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İ Ş KANUNU İ LE BAZI KANUN VE KANUN HÜKM ÜNDE KARARNAM ELERDE
DEĞİ Şİ KLİ K YAPI LM ASI NA DAİ R KANUN TASARI SI
M ADDE 1- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“ Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmaz.”
M ADDE 2- 4857 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“ İşverenler, alt işverene iş vermeleri halinde, bunların işçilerinin ücretlerinin ödenip
ödenmediğini işçinin başvurusu üzerine veya aylık olarak resen kontrol etmekle ve varsa
ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla
yükümlüdür.”
M ADDE 3- 4857 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin sekizinci fıkrasından sonra
gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“ Bu Kanunun 42 nci ve 43 üncü maddelerinde sayılan haller dışında yer altı işlerinde
çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz.
Yer altında çalışan işçilere, bu Kanunun 42 nci ve 43 üncü maddelerinde sayılan
hallerde haftalık otuzaltı saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal
çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli arttırılması suretiyle ödenir.”
M ADDE 4- 4857 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“ Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.”
M ADDE 5- 4857 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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“ Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği halde aynı işyerinde çalışmaya devam
edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak
hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık
ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içerisinde
kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise altıncı fıkraya göre tutmak zorunda olduğu izin
kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.”
M ADDE 6- 4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“ Yer altı işlerinde çalışan işçiler için yer altındaki çalışma süresi; haftada en çok otuzaltı saat
olup günlük altı saatten fazla olamaz. ”
M ADDE 7- 4857 sayılı Kanunun 112 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“ 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci
fıkrasının (e) bendi kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem
tazminatları;
a) Alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak aynı kamu
kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışmış olanların bu şekilde çalışmış oldukları
sürelere ilişkin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait
işyerlerinde geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit olunur. Bunlardan son alt
işverenleri ile yapılmış olan iş sözleşmeleri mülga 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü
maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanların kıdem
tazminatları ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından,
b) Aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesi çerçevesinde farklı kamu kurum
veya kuruluşlarında çalıştırılmış olan işçilerden iş sözleşmeleri mülga 1475 sayılı İş
Kanununun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona
ermiş olanlara, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi
kapsamında farklı kamu kurum ve kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin
toplamı esas alınarak çalıştırıldığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından,
işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir.
Alt işveren ile yapmış olduğu iş sözleşmesi sona ermediği gibi, alt işveren tarafından
4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan idarelere ait işyerleri dışında bir işyerinde
çalıştırılmaya devam olunan ve bu şekilde çalıştırıldığı sırada iş sözleşmesi kıdem tazminatı
ödenmesini gerektirecek şekilde sona eren işçinin kıdem tazminatı işçinin yazılı talebi
halinde, kıdem tazminatının söz konusu kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen
süreye ilişkin kısmı, kamu kurum veya kuruluşuna ait çalıştığı son işyerindeki ücretinin yılları
itibarıyla asgari ücret artış oranları dikkate alınarak güncellenmiş miktarı üzerinden
hesaplanmak suretiyle son kamu kurum veya kuruluşu tarafından işçinin banka hesabına
yatırılmak suretiyle ödenir. Bu şekilde hesaplanarak ödenen kıdem tazminatı tutarının, iş
sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden aynı süreler dikkate alınarak hesaplanacak
kıdem tazminatı tutarından daha düşük olması halinde, işçinin aradaki farkı alt işverenden
talep hakkı saklıdır.
Kıdem tazminatı tutarı, 4734 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamında belirtilen işyerlerinde kıdem tazminatı ile ilgili açılacak bütçe tertibinden,
(b) bendi kapsamında belirtilen işyerlerinde ise hizmet alımı gider kaleminden, ödeneğin yetip
yetmediğine bakılmaksızın ödenir.
Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında değişen alt işverenler yanında çalışan işçilerin
bu işyerlerinde geçen hizmet süresinin hesabı, alt işverenden ve alt işveren işçisinden
istenecek belgeler ve ödeme süreci ile ilgili diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Kamu
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İhale Kurumunun görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan
yönetmelikle belirlenir.”
M ADDE 8- 4857 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “altı
iş günü” ibareleri “otuz iş günü” şeklinde, aynı fıkranın beşinci cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“İ tiraz üzerine görülecek olan dava seri muhakeme usulüne göre dört ay içinde
sonuçlandırılır. M ahkemece verilen kararın temyizi halinde Yargıtay altı ay içinde kesin
olarak karar verir. Kamu idarelerince bu raporlara karşı yetkili iş mahkemelerine itiraz
edilmesi ve mahkeme kararlarına karşı diğer kanun yollarına başvurulması
zorunludur.”
M ADDE 9- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ e) İdarelerin bu Kanunda tanımlanan hizmetlerden personel çalıştırılmasına dayalı
hizmet alımlarında aşağıda belirtilen hususlara uyması zorunludur.
1) İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli
nitelik veya sayıda olmaması halinde personel çalıştırılmasına dayalı yardımcı işlere ilişkin
hizmetler için ihaleye çıkılabilir. Bu kapsamda ihaleye çıkılabilecek yardımcı işlere ilişkin
hizmet türlerini; idarelerin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin mevzuatı, erleşik yargı
içtihatları ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası
dikkate alınmak suretiyle idareler itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte belirlemeye işçi, işveren,
memur konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve
Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu
yetkilidir.
2) İdarelerin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin mevzuatı ile 4857 sayılı Kanunun
2 nci maddesinin yedinci fıkrası esas alınmak suretiyle, idareye ait bir işyerinde yürütülen asıl
işin bir bölümünde idarenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren
işlerde hizmet alımı ihalesine çıkılabilir.
3) Danışmanlık hizmet alım ihalelerinde istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya
sayıda olmaması şartı aranmaz.”
M ADDE 10- 4734 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“ Uygun görüş alınması ve görevlilerin sorumlulukları
EK MADDE 8- 62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında personel
çalıştırılmasına dayalı hizmetler (danışmanlık hizmet alımları hariç) için ihaleye çıkılmadan
önce;
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli
(I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli
kuruluşların, Maliye Bakanlığından,
b) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yayımlanan Genel Yatırım
ve Finansman Programı Kararı çerçevesinde, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye tabi Kamu İ ktisadî Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının
Hazine M üsteşarlığından, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları
Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme kapsamında veya programında
bulunanlardan sermayesinin % 50’sinden fazlası kamuya ait işletmeci kuruluşların ise
Özelleştirme İ daresi Başkanlığından,
uygun görüş alması zorunludur.
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Uygun görüş alınmadan bu hizmetler için ihaleye çıkılamaz. 62 nci maddenin birinci
fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan hizmet alımlarında niteliği gereği
sözleşme süresi altı ayı aşmayan işlerde uygun görüş şartı aranmaz.
62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan personel çalıştırılmasına
dayalı hizmet alımı ihaleleri çerçevesinde çalıştırılan personel, ihale ve sözleşme konusu iş
dışında başka bir işte çalıştırılamaz ve görevlendirilemez. Bu kapsamda, personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesine çıkılmaması gerektiği halde ihaleye çıkılması,
uygun görüş alınması gereken hallerde alınmadan ihaleye çıkılması, ihale kapsamında
çalıştırılan personelin sözleşme konusu işler dışında çalıştırılması, 4857 sayılı Kanunun 2 nci
maddesinin yedinci fıkrası hükmüne aykırılık teşkil edecek şekilde işlem ve eylemler
yapılması nedeniyle idare aleyhine zarar ortaya çıkması halinde, oluşan bu zararlar, bu zarara
neden olduğu tespit edilenlere rücu edilmek suretiyle tahsil edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında
uygulanacak ceza ve disiplin hükümleri saklı kalmak üzere, bu kişilere her türlü aylık,
ödenek, zam, tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemelerin beş katı tutarında idari para
cezası uygulanır. 4857 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen
itiraz veya diğer kanun yollarına başvurmayan kişilere ise her türlü aylık, ödenek, zam,
tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarında idari para cezası
uygulanır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar
Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.”
M ADDE 11 - 4734 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİ Cİ M ADDE 16- Türkiye’nin 2015 yılında üstleneceği Yirmiler Grubu (G20) Dönem Başkanlığı kapsamında, 2014 ve 2015 yıllarında yapılacak mal ve hizmet
alımları ile yapım işleri, ceza ve yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna ve 5018 sayılı
Kamu M ali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tâbi değildir. Bu madde kapsamında
yapılacak alımlara ve yapım işlerine ilişkin esas ve usuller ile diğer hususlar, M aliye
Bakanlığının görüşü alınarak Dışişleri Bakanlığı ve Hazine M üsteşarlığı tarafından
müştereken hazırlanır ve Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur.”
M ADDE 12- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun
8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“4734 sayılı Kamu İ hale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e)
bendi uyarınca ihale edilen işlerde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İ ş Kanununun 2 nci
maddesinde tanımlanan asıl işveren-alt işveren ilişkisi çerçevesinde alt işveren
tarafından münhasıran bu Kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına ait
işyerlerinde çalıştırılan işçileri kapsayacak olan toplu iş sözleşmeleri; alt işverenin
yetkilendirmesi kaydıyla kamu işveren sendikalarından birisi tarafından 18/10/2012
tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İ ş Sözleşmesi Kanunu hükümlerine göre
yürütülür ve sonuçlandırılır. Toplu iş sözleşmesinin kamu işveren sendikası tarafından
bu fıkraya göre sonuçlandırılması halinde, belirlenen ücret ve sosyal haklardan
kaynaklanan bedel artışı kadar idarece fiyat farkı ödenir. Kamu işveren sendikası
tarafından yürütülmeyen ve sonuçlandırılmayan toplu iş sözleşmeleri için fiyat farkı
ödenemez, 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası esas alınarak asıl
işveren sıfatından dolayı ücret farkına hükmedilemez ve asıl işveren sıfatıyla
sorumluluk yüklenemez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle M aliye Bakanlığınca belirlenir.”
M ADDE 13- 4735 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
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“Özel tüketim vergisi ve endeks değişikliğinden kaynaklı fiyat farkı
GEÇİ Cİ M ADDE 3 - 22/9/2012 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi
yapılan ve ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanabilmesine ilişkin hüküm bulunan
yapım işleri ihalelerinde, yaklaşık maliyetin yarısından fazlasını akaryakıt giderinin
oluşturduğu ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla geçici kabulü yapılmamış
veya fesih/tasfiye edilmemiş işlerin, 22/9/2012 tarihinden sonra gerçekleştirilen
kısımlarında kullanılan akaryakıta ilişkin olarak fiyat farkı hesaplamasına esas alınan
endeks yerine Türkiye İ statistik Kurumu tarafından yayımlanan uygun bir endeksin
kullanılabilmesine ve özel tüketim vergisinde gerçekleşen değişiklik nedeniyle fiyat farkı
hesaplanabilmesine dair esas ve usulleri tespite Kurumun teklifi üzerine Bakanlar
Kurulu yetkilidir.”
M ADDE 14- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “ temizlik, yemek, koruma ve
güvenlik ile” ibaresi “ yemek ve” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
“ Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden
sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, bu süre
gerekli hallerde gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir.”
M ADDE 15- 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İ ş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 2
nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“e) Uluslararası denizyolu ve havayolu taşımacılığı yapan araçların seyrüsefer
halleri.”
M ADDE 16- 6331 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“ (5) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan asıl
işveren-alt işveren ilişkisinde asıl işveren, işyerindeki alt işverenlerin gerekli iş sağlığı ve
güvenliği tedbirlerini alıp almadığını gözetmek ve denetlemekle yükümlüdür.”
M ADDE 17- 6331 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendinde geçen “işyeri hekimi ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “gerektiğinde”
ibaresi; bendin sonuna “Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak
10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren
vekili tarafından Bakanlıkça ilân edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve
periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini
yürütebilirler.” cümlesi ve maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.
“(4) Birinci fıkranın (a) bendine göre yapılacak görevlendirme süresinin
belirlenmesinde 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı M esleki Eğitim Kanunu ile 4/11/1981
tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan
çırak ve stajyerler, çalışan sayısının toplamına dâhil edilmez.”
M ADDE 18- 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen
“işyerlerinde” ibaresi “işlerde” şeklinde; üçüncü fıkrasının birinci cümlesi ise aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır.
10‘dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya
aile hekimlerinden de alınabilir.”
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M ADDE 19- 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.
6) 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesine ilişkin eğitim programları, eğitimin süresi ve
eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin hususlar.”
M ADDE 20- 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanununun 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“ (10) İşveren sendikaları, tüzüklerinde hüküm bulunmak ve şartları genel kurul
kararıyla belirlenmek kaydıyla, işçilerin sigorta primlerinin işveren payının ödemelerinde
kullanılmak ve nakit mevcudunun yüzde yirmibeşini aşmamak üzere karşılıksız yardıma
dayalı dayanışma ve yardım fonu oluşturabilir.”
M ADDE 21- 6356 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrası
yürürlükten kaldırılmış ve Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK M ADDE 1 - 41 inci maddenin birinci ve beşinci fıkraları ile 43 üncü
maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan kurulu bulunduğu işkolunda en az
yüzde üç üye şartı, Ekonomik ve Sosyal Konseye üye konfederasyonlara bağlı işçi
sendikaları için yüzde bir olarak uygulanır.”
M ADDE 22- 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında
Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ MADDE 6- Türkiye’ nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi
öngörülmedikçe ve 11/4/2014 tarihinden önce süresiz çalışma izni verilmiş olan yabancıların
hakları saklı kalmak kaydıyla; 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası
Koruma Kanunu uyarınca uzun dönem ikamet iznine sahip olanlar veya Türkiye’ de kesintisiz
en az sekiz yıl ikamet izni ile kalmış olan veya en az sekiz yıl kanuni çalışması olan
yabancılara, süresiz çalışma izni verilebilir.
Süresiz çalışma izni verilen yabancılar, 6458 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde
belirtilen uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklardan yararlanırlar.
Süresiz çalışma izni yabancının veya işvereninin talebiyle ya da 6458 sayılı Kanunun
45 inci maddesinde sayılan uzun dönem ikamet izninin iptalini gerektiren hallerde iptal edilir.
Çalışma izni verilen yabancıların Türkiye’ ye girişleri, Türkiye’ de kalışları ve
Türkiye’ den çıkışlarına ilişkin kayıtlar İçişleri Bakanlığı tarafından Bakanlığa bildirilir.”
M ADDE 23- 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 88 inci maddesinin
birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“ h) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca süresiz çalışma izni verilenler.”
M ADDE 24- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci
maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“ 4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesi gereği işe iade davası nedeniyle yatırılan primlerin son
günü esas alınarak işsizlik ödeneği hak sahipliği belirlenir ve işsiz geçen dönem için ödeme
yapılır.”
M ADDE 25- 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“ GEÇİCİ MADDE 12- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
kömür ve linyit çıkarılması faaliyet kollarında Manisa İli Soma İlçesinde faaliyet gösteren
Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’ ye ait Karanlıkdere mevkii Eynez Maden Ocağı işletmesinde
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13/5/2014 itibarıyla sigortalı olanlara veya bunların 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde
sayılan hak sahiplerine aynı maddede belirtilen oranlarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığınca belirlenen sürede aylık net ücretleri esas alınarak Fondan ödeme yapılır. Bu
ödemelerden vergi veya başka ad altında herhangi bir kesinti yapılamaz. Bu ödemeler,
işverenin ücret ve diğer yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.”
M ADDE 26- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“ GEÇİCİ MADDE 33- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununun geçici 41 inci maddesi kapsamında taşınmazların Sosyal
Güvenlik Kurumuna devir ve teslimi ile bu taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
(müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) devir ve teslimi 31/12/2023 tarihine kadar
katma değer vergisinden müstesnadır.
Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından 30 uncu maddenin birinci
fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanmaz. Maliye Bakanlığı, istisnaya ilişkin usul ve esasları
belirlemeye yetkilidir.”
M ADDE 27- 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk
Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından
Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ MADDE 1- Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak
suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin onsekiz yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı
olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya
sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen
süreleri, bu Kanunda belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve
istekleri halinde, bu Kanun hükümlerine göre sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilir.”
M ADDE 28- 3201 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
“ Sosyal güvenlik sözleşmeleri” ibaresi “ Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri” şeklinde
değiştirilmiştir.
M ADDE 29- 3201 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki
cümle ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“ Ancak, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce akit
ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin
özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların akit ülkede ilk defa
çalışmaya başladıkları tarih ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilir.
Yurt dışında geçen sürelerin tamamı veya istenildiği kadarı borçlanılabilir. Başvuru
sahiplerinin kısmi borçlanma taleplerine istinaden yapılacak borçlanma süresinin tespitinde
ibraz edecekleri belgelerde kayıtlı bulunan tarihler arasındaki son tarihten geriye doğru olmak
üzere gün sayıları esas alınır.”
M ADDE 30- 3201 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“ Sosyal güvenlik sözleşmeleri” ibaresi “ Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri” şeklinde
değiştirilmiştir.
M ADDE 31- 3201 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasına “ aylık”
ibaresinden önce gelmek üzere “ ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre” ibaresi eklenmiştir.
M ADDE 32- 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
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“ Davalardan vazgeçenlerin işlemleri
GEÇİCİ MADDE 8- 1 inci madde ile 5 inci maddenin beşinci fıkrasında bu maddeyi
ihdas eden Kanunla yapılan değişiklikler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
Kurum aleyhine açılmış ve henüz sonuçlanmamış davalardan feragat edenler hakkında da
uygulanır. Davadan feragat edilmesi halinde davacı aleyhine yargılama giderlerine
hükmedilmez.”
M ADDE 33- 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun
3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine “ Sosyal güvenlik alanında,” ibaresinden
sonra gelmek üzere “ eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetleri yapmak ve yaptırmak,”
ibaresi eklenmiştir.
M ADDE 34- 5502 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki
bent eklenmiştir.
“ ç) Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı.”
M ADDE 35- 5502 sayılı Kanuna 25/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
25/B maddesi eklenmiştir.
“ Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı
MADDE 25/B- Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığının görevleri
şunlardır:
a) Sosyal güvenliğe ve sağlık sigortasına ilişkin alanlarda ulusal ve uluslararası
düzeyde araştırma, eğitim, inceleme, yayın ve danışmanlık faaliyetleri yapmak ve yaptırmak.
b) Kurumsal kapasitenin arttırılmasına yönelik hizmet içi eğitim programını
hazırlamak ve görevde yükselme sınavlarında başarılı olan personeli özel eğitim programı
hazırlayarak eğitmek.
c) Kurum personelinin eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
ç) Sosyal güvenlik ekonomisi ve finansmanı alanında gelişmeleri takip etmek.
d) Sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin sertifika programları hazırlamak.
e) Üniversite ve araştırma enstitüleri ile işbirliği yaparak veya hizmet satın alınması
suretiyle eğitim programları, araştırma, geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak.
f) Kamu kurum ve kuruluşlarına, tüzel kişi ve kurumlara sosyal güvenlik konularında
eğitim vermek, seminer ve konferans düzenlemek.
g) İkili sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerdeki dış temsilcilikler ve ilgili
kurum ve kuruluşlarla eğitim, seminer, staj ve personel değişimi çalışmalarını yürütmek.
ğ) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.”
M ADDE 36- 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin mülga ikinci fıkrasından sonra
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“ Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak ve yirmi kişiyi
geçmemek üzere sözleşmeli olarak uzman personel istihdam edilebilir. Bu kapsamda
sözleşmeli olarak istihdam edilecek personel, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Bu şekilde çalıştırılacak olanlardan Kurumca
belirlenecek en fazla on kişiye ödenecek ücret, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B)
fıkrasına göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının dört katını, geri kalanlar için ise
üç katını geçemez ve bunlara bu fıkrada belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme
yapılamaz. Bu kapsamda istihdam edilecek personel Kurum tarafından yürütülen özel bilgi ve
ihtisas gerektiren projeler kapsamında görevlendirilir ve bu şekilde sözleşmeli personel
istihdam edilen projelerin süresi en fazla üç yıldır. Bu kapsamda çalıştırılan bir kişi aralıksız
olarak en fazla bir proje süresince görevlendirilebilir ve farklı projelerde de olsa üç yıldan
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daha uzun süre istihdam edilemez. Bu suretle çalıştırılacakların nitelikleri, alınma usulü,
sözleşme usul ve esasları, bunlara ödenecek ücret ile diğer hususlar Maliye Bakanlığının
görüşü üzerine Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”
M ADDE 37- 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasına “ diğer Daire
Başkanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ , Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı
ve Yardımcısı” ibaresi eklenmiştir.
M ADDE 38- 5502 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
bent eklenmiş ve mevcut bent teselsül ettirilmiştir.
“ d) Kurumca hazırlanan her türlü standart form, manyetik, elektronik veya akıllı kart
satışından elde edilecek gelirler ile her türlü data hattı, internet kullanımı ve benzeri kira
gelirleri, Kurumun ödeme kapsamındaki listelere girmek veya bu listelerde kalmak veya
değişiklik yapmak için yapılan başvurulardan ve sözleşmelerden elde edilen gelirler.”
“ h) Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilen gelirler.”
M ADDE 39- 5502 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin başlığı “ Kurumun taşınmaz
edinimi, taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile gayrimaddi haklarının hukuki durumu” şeklinde
değiştirilmiş ve aynı maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
“ Kurum, Anayasa tarafından güvence altına alınan kişisel verilerin gizliliği
ilkesine bağlı kalmak koşuluyla, gayrimaddi haklarını satabilir.”
M ADDE 40- 5502 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“ Muafiyetler
MADDE 36- Kurum, bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri dolayısıyla yapılan
işlemler yönünden 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu ve 30/6/1934 tarihli ve
2548 sayılı Ceza Evleriyle M ahkeme Binaları İ nşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar
ve M ahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre alınan
harçlardan, elektrik ve havagazı tüketim vergisi ve yangın sigortası vergisi hariç olmak
üzere 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergiler
ile işgal harcı ve bina inşaat harcından, düzenleyeceği kağıtlar nedeniyle damga
vergisinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden, satın alınan ve
satılan taşınmazlar ile ilgili olarak döner sermaye bedellerinden, belediyelerde
yürütülecek her türlü hizmet karşılığı alınan ücret ve katılma payından ve her türlü
dava ve icra işlemlerinde teminat yatırma mükellefiyetinden muaftır.
Kurum aleyhine sonuçlanan davalarda yargılama harçları Kuruma yükletilemez.
Kurumun taraf olduğu ve konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren
davalarda hükmedilen miktar ile Kurumun taraf olduğu her türlü davalarda Kurum aleyhine
hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, alacaklı veya vekilinin Kuruma ödemeye
dayanak makbuz ve belgelerle birlikte yazılı şekilde yapacağı müracaat üzerine bildireceği
banka hesap numarasına, müracaat tarihinden itibaren otuz gün içinde yatırılır. Alacaklı veya
vekili ilama dayalı alacağının tahsili hususunda Kuruma müracaat ederek bu sürenin
dolmasını beklemeksizin Kurum aleyhine cebri icra yollarına başvuramaz. Belirtilen sürede
ödeme yapılamaması halinde, söz konusu alacaklar genel hükümler dairesinde tahsil
olunabilir. Kesinleşmeksizin hüküm altına alınan miktarların ödenmesini müteakip söz
konusu kararın ilgili mercilerce bozulması halinde, ödenen miktarlar ödeme tarihinden
itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte ilgililerden tahsil edilir.”
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M ADDE 41- 5502 sayılı Kanunun eki (I) sayılı Cetvelin “ Yardımcı Hizmet Birimleri”
bölümüne “ Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı” ibaresi eklenmiştir.
M ADDE 42- 5502 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
yürürlükten kaldırılmıştır.
M ADDE 43- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun 28 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “ 55” ibaresi “ 50” ve
sekizinci fıkrasında yer alan “ malûl” ibaresi “ ağır engelli” şeklinde değiştirilmiştir.
M ADDE 44- 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“ Tablonun (10) numaralı sırasında belirtilen sigortalıların, fiili hizmet süresi zammından
yararlandırılacakları dönem içerisinde kalan; yıllık ücretli izin, sıhhi izin, hafta tatili, ulusal
bayram ve genel tatil günleri ile eğitim ve kurs sürelerinde fiilen çalışma ve söz konusu işlerin
risklerine maruz kalma şartı aranmaz.”
M ADDE 45- 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü
maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya
mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla
borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve
çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri,”
M ADDE 46- 5510 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin altıncı fıkrasına birinci
cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“ Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bursu ile Türkiye’ ye gelen yabancı
uyruklu öğrencilerin bildirimleri ise bu Başkanlık tarafından yapılır.”
M ADDE 47- 5510 sayılı Kanunun 63 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde
yer alan “ iki” ibaresi “ üç” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye üçüncü fıkrasından sonra
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“ 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Kanunun 56 ncı
maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentlerinde
sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713
sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için
gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malulleri ile bakmakla
yükümlü olduğu kişiler bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (3) ve (5) numaralı alt
bentlerinden muaftır.”
M ADDE 48- 5510 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendinin başına “Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamaları ve” ibaresi ile
birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“ Kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmet sunucuları ile Kurumla kısmi branş veya
sağlık hizmeti alım sözleşmesi imzalamış olan vakıf üniversitesi sağlık hizmeti sunucuları,
Kuruma bildirmiş oldukları hekimlerden sözleşme kapsamı branşlarda fiilen hizmet sunanlar
tarafından verilen sağlık hizmetlerini, Kurumca belirlenen istisnalar hariç olmak üzere ve
10

Kurum mevzuatına uygun olarak fatura edebilirler. Aksi takdirde, bu faturalara ait tutarlar
Kurumca karşılanmaz.”
M ADDE 49- 5510 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“ 63 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince sağlanan ve bir hastalığın
tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması nedeniyle yapılacak yardımcı üreme
yöntemi tedavisi dışındaki, yardımcı üreme yöntemi tedavisinde katılım payı ilk denemede
%30, ikinci denemede %25, üçüncü denemede %20 oranında uygulanır. Ancak katılım
payında dördüncü fıkra gereği uygulanan üst limit dikkate alınmaz.”
M ADDE 50- 5510 sayılı Kanunun 72 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“ Bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilenler hariç olmak üzere 63 üncü maddede
belirtilen komisyonlara iştirak edenler ile bilimsel ve akademik nitelikleri dikkate alınarak
Kurum tarafından bilimsel nitelikli komisyonlarda veya tıbbi inceleme, tıbbi değerlendirme,
tıbbi uygunluk onayı verme gibi iş ve işlemlerle ilgili yürütülen çalışmalarda; üniversitelerden
görevlendirilen öğretim üyelerine, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından
görevlendirilen tabip, diş tabibi ve eczacılara (6.500) gösterge rakamının memur aylık
katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere ödeme yapılır. Bu ödemenin
usul, esas ve miktarı ile diğer hususlar Kurum ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.”
M ADDE 51- 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin onuncu fıkrasının ikinci
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye onbirinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“ Ancak, 72 nci maddede belirtilen usullere göre bedelleri karşılanacak olan bu kapsamdaki
ürünler, garanti süresi kapsamında veya aynı amaca yönelik ürün talepleri Kurum tarafından
yayınlanan ürün listelerinden, yine Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara göre
karşılanır.”
“ Kurum, ödeme kapsamındaki sağlık hizmetleri ve/veya ürünleri listelerine girmek,
bu listelerde kalmak veya listelerde değişiklik yapmak için başvuruda bulunan ya da Kurumla
sözleşme yapmak için başvuran, gerçek veya tüzel kişilerden yıllık ücret ve/veya başvuru
ücreti alınması hususunda yetkilidir. Buna ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.
Kurum, sağlık hizmeti sunucuları ve/veya ürün sağlayıcılarından satın alacağı ürün ya
da sağlık hizmetleri ile ilgili olarak, ürün ve hizmetin kalitesi, standardı, niteliği veya
yeterliliği ile fatura denetimi konusunda kriterler koymaya, alternatif geri ödeme modelleri
oluşturmaya ve bu konularda tespitler ve denetimler yapmaya ve/veya yaptırmaya, buna bağlı
olarak hizmet alımı yapmaya yetkilidir. Sağlık hizmet sunucuları ve/veya ürün
sağlayıcılardan satın alınan/alınacak ürün ya da sağlık hizmetlerinin kalitesinin,
standardının, niteliğinin ve yeterliliğinin belirlenmesine Kurum ve Sağlık Bakanlığı
müştereken karar verir.”
M ADDE 52- 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“ Ancak, işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalıların
sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı 16 yaşından büyük sigortalılara ait günlük
kazanç alt sınırının üç katıdır.”
M ADDE 53- 5510 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.
11

“ g) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından bildirimi yapılan
yabancı uyruklu öğrenciler için bu Başkanlık,”
M ADDE 54- 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesine yirmibirinci fıkrasından sonra
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“ Sigortalılar ile tüzel kişilerin kasıt, kusur, hata veya yanıltıcı beyanından
kaynaklanmaması şartıyla, sigortalılarca ödenen prim ve prime ilişkin borcun noksan
tahakkuk ettirildiğinin Kurumca sonradan tespit edilmesi halinde tespit edilen fark prime
ilişkin borç aslına, tebliğ tarihinden itibaren 89 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre gecikme
cezası ve gecikme zammı uygulanır.”
M ADDE 55- 5510 sayılı Kanunun 97 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
“ altı ay” ibaresi “ oniki ay” şeklinde değiştirilmiştir.
M ADDE 56- 5510 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“ Kurum müfettişlerince yapılan inceleme veya soruşturma esnasında, telafisi güç
Kurum zararının oluşacağı kanaati olursa, en az üç müfettişten oluşan komisyonun uygun
görüşü ve Rehberlik ve Teftiş Başkanının onayıyla altı ayı geçmemek üzere, inceleme veya
soruşturma sonuçlanıncaya kadar sağlık hizmet sunucusunun Kurum nezdindeki muaccel
veya müeccel alacaklarının ödemesi durdurulabilir. Altı aylık süre içerisinde inceleme veya
soruşturma sonuçlanmaz ise durdurma kararı kendiliğinden kalkar ve bu tarihten itibaren
muaccel olan alacakları ödenmeye devam olunur. Altı aylık süre sonuna kadar ödemesi
durdurulan alacaklar ise inceleme veya soruşturma sonuçlanıncaya kadar ödenmez. Ancak,
sağlık hizmet sunucusunun Kurum nezdindeki muaccel olan alacaklarının her biri için, 6183
sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde sayılanlar kapsamında, teminat gösterilmesi durumunda
durdurma kararı bu kararı uygulayan Kurum ünitesi tarafından kaldırılır ve Kurum nezdindeki
alacakları ödenir.
Kurum tarafından sözleşmesi feshedilmiş sağlık hizmet sunucusunun feshinden doğan
Kurum alacakları tahsil edilmeden ve fesih süresi tamamlanmadan aynı sağlık hizmet
sunucusu ile sözleşme yapılmaz. Ancak, 5237 sayılı Kanunda belirtilen nitelikli dolandırıcılık
fiillerinin işlenmesi ile Kurum zararına sebep olunmuş ise aynı sağlık hizmet sunucusu ile
hiçbir şekilde sözleşme yapılmaz. Söz konusu sağlık hizmet sunucusunun devri halinde ise,
fesih süresinin tamamlanması ve fesihten kaynaklı borçlarının tamamının ödenmiş olması,
şirket ortakları ile yöneticilerinin aynı kişiler olmaması şartlarının birlikte gerçekleşmesi
durumunda devir alan ile sözleşme yapılabilir.”
M ADDE 57- 5510 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesine üçüncü fıkrasından sonra
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“ Bu madde uyarınca Kurum tarafından satın alınan taşınmazlar, kamu hizmetlerinde
kullanılmak veya gerektiğinde Hazineye ait diğer taşınmazlar gibi değerlendirilmek üzere
satın alınan bedel üzerinden Hazineye devredilebilir.”
M ADDE 58- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“ GEÇİCİ MADDE 53- 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında
genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu
maddenin yayımını takip eden aybaşından itibaren üç ay içerisinde gelir testine başvuran
kişilerin genel sağlık sigortası primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç
tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.
60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında re’ sen genel sağlık sigortası
tescili yapılmış olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gelir testi yaptırmış
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olmakla birlikte gelir düzeyleri asgari ücretin iki katından daha düşük olarak tespit edilmiş
olanların, bu tespit öncesinde genel sağlık sigortası primi ödenmemiş olan süreleri hakkında
da gelir testi sonucu bulunan tutarlar esas alınarak birinci fıkra hükümleri uygulanır. Ancak,
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödemiş oldukları genel sağlık sigortası primi ile
gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları geri iade edilmez.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.
Birinci fıkrada belirtilen üç aylık süreyi bir ay daha uzatmaya Bakanlar Kurulu
yetkilidir.
M ADDE 59- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 54- Mülga 4355 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve
Ticaret Borsaları Kanunu, mülga 5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birlikleri
Kanunu ve mülga 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununa göre; esnaf ve sanatkâr
siciline veya odasına ya da her ikisine birden kayıtları bulunmakla birlikte üye kayıtlarının
mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespit edilmesi üzerine, Kuruma kayıt ve tescili
yapılmakla birlikte, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık
süreleri geçersiz sayılarak iptal edilen sigortalılardan 22/3/1985 tarihinden sonraki sürelere ait
prim, gecikme zammı ve gecikme cezalarının 31/12/2013 tarihine kadar ödenmiş olması
şartıyla 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılıkları başlangıç
tarihinden itibaren geçerli sayılır.
4 üncü ve 7 nci maddeleri ile 2926 sayılı Kanunun 2 nci, 5 nci ve 9 uncu maddelerine
göre kayıt ve tescili yapılanların, sigortalılık tescil ve sürelerine esas tarımsal faaliyetleri ile
ilgili kurum ve kuruluş üye kayıtlarının mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespit edilmesi
üzerine sigortalılıkları geçersiz sayılarak iptal edilenlerin, tescillerinin yapıldığı tarihten
31/12/2010 tarihine kadar geçen sürelere ait prim, gecikme zammı ve gecikme cezalarının
31/12/2013 tarihine kadar ödenmiş olması şartıyla, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b)
bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılıkları başlangıç tarihinden itibaren
geçerli sayılır. Ancak, tevkifat kesintisine binaen geriye dönük yapılan tescillerden, tevkifatın
yapıldığı tarihte ziraat odası kaydı bulunmayan, daha sonra geriye dönük tesis edilen kayıtlar
geçerli kabul edilmez.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra birinci ve ikinci fıkralar uyarınca hizmet
iptali yapılmaz.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.
M ADDE 60- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 55- 506 sayılı Kanun ve bu Kanun kapsamından çıkarılan
işyerlerine ilişkin olup işyerine ait borcun tamamının ödeme süresi 31/12/2013 veya önceki
bir tarihe ilişkin olduğu halde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal
güvenlik destek primi ve idari para cezası ile özel kanunlardaki hükme istinaden Kurumca
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve
damga vergisi borçlarından borç türü bazında borç asılları toplamı yüz Türk Lirasını aşmayan
asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı gecikme cezası, gecikme
zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.
M ADDE 61- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 56- Geçici 44 üncü veya geçici 51 inci madde kapsamında
bulunanlardan öngörülen süre içinde başvuru hakkını kullanmamış olanlar, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Kuruma başvurmaları hâlinde, geçici 44 üncü madde
hükümlerinden yararlandırılır.
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Geçici 4 üncü maddenin onyedinci fıkrası uyarınca borçlandırılarak borcun tamamını
veya bir kısmını ödeyenlerin ödemiş oldukları tutarların iadesini istemeleri halinde, geçici 44
üncü madde kapsamında hesaplanan emeklilik keseneği ve kurum karşılığı tutarlarının halen
çalıştıkları veya kamu görevlisi olarak en son çalışmış oldukları kamu idarelerine
bildirilmesini takip eden altı ay içerisinde Kuruma defaten ödenmesi, bu süre içinde
ödenmezse gecikme zammı ile birlikte ödenmesi halinde daha önce yatırmış oldukları
tutarların kamu idaresince yatırılan kısmı kendilerine faizsiz olarak iade edilir.
Geçici 4 üncü maddenin onyedinci fıkrası, geçici 44 üncü maddesi, geçici 51 inci
maddesi ve bu madde kapsamında borçlandırılmak suretiyle hizmet olarak alınan süreler ile
söz konusu maddeler kapsamında belirtilen sürelerde diğer sigortalılık statülerine tabi olarak
uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenen sürelerin tamamı memuriyette geçmiş kabul
edilerek kazanılmış hak aylıklarının tespitinde değerlendirilir.
M ADDE 62 - 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 57- 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında ve 9 uncu maddenin birinci
fıkrasının (b) bendinde belirtilenler için 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen
yükümlülükler ile 11 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülüklerden bu
maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içerisinde yerine getirilmiş olanlar, kanuni
süresinde yerine getirilmiş sayılır ve idari para cezası uygulanmaz. Bu yükümlülükler için
daha önce uygulanan idari para cezaları, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin
edilir, ancak tahsil edilmiş tutarlar red ve iade veya mahsup edilmez.
5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamındaki sigortalılar hakkında bu
Kanun gereğince verilmesi gereken bildirge ve belgeler, bu maddenin yürürlük tarihinden
itibaren altı ay içerisinde verilmesi halinde kanuni süresinde verilmiş sayılır. Bu
yükümlülükler için daha önce uygulanan idari para cezaları, kesinleşip kesinleşmediğine
bakılmaksızın terkin edilir, ancak tahsil edilmiş tutarlar red ve iade veya mahsup edilmez.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.
M ADDE 63- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 58- Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında 18/11/2005 tarihinden
1/10/2008 tarihine kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C)
fıkrası kapsamında istihdam edilen geçici personele ödenmiş olan fazla çalışma ücretleri
prime esas kazancın hesabında dikkate alınmaz. Bu maddenin uygulamasında 102 nci
maddeye göre tahakkuk ettirilip tahsilatı gerçekleştirilen tutarlar iade ve mahsup edilmez.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.
M ADDE 64- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 59- 13/5/2014 tarihinde Manisa İlinin Soma İlçesinde meydana
gelen maden kazası sonucunda ölen sigortalının; Kuruma olan her türlü borçları terkin edilir
ve hak sahiplerine 32 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen şartlar
aranmaksızın bu Kanun hükümlerine göre aylık bağlanır. Bu Kanunda öngörülen primlerin
eksik olan kısmı Maliye Bakanlığınca Kuruma ödenir.
Ölen sigortalının anne ve babasına gelir ve aylık bağlanmasında, 34 üncü maddenin
birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin
asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve
aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartları aranmaz.
3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi hükmü bu
M adde kapsamına girenler hakkında ayrıca uygulanır.
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Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığınca
müştereken tespit edilir.”
M ADDE 65- 30/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 7 nci
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“ 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
ile diğer sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi
çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, dava
açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edilmesi zorunludur. Diğer kanunlarda
öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla yapılan müracaata altmış gün içinde Kurumca cevap
verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Kuruma karşı dava açılabilmesi için, taleplerin
reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması şarttır. Kuruma başvuruda geçirilecek süre
zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.
Hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talebi
ile işveren aleyhine açılan davalarda, dava Kuruma re’ sen ihbar edilir. İhbar üzerine davaya
davalı yanında fer’ i müdahil olarak katılan Kurum, yanında katıldığı taraf başvurmasa dahi
kanun yoluna başvurabilir. Kurum, yargılama sonucu verilecek kararı kesinleştikten sonra
uygulamakla yükümlüdür.”
M ADDE 66- 17/2/2010 tarihli ve 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği
Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendine “ Müsteşarlık Müşavirleri:” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
cümle eklenmiş ve aynı bentte yer alan “ Terörle” ibaresi “ Ayrıca; terörle” şeklinde
değiştirilmiştir.
“ Müsteşarlıkta sayısı beşi geçmemek üzere Müsteşarlık Müşaviri çalıştırılabilir.”
M ADDE 67- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;
a) 152 nci maddesinin “ II- Tazminatlar” kısmının “ A) Özel Hizmet Tazminatı”
bölümüne aşağıdaki bent eklenmiştir.
“ n) Türkiye İş Kurumu iş ve meslek danışmanları için %150 sine,”
b) Eki (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “ 2. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili
Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında” bölümüne “ Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat
ve Emlak Daire Başkanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim,
Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı,” ibaresi ve “ 5. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili
Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında” bölümüne “ Sosyal Güvenlik İl Müdürü,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme
Merkezi Başkan Yardımcısı,” ibaresi eklenmiştir.
M ADDE 68- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet M emurları Kanununun ek 33
üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine ‘ağız ve diş sağlığı merkezleri’
ibaresinden sonra gelmek üzere ‘, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri’
ibaresi, üçüncü cümlesine ‘ayda’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘aile sağlığı ve toplum
sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde’ ibaresi eklenmiştir.
M ADDE 69- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II)
sayılı Cetvelin 8 inci sırasına “ Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Proje Grup Başkanı,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme
Merkezi Başkanı,” ibaresi eklenmiştir.
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M ADDE 70- (1) Ekli (1), (2) ve (3) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sosyal Güvenlik Kurumu,
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı ve M illi Eğitim Bakanlığına ait bölümlerine
eklenmiştir.
(2) Ekli (3) sayılı listede yer alan öğretmen unvanlı kadrolardan 35.000 adedi ile
Bakanlığa ait diğer hizmet sınıfları kadrolarından 1.000 adedine, 190 sayılı Genel Kadro
ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesi ve 20/12/2013
tarihli ve 6512 sayılı 2014 yılı M erkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında yapılan
atamaların dışında 31/12/2014 tarihine kadar atama yapılır.”
M ADDE 71- (1) M aliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen;
a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;
1) 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan
vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara
bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2013 takvim yılına ilişkin
gelir vergisi ikinci taksiti hariç),
2) 2014 yılına ilişkin olarak 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk
eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2014
yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),
3) 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi
aslına bağlı olmayan vergi cezalarından,
b) 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı
Askerlik Kanunu, mülga 11/2/1950 tarihli ve 5539 sayılı Karayolları Genel M üdürlüğü
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı M illetvekili
Seçimi Kanunu, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 18/1/1984
tarihli ve 2972 sayılı M ahalli İ dareler ile M ahalle M uhtarlıkları ve İ htiyar Heyetleri
Seçimi Hakkında Kanun, 23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin
Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu
Taşıma Kanunu, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 25/6/2010
tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel M üdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun gereğince verilen idari para cezalarından,
c) Yukarıdaki bentler dışında kalan ve M aliye Bakanlığına bağlı tahsil
dairelerince 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun kapsamında takip edilen; adli ve idari para cezaları ile mülga 7/3/1954 tarihli ve
6326 sayılı Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi ve Devlet hakkı, 30/5/2013
tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi, mülga
22/6/1956 tarihli ve 6747 sayılı Şeker Kanununa istinaden alınan şeker fiyat farkı,
mülga 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı M illi Korunma Suçlarının Affına, M illi Korunma
Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İ hdasına Dair
Kanuna istinaden alınan akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı, 4/6/1985
tarihli ve 3213 sayılı M aden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare payı
ile madencilik fonu, mülga 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik M üsteşarlığının
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ve 26/9/2011 tarihli ve
655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve
römorkörcülük hizmet payları hariç olmak üzere, asli ve fer’i amme alacaklarından
(28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun kapsamında olup tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan amme
alacakları dâhil),
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kesinleşmiş olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde
ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların ödenmemiş
kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi
fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ -ÜFE aylık
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i
alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine Yİ -ÜFE aylık değişim oranları esas
alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi
şartıyla alacak asıllarına bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i
amme alacakları ve aslı bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olanlar dâhil
olmak üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme
zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir. Bu hüküm kapsamında aslı bu Kanunun
yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olması nedeniyle tahsilinden vazgeçilen vergi
cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamları için bu madde kapsamında başvuru şartı
aranmaz.
(2) Birinci fıkra kapsamına giren ve vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da
ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan
vergi cezaları ile iştirak, teşvik ve yardım fiilleri nedeniyle kesilmiş olan vergi
cezalarının % 50’si ve bu tutara gecikme zammı yerine, bu Kanunun yayımlandığı
tarihe kadar Yİ -ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın;
ödenmemiş alacağın sadece gecikme zammından ibaret olması halinde gecikme zammı
yerine Yİ -ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede
belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan % 50’sinin ve bu
cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
(3) Bu maddede geçen, Yİ -ÜFE aylık değişim oranları tabiri, Türkiye İ statistik
Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları
endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları
endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurtiçi üretici fiyat
endeksi (Yİ -ÜFE) aylık değişim oranlarını, vergi tabiri, 213 sayılı Kanun kapsamına
giren vergi, resim, harç ve fon payı ile eğitime katkı payını, beyanname tabiri, vergi
tarhına esas olan beyanname ve bildirimleri ifade eder. Bu madde hükümlerine göre
ödenecek alacaklara bu Kanunun yayımlandığı ay için uygulanması gereken Yİ -ÜFE
aylık değişim oranı olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten bir önceki ay için
belirlenen Yİ -ÜFE aylık değişim oranı esas alınır.
(4) İ htirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler
hakkında bu maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.
(5) Bu madde kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi ve bu vergiye
bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ait olduğu taşıt için, bu
madde hükümlerinin ihlal edilmemiş olması koşuluyla bu maddede belirtilen ödeme
süresi sonuna kadar 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı M otorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun
13 üncü maddesinin (d) fıkrası hükmü uygulanmaz.
(6) Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen
şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun
yollarına başvurmamaları şarttır. Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine
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verilir ve bu dilekçelerin tahsil dairelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği
tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir. M aliye Bakanlığına bağlı tahsil
dairelerince tahsili gerektiği halde tahakkuku diğer kamu idarelerince yapılan
alacaklara ilişkin ilgili kamu idaresi aleyhine açılmış davalardan vazgeçme
dilekçelerinin verileceği idari mercii belirlemeye M aliye Bakanlığı yetkilidir. Bu madde
hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan
vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihten
sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz ve bu kararlar ile hükmedilmiş
yargılama giderleri ve vekâlet ücreti bulunması halinde bunlar talep edilemez. Birinci
fıkra gereğince başvuru şartı aranılmaksızın tahsilinden vazgeçilen asla bağlı vergi
cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarına ilişkin açılmış davalarla ilgili olarak bu
Kanunun yayımlandığı tarihten sonra mahkemelerce karar verilmez, verilmiş olan
kararlar uyarınca işlem yapılmaz ve hükmedilmiş olan yargılama giderleri ve vekâlet
ücreti bulunması halinde bunlar talep edilemez.
(7) M aliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan amme
alacaklarından yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar
(stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için bu madde
hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince
bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergileri çok
zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla
vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde belirtilen madde hükümlerine
göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler. İ l
özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz
kuruluşlar hakkında bu hüküm uygulanmaz.
(8) Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların maddede
öngörülen şartların yanı sıra bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna
kadar başvuruda bulunmaları ve madde kapsamında ödenecek tutarları, ilk taksiti bu
Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık
dönemler halinde azami onsekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır. Bu Kanuna göre
ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre
tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.
(9) Bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarın;
a) İ lk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara bu
Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz
uygulanmaz.
b) Taksitle ödenmek istenmesi halinde borçluların başvuru sırasında altı, dokuz,
oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır.
Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.
c) Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili fıkralara göre belirlenen tutar;
1) Altı eşit taksit için (1,05),
2) Dokuz eşit taksit için (1,07),
3) Oniki eşit taksit için (1,10),
4) Onsekiz eşit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer
aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu madde hükümlerinden
yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun
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ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması
halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.
(10) a)Bu maddeye göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki
veya daha az (2014 takvim yılı için bir) taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik
ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen
ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine
göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte
ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır. Süresinde ödenmeyen veya
eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden
fazla (2014 takvim yılı için birden fazla) taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik
ödenmesi halinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm
alacaklı tahsil daireleri açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.
b) Bu maddenin yedinci fıkrasında vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların
veya taksit tutarının % 10’unu aşmamak şartıyla 5 Türk Lirasına (bu tutar dâhil) kadar
yapılmış eksik ödemeler için bu madde hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.
c) Bu madde kapsamına giren alacakların maddede belirtilen şekilde tamamen
ödenmemiş olması halinde, bu maddenin yedinci fıkrası hükümleri saklı kalmak
kaydıyla borçlular ödedikleri tutarlar kadar bu madde hükümlerinden yararlanırlar.
(11) Bu madde kapsamında ödenecek olan alacakların 6183 sayılı Kanunun 41
inci maddesine göre kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi uygun görüldüğü
takdirde, ödemeye aracılık yapan bankalarca, kart kullanıcılarına kredi kartı işlemine
konu borç tutarının, taksitler halinde yansıtılması ve taksit ödeme aylarında hesaplarına
borç kaydedilmesi koşuluyla, bu ödemeler için ödeme tarihi olarak kredi kartının
kullanıldığı gün esas alınır ve borçluya tahsilatın yapıldığını gösterir makbuz verilir. Bu
şekilde tahsil edilen tutarların bankalarca Hazine hesaplarına aktarılmasına ilişkin 6183
sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirlenen süre, taksit aylarının son gününü izleyen
günden itibaren hesaplanır. Taksitlerin kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi bu
madde hükmüne göre katsayı uygulanmasına engel teşkil etmez.
(12) M aliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme
alacaklarına uygulanmak üzere, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için başvuruda
bulunan ve ödenecek tutarları ilgili vergi mevzuatı gereği iade alacağından kendi
borçlarına mahsuben ödemek isteyen borçluların, bu taleplerinin yerine getirilebilmesi
için başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri
tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri şarttır. Bu takdirde, ilgili mevzuatın borçlunun
mahsup talebine esas aldığı tarih itibarıyla bu Kanuna göre ödenecek tutara mahsup
işlemleri yapılır, mahsup talebine konu tutardan daha az tutarda mahsubun yapılması
halinde, mahsuben ödeme suretiyle tahsil edilemeyen tutar için borçluya bildirimde
bulunularak eksik ödenen bu tutarın bir ay içerisinde ödenmesi istenilir. Bu süre
içerisinde eksik ödenen tutarın, ödenmesi gerektiği tarihten ödendiği tarihe kadar
gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen
gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde
eksik ödenen tutar için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.
(13) a) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması
İ le Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre
bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar hariç
olmak üzere, bu madde kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yayımlandığı
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tarihten önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil
şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular,
talep etmeleri halinde bu madde hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil
şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu
şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için
sadece ilgili kanunun öngördüğü faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde
ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu madde hükümleri
uygulanır.
b) Bu maddeden yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, maddede yer alan
hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanunun yayımlandığı tarihten sonraki süreler için
faiz, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i amme alacağı hesaplanmaz.
c) Bu maddeye göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler
yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir.
d) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddesi ile
10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi
kapsamında uzlaşılan alacaklar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.
(14) a) 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi
ve Kontrolü Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 30/3/2005 tarihli ve
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesine göre verilen idari para cezaları
hariç olmak üzere, 31/12/2013 tarihinden (bu tarih dâhil) önce idari yaptırım kararı
verildiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş olan
ve genel bütçeye gelir kaydı gereken ve her bir kabahat için 120 Türk Lirasının (bu
tutar dâhil) altında kalan idari para cezaları tebliğ edilmez, tebliğ edilmiş olanların ve
bunlara bağlı fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu bent kapsamına giren ve mülga
5539 sayılı Kanun ile 6001 sayılı Kanun gereğince verilen idari para cezası ile birlikte
ilgilisine tebliği gereken ve tutarı 12 Türk Lirası ve altında kalan geçiş ücretleri için de
bu bent hükmü uygulanır.
b) M aliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi
31/12/2007 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu halde bu Kanunun yayımlandığı
tarih itibarıyla ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren her bir alacağın
türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 50 Türk Lirasını
aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı fer’i alacakların,
aslı ödenmiş fer’i alacaklardan tutarı 100 Türk Lirasını aşmayanların tahsilinden
vazgeçilir.
(15) Bu madde kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımlandığı
tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar, bu madde kapsamında tahsil edilen tutarlar ile
bu maddenin on üçüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında yapılan tecile ilişkin olarak
6183 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca ödenen faizlerin bu Kanun
hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılmaz.
(16) a) Emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları,
gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz
kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammından,
b) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su
abonelerinden olan su kullanımından kaynaklanan alacakları ile bunlara bağlı fer’i
(sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacaklarından,
c) 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İ stanbul Su ve Kanalizasyon İ daresi Genel
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M üdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir
belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu
alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen
her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacaklarından,
vadesi 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu halde kesinleşmiş olup
bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan alacaklar hakkında bu
madde hükmü uygulanır.
(17) Bakanlar Kurulu, bu maddede öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme
sürelerini bir aya kadar, yabancı ülkelerde de faaliyette bulunan vergi mükelleflerinden,
Ekonomi Bakanlığı tarafından olağanüstü politik riskin gerçekleştiği tespit edilen
ülkede faaliyette bulunan ve bu ülkedeki faaliyetleri nedeniyle durumları 213 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre mücbir sebep hali kabul edilenlerin, bu Kanun
kapsamında alacakları yapılandırılan alacaklı idarelere mücbir sebep hallerinin devam
ettiği süre içinde ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süreleri ile 213 sayılı Kanunun 15
inci maddesine göre doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki
dairelere (alacaklı idarelere) doğal afetin vukuu tarihinden itibaren ödenmesi gereken
taksitlerin ödeme süreleri, mücbir sebep halinin bitim tarihini takip eden aydan
başlamak üzere topluca veya ayrı ayrı bir yıla kadar uzatmaya yetkilidir.
(18) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye M aliye
Bakanlığı yetkilidir.”
M ADDE 72- (1) Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu
ve ortaklardan alacaklar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2013
tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde
bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri
dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı
bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak
tutarlarını bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi
dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler.
b) (a) bendi kapsamında beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında
hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir.
c) Bu fıkra kapsamında ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden
mahsup edilmez; beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının
tespitinde gider olarak kabul edilmez. Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle
ilave bir tarhiyat yapılmaz. Bu fıkra kapsamında beyanda bulunan kurumlar vergisi
mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2014 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme
gerektiği takdirde, düzeltme işlemleri bu fıkrada öngörülen beyanname verme süresi
içinde yapılır ve düzeltme işlemleri nedeniyle herhangi bir ceza veya faiz aranmaz.
(2) M aliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak yılı içerisinde
ödenmesi gereken vergilerin ödeme sürelerinde değişiklik yapmaya, 213 sayılı Kanun
hükümlerine göre bildirimde bulunma zorunluluğu getirmeye ve uygulamaya ilişkin
diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
M ADDE 73- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİ Cİ M ADDE 66- 2015 mali yılı sonuna kadar, Yükseköğretim kurumları
bütçelerinin “01- Genel Kamu Hizmetleri” fonksiyonunda öz gelir karşılığı
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ödenekleştirilen tutarlardan ilgili ekonomik kodlara aktarma yapılmak suretiyle, tıp
fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi döner sermaye birimlerinin
bütçesine ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz alımlarına ilişkin muaccel borçlarının
ödenmesi amacıyla aktarma yapılabilir. Söz konusu tutar, 17/9/2004 tarihli ve 5234
sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca ödenecek hazine payı ile bu Kanunun 58
inci maddesi uyarınca ayrılacak payların ve yapılacak ek ödemenin hesabında dikkate
alınmaz. Bu maddenin uygulanması ile ilgili sınırlamalar getirmeye, usul ve esaslar
belirlemeye M aliye Bakanlığı yetkilidir.”
M ADDE 74- 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
ile Odalar ve Borsalar Kanununun 58 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Kurulun bütçesi, kurucu kuruluşların Kurul yönetim kurulu tarafından
belirlenen yıllık üyelik aidatlarından, iş konseyi üyelik aidatlarından, Birliğin ve
Türkiye İ hracatçılar M eclisinin ödeyeceği katkı payı ve diğer gelirlerden oluşur. Kurul
bütçesini Birlik denetler.”
M ADDE 75- 5174 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİ Cİ M ADDE 18 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenmesi
gerektiği halde ödenmemiş olan, bu Kanun hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara
olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve
borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının
ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi
fer’i alacaklar yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Yİ -ÜFE aylık değişim
oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; birinci taksiti bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı üçer aylık dönemler halinde
sekiz eşit taksitte ödemeleri halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı gibi fer’i alacakların ve borç asıllarının bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ise ödenmiş borç asıllarına
isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden
vazgeçilir.
Ödenmesi gereken toplam tutarın birinci taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi
halinde, ödenmesi gereken tutardan % 10 oranında indirim yapılır.
Bu madde hükmünden yararlanılabilmesi için bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurmaları şarttır. M adde
kapsamında ödenmesi gereken tutarların maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen
veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil
edilir.
Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen
şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan
vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu kapsamda tamamı ödenen
alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı
olarak talep edilmez.
Bu maddede geçen, Yİ -ÜFE aylık değişim oranları tabiri, Türkiye İ statistik
Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları
endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları
endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurtiçi üretici fiyat
endeksi (Yİ -ÜFE) aylık değişim oranlarını ifade eder. Bu madde hükümlerine göre
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ödenecek alacaklara bu Kanunun yayımlandığı ay için uygulanması gereken Yİ -ÜFE
aylık değişim oranı olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten bir önceki ay için
belirlenen Yİ -ÜFE aylık değişim oranı esas alınır.”
M ADDE 76- 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar M eslek
Kuruluşları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİ Cİ M ADDE 13 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenmesi
gerektiği halde ödenmemiş olan, bu Kanun hükümlerine göre esnaf ve sanatkârların
üyesi oldukları odalara aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları
federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona olan katılma payı borçları
asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı gibi fer’i alacaklar yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Yİ -ÜFE
aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; birinci taksiti bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı üçer aylık
dönemler halinde sekiz eşit taksitte ödemeleri halinde, bu alacaklara uygulanan faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların ve borç asıllarının bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ise
ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i
alacakların tahsilinden vazgeçilir.
Ödenmesi gereken toplam tutarın birinci taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi
halinde, ödenmesi gereken tutardan % 10 oranında indirim yapılır.
Bu madde hükmünden yararlanılabilmesi için bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurmaları şarttır. M adde
kapsamında ödenmesi gereken tutarların maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen
veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil
edilir.
Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen
şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan
vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu kapsamda tamamı ödenen
alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı
olarak talep edilmez.
Bu maddede geçen, Yİ -ÜFE aylık değişim oranları tabiri, Türkiye İ statistik
Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları
endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları
endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurtiçi üretici fiyat
endeksi (Yİ -ÜFE) aylık değişim oranlarını ifade eder. Bu madde hükümlerine göre
ödenecek alacaklara bu Kanunun yayımlandığı ay için uygulanması gereken Yİ -ÜFE
aylık değişim oranı olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten bir önceki ay için
belirlenen Yİ -ÜFE aylık değişim oranı esas alınır.”
M ADDE 77- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.
“GEÇİ Cİ M ADDE 60- 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup bu maddenin
yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;
a) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri
kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, sigorta primi, emeklilik keseneği
ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
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b) Bu maddeye göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre
ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası
primi,
c) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen
damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,
ç) 30/4/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile
ihale konusu işlere ilişkin olup bu maddenin yayımlandığı tarihten önce Kurumca resen
tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde bu maddenin yayımlandığı tarih
itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan
ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı
üzerinden hesaplanan sigorta primi,
d) Bu Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel
sağlık sigortalısı olanların genel sağlık sigortası primi,
asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu maddenin
yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ -ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu
alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının
tahsilinden vazgeçilir.
(2) 30/4/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup bu
M addenin yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %
50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu maddenin yayımlandığı
tarihe kadar geçen süre için Yİ -ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde idari para cezası
asıllarının kalan % 50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme
zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
(3) Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;
a) Bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen ay başından itibaren; birinci
fıkranın (d) bendinde belirtilen borçlular dört ay içerisinde, diğer bentlerde belirtilen
borçlular ise üç ay içerisinde Kuruma başvuruda bulunmaları,
b) İ lk taksiti bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen ay başından itibaren;
birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen borçlular beş ay içerisinde, diğer bentlerde
belirtilenler ise dört ay içerisinde, diğer taksitlerini ise ikişer aylık dönemler halinde
azami onsekiz eşit taksitte ödemeleri gerekir.
(4) a) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki
sigortalılık statüsü ile 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki
sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu hariç diğer borçların bu madde
hükümlerine göre hesaplanan tutarının ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen
ödenmesi halinde, bu tutara bu maddenin yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar
geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki
sigortalılık statüsü ile 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki
sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu aslının ilk taksit ödeme süresi
içerisinde tamamen ödenmesi halinde ödeme tarihine kadar sosyal güvenlik mevzuatına
göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmez.
b) Bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarın taksitle ödenmek istenmesi
halinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla, borçluların başvuru
sırasında altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih
etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.
c) Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;
1) Altı eşit taksit için (1,05),
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2) Dokuz eşit taksit için (1,07),
3) Oniki eşit taksit için (1,10),
4) Onsekiz eşit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer
aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu madde hükümlerinden
yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun
ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması
halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.
(5) Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve
hesabına bağımsız çalışanlardan mülga 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve
Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve mülga
17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal
Sigortalar Kanununa göre tescilleri yapıldığı halde prim borçları nedeniyle daha önceki
ilgili kanunları uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan bu maddenin
yayımlandığı tarih itibarıyla ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri, bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren üç ay içerisinde
Kuruma müracaat ederek, durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim
tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek sosyal güvenlik
mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanmasını talep edebilirler. Hesaplanan borç
aslının tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde durdurulan süreler
sigortalılık süresi olarak değerlendirilir ve sosyal güvenlik mevzuatına göre ödeme
tarihine kadar hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmez. Hesaplanan
borç aslının tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi halinde ihya işlemi
geçerli sayılmaz ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin bu madde
kapsamı haricinde başkaca prim borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade
edilir.
(6) Borçlular, borç türü bazında taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme
yükümlülüklerini bir takvim yılında iki defadan fazla yerine getirmemeleri veya eksik
yerine getirmeleri ya da bir takvim yılında iki defaya kadar ödenmeyen veya eksik
ödenen taksit tutarlarını en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikilen her ay
için ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı
oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödememeleri halinde kalan
taksitlerini bu madde hükümleri doğrultusunda ödeme hakkını kaybederler. Süresi
dışında ödenen taksit tutarları bu madde kapsamında ihlal nedeni sayılmaz.
(7) Taksit tutarının % 10’unu aşmamak şartıyla 5 Türk Lirasına (bu tutar dâhil)
kadar yapılmış eksik ödemeler için bu madde hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.
(8) Ödeme hakkının kaybedilmiş olması halinde, borçlular ödedikleri tutar kadar
bu madde hükmünden yararlandırılırlar.
(9) Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, bu maddelerde
belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve
kanun yollarına başvurmamaları şarttır.
(10) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu madde kapsamına giren
borçlar nedeniyle, taşınır ve taşınmaz mallara konulan hacizler ile alınan teminatlar
yapılan ödemeler nispetinde, üçüncü şahıslar nezdindeki hak ve alacaklarla ilgili
hacizler ise ilk taksitin ödenmesinden sonra tümüyle kaldırılır.
(11) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması
İ le Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre
bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar hariç
olmak üzere, bu madde kapsamına giren alacakların, bu maddenin yayımlandığı
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tarihten önce bu madde kapsamına giren borçlan 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi
gereğince tecil ve taksitlendirilmiş olup, tecil ve taksitlendirme işlemi bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam eden borçlularca, tecil ve taksitlendirme süresi
içinde ödenmiş tutarların Kurumun ilgili mevzuatı uyarınca mahsup edilmesinin yazılı
olarak talep edilmesi halinde, daha önce ödemiş oldukları tutarlar, sosyal güvenlik
mevzuatının ilgili hükümlerine göre mahsup edildikten sonra birinci fıkra kapsamına
giren kalan borçları bu maddeye göre peşin veya taksitler halinde ödenir.
(12) 6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre sosyal güvenlik destek primi
borçlarını yapılandıran ve yapılandırma işlemi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih
itibariyle devam eden borçlularca, yapılandırma süresi içinde ödenmiş tutarların
Kurumun ilgili mevzuatı uyarınca mahsup edilmesinin yazılı olarak talep edilmesi
halinde, daha önce ödenen tutarlar, sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre
mahsup edildikten sonra kalan borçları bu maddeye göre peşin veya taksitler halinde
ödenir.
(13) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki
sigortalılar ile 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık
sigortalısı olanlar, bu madde kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları halinde,
yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının
bulunmaması veya altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla
birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup
ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve bu maddeye göre yapılandırılan
borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya
başlatılır.
(14) Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan
borçluların taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum
olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri
halinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan
taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.
(15) Bu madde kapsamına giren alacaklara karşılık bu maddenin yayımlandığı
tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarların bu madde hükümlerine dayanılarak red ve
iadesi yapılmaz.
(16) Bu maddede geçen Yİ -ÜFE aylık değişim oranları tabiri, Türkiye İ statistik
Kurumunun her ay belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi
(TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi
(ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurtiçi üretici fiyat endeksi
(Yİ -ÜFE) aylık değişim oranlarını ifade eder. Bu madde hükümlerine göre ödenecek
alacaklara bu maddenin yayımlandığı ay için uygulanması gereken Yİ -ÜFE aylık
değişim oranı olarak, bu maddenin yayımlandığı tarihten bir önceki ay için belirlenen
Yİ -ÜFE aylık değişim oranı esas alınır.
(17) Bakanlar Kurulu, bu maddede öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme
sürelerini bir aya kadar uzatmaya yetkilidir.
(18) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Sosyal
Güvenlik Kurumu yetkilidir.”
M ADDE 78 - 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş M uhtaç, Güçsüz
ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici
madde eklenmiştir.
“GEÇİ Cİ M ADDE 4- Bu Kanun kapsamındaki kişilere bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihe kadar yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan
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ceza ve faizler terkin edilmiştir. İ lgililer hakkında herhangi bir adli, idari ve icrai
takibat yapılmaz. Yersiz ödemeler kapsamında maddenin yürürlüğe girmesinden önce
idare tarafından yapılan tahsilatlar, ilgililerine iade edilmez.”
M ADDE 79- 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 33
üncü maddesinin yedinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "832 sayılı Sayıştay
Kanunu hükümlerine" ibaresi, “832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine ve 4/7/2001
tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenen kısıtlamalara”
şeklinde değiştirilmiştir.
M ADDE 80- 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü
maddesinin (g) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, geçici 4 üncü maddesi yürürlükten
kaldırılmıştır.
“g. M emuriyet mahalli: M emur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya
ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan
mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu
şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü,
büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla
memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye
sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile
belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin
devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip
gelinebilen yerleri,”
M ADDE 81- 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 182 nci
maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “kesinleşerek” ibaresi “Resmi
Gazete’de yayımlanarak” şeklinde, dördüncü cümlesinde yer alan “onaylanmış
sayılarak” ibaresi “Resmî Gazete’de yayımlanarak” şeklinde değiştirilmiş; üçüncü
cümlesindeki “Ancak” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
“Ancak, yönetmelikle veya diğer bir düzenleyici işlemle avukatlık stajına
kabulde, staj döneminde ve avukatlık mesleğine kabulde sınav veya benzeri bir rejim
öngörülemez.”
M ADDE 82 - 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İ dari Yargılama Usulü Kanununun
28 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümleleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, görevden alma, göreve son
verme, naklen veya vekâleten atama, yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği
işlemleriyle ilgili olarak verilen iptal ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme
kararlarının gereği iki yıl içinde; ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka
bir kadroya atanması suretiyle yerine getirilir.
“Kamu görevlileri hakkında yapılan bu tür idari tasarruflar; telafisi güç veya imkansız
zararlar doğurmaz.”
“Kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, görevden alma, göreve son verme,
naklen veya vekâleten atama, yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleriyle
ilgili olarak verilen iptal ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararlarının
gereğini yerine getirmeyen kamu görevlisi hakkında ceza soruşturması ve kovuşturması
yapılamaz; ancak disiplin hükümleri saklıdır.”
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M ADDE 83- 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu
Gelirleri Kanununun 3 üncü maddesinin başlığı “Cihazların imalat ve ithalatı” şeklinde
ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal edenler satıştan önce;
ithal edenler ise serbest dolaşıma girişinde bandrol veya etiket almaya mecburdur.”
M ADDE 84- 3093 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“b) Bu maddenin (g) bendi kapsamı dışında kalan bandrol ücretleri; Gümrük
idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı
olarak tahsil olunur ve yapılan aylık tahsilat toplamı en geç takip eden ayın on beşinci
gününe kadar Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirilir. Bu ücretlerin
tahsiline, iadesine, teminata bağlanmasına ve tahsil edilen ücretlerin Türkiye RadyoTelevizyon Kurumuna aktarılmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu arasında müştereken belirlenir.”
“e) Kurum, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre tahsili öngörülen alacakları açısından uygulanmak üzere anılan
Kanunun M aliye Bakanlığı, tahsil dairesi ve diğer makam, merci ve komisyonlara
verdiği yetkileri kullanır. Kurum, merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerini tahsil
dairesi sıfatıyla görevlendirebilir, tahsil dairelerinin yetki mahallini il sınırları ile bağlı
olmaksızın tayin edebilir, borçlu ya da mallarının başka mahallerde bulunması halinde
takibe yetkili tahsil dairesi olarak görevlendirilecek birimlerini belirleyebilir.
f) Kurum, bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken bandrol ücreti ve enerji payı
ile ilgili olarak firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi ve belge
talebinde bulunabilir, ilgililere bandrole tabi cihazların kullanımına veya satışına izin
verilmeden veya gümrük işlemlerinden önce bandrol yükümlülüğüne ilişkin olarak
Kurumdan alınacak olan belgenin ibraz zorunluluğunu getirebilir, bu yükümlülüklere
uymayanlar ile istenilen bilgileri vermeyenler hakkında Genel M üdürlük tarafından
5.000 Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Verilen idari para cezaları tebliğ
edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenir ve Kurum bütçesine gelir kaydedilir. Bu
cezalar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır. Ödeme süresi
içinde ödenmeyen idari para cezaları hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanuna göre işlem yapılır. Bu maddeye göre kesilecek idari para
cezalarına karşı, ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren, bir ay içerisinde yetkili idare
mahkemesinde dava açılabilir.
g) Bandrol ücretlerine ilişkin ödemeleri bu maddenin (a) bendinde belirtilen
sürenin sonunda yapmak isteyen imalatçı ya da ithalatçı firmalara bandroller
teminat mektubu karşılığı verilir.”
M ADDE 85 – 24/11/1994 tarihli ve 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları
Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİ Cİ M ADDE 26- Bu M addenin yayımı tarihi itibarıyla devir ve teslim
işlemlerinin tamamlanmasının üzerinden beş yıl geçmiş olan özelleştirmeler hakkında
verilmiş olan yargı kararları ile ilgili olarak sözleşmelerinde belirtilen haller dışında bu
kuruluşların geri alınması yönünde herhangi bir işlem tesis edilmez.”
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M ADDE 86- 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 218 inci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “demirbaş eşya ile telefon ve diğer teknik
donanımlarını” ibaresi “telefon ve büro eşyasını” şeklinde değiştirilmiş; 218/A
maddesinin birinci fıkrasında geçen “uygulayarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu
madde uyarınca belirlenen sözleşme bedeli karşılığında” ibaresi eklenmiş, birinci
fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir.
“2. Bakanlıkça belirlenen devir yöntemine göre değer tespiti işlemleri; Bakanlık
tarafından görevlendirilecek bir Daire Başkanının başkanlığında, Gümrük ve Ticaret
Uzmanı, M ali Hizmetler Uzmanı, M ühendis ve Gümrük M üdürü olmak üzere beş asil ve
beş yedek üyeden oluşan değer tespit komisyonu tarafından 4046 sayılı Kanunun 18 inci
maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (c) alt bendinde yer alan metotlardan en az
birinin uygulanması suretiyle yapılır. Bu bedel, Komisyonun talebi üzerine Bakanlık
tarafından hizmet alımı yoluyla 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununa tâbi şirketlere de tespit ettirilebilir. Bu durumda, tespit edilen değer, değer
tespit komisyonu tarafından incelenerek karara bağlanır.
3. Görevlendirme işlemleri, M üsteşarın başkanlığında, ilgili M üsteşar
Yardımcısı, Gümrükler Genel M üdürü, Gümrükler M uhafaza Genel M üdürü, Strateji
Geliştirme Başkanı ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı ve I . Hukuk M üşavirinden
oluşan Görevlendirme Komisyonu tarafından yürütülür.
4. Bu madde uyarınca oluşturulan komisyonlar eksiksiz olarak toplanır.
Üyelerden birinin geçerli mazereti nedeniyle toplantıya katılamaması durumunda
yerine vekili veya yedek üye katılır. Kararlar çoğunlukla alınır ve kararlarda çekimser
kalınamaz. Kararlar imzalanan bir tutanakla tespit edilir. Karara muhalefet eden üye
karşı oy gerekçesini yazarak imzalar. Komisyonlarca alınan kararlar Bakan onayına
sunulur. Komisyonların sekreterya işlemleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca
yürütülür.
5. Devir işlemi gerçekleştirilen gümrük kapıları ve/veya lojistik merkezleri devir
süresi sonunda aynı usullerle yeniden devredilebilir.
6. Görevlendirme kararı verilen şirket ile Bakanlık arasında sözleşme imzalanır.
Ancak, görevlendirme kararı verilen şirketin ortakları arasında şirket sermayesine en
az yüzde ellibir oranında iştirak eden kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu veya
üst kuruluşu olması halinde sözleşme, Bakanlık ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşu ve görevlendirme kararı verilen şirket arasında imzalanır. Sözleşme
tutarının yüzde altısı oranında kesin teminat alınır. Bu madde kapsamında yapılan
sözleşmelere konu alanlarda yürütülen faaliyetlerden elde edilen toplam yıllık hasılattan
genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere yüzde bir oranında pay alınır.”
M ADDE 87- 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİ Cİ M ADDE 26 -Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İ şletmesi Genel
M üdürlüğünün 2014-2018 Yılları Yatırım Programlarında yer alan projelerinin
finansmanı için herhangi bir dış finansman kaynağından Türkiye Cumhuriyetinin
borçlu sıfatıyla sağlayacağı kredileri, anılan Genel M üdürlüğe bütçe gelir ve gider
kalemleri ile ilişkilendirilmeksizin karşılıksız tahsis etmeye Bakanın teklifi üzerine
Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu maddeye istinaden sağlanacak krediler hakkında, 14
üncü maddenin beşinci ve altıncı fıkralarının 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun
eki (I ) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerine ilişkin hükümleri uygulanmaz.”
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M ADDE 88- 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 5 inci
maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
‘Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca belirlenen aile sağlığı merkezlerinde çalışma saatleri
dışında acil başvuran hastalara hizmet vermek üzere, aile hekimleri ve aile sağlığı
elemanları ile gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları personeline nöbet
görevi verilebilir.’
M ADDE 89- 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 33 üncü maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
"Bu madde kapsamında yapılacak kiralama ve/veya işletme hakkının verilmesi
imtiyaz addolunmaz. Bu çerçevede imzalanan sözleşmeler özel hukuk hükümlerine
tabiidir.”
M ADDE 90- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “gençlik ve spor” ibaresinden sonra
gelmek üzere “orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları” ibaresi eklenmiştir.
M ADDE 91- 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin beşinci fıkrasının birinci
cümlesinde yer alan “arsa” ibaresi “taşınmaz” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 92- 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu,
Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının (g)
bendi "g) Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen ve/veya Kalkınma Bakanlığınca
belirlenen adaylar arasından genel sekreteri görevlendirir. Gerekli gördüğünde genel
sekreteri re'sen görevden alır." şeklinde değiştirilmiş, 11 inci maddesinin 1 inci
fıkrasının (k) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
M ADDE 93- 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında
yer alan “her bir çalışan için beş yıl süreyle” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
M ADDE 94- 18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İ hracatçılar M eclisi ile
İ hracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin
üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(a) Dış ticarete ve yurt dışı hizmetlere ilişkin konularda çalışmalar yapmak, bu
kapsamda; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör
kuruluşları ve ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde üyelerinin menfaatlerini ülke
çıkarları çerçevesinde koruyucu ve geliştirici çalışmalar yapmak.”
M ADDE 95- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 371 inci
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) Yönetim kurulu, yukarıda belirtilen temsilciler dışında, temsile yetkili
olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı
yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde
atanacak olanların görev, yetki ve sorumlulukları, 367 nci maddeye göre hazırlanacak iç
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yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilam zorunludur. İ ç
yönergede yapılacak değişiklikler de tescil ve ilan edilir. İ ç yönerge ile ticari vekil ve
diğer tacir yardımcıları atanamaz. Talep edilmesi halinde bu fıkra uyarınca
yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları tescil ve ilan edilir.”
M ADDE 96- 6102 sayılı Kanunun 629 uncu maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
“(3) M üdürler tarafından şirkete hizmet akdi ile bağlı olanların sınırlı yetkiye
sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atanması hususunda 367 nci
madde ile 371 inci maddenin yedinci fıkrası kıyasen limited şirketlere de uygulanır.”
M ADDE 97- 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş
ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “20’sine” ibaresi “son gününe” şeklinde
değiştirilmiş, beşinci ve sekizinci fıkralarına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“(1) Yayın lisans ücreti birinci taksiti lisans belgesinin verilmesinden önce
ödenmek koşuluyla kalan taksitler takip eden her yılın Şubat ayının son gününe kadar
ödenecek şekilde on eşit taksitte; yayın iletim yetkilendirme ücreti, yetki belgesinin
verilmesini müteakip altı ay içinde eşit taksitlerle alınır.”
“Beyannamenin kanuni süresinden sonraki ilk otuz gün içinde verilmesi halinde
yukarıda belirlenen ceza tutarı 1/10 oranında, devam eden otuz gün içinde verilmesi
halinde ceza tutarı 1/5 oranında, devam eden günlerde verilmesi halinde ise ceza tutarı
tam olarak uygulanır.”
“Bu madde hükümlerine göre Üst Kurulca yapılacak icra takiplerinde Ankara icra
daireleri yetkilidir.”
M ADDE 98- 6112 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Sıralama ihalesinde karasal sayısal televizyon multipleks kapasitesi
tahsisine hak kazanan kuruluşlardan bir bölümüne, ihaledeki sıraları ve analog kanal
kapasitesi dikkate alınarak en fazla iki yıl süreyle karasal sayısal yayının yanı sıra
analog televizyon yayını yapmalarına da imkân tanınır. Tahsisi müteakip en geç iki
yıllık süre sonunda analog karasal televizyon yayınları ülke genelinde tümüyle
sonlandırılır ve analog karasal televizyon yayınları durdurulur. Türkiye RadyoTelevizyon Kurumu da kendisine yapılan tahsisler çerçevesinde ve Üst Kurulca verilen
süre içinde karasal radyo ve televizyon yayınlarını eski kullandığı kanal ve
frekanslardan tahsis edilen kanal, multipleks kapasitesi ve frekanslara taşır.”
“(7) Ulusal karasal sayısal yayın lisansları verilinceye kadar, 26 ncı maddenin
sekizinci fıkrasına göre kurulması gereken verici tesis ve işletim şirketi, bu maddenin
birinci fıkrası kapsamında yayın izni verilmiş olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar
tarafından kurulabilir ve bu şirkete Üst Kurulca geçici yayın iletim yetkisi verilebilir.”
M ADDE 99- 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İ ktisadi Teşebbüsleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin “Diğer haklar” başlıklı 61 inci maddesinin birinci
fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“4) Yüksek Planlama Kurulu kararı ile bir organize sanayi bölgesinin müteşebbis
heyetine katılım sağlayabilirler.”
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M ADDE 100- 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
“(2) Çalışma gruplarının mevzuatı uyarınca gerçekleştirilen ulaşım ve
konaklama giderleri Bakanlık bütçesinden karşılanabilir.”
M ADDE 101- 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29
uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(14) Kaza Araştırma ve İ nceleme Kurulunca ihtiyaç duyulması halinde, çözümü
özel uzmanlık veya teknik bilgiyi gerektiren kaza araştırma ve incelemelerinde bilirkişi
görevlendirilebilir. Bilirkişi görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bunlara
verilecek ücretin miktarı M aliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça
belirlenir."
M ADDE 102- 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İ skan Kanununa aşağıdaki geçici
madde eklenmiştir.
“GEÇİ Cİ M ADDE 8 - (1) Artvin ili Yusufeli ilçe merkezinin, 16/4/2008 tarihli ve
5753 sayılı Artvin İ li Yusufeli İ lçesinin M erkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun ile
belirlenen alana naklinde, bu alanda iskan edilecek aileler ile Yusufeli Barajı ve
Hidroelektrik Santrali yapımından etkilenen köyler için yeniden yapılacak iskan etütleri
sonrasında belirlenecek alanlarda iskan edilecek ailelerin hak sahipliği ve
borçlandırılmaları Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülür.
(2) Denizli ili Acıpayam ilçesi Dalaman Çayı üzerinde Sami Soydam Barajı ve
Hidroelektrik Santrali Projesi kapsamında kalan ve bulundukları yerleşim yerlerinden
kaldırılmaları zorunlu bulunan orman içi ve kenarı mahalle, köy veya belde halkının
iskânlarının temini için, Orman ve Su İ şleri Bakanlığınca bilim ve fen bakımından
orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi
de mümkün olmayan orman sınırları dışına çıkarılmış ve çıkarılacak alanlar, Bakanlar
Kurulunca alınacak kararda belirtilen şekil ve şartlar çerçevesinde Çevre ve Şehircilik
Bakanlığına devredilir. Bu fıkra hükümlerine göre iskan edilecek ailelerin hak sahipliği
ve borçlandırılmalarına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir.”
M ADDE 103- 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin
Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan
Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİ Cİ M ADDE 3- (1) Sakarya İ li, Kocaali İ lçesinde bulunan ve M elen Barajı
rezervuar alanı ile mutlak koruma alanında kalan yerleşim yerlerindeki halkın iskan
edilmesini teminen Bakanlar Kurulunun 15/3/2013 tarihli ve 2013/4482 sayılı kararına
ekli haritada koordinatlarıyla belirlenen orman sınırları dışına çıkarılmış alan, Toplu
Konut İ daresi Başkanlığı adına res’en tescil edilerek devredilir.
(2) Devredilen bu alan birinci fıkrada belirtilen nakil ve yerleştirme amacıyla
kullanılır ve hak sahipliği ile geri ödemeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca
belirlenir.”
M ADDE 104- 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 21 inci
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(5) T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi işyerleri hakkında; 3572
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sayılı İ şyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 3 üncü maddesi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanununun 81 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.”
M ADDE 105- Bu Kanunun;
a) 9 uncu maddesi, 10 uncu maddesi ile 4734 sayılı Kanuna eklenen ek 8 inci
maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları bu Kanunun yayımı tarihinden dört ay
sonra,
b) 10 uncu maddesi ile 4734 sayılı Kanuna eklenen ek 8 inci maddenin dördüncü
fıkrası 1/1/2015 tarihinde,
c) 64 üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 59 uncu madde 13/5/2014
tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
ç) 80 inci maddesi, 31/3/2014 tarihiden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
d) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
M ADDE 106- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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(1) SAYI LI Lİ STE
KURUM U : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
TEŞKİ LATI : MERKEZ
İ HDAS EDİ LEN KADROLARI N
Sınıfı

Unvanı

GİH

Eğitim, Araştırma ve Geliştirme
Merkezi Başkanı
Başkan Yardımcısı
Sosyal Güvenlik Uzmanı
Sosyal Güvenlik Uzmanı
Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı
Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı
Mütercim
Aktüer
Memur
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Programcı
İstatistikçi
Matematikçi
Grafiker
TOPLAM

GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
TH
TH
TH
TH

Derecesi

1
1
1
2
8
9
6
6
6
6
6
6
6
6

Serbest
Kadro
Adedi

Toplam

1
2
4
4
14
14
4
5
12
12
6
6
4
4
92

1
2
4
4
14
14
4
5
12
12
6
6
4
4
92

(2) SAYI LI Lİ STE
KURUM U : KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
TEŞKİ LATI : MERKEZ
İ HDAS EDİ LEN KADROLARI N
Sınıfı

Unvanı

GİH
GİH

Müsteşarlık Müşaviri
Şube Müdürü
TOPLAM

Derecesi
1
1
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Serbest
Kadro
Adedi
4
3
7

Toplam
4
3
7

(3) SAYI LI Lİ STE
KURUM U : M İ LLİ EĞİ Tİ M BAKANLI ĞI
TEŞKİ LATI : TAŞRA

İ HDAS EDİ LEN KADROLARI N
Sınıfı

Unvanı

EÖH

Öğretmen
TOPLAM

Derecesi
(1-9)
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Serbest
Kadro
Adedi
40.000
40.000

Tutulan
Kadro Adedi
-

Toplam
40.000
40.000

