mıştır.  

 

Mevcut yönetmeliğin uygulanması 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe gi-

rinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygu-

lanmasına devam edilir.  

 

Yürürlük  
MADDE 28- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

 

Yürütme  

MADDE 29- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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ÖRNEK 5- DÜZENLEMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN LİSTE 

5-A) Resmî Gazetede Yayımlananlar 

Yönetmeliğin/Tüzüğün/Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı  

Resmî  Gazetenin 

   Tarihi      Sayısı 

1/3/2002 24682 

Yönetmelikte/Tüzükte/Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan 

Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin 

                 Tarihi                   Sayısı 

1- 1/4/2003 25066 

2- 20/4/2004 25439 

3- 20/9/2004 25589 

4- 20/6/2005 25851 

5-B) Resmî Gazetede Yayımlanmayanlar 

Yönetmeliğin/Bakanlar Kurulu Kararının       

   Tarihi     Kararname Sayısı 

16/5/2002 2002/4852  

Yönetmelik/Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin 

   Tarihi                     Sayısı 

1-                      1/4/2003 2003/1452 

2- 20/4/2004 2004/3526 

3- 20/9/2004 2004/8654 

4- 20/6/2005 2005/8505 
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Yönetmeliğin/Tebliğin                                               

   Tarihi   Olur Sayısı 

16/5/2002 B.02.0.KKG/105-26-2687 

Yönetmelikte/Tebliğde Değişiklik Yapan Yönetmelik/Tebliğlerin  

   Tarihi    Olur Sayısı 

1- 1/4/2003 B.02.0.KKG/105-26-6387 

2- 20/4/2004 B.02.0.KKG/105-26-5244 

3- 20/9/2004 B.02.0.KKG/105-26-9875 

4- 20/6/2005 B.02.0.KKG/105-26-8965 
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ÖRNEK 6- TASLAKLARDA AD 

  
BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN TASARISI 

 
ÇOCUK KORUMA KANUNU TASARISI 

 
SAYIŞTAY KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KA-

NUN TASARISI 
 

VERGİ BARIŞI KANUNU TASARISI 
 

TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜ TASARISI  
 

TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
TÜZÜK TASARISI 

 
MEVZUAT HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA  

YÖNETMELİK TASLAĞI 
 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME 
VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNET-
MELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

TASLAĞI 
 

BAŞBAKANLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE BAŞBAKAN-
LIK UZMANLIĞI YETERLİK SINAVLARI İLE ATAMA, YETİŞ-

TİRME, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 
HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI 

 
YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK 

BAŞBAKANLIK PERSONELİ HAKKINDA  
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK  

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI 
 

KURUM TABİPLİKLERİNİN STANDARDINA DAİR TEBLİĞ  
TASLAĞI 

 
YÜKSEK ENFLASYON DÖNEMLERİNDE MALÎ  

TABLOLARIN DÜZELTİLMESİNE 
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA  

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI  
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ÖRNEK 7- TASLAKLARDA BÖLÜMLER 

 
TÜRK CEZA KANUNU 

  

BİRİNCİ KİTAP 

Genel Hükümler 

  

BİRİNCİ KISIM 

Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı  

  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Temel İlkeler ve Tanımlar  
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ÖRNEK 10- MADDE BAŞLIKLARI 

 
Madde başlıkları 

MADDE 14-  

 

Yurt  dışı eğitim 

EK MADDE 38 – 
 

Tekliflerin bildirilmesi 

GEÇİCİ MADDE 1– 
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ÖRNEK 11- DÜZENLEMENİN BELİRLİ BİR BÖLÜMÜNE  

EKLENECEK MADDE 

 
MADDE 3- … sayılı Kanuna 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 

madde eklenmiştir. 

 
“Hukuk Müşavirliği  

MADDE 10/A– (1) Hukuk Müşavirliği aşağıdaki görevleri yapar: 

a) Bakan, bakanlık birimleri ve diğer bakanlıklar tarafından gönderilen kanun, 

tüzük ve yönetmelik tasarıları ile diğer hukukî konular hakkında görüş bildirmek. 

b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirle-

ri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına 

yardımcı olmak. 

c) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adlî ve idarî dava-

larda gerekli bilgileri hazırlamak, taraf olduğu idarî davalarda bakanlığı temsil etmek 

veya bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine 

etmek. 

ç) Bakan ve Müsteşar tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.” 

 
MADDE 25- … sayılı Kanuna 20/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağı-

daki madde eklenmiştir. 

 

“Strateji Geliştirme Başkanlığı  

MADDE 20/B- (1) Strateji Geliştirme Başkanlığı aşağıdaki görevleri yapar: 

a) ... 

b) ... 

c) ... 

ç) ... 

d) ... 

e) ... 

f) ... 

g) ... 

ğ) ...”  
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ÖRNEK 12- ATIFLARIN YAPILMASI 

  

 

12-A) 19 uncu maddenin birinci fıkrası 

 
Saklı tutulan hükümler 

MADDE 56- (1) …/…/… tarihli ve … sayılı … Kanununun 51 inci maddesi-

nin dördüncü fıkrasının (c) bendi hükmü saklıdır. 

 

Aranacak nitelikler 

MADDE 29- (1) Genel Müdürlükte uzman kadrolarına atanacakların 

9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (c) bendinde belirtilen şart-

ları haiz olmaları zorunludur. 

 

12-B) 19 uncu maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları 

 
Uygulanmayacak hükümler 

MADDE 56- (1) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 51 in-

ci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi hükmü saklıdır. 

 

 

 

 

   19/12/2005 TARİHLİ VE 2005/9986 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE 

YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN  

YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE 

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin 

 

 

 

Tarihi 

 

 

Numarası 

Değişiklik Yapılan 

Maddeler 

 

Yürürlüğe 

Giriş Tarihi 

14/3/2016 2016/8590 24, Ek-1 19/3/2016 

 

 


