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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.

	 Mustafa	Elitaş	 Ahmet	Aydın

 Kayseri Adıyaman

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(2/2341) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifine imzamı koyuyorum; 
Gereğinin yapılmasını arz ederim.

  A.	Nejat	Koçer

  Gaziantep

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYON
(2/2341)

ESAS Plan ve Bütçe Komisyonu 

GENEL GEREKÇE

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ile genel seçim sürecinde geniş 
toplum kesimlerini yakından ilgilendiren ve süregelen sorunların biran önce çözüme kavuşturulmasına 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede;

- 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun uygulanmasındaki tereddütlerin 
giderilmesi, ayrıca cezai yaptırımların yeniden düzenlenmesi, Hazine Müsteşarlığına 1567 sayılı 
Kanunun uygulaması ile ilgili olarak bilgi ve belge isteme yetkisi verilmesi ve işlevini yitirmiş iki ek 
maddenin yürürlükten kaldırılması,

- Vakıfların, toplu iş sözleşmesi kapsamıyla ilgili olmak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce veya yetkili kıldığı işveren sendikasınca imzalanan işletme 
toplu iş sözleşmesi kapsamındaki kamu işyerleri olduğunun açıklığa kavuşturulması,

- Taşkömürü havzası dahilindeki taşınmazların 3303 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında 
hak sahibi olanlardan ecrimisil alınmaması, tahakkuk ettirilen ecrimisillerin terkin edilmesi ve son beş 
yıl içinde tahsil edilen ecrimisil bedellerinin satış bedelinden mahsup edilmesi,

- Kooperatiflerce kurulacak sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretim tesislerinde, tam ve yeni 
teknoloji ile tesis kurma şartının aranmaması,

- Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken bildirge, belge veya defterlerdeki tutarlarda hesap 
hatalarından kaynaklanan eksikliklerin giderilmesi,
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- Büyükşehir statüsündeki illere bağlı ilçelerde faaliyet gösteren ve ilçelerinde oda bulunmayan 
esnaf ve sanatkârların, il merkezindeki odalara kayıt edilmeleri nedeniyle yaşadıkları zaman, masraf ve 
iş kaybının bertaraf edilmesi,

- Hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına dahil edilebilecek bilanço esasına göre defter tutan 
mükelleflere ilişkin Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin kapsamının belirlenmesi,

- Bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin 
aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınarak 
yeniden belirlenebilmesi,

- 2510 sayılı İskân Kanununa göre Diyarbakır-Bismil-Çeltikli ilçesinde iskân edilmelerine karar 
verilen hak sahibi ailelerin iskânı için öngörülen konut ve işletme binalarında yaşanan sorunların 
giderilerek, mevcut yargı yükünün azaltılması ve vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi,

- Yap-işlet-devret modeli ile işletilen otoyollar ile erişme kontrollü yollarda geçiş ücreti ödemeden 
ihlalli geçiş yapanlara kesilen para cezalarının yüzde 60’nın silinerek vatandaşlarımıza gerekli ödeme 
kolaylığının sağlanması,

- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte büyükşehir bulunan 
yerlerde, uygulamada özellikle nüfus bakımından düşük ve kent merkezine uzak yerlere sağlanan 
ulaşım hizmetlerinin Büyükşehir belediyesi tarafından merkezden ve tek elden verilmesi hizmetlerin 
verimliliğini düşürmesi ve aksaklıklara yol açması nedeniyle Büyükşehir belediye meclislerine verilen 
yetki verilmesi ve tespit edilen yerlerde kurulu kooperatif veya taşıma birliklerinin ulaşım hizmetini 
sağlamasına imkân tanınması,

gibi çeşitli konularda düzenlemelerin hayata geçirilmesi öngörülmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Mevcut düzenlemede maddenin lafzı düzeltilerek, madde metninde geçen eşya 
ve kıymetlerin alım satımı ile memleketten ihracının ve memlekete ithalinin maddede sayılan tüm 
kıymetleri kapsayacak şekilde ifade edilmesi amaçlanmıştır.

Madde 2- Maddenin birinci fıkrasında caydırıcılık gücünün artırılması amacıyla idari para cezası 
miktarları artırılmıştır. İkinci fıkrada, kabahat ve ceza arasındaki ölçüsüzlük giderilmiş ve 1 inci 
maddede yazılı eşya ve kıymetleri mevzuata aykırı olarak yurttan çıkaran veya yurda sokanlar hakkında 
bu kıymetlerin belli bir oranı kadar ceza öngörülmüştür.

Kanunun önceki halinde dördüncü fıkrada yer alan yaptırımların yeni düzenlemedeki ikinci 
fıkradan daha ağır bir yaptırım öngörmemesi, hangi fiillerin muvazaalı işlem olarak değerlendirileceği 
hususunda açıklık olmaması nedeniyle söz konusu hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca 
söz konusu fıkrada yer alan bir fiilin “teşebbüs aşamasında kalması” hususunun uygulamada tespit 
edilmesindeki güçlükler sebebiyle, düzenlenen yeni ikinci fıkra ile kabahate konu fiilin teşebbüs 
halinde kalması durumunda da fiilin gerçekleşmesiyle aynı cezanın uygulanması öngörülmüştür.

Maddenin mevcut halindeki üçüncü fıkrasında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Madde metnine eklenen dördüncü fıkra ile yetki belgesi olmadan, işlem yapanlar için özel bir fıkra 
eklenerek yetkisiz faaliyetlere yönelik caydırıcılığın artırılması ve böylece, yetkisi ve izni bulunmadığı 
halde faaliyette bulunanların ekonomiye menfi etkilerinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Bu fiillere 
yönelik yüksek idari para cezaları ile idari bir tedbir olarak faaliyetlerinin durdurulması öngörülmüştür.
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Beşinci fıkrada, Türkiye’de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredilerine ilişkin işlemlerde 
krediyi kullananın doğru bilgi verme yükümlülüğü ile krediyi kullandıranın veya aracılık edenin kontrol 
yükümlülüğü birlikte değerlendirilerek, birinci fıkradaki cezanın caydırıcı etkisinin az olabileceği 
değerlendirilerek husus ayrıca yaptırıma tabi tutulmuştur.

Altıncı fıkra ile tüzel kişilere verilecek idari para cezasını düzenleyen hüküm, tüzel kişilerin 
sorumluluğunu düzenleyen Kabahatler Kanunundaki hüküm ile uyumlu hale getirilmiştir.

Kanunun önceki halinde yedinci fıkrada düzenlenen gecikme zammına ilişkin hüküm, idari para 
cezalarına gecikme zammı uygulanması söz konusu olmadığından kaldırılmıştır.

Sekizinci fıkrada, daha önce kullanılan “tekerrür” ifadesi yerine Kabahatler Kanununda tekerrür 
hükmü yer almaması nedeniyle “tekrarı” ifadesi kullanılmıştır.

Madde 3- Bu değişiklik ile 1567 sayılı Kanunda daha önce olmayan bilgi ve belge isteme yetkisi 
öngörülmüş ve bu yükümlülüğe uymayanlar, yanlış, yanıltıcı veya eksik belge verenler, denetime izin 
vermeyenler ile bu konuda zorluk çıkaranlar hakkında idari para cezası verilmesi düzenlenmiştir.

Ayrıca, Hazine Müsteşarlığının kamu kurum ve kuruluşlarıyla bilgi paylaşımı ve gerekirse bu 
konuda mutabakat zaptı yapma yetkisi de 1567 sayılı Kanun’un içine dâhil edilmiştir.

Daha önce bu Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrasında düzenlenen ifadenin bu maddede yer 
alan yaptırımlar için de geçerli olması gerektiği için beşinci fıkraya aynı ifade eklenmiştir.

Madde 4- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda (TTK) yapılan değişiklikler kapsamında ultra 
vires ilkesinin kalkması ile birlikte kural olarak, ticaret şirketleri, işletme konusu dışında da faaliyette 
bulunabileceklerdir. Bunun istisnası ise TTK madde 330’da düzenlenmiş olup, buna göre, özel 
kanunlara tabi anonim şirketlere, özel hükümler dışında anonim şirketlere uygulanan genel hükümlerin 
uygulanacağı belirtilmiştir. Ancak, karar, yönetmelik gibi düzenleyici işlemler “kanun” kavramı 
kapsamında değerlendirilmemektedir. Bu sebeple 1567 sayılı Kanun kapsamında yetki ve faaliyet izni 
verilen şirketlerin faaliyet konularının sınırlanabilmesini teminen kanunla bu konuda bir düzenleme 
getirilmesi gereği hasıl olmuştur.

Madde 5- Kanunun Ek 3 üncü maddesinde yer alan ikramiye uygulamasının günümüze kadar 
yeterince etkin çalışmaması ve bazı durumlarda yargısal yükümlülüklere sebebiyet vermesi hasebiyle 
kaldırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda; ilgili değişikliğin gerçekleşmesini müteakip 87/11997 
sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 1567 Sayılı Kanun Uyarınca İkramiye Ödenmesine 
Dair Karar’ın yürürlükten kaldırılması planlanmaktadır.

Kanunun Ek 4 üncü maddesinde gecikme zammına ilişkin olarak yer alan hüküm, idari para 
cezalarına gecikme zammı uygulanması söz konusu olmadığından kaldırılmıştır.

Madde 6- Maddenin ile, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygun görüşü ile maddeye 
ekli krokide koordinatları belirlenen arazinin, 29 yılı aşmamak üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı ve Atatürk Orman Çiftliği tüzel kişiliğine bir külfet ve yükümlülük getirmemek kaydıyla, 
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında yapılacak 
bir protokolle Ankara Büyükşehir Belediyesine hayvanat bahçesi, tema park, rekreasyon alanları ile 
buralara gelecek ziyaretçilerin günü birlik ihtiyaçlarını karşılayacak yapılar yapılmak üzere bedelsiz 
olarak tahsisi öngörülmektedir. Düzenleme ile Ankara iline ekonomik ve sosyal alanda büyük katkı 
sağlanacaktır.
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Madde 7- Madde ile tarımsal desteklemelerden yararlanmakta olan çiftçilerin tarımsal sulamada 
kullandıkları elektrik bedelinden kaynaklanan borçlarının, kaynakta kesinti yapılmak suretiyle yasal 
takibe gerek kalmaksızın tahsili sağlanmaktadır.

Madde 8- Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca enflasyon düzeltmesi en 
son 2004 yılında yapılmış olup, bu tarihten sonra anılan maddenin aradığı şartlar oluşmadığı için 
mükelleflerin kayıtlarında yer alan iktisadi kıymetler tarihi maliyetle kalmıştır. Maddeyle, bilanço 
esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan 
taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınarak yeniden belirlenebilmesine 
imkan sağlanmaktadır.

Ancak, finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, 
emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları, münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-
satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler ile bu Kanunun 215 inci maddesi uyarınca kendilerine 
kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilenler müesseseden 
faydalanamayacaktır.

Maddeyle getirilen yeniden değerleme işlemlerinin mükelleflerce, 30/9/2018 tarihine kadar 
yapılması öngörülmekte olup, taşınmazların yeniden değerleme sonrası ve yeniden değerleme öncesi 
net bilanço aktif değerleri arasındaki fark tutarının pasifte özel bir fon hesabına alınması ve bu tutar 
üzerinden % 5 oranında hesaplanan verginin maddede öngörülen süre ve şekilde bir beyanname 
ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilmesi ve ödenmesi 
gerekmektedir.

Diğer taraftan, pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarının, sermayeye ilave 
edilme dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen kısmı, bu 
işlemin yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde gelir veya kurumlar vergisine 
tabi tutulacak olup yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların elden çıkarılması halinde, pasifte 
özel bir fon hesabında gösterilen değer artışları, kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır.

Maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme hususunda Maliye Bakanlığına yetki 
verilmektedir.

Madde 9- Hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına dâhil edilebilecek bilanço esasına göre 
defter tutan mükelleflere ilişkin Bakanlar Kuruluna verilen yetki genişletilmektedir.

Madde 10- Madde ile 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 34 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasında bahsi geçen kamu kurum ve kuruluşlarının aynı işkolundaki birden çok 
işyerlerinde toplu iş sözleşmesinin ancak işletme düzeyinde yapılması gerektiği hükmü uyarınca, 
Vakıfların, mevzuattaki ilgili diğer düzenlemeler aynı kalmak ve sadece toplu iş sözleşmesi kapsamıyla 
ilgili olmak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce veya 
yetkili kıldığı işveren sendikasınca imzalanan işletme toplu iş sözleşmesi kapsamındaki kamu işyerleri 
olduğu düzenlenmiştir.

Madde 11- Madde ile; Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında hak sahibi olan ancak kullandıkları 
taşınmazlarına ilişkin satış işlemleri henüz gerçekleşmemiş vatandaşlarımızdan ecrimisil alınmaması, 
tahakkuk ettirilen ecrimisillerin terkin edilmesi ve başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl için tahsil 
edilen ecrimisil bedellerinin de satış bedelinden mahsup edilmesi sağlanarak bu vatandaşlarımıza 
mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanmıştır.
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Madde 12- Rize ilimizin sağlık tesisi ihtiyacı olduğu halde, tesisin inşa edileceği uygun arsa 
bulunamadığından, madde ile bu ilimizde kıyıda sağlık tesisi yapılabilmesine imkân verilmektedir.

Madde 13- Kooperatiflerce kurulacak sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretim tesislerinde, tam ve 
yeni teknoloji ile tesis kurma şartının aranmaması öngörülmektedir.

Madde 14- 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’un “Pazarlık usulü” başlıklı 21 inci maddesinin 
(b) bendinde yer alan “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve 
beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin 
ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” hükmü yoruma açık olup, değişiklik ile uygulamaya netlik 
kazandırılması amaçlanmıştır.

Madde 15- 24/2/2018 tarihinden önce ihale ilanı veya duyurusu yapılan elektrik alım ihale 
sözleşmelerinde hesaplanan fiyat farkının ilgili dönemin piyasa koşullarını yansıtmaması, tedarikçiler 
açısından öngörülemeyen maliyet artışlarına neden olmuştur. Bu nedenle, sözleşmesi fesih veya tasfiye 
edilmeksizin 1/1/2016 tarihinden sonra gerçekleştirilen elektrik alımları için ek fiyat farkı ödenebilmesi 
veya kesilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespit konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki verilmektedir.

Madde 16- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte 
büyükşehir bulunan yerlerde, büyükşehir belediyelerinin görev ve sorumluluk sınırı, il sınırı olarak 
belirlenmiştir. Uygulamada özellikle nüfus bakımından düşük ve kent merkezine uzak yerlere sağlanan 
ulaşım hizmetlerinin Büyükşehir belediyesi tarafından merkezden ve tek elden verilmesi hizmetlerin 
verimliliğini düşürmekte, aksaklıklara yol açmaktadır. Madde ile Büyükşehir belediye meclislerine 
verilen yetki ile kent merkezine olan uzaklık, hattın kulanım yoğunluğu ve hizmetin verildiği bölgenin 
nüfusu gibi kriterler esas alınarak belirleme yapılacak ve tespit edilen yerlerde kurulu kooperatif veya 
taşıma birliklerinin ulaşım hizmetini sağlamasına imkan tanınacaktır. Madde ile ayrıca bu hizmetleri 
yüklenecek kooperatif veya birliklere, Büyükşehir belediye bütçelerinden gelir desteği ödemesi 
yapılabilmesine de imkan tanınmaktadır.

Madde 17- Madde ile gerek Büyükşehir statüsündeki illere bağlı ilçelerde faaliyet gösteren 
ve ilçelerinde oda bulunmayan esnaf ve sanatkârların, 5362 sayılı Kanun gereği il merkezindeki 
odalara kayıt edilmeleri nedeniyle yaşadıkları zaman, masraf ve iş kaybının bertaraf edilmesi gerekse 
büyükşehir statüsünde olmamakla birlikte, ilçelerinde şube de kurulmamış esnaf ve sanatkârların oda 
kaydında yaşanan sorunları önleyebilmek amacıyla oda bulunmayan ilçelerdeki esnaf ve sanatkârların 
kaydolacağı oda ile bu odaların çalışma bölgesinin tespiti hususunda Bakanlık yetkilendirilmiştir.

Madde 18- Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken bildirge, belge veya defterlerdeki 
tutarlarda hesap hatalarından kaynaklanan eksikliklerin giderilmesi için mükellefe 15 günlük bir süre 
verilmesi öngörülmektedir. 102’nci maddede yer alan idari para cezaları, eksikliklerin bu süre sonunda 
da giderilmemesi durumunda uygulanacaktır.

Madde 19- Maddenin birinci fıkrası ile; hem hak sahipleri ödeme güçlüğünden kurtulmuş olacak 
hem de tahsil edilemeyen kamu alacaklarının tahsili sağlanabilecektir.

Mülga 2510 sayılı İskân Kanununa göre Diyarbakır-Bismil-Çeltikli ilçesinde iskân edilmelerine 
karar verilen hak sahibi ailelerin iskânı için öngörülen konut ve işletme binaları yığma yapı tekniği 
ile yaptırılmıştır. Hak sahibi ailelere verilen taşınmazlarda arazi yapısı ve yapım tekniğinden zamanla 
meydana gelen deformasyonlar onarılamayacak düzeylere ve can ile mal güvenliğini tehdit edecek 
boyutlara gelmiş olup, hak sahibi aileler için yürürlükteki deprem yönetmeliğine uygun olarak yeniden 
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yapılan ve yaptırılacak konut ve işletme binalarının borçlandırılarak verilmesi gerekmektedir. Hak 
sahiplerinin eski konutları için yıl içinde yatırdıkları anapara taksitleri yeni borçlanma tarihi itibarı 
ile ÜFE katsayısına göre güncellenerek yeni borç bedelleri belirlenip ve konut teslimi ile geri ödeme 
süreci başlamaktadır. Binaların taşıyıcı sistemin yığma olması ve hafriyattan çıkan malzemenin 
dolguda kullanılması gibi hususlar idarenin kamu yararı amacıyla verdiği kararlar olup killi zeminin 
ilerde ortaya çıkarttığı problemler öngörülememiştir. Maddenin ikinci fıkrası ile varsa konutlarının 
yıkılıp yeniden yapılması amacıyla dava açan hak sahibi ailelerin açtıkları davalardan vazgeçerek yargı 
yükünün azaltılması ve vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanmıştır.

Madde 20- Madde ile tüm otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında geçiş 
ücreti ödemeden çıkış yapan araç sahiplerine uygulanacak idari para cezası ve para cezalarının geçiş 
ücretinin on katından dört katına indirilmesi, ihlalli geçiş yapan yabancı plakalı araçların onbeş gün 
içinde ülkeyi terk etmeleri halinde geçiş ücreti, onbeş günlük ödeme süresi geçtikten sonra yapılacak 
çıkışlarda geçiş ücreti ile birlikte idari para cezası ve para cezalarının tahsil edilebilmesi amaçlanmıştır.

Madde 21- Madde ile 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun’un “Geçiş ücretini ödememe ve güvenliğin ihlali” başlıklı 30 uncu maddesinde yer 
alan, otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden 
geçiş yaptığı tespit edilen araç sahiplerine uygulanan idari para cezaları ile para cezalarında indirimin iş 
bu kanunun yürürlük tarihinden önce verilen ancak bu maddenin yayımı tarihinde tebligatı yapılmamış 
ihlalli geçişlerde uygulanması amaçlanmaktadır.

Madde 22- 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına 
Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin 
Satışı Hakkında Kanunun 6 ncı ve 12 nci maddelerinde belirtilen başvuru ve ödeme süresini geçiren 
vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi ve uygulamada meydana gelebilecek hukuki 
ihtilafların önlenmesi amaçlanmıştır.

Madde 23- 7061 sayılı Kanunun; 62 nci maddesi ile 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol 
Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasından sonra gelmek 
üzere eklenen onuncu fıkrasının, 63 üncü maddesi ile yapılan 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 
beşinci fıkrasının (h) bendinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin değişikliğin ve 93 üncü maddesinin 
1/7/2019 tarihinde yürürlüğe girmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Madde 24- Yürürlük maddesidir.

Madde 25- Yürütme maddesidir.



‒ 10 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (S. Sayısı: 561)

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Türkiye Büyük Millet Meclisi
 Plan ve Bütçe Komisyonu 15/5/2018
 Esas No: 2/2341
 Karar No: 36

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/2341 esas numaralı ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’, Komisyonumuzun 
14/5/2018 tarihinde yaptığı 49 uncu birleşiminde görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

 Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur.
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1. GİRİŞ
2/2341 esas numaralı ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’, 11/5/2018 

tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş ve Başkanlıkça aynı tarihte esas 
komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzun 14/5/2018 tarihinde yaptığı 49 uncu birleşiminde 2/2341 esas numaralı 
Kanun Teklifi, Hükümeti temsilen Maliye Bakanı Naci AĞBAL ile Maliye Bakanlığı, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,  Hazine Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, 
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve Elektrik 
Dağıtım Hizmetleri Derneği temsilcilerinin katılımıyla görüşülmüştür.

2.  2/2341 ESAS NUMARALI KANUN TEKLİFİNDE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER
Teklifin gerekçesi incelendiğinde, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 

Kanun’da değişiklik yapılmasına yönelik düzenlemelerde; 

- 1567 sayılı Kanun’un uygulanmasındaki tereddütlerin giderilmesine yönelik olarak Kanunun 
birinci maddesinde geçen eşya ve kıymetlerin alım satımı ile memleketten ihracının ve memlekete 
ithalinin maddede sayılan tüm kıymetleri kapsayacak şekilde ifade edilmesi,

- 1567 sayılı Kanun’un uygulanmasını teminen caydırıcılığı artırmak amacıyla Kanun’da 
düzenlenmiş idari para cezalarının yükseltilmesi, kabahat ve cezalar arasındaki orantısızlığın giderilmesi 
maksadıyla mevzuata aykırı yurttan çıkarılan ve yurda sokulan kıymetlerin değerlerinin yüzde yirmisi 
oranında idari para cezası öngörülmesi,

- Faaliyet izni ve yetki belgesi gerektiği halde bu gerekliliği yerine getirmeden ticari faaliyette 
bulunanlara yönelik caydırıcılığın artırılması ve bunların ekonomiye menfi etkilerinin önüne geçilmesi 
amacıyla yüksek idari para cezaları verilmesinin ve idari bir tedbir olarak faaliyetlerinin durdurulmasının 
düzenlenmesi, 

- Öngörülen şartları taşımadığı halde dövizle kredi kullananlar ile bu krediyi kullandıran ve aracılık 
edenler için münhasıran daha yüksek miktarda idari para cezası öngörülerek bunların ayrıca yaptırıma 
tabi tutulması, 

- Hazine Müsteşarlığı ile denetim yetkisine sahip kurumlara bilgi ve belge isteme yetkisi verilmesi 
ve bu yükümlülüğe uymayanlar, yanlış, yanıltıcı veya eksik belge verenler, denetime izin vermeyenler 
ile bu konuda zorluk çıkaranlar hakkında idari para cezası verilmesi,

- Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun kapsamında yetki ve faaliyet izni verilen 
şirketlerin belirtilen ekonomik amaç ve konular dışında faaliyette bulunamayacaklarının düzenlenerek 
faaliyet konularının sınırlandırılması, 

- 1567 sayılı Kanun’a aykırı fiilleri ihbar edenlere yönelik ikramiye uygulamasının etkin 
çalışmaması ve yargısal yükümlülüklere neden olabilmesi sebebiyle kaldırılması, 

öngörülmüştür. 

Teklifte 213 sayılı Vergi Usul Kanununda değişiklik yapılmasına yönelik düzenlemelerde; 

- Bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin 
aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınarak 
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yeniden belirlenebilmesine imkan sağlanması, ancak, finans ve bankacılık sektöründe faaliyet 
gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları, münhasıran 
sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükelleflerin bu düzenlemeden 
istisna tutulacağı,

- Mükelleflerin taşınmazlarının yeniden değerleme işlemlerini en geç 30/9/2018 tarihine kadar 
gerçekleştirebileceği,  taşınmazların yeniden değerleme sonrası ve yeniden değerleme öncesi net 
bilanço aktif değerleri arasındaki fark tutarının yüzde 5’inin bağlı olunan vergi dairesine beyan etmesi 
ve ödemesi, 

öngörülmektedir. 

Teklifte yer alan diğer düzenlemelerde;

- Destekleme ödemesi almaya hak kazanan çiftçilerin, sulama işletme ve bakım ücreti veya 
su kullanım hizmet bedeli borçlarının veya tarımsal sulamada kullanılan elektrikten kaynaklanan 
borçlarının, tarımsal destekleme ödemelerinden borç tutarı  mahsup edilerek Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğüne veya ilgili idareye ödenmesinin sağlanması, 

- Atatürk Orman Çiftliği arazisinde, Ankara’da yaşayan vatandaşlar ile şehre gelen ziyaretçilerin 
kolay ulaşabilecekleri, güzel vakit geçirebilecekleri ve çocukların eğitimsel gelişimlerine katkı 
sağlayacak bir tema park ve hayvanat bahçesi (doğal yaşam parkı) yapılmasına olanak tanınması, 

- Vakıfların, mevzuattaki ilgili diğer düzenlemeler aynı kalmak ve sadece toplu iş sözleşmesi 
kapsamıyla ilgili olmak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel 
Müdürlüğünce veya yetkili kıldığı işveren sendikasınca imzalanan işletme toplu iş sözleşmesi 
kapsamında kamu işyerleri olduğunun düzenlenmesi, 

- Taşkömürü Havzasında kullandıkları taşınmazlarına ilişkin satış işlemleri henüz gerçekleşmemiş 
hak sahibi vatandaşlardan ecrimisil alınmaması, tahakkuk ettirilen ecrimisillerin terkin edilmesi, son 
beş yıl için tahsil edilen ecrimisil bedellerinin de satış bedelinden mahsup edilerek hak sahiplerinin 
mağduriyetlerinin giderilmesi, 

- Kooperatiflerce kurulacak sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretim tesislerinde, tam ve yeni 
teknoloji ile tesis kurma şartının aranmaması,

- 24/2/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılmış elektrik 
enerjisi alımı ihalelerinde geçerli olmak üzere, 1/1/2016 tarihinden sonra gerçekleştirilen ödemeler için 
maliyet fiyatlarında meydana gelen olağandışı artışlar sebebiyle fiyat farkı ödenebilmesine yönelik usul 
ve esasların belirlenmesinde Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi, 

- Hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına dahil edilebilecek bilanço esasına göre defter tutan 
mükelleflere ilişkin Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin genişletilmesi, 

- Rize ilinde uygun arsa bulunamadığından deniz kıyısında sağlık tesisi inşa edilebilmesine olanak 
tanınması, 

- Büyükşehirlerde nüfusu az ve kent merkezine uzak bölgelere sağlanan ulaşım hizmetlerinin, 
büyükşehir belediye meclisi kararı ile o bölgelerde kurulu kooperatif veya taşıma birliklerince 
sağlanabilmesine imkân tanınması ve ayrıca bu hizmetleri yüklenecek kooperatif veya birliklere, 
büyükşehir belediye bütçelerinden gelir desteği ödemesi yapılabilmesi,

- Büyükşehir statüsündeki illere bağlı ilçelerde faaliyet gösteren ve ilçelerinde oda bulunmayan 
esnaf ve sanatkârların kaydolacağı oda ile bu odaların çalışma bölgesinin tespiti hususunda Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yetkilendirilmesi, 
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- Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken bildirge, belge veya defterlerdeki tutarlarda hesap 
hatalarından kaynaklanan eksikliklerin giderilmesi için mükellefe 15 günlük bir süre verilmesi,

- Mülga 14/6/1934 tarihli ve 2510 sayılı İskân Kanunu ile 5543 sayılı İskân Kanunu kapsamında hak 
sahibi olan ailelerden kendilerine verilen taşınmazlara ait ödemeleri yapamayanlar için ödeyemedikleri 
anapara taksit borçları için uygun ödeme imkânı sunulması, 

- Diyarbakır ili Bismil ilçesi Çeltikli’de hak sahibi olarak kabul edilerek kendilerine 2003 ve 
2004 yıllarında taşınmaz verilen, ancak konutları ve işletme binalarının zemin hareketlerinden dolayı 
hasar gördüğü teknik raporlarla tespit edilen hak sahibi ailelerden başvuruda bulunanların, yapı ve 
işletmelerinin yıkılarak yeniden yapılmasına olanak tanınması, yeniden yapılacak yapıların bedelleri 
için ailelerin 2510 sayılı Kanun gereğince yeniden borçlandırılması, bu süre içerisinde bu ailelere kira 
yardımı yapılabilmesi, 

- Tüm otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında geçiş ücreti ödemeden çıkış 
yapan araç sahiplerine uygulanacak idari para cezası ve para cezalarının geçiş ücretinin on katından 
dört katına indirilmesi, yabancı plakalı araçlar için ise on beş gün içinde ülkeyi terk etmeleri halinde 
geçiş ücreti, on beş günlük ödeme süresi geçtikten sonra yapılacak çıkışlarda geçiş ücreti ile birlikte 
idari para cezası ve para cezalarının tahsil edilebilmesi,

- 2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışında hak sahibi olup 
başvuru yapmayanların başvuru süresi, taşınmaz bedelini ödemeyenlerin ödeme süresi ve taksitli 
satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme 
süresinin 30 Kasım 2018 tarihine kadar uzatılması,

öngörülmüştür. 

3.  KOMİSYONUMUZDA KANUN TEKLİFİ ÜZERİNDE YAPILAN GÖRÜŞMELER

Kanun Teklifi üzerinde yapılan görüşmelerde milletvekilleri tarafından;

-  Teklifin, amacı ve kapsamı itibariyle geniş toplum kesimlerinin beklentilerine cevap veren ve 
mevcut sorunlarının giderilmesine yönelik önemli düzenlemeler içerdiği, 

-  Varlık barışı ile ilgili yakın zamanda yapılan bir düzenlemenin ardından kambiyo rejimi 
mevzuatında yapılması öngörülen düzenlemelerin hem zamanlama hem de Türkiye’nin karşı karşıya 
kaldığı mevcut ekonomik sorunlar açısından yerli ve yabancı yatırımcılar nezdinde bazı tereddütler 
oluşturabileceği, öte yandan kayıt dışı olarak çalışan yerlerle ilgili tedbir alınmasına yönelik 
düzenlemenin yerinde olduğu, 

-  Atatürk Orman Çiftliğinin (AOÇ) Atatürk tarafından, kanuni olarak öngörülmüş bazı maksatlara 
uygun kullanılmak üzere Türk halkına armağan edildiği, dolayısıyla AOÇ’de bulunan gayrimenkullerin 
üzerinde tesis edilecek her türlü işlemin hukuki dayanağının olması gerektiği, 2006 yılında yapılan 
bir düzenlemeyle AOÇ alanlarında plan yapma yetkisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne verildiği, 
yeniden düzenlenmesi şartıyla Belediye’ye 10 yıllığına devredilen AOÇ’deki hayvanat bahçesinin 
bugün hizmet vermediği ve bu alanın amacı dışında kullanıma açıldığı, AOÇ arazisi içindeki bir alanın 
Belediye’ye 29 yıllığına tahsis edilmesini öngören mevcut teklifin de hukuken benzer problemler 
ihtiva ettiği, AOÇ arazilerinin maksadına uygun olmayan biçimde Belediye tarafından özel şirketlere 
kiralanması uygulamasına son verilmesi gerektiği, imar planına uygun olmayan şekilde inşa edilmiş 
Ankapark’ın da bütün vatandaşların istifade edebileceği bir yeşil alan olarak değerlendirilmesi gerektiği, 
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-  Çiftçilerin elektrik borçlarının desteklerden mahsup edilerek elektrik dağıtım şirketlerine 
ödenmesinin iyi niyetli bir düzenleme olmasına rağmen çiftçilerin çok daha ciddi sorunlarının olduğu, 
çiftçilere GSYH’nin asgari yüzde 1’i oranında ayrılması gereken desteğin ancak yarısının verildiği, 
bu sebeplerle çiftçilerin elektrik borçlarının tamamen silinmesi yönünde Teklifin ilgili maddesinde bir 
değişiklik yapılmasının yerinde olacağı,  

-  Türkiye’nin 2004 yılından bu yana enflasyon muhasebesi uygulamamasının memnuniyet 
verici bir gelişme olduğu, düzenlemeyle gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde 
yer alan taşınmazlarının yeniden değerlemeye tabi tutulacağı, fakat daha önce Komisyon’da başka 
vesilelerle gündeme gelen rant vergisi konusunda halen bir adım atılmadığı, son dönemde gayrimenkul 
inşaatlarından kaynaklı olarak yeni seriye göre ortaya çıkan 600 milyar liralık milli gelir artışı göz 
önüne alındığında vergide adalet ilkesi gereğince bu alanın da vergilendirmesi gerekliliğinin ortada 
olduğu, öte yandan daha sağlıklı bir ekonomi için durağan varlıkların değerindeki artışların daha fazla 
vergilendirilerek buradan gelecek kaynakların üretken sektörlere aktarılması gerektiği, 

-  Kamu İhale Kanununda yapılması öngörülen düzenlemeyle, bugüne kadar doğal afetler, salgın 
hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi acil durumlar söz konusu olduğunda uygulanan pazarlık 
usulünün Kanunun ruhuna aykırı olarak muğlak bir ifadeyle ve gelecekte bazı suiistimallere sebep 
olabilecek biçimde genişletilmek istendiği, 

-  2/B arazileri ile ilgili başvuru ve ödeme sürelerinin uzatılmasına yönelik düzenlemenin seçim 
öncesinde yapılması yerine daha geniş bir zamanda, önceki 2/B düzenlenmesinin etkileri ve mevcut 
sorunların da analizinden sonra ilgili ihtisas komisyonunda görüşülmesinin daha isabetli olacağı, 

-  Sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretim tesislerinin tam ve yeni teknolojiyle kurulması şartından 
geçici olarak vazgeçilmiş olmasının tütün üreticileri bakımından kısmi bir iyileşme sayılabileceği, yerli 
tütün üreticilerini korumaya yönelik başka adımların da atılması gerektiği, bu kapsamda ilk aşamada 
açığa ekilen açık artırmalı tütünden alınan vergilerin kaldırılması gerektiği,

-  Kamusal ulaşım hizmetlerinin belediyeler tarafından kâr amaçlı şirketlere veya kooperatiflere 
aktarılmasının doğru olmadığı, bunun yerine büyükşehir ve ilçe belediyelerinin işbirliği ile bir kamu 
hizmeti olan ulaşım hizmetinin özelleştirilmesinin önüne geçilebileceği,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Hükümet adına yapılan açıklamalarda;

-  Hükümetin bugüne kadar halkın taleplerini ve ihtiyaçlarını önceleyen bir anlayışla çalışmalarını 
yürüttüğü, son 16 yıldır Türkiye’de hemen her alanda ortaya konulan ilerlemenin bu anlayışı teyit 
ettiği ve hükümetin gelecekte de bu anlayışı kararlılıkla sürdürme iradesinde olduğu, Teklifle getirilen 
düzenlemelerle farklı toplum kesimlerinin taleplerinin karşılanmasının ve hâlihazırda devam eden bazı 
sorunlara çözüm getirilmesinin amaçlandığı, bazı kesimlerin seçim öncesi bir kriz havası yaratmak 
yönündeki gayretlerinin iyi niyetli olmadığı, 

-  Kambiyo mevzuatına ilişkin olarak getirilen düzenlemelere bakıldığında, yetkili müesseselerle 
ilgili yapılan işlemlere ilişkin yasal çerçevenin geliştirilmesinin, yetkili müesseseler tarafından 
yapılan iş ve işlemlere dair Hazine Müsteşarlığının denetim imkânlarının artırılmasının ve piyasada 
yetkisi olmadığı halde döviz alıp satan kurumlar gibi mevzuata aykırı yapılan iş ve işlemlere ilişkin 
yaptırımların getirilmesinin hedeflendiği, söz konusu değişikliklerin Türk parası cinsinden kredilerle 
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ilgili herhangi bir düzenleme içermediği, düzenlemeyle devletin uygulamaya koyduğu kurallara riayet 
eden ve ödemesi gerekli tüm vergileri zamanında ödeyen mükelleflerin haklarının korunmasının ve bu 
yolla haksız rekabetin önlenmesinin amaçlandığı, öte yandan Komisyon üyeleri tarafından dile getirilen 
endişelerin giderilmesi için Teklifteki konuyla ilgili bazı maddelerin çıkarılabileceği, 

-  Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde hayvanat bahçesi ve tema park yapılmak üzere on yıllığına 
kiralanmasına ilişkin bir düzenlemenin geçmişte kabul edildiği, bu temapark projesinin nihai aşamaya 
geldiği ve faaliyete geçtiğinde Ankara’nın turizmine ve vatandaşın sosyal hayatına önemli katkılar 
sağlama potansiyeline sahip olduğu, Teklifteki ilgili düzenlemeyle projenin hayata geçebilmesi için 
süresi biten on yıllık tahsisin yirmi dokuz yıla çıkarılmasının öngörüldüğü, ayrıca kira süresi sonunda 
bütün varlıkların AOÇ’nin mülkiyetine devredileceği, 

-  İşletme varlıkları içerisinde yer alan gayrimenkullerin uzun süreler işletmelerin aktiflerinde 
bulunduklarından defter değerleri ile piyasa rayici arasında enflasyon muhasebesi uygulansa dahi 
büyük farkların ortaya çıkabildiği, bu bakımdan Teklifle mükelleflere bir defaya mahsus olmak üzere 
gayrimenkulleriyle sınırlı bir enflasyon değerlemesi yapma imkânının getirildiği, bu değerleme 
karşılığında da defter değeri ile yeni oluşan değer arasındaki bedel üzerinden bir defaya mahsus olmak 
üzere yüzde 5 oranında bir verginin alınacağı, 

-  Komisyonda daha önce Adıyaman tütünü olarak bilinen kıyılmış tütünün üretimine ve satışına 
ilişkin önemli düzenlemelerin hayata geçirildiği, mevcut Tütün mevzuatında tütün üretimi için yüksek 
teknolojili makinelerin kullanılmasının öngörüldüğü, Teklifte getirilen düzenlemeyle doğası gereği 
daha çok geleneksel kıyma makinalarıyla üretilen Adıyaman tütünlerinin bu geleneksel makinelerle 
üretilebilmesine imkân sağlanacağı, zira tütün üreticilerinin hâlihazırda ellerinde ağırlıklı olarak el 
işçiliğine dayalı makinelerin olduğu, 

-  Daha önce 2/B arazilerin vatandaşlara doğrudan satışına ilişkin bir düzenlemenin yapıldığı ve 
bu düzenlemenin süresinin dolduğu, Teklifteki ilgili düzenlemeyle 2/B kanunu kapsamında yapılması 
gereken müracaatları yapmamış veya ödemelerini aksatmış olan vatandaşlar için 2018 yılı Kasım 
ayı sonuna kadar süre uzatımının verileceği, bu kapsamda düzenlemeden 136 bin vatandaşımızın 
yararlanmasının beklendiği,

-  Günümüzün değişen ve gelişen şartlarına göre idarenin de ihtiyaçlarının sürekli değişmekte 
olduğu ve bazı durumlarda mevcut ihale usullerinin bu ihtiyaçları karşılayamaz duruma geldiği, 
düzenlemenin özellikle altyapı yatırımları yapan idarelerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin çözüm 
taleplerini karşılamaya yönelik olduğu, 

-  Büyükşehir mevzuatında toplu taşımayla ilgili bütün yetki ve sorumluluğun büyükşehirlere 
bırakıldığı, bunun sonucunda hem pek çok ilde büyükşehir belediyelerinin ulaşım hizmetlerinin arzı 
noktasında yetersiz kaldığı hem de ilçelerdeki ve beldelerdeki kooperatiflerin atıl kaldığı, getirilen 
düzenlemeyle büyükşehir belediyelerinin ilçe ve beldelerdeki kooperatiflerden hizmet alma imkânına 
kavuşturulduğu, böylece vatandaşın ulaşım ihtiyaçlarının daha etkin bir biçimde karşılanacağı, 

ifade edilmiştir. 
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4. KOMİSYONUN MADDELER HAKKINDA KARARI
Teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin ardından Teklifin maddelerinin görüşülmesine geçilmesi 

kabul edilmiştir. Teklif metni aşağıdaki değişikliklerin yapılması suretiyle kabul edilmiştir.
Madde 1
Teklifin çerçeve 1 inci maddesi; mer’i mevzuattaki hükümlerin devam ettirilmesini teminen Teklif 

metninden çıkarılmıştır.
Madde 2
Teklifin çerçeve 2 nci maddesi;
-  Kambiyo işlemlerinde muvazaalı işlemlerde bulunanların mevzuata aykırı hareket edenlerden 

daha ağır cezalandırılması amacıyla muvazaalı işlemlerde bulunanlara yurda getirmekle yükümlü 
oldukları veya kaçırdıkları kıymetlerin rayiç bedelinin yüzde kırkı oranında idari para cezası öngören 
yeni bir fıkra eklenmesi, 

- Teklifte öngörülen cezai hükümlerin döviz kredisi kullanımında uygulanmasının yeterli 
görülmesine istinaden beşinci fıkranın madde metninden çıkarılması,

 suretiyle çerçeve 1 inci madde olarak kabul edilmiştir.
Madde 3, 4
Teklifin çerçeve 3 üncü ve 4 üncü maddesi; sırasıyla çerçeve 2 nci ve 3 üncü maddeler olarak 

aynen kabul edilmiştir.
Madde 5
Teklifin çerçeve 5 inci maddesi; mer’i mevzuattaki hükümlerin devam ettirilmesini teminen Teklif 

metninden çıkarılmıştır.
Madde 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13
Teklifin çerçeve 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeleri; sırasıyla çerçeve 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 

11 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir.
Madde 14 
Teklifin çerçeve 14 üncü maddesi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin (b) 

bendine eklenmesi öngörülen ibarenin maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütlerin 
giderilmesini teminen değiştirilmesi suretiyle çerçeve 12 nci madde olarak kabul edilmiştir.

Madde 15, 16 ve 17 
Teklifin çerçeve 15, 16 ve 17 nci maddeleri sırasıyla çerçeve 13, 14 ve 15 inci maddeler olarak 

aynen kabul edilmiştir.
Madde 18
Teklifin çerçeve 18 inci maddesi; Sosyal Güvenlik Kurumuna prime esas kazancı için hiç bildirimde 

bulunmayan ilgililerle, yükümlülüklerini zamanında yerine getirmekle birlikte çeşitli nedenlerle asgari 
ücretin üçte birini geçmeyecek tutarda cüzi Kurum alacağının oluşmasına sebep olacak şekilde eksik 
bildirimde bulunduğu belirlenen ilgililerin karşılaşacakları idari para cezalarında hakkaniyete uygun 
düzenleme yapılmasını teminen değiştirilmesi suretiyle çerçeve 16 ncı madde olarak kabul edilmiştir.

Madde 19
Teklifin çerçeve 19 uncu maddesi; İskân Kanununa eklenmesi öngörülen geçici 10 uncu maddesinin 

birinci fıkrası kapsamında hak sahibi ailelerin ana para taksit borçlarının güncellenmiş tutarını defaten 
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ödeme süresinin başlama tarihinin açıklığa kavuşturulması ve ayrıca maddede geçen çeşitli ibarelerin 
maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesini teminen redaksiyona tabi 
tutulması suretiyle çerçeve 17 nci madde olarak kabul edilmiştir.

Madde 20
Teklifin çerçeve 20 nci maddesi; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 

işletilen otoyollar ve erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında yapılan ihlalli geçişlere idari para 
cezası verilebilmesini teminen ilgili fıkra atıflarının yeniden düzenlenmesi suretiyle çerçeve 18 inci 
madde olarak kabul edilmiştir.

Madde 21, 22, 23, 24 ve 25
Teklifin çerçeve 21, 22, 23, 24 ve 25 inci maddeleri; çerçeve 19, 20, 21, 22 ve 23 üncü maddeler 

olarak aynen kabul edilmiştir.

Ayrıca; Teklif metni kanun dili ve tekniği ile kanunların hazırlanmasında uyulan usul ve esaslar 
doğrultusunda gözden geçirilmiş, bu çerçevede metinde redaksiyon mahiyetinde değişiklikler yapılmış, 
madde numaraları Teklif metninden çıkarılan maddeler çerçevesinde teselsül ettirilmiştir. 

5. ÖZEL SÖZCÜLER
İçtüzüğün 45 inci maddesi uyarınca Teklifin Genel Kuruldaki görüşmelerinde Komisyonumuzu 

temsil etmek üzere;

- Antalya Milletvekili İbrahim AYDIN, 

- Düzce Milletvekili Ayşe KEŞİR, 

- Elazığ Milletvekili Ejder AÇIKKAPI, 

- Erzurum Milletvekili İbrahim AYDEMİR, 

- Eskişehir Milletvekili Emine Nur GÜNAY, 

- Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat KOÇER, 

- Giresun Milletvekili Cemal ÖZTÜRK, 

- İstanbul Milletvekili Şirin ÜNAL, 

- Kars Milletvekili Yusuf Selahattin BEYRİBEY, 

- Kocaeli Milletvekili Sami ÇAKIR,

özel sözcüler olarak seçilmiştir.

 Başkan Başkanvekili Sözcü

 Süreyya Sadi Bilgiç Mehmet Şükrü Erdinç Abdullah Nejat Koçer
 Isparta Adana Gaziantep

   (Bu raporun özel sözcüsü)

 Kâtip Üye Üye

 Emine Nur Günay Mevlüt Karakaya Bülent Kuşoğlu 
 Eskişehir Adana Ankara 

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhi vardır) (Muhalefet şerhi ektedir) 
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 Üye Üye Üye  

 İbrahim Aydın Mustafa Savaş Kasım Bostan
 Antalya Aydın Balıkesir

 (Bu raporun özel sözcüsü)

 Üye Üye Üye

 Şahap Kavcıoğlu Emin Haluk Ayhan Ayşe Keşir 
 Bayburt Denizli Düzce 

  (Muhalefet şerhi ektedir) (Bu raporun özel sözcüsü)

 Üye Üye Üye
 Ejder Açıkkapı İbrahim Aydemir Utku Çakırözer
 Elazığ Erzurum Eskişehir

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhi ektedir)

 Üye Üye Üye

 Cemal Öztürk Mehmet Bekaroğlu Garo Paylan
 Giresun İstanbul İstanbul

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhi var) (Son oylamada bulunamadı,

   muhalefet şerhi ektedir)

 Üye Üye Üye

 Hulusi Şentürk Şirin Ünal Musa Çam 
 İstanbul İstanbul İzmir 

  (Bu raporun özel sözcüsü) (Şerh ektedir)

 Üye Üye Üye

 Ertuğrul Kürkcü Zekeriya Temizel Yusuf Selahattin Beyribey
 İzmir İzmir Kars

 (Şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsü)

 Üye Üye Üye

 Mikail Arslan Sami Çakır Halil Etyemez
 Kırşehir Kocaeli Konya

  (Bu raporun özel sözcüsü)  

 Üye Üye Üye

 Ebubekir Gizligider Ergün Taşcı Mehmet Ali Cevheri
 Nevşehir Ordu Şanlıurfa

 Üye Üye Üye

 Kadim Durmaz Salih Cora Faruk Çaturoğlu
 Tokat Trabzon Zonguldak

 (Şerhim ektedir)
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 Zekeriya Temizel Bülent Kuşoğlu Mehmet Bekaroğlu
 İzmir Ankara İstanbul
 Musa Çam Kadim Durmaz Utku Çakırözer
 İzmir Tokat Eskişehir
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 Garo Paylan Ertuğrul Kürkcü
 İstanbul İzmir
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 Mevlüt Karakaya Emin Haluk Ayhan
 Adana Denizli
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(Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili 
Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Adıyaman 

Milletvekili Ahmet Aydın’ın Teklifi)

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 
Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“MADDE 3- Bu Kanuna dayanılarak 
çıkarılan karar, yönetmelik ve tebliğler ile diğer 
genel ve düzenleyici işlemlere aykırı hareket 
eden kişilere bu Kanunda başka bir yaptırım 
öngörülmemesi halinde on bin Türk lirasından 
elli bin Türk lirasına kadar idari para cezası 
verilir. 

1 inci maddede yazılı eşya ve kıymetleri bu 
Kanuna dayanılarak çıkarılan karar, yönetmelik ve 
tebliğler ile diğer genel ve düzenleyici işlemlere 
aykırı olarak yurttan çıkaran veya yurda sokanlar 
ya da bu fiillere teşebbüs edenler, fiil 21/3/2007 
tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanunu hükümlerine göre suç oluşturmadığı 
takdirde söz konusu eşya ve kıymetlerin rayiç 
bedelinin yüzde yirmisi oranında idari para cezası 
ile cezalandırılır. 

Her türlü mal, kıymet, hizmet ve sermaye 
ithal ve ihraç edenler veya bu işlere aracılık 
edenlerden  bu  işlemlerinden  doğan  alacaklarını  

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GRUP 
BAŞKANVEKİLİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ 
MUSTAFA      ELİTAŞ        VE           ADIYAMAN      
MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN’IN TEKLİFİ

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 
Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“MADDE 1- Kıymetli madenler ve kıymetli 
taşlarla bunlardan mamul veya bunları muhtevi 
her nevi eşya ve kıymetlerin, kambiyo, nukut, 
esham, tahvilat ve ticari senetlerle tediyeyi temine 
yarayan her türlü vasıta ve vesikaların alım satımı 
ile memleketten ihracı veya memlekete ithalinin 
tanzim ve tahdidine ve Türk parasının kıymetinin 
korunması zımnında kararlar almaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir.”

MADDE 2- 1567 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- “Bu Kanuna dayanılarak 
çıkarılan karar, yönetmelik ve tebliğler ile diğer 
genel ve düzenleyici işlemlere aykırı hareket 
eden kişilere bu Kanunda başka bir yaptırım 
öngörülmemesi halinde on bin Türk Lirasından 
elli bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası 
verilir.

1 inci maddede yazılı eşya ve kıymetleri bu 
Kanuna dayanılarak çıkarılan karar, yönetmelik 
ve tebliğler ile diğer genel ve düzenleyici işlemlere 
aykırı olarak yurttan çıkaran veya yurda sokanlar 
ya da bu fiillere teşebbüs edenler, fiil 21/3/2007 
tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanunu hükümlerine göre suç oluşturmadığı 
takdirde söz konusu eşya ve kıymetlerin rayiç 
bedelinin yüzde yirmisi oranında idari para cezası 
ile cezalandırılır.

Her türlü mal, kıymet, hizmet ve sermaye ithal 
ve ihraç edenler veya bu işlere aracılık edenlerden  
bu   işlemlerinden  doğan alacaklarını 1 inci 
maddeye göre alınan kararlardaki hükümlere 
göre ve bu kararlarda tayin edilen süreler içinde 
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(Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili 
Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Adıyaman 

Milletvekili Ahmet Aydın’ın Teklifi)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin)

yurda getirmeyenler, yurda getirmekle yükümlü 
oldukları kıymetlerin rayiç bedelinin yüzde 
beşi kadar idarî para cezasıyla cezalandırılırlar. 
İdarî para cezasına ilişkin karar kesinleşinceye 
kadar alacaklarını yurda getirenlere, birinci fıkra 
hükmüne göre idarî para cezası verilir. Ancak, 
verilecek idarî para cezası yurda getirilmesi 
gereken paranın yüzde ikibuçuğundan fazla 
olamaz.

Bu Kanuna dayanılarak çıkarılan karar, 
yönetmelik ve tebliğler ile diğer genel ve düzenleyici 
işlemler uyarınca faaliyet izni veya yetki belgesi 
alınması zorunlu olan konularda, gerekli izin veya 
belgeyi almaksızın ticari faaliyette bulunanlar, 
elli bin Türk Lirasından iki yüz elli bin Türk 
Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır 
ve yetkisiz faaliyetin gerçekleştirildiği iş yerindeki 
tüm faaliyetler bir aydan altı aya kadar, tekrarı 
halinde ise sürekli olarak durdurulur. Ancak, 
yetkisiz olarak faaliyette bulunanların ilan ve 
reklamlarından veya yaptıkları işin mahiyetinden 
söz konusu iş yerini, sadece faaliyet izni veya 
yetki verilmesi gereken faaliyet konularında 
iştigal etmek maksadıyla açtıkları veya işlettikleri 
anlaşılıyorsa söz konusu iş yerindeki faaliyet 
sürekli olarak durdurulur. Durdurma işlemleri 
Hazine Müsteşarlığının talebi üzerine valiliklerce 
yerine getirilir.

Yurt dışı ve yurt içinden kredi 
kullanılabilmesi için bu Kanuna dayanılarak 
çıkarılan karar, yönetmelik ve tebliğler ile diğer 
genel ve düzenleyici işlemlerde öngörülen şartları 
taşımadığı halde söz konusu krediyi kullananlar 
ile gerekli kontrol yükümlülüğünü yerine 
getirmeyerek bu krediyi kullandıran veya aracılık 
edenlere elli bin Türk Lirasından iki yüz elli bin 
Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Bu kabahatlerin bir özel hukuk tüzel kişisinin 
organ veya temsilcisi ya da organ veya temsilcisi 
olmamakla birlikte bu tüzel kişinin faaliyeti 
çerçevesinde görev üstlenen bir kişi tarafından 
tüzel kişinin yararına işlenmesi halinde, tüzel kişi 

1 inci maddeye göre alınan kararlardaki 
hükümlere göre ve bu kararlarda tayin edilen 
süreler içinde yurda getirmeyenler, yurda 
getirmekle yükümlü oldukları kıymetlerin rayiç 
bedelinin yüzde beşi kadar idari para cezasıyla 
cezalandırılırlar. İdarî para cezasına ilişkin 
karar kesinleşinceye kadar alacaklarını yurda 
getirenlere, birinci fıkra hükmüne göre idari para 
cezası verilir. Ancak, verilecek idari para cezası 
yurda getirilmesi gereken paranın yüzde iki 
buçuğundan fazla olamaz.

İthalat, ihracat ve diğer kambiyo 
işlemlerinde döviz veya Türk parası kaçırmak 
kastıyla muvazaalı işlemlerde bulunanlar, yurda 
getirmekle yükümlü oldukları veya kaçırdıkları 
kıymetlerin rayiç bedelinin yüzde kırkı oranında 
idari para cezasıyla cezalandırılırlar. Bu fiilin 
teşebbüs aşamasında kalması halinde verilecek 
ceza yarı oranında indirilir.

Bu Kanuna dayanılarak çıkarılan karar, 
yönetmelik ve tebliğler ile diğer genel ve 
düzenleyici işlemler uyarınca faaliyet izni veya 
yetki belgesi alınması zorunlu olan konularda, 
gerekli izin veya belgeyi almaksızın ticari 
faaliyette bulunanlar, elli bin Türk lirasından 
iki yüz elli bin Türk lirasına kadar idari para 
cezası ile cezalandırılır ve yetkisiz faaliyetin 
gerçekleştirildiği iş yerindeki tüm faaliyetler 
bir aydan altı aya kadar, tekrarı halinde ise 
sürekli olarak durdurulur. Ancak, yetkisiz olarak 
faaliyette bulunanların ilan ve reklamlarından 
veya yaptıkları işin mahiyetinden söz konusu iş 
yerini, sadece faaliyet izni veya yetki verilmesi 
gereken faaliyet konularında iştigal etmek 
maksadıyla açtıkları veya işlettikleri anlaşılıyorsa 
söz konusu iş yerindeki faaliyet sürekli olarak 
durdurulur. Durdurma işlemleri Hazine 
Müsteşarlığının talebi üzerine valiliklerce yerine 
getirilir.

Bu kabahatlerin bir özel hukuk tüzel kişisinin 
organ veya temsilcisi ya da organ veya temsilcisi 
olmamakla birlikte bu tüzel kişinin faaliyeti 
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hakkında fiilin niteliğine göre bu maddede yer 
alan cezalar ayrıca uygulanır.

Kabahatin konusunu yabancı paranın 
oluşturması halinde, idarî para cezasının 
hesaplanmasında fiilin işlendiği tarih itibarıyla 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının bu 
paraya ilişkin “döviz satış kuru” esas alınır.

Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiillerin tekrarı 
halinde verilecek cezalar iki kat olarak hükmedilir.

Bu madde kapsamında idari para cezasına 
karar vermeye Cumhuriyet savcısı yetkilidir.”

MADDE 3- 1567 sayılı Kanunun mülga 
4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden 
düzenlenmiştir.

“MADDE 4- Hazine Müsteşarlığı ve denetim 
yetkisine haiz kişiler bu Kanunun uygulaması 
ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan her türlü bilgi 
ve belgeyi gerçek ve tüzel kişilerden istemeye 
yetkilidir.

Bu Kanunun uygulaması ile sınırlı olmak 
üzere, Hazine Müsteşarlığı, kamu kurum ve 
kuruluşlarından Devletin güvenliği ve temel dış 
yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak hâller 
ile meslek sırrı, aile hayatının gizliliği ve savunma 
hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla 
özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı 
hükümler dikkate alınmaksızın her türlü bilgi 
ve belgeyi uygun süre ve ortamda, sürekli veya 
münferit olarak istemeye yetkilidir. Hazine 
Müsteşarlığı, ilgili taraflarla bu husustaki detayları 
belirleyen mutabakat zaptı düzenleyebilir.

Bu Kanuna dayanılarak çıkarılan karar, 
yönetmelik ve tebliğler ile diğer genel ve 
düzenleyici işlemlerle belirlenen veya Hazine 
Müsteşarlığınca belirlenecek usul ve süreler 
içinde bilgi ve belge gönderme yükümlülüğünü 
yerine getirmeyenler hakkında on bin Türk 
Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar idari para 
cezası verilir. İstenen bilgi ve belgelerin hatalı 

çerçevesinde görev üstlenen bir kişi tarafından 
tüzel kişinin yararına işlenmesi halinde, tüzel kişi 
hakkında fiilin niteliğine göre bu maddede yer 
alan cezalar ayrıca uygulanır.

Kabahatin konusunu yabancı paranın 
oluşturması halinde, idari para cezasının 
hesaplanmasında fiilin işlendiği tarih itibarıyla 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının bu 
paraya ilişkin döviz satış kuru esas alınır.

Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiillerin 
tekrarı halinde verilecek cezalar iki kat olarak 
hükmedilir.

Bu madde kapsamında idari para cezasına 
karar vermeye Cumhuriyet savcısı yetkilidir.”

MADDE 2- 1567 sayılı Kanunun mülga 
4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden 
düzenlenmiştir.

“MADDE 4- Hazine Müsteşarlığı ve denetim 
yetkisini haiz kişiler bu Kanunun uygulanması 
ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan her türlü bilgi 
ve belgeyi gerçek ve tüzel kişilerden istemeye 
yetkilidir.

Bu Kanunun uygulanması ile sınırlı olmak 
üzere, Hazine Müsteşarlığı, kamu kurum ve 
kuruluşlarından Devletin güvenliği ve temel 
dış yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak 
hâller ile meslek sırrı, aile hayatının gizliliği 
ve savunma hakkına ilişkin hükümler saklı 
kalmak kaydıyla özel kanunlardaki yasaklayıcı 
ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın 
her türlü bilgi ve belgeyi uygun süre ve 
ortamda, sürekli veya münferit olarak istemeye 
yetkilidir. Hazine Müsteşarlığı, ilgili taraflarla 
bu husustaki detayları belirleyen mutabakat zaptı 
düzenleyebilir. 

Bu Kanuna dayanılarak çıkarılan karar, 
yönetmelik ve tebliğler ile diğer genel ve 
düzenleyici işlemlerle belirlenen veya Hazine 
Müsteşarlığınca belirlenecek usul ve süreler 
içinde bilgi ve belge gönderme yükümlülüğünü 
yerine getirmeyenlere on bin Türk lirasından elli 
bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir. 
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veya eksik olarak verildiğinin saptanması halinde, 
bu yanlışlığın düzeltilmesi veya eksikliğin 
giderilmesi için otuz günlük süre verilir. Bu süre 
içinde yanlışlığın düzeltilmemesi veya eksikliğin 
giderilmemesi halinde on bin Türk Lirasından elli 
bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.

Müsteşarlık veya denetim yetkisini haiz 
kişiler tarafından istenen bilgi ve belgelerin 
yanıltıcı olarak hazırlanması ya da bu kişilere 
yerinde inceleme imkânının sunulmaması 
hallerinde, elli bin Türk Lirasından iki yüz elli bin 
Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.

Bu madde kapsamında idari para cezasına 
karar vermeye Cumhuriyet savcısı yetkilidir.”

MADDE 4- 1567 sayılı Kanunun mülga 
5 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden 
düzenlenmiştir.

“MADDE 5- Bu Kanun ve bu Kanuna 
dayanılarak çıkarılan mevzuat kapsamında 
faaliyet izni ve/veya yetki verilen anonim şirketler, 
3/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 330 uncu maddesi kapsamında “özel 
kanuna tabi anonim şirket” olarak değerlendirilir. 
Bu kapsamda, söz konusu anonim şirketler, 
sadece bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak 
çıkarılan karar, yönetmelik ve tebliğlerde 
belirtilen ekonomik amaç ve konular kapsamında 
kurulabilir ve faaliyet gösterebilirler.”

MADDE 5- 1567 sayılı Kanunun Ek 3 üncü 
ve Ek 4 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- 24/3/1950 tarihli ve 5659 sayılı 
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş 
Kanununun Ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
uygun görüşü ile Atatürk Orman Çiftliği 
arazilerinin, Ekli (2) nolu “Sınır Krokisi”nde 
koordinatları belirlenen arazisi, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı ile Atatürk Orman 
Çiftliği tüzel kişiliğine bir külfet ve yükümlülük 
getirmemek kaydıyla, Atatürk Orman Çiftliği 

İstenen bilgi ve belgelerin hatalı veya eksik 
verildiğinin saptanması halinde, bu yanlışlığın 
düzeltilmesi veya eksikliğin giderilmesi için otuz 
günlük süre verilir. Bu süre içinde yanlışlığın 
düzeltilmemesi veya eksikliğin giderilmemesi 
halinde on bin Türk lirasından elli bin Türk 
lirasına kadar idari para cezası verilir. 

Hazine Müsteşarlığı veya denetim yetkisini 
haiz kişiler tarafından istenen bilgi ve belgelerin 
yanıltıcı olarak hazırlanması ya da bu kişilere 
yerinde inceleme imkânının sunulmaması 
hallerinde, elli bin Türk lirasından iki yüz elli bin 
Türk lirasına kadar idari para cezası verilir. 

Bu madde kapsamında idari para cezasına 
karar vermeye Cumhuriyet savcısı yetkilidir.”

MADDE 3- 1567 sayılı Kanunun mülga 
5 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden 
düzenlenmiştir.

“MADDE 5- Bu Kanun ve bu Kanuna 
dayanılarak çıkarılan mevzuat kapsamında 
faaliyet izni ve/veya yetki verilen anonim 
şirketler, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı 
Türk Ticaret Kanununun 330 uncu maddesi 
kapsamında özel kanuna tabi anonim şirket 
olarak değerlendirilir. Bu kapsamda, söz konusu 
anonim şirketler, sadece bu Kanun ve bu Kanuna 
dayanılarak çıkarılan karar, yönetmelik ve 
tebliğlerde belirtilen ekonomik amaç ve konular 
kapsamında kurulabilir ve faaliyet gösterebilir.”

MADDE 4- 24/3/1950 tarihli ve 5659 sayılı 
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş 
Kanununun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
uygun görüşü ile Atatürk Orman Çiftliği 
arazilerinin, ekli (2) numaralı Sınır Krokisinde 
koordinatları belirlenen arazisi, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı ile Atatürk Orman 
Çiftliği tüzel kişiliğine bir külfet ve yükümlülük 
getirmemek kaydıyla, Atatürk Orman Çiftliği 
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Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı arasında yapılacak bir protokolle 
Ankara Büyükşehir Belediyesine; hayvanat 
bahçesi, tema park, rekreasyon alanları ile buralara 
gelecek ziyaretçilerin günü birlik ihtiyaçlarını 
karşılayacak yapılar yapılmak üzere yirmi dokuz 
yıllığına ve bedelsiz olarak tahsis edilir. Tahsis 
süresinin sonunda alan içerisindeki her türlü yapı 
tesis ve malzeme, bedelsiz olarak Atatürk Orman 
Çiftliği Müdürlüğüne devredilir. Tahsis edilen 
bu alan, Ankara Büyükşehir Belediyesince tespit 
edilecek şartlarla yirmi dokuz yıla kadar üçüncü 
kişilere kiraya veya işletmeye verilebilir.”

MADDE 7- 18/12/1953 tarihli ve 6200 
sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 
Teşkilat  ve  Görevleri  Hakkında  Kanunun  ek 
11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Devlet tarafından yapılacak destekleme 
ödemesi almaya hak kazanan çiftçilerin vadesi 
geldiği halde ödenmeyen sulama işletme ve bakım 
ücreti veya su kullanım hizmet bedeli borcu veya 
münferiden tarımsal sulamada kullanılan elektrik 
enerji borcu bulunması halinde; DSİ veya işletme 
ve bakım sorumluluğu devredilen gerçek veya 
tüzel kişi veya elektrik dağıtım şirketi ve/veya 
elektrik parekende satış şirketi tarafından tarımsal 
destekleme ödemesi yapacak bankaya borç 
miktarı bildirilir. Bu bildirim üzerine; çiftçilerin 
destekleme ödemelerinden borç tutarı mahsup 
edilerek DSİ veya işletme ve bakım sorumluluğu 
devredilen gerçek veya tüzel kişiye veya elektrik 
dağıtım şirketine ve/veya elektrik parekende satış 
şirketine ödenir.”

MADDE 8- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununa aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 31- (1) Tam mükellefiyete 
tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir 
ve kurumlar vergisi mükellefleri (finans ve 
bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler, sigorta 
ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve 

Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı arasında yapılacak bir protokolle 
Ankara Büyükşehir Belediyesine; hayvanat 
bahçesi, tema park, rekreasyon alanları ile buralara 
gelecek ziyaretçilerin günü birlik ihtiyaçlarını 
karşılayacak yapılar yapılmak üzere yirmi dokuz 
yıllığına ve bedelsiz olarak tahsis edilir. Tahsis 
süresinin sonunda, alan içerisindeki her türlü yapı 
tesis ve malzeme bedelsiz olarak Atatürk Orman 
Çiftliği Müdürlüğüne devredilir. Tahsis edilen 
bu alan, Ankara Büyükşehir Belediyesince tespit 
edilecek şartlarla yirmi dokuz yıla kadar üçüncü 
kişilere kiraya veya işletmeye verilebilir.”

MADDE 5- 18/12/1953 tarihli ve 6200 
sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 11 
inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Devlet tarafından yapılacak destekleme 
ödemesi almaya hak kazanan çiftçilerin vadesi 
geldiği halde ödenmeyen sulama işletme ve bakım 
ücreti veya su kullanım hizmet bedeli borcu veya 
münferiden tarımsal sulamada kullanılan elektrik 
enerji borcu bulunması halinde; DSİ veya işletme 
ve bakım sorumluluğu devredilen gerçek veya 
tüzel kişi veya elektrik dağıtım şirketi ve/veya 
elektrik perakende satış şirketi tarafından tarımsal 
destekleme ödemesi yapacak bankaya borç 
miktarı bildirilir. Bu bildirim üzerine; çiftçilerin 
destekleme ödemelerinden borç tutarı mahsup 
edilerek DSİ veya işletme ve bakım sorumluluğu 
devredilen gerçek veya tüzel kişiye veya elektrik 
dağıtım şirketine ve/veya elektrik perakende satış 
şirketine ödenir.”

MADDE 6- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununa aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 31– Tam mükellefiyete 
tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir 
ve kurumlar vergisi mükellefleri (finans ve 
bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler, 
sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri 
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emeklilik yatırım fonları, münhasıran sürekli 
olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali 
ile iştigal eden mükellefler ile bu Kanunun 215 
inci maddesi uyarınca kendilerine kayıtlarını 
Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle 
tutmalarına izin verilenler hariç), bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla aktiflerine 
kayıtlı bulunan taşınmazlarını (sat-kirala-geri al 
işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen 
taşınmazlar hariç), 30/9/2018 tarihine kadar 
aşağıdaki şartlarla yeniden değerleyebilirler.

a) Yeniden değerlemede, taşınmazların ve 
bunlara ait amortismanların, bu Kanunda yer 
alan değerleme hükümlerine göre tespit edilen 
ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 
yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri 
dikkate alınır. Amortismana tabi taşınmazlar 
için amortismanın herhangi bir yılda yapılmamış 
olması durumunda yeniden değerlemeye esas 
alınacak tutar bu amortismanlar tam olarak 
ayrılmış varsayılarak belirlenir.

b) Taşınmazların (a) bendine göre tespit 
edilen değerleri ve bunlara ilişkin amortismanların 
yeniden değerleme oranı ile çarpılması suretiyle 
yeniden değerleme sonrası değerleri bulunur. 
Yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden 
değerleme oranı olarak bu Kanunun mükerrer 
298 inci maddesine göre enflasyon düzeltmesine 
tabi tutulan;

i) En son bilançoda yer alan taşınmazlar 
ve bunların amortismanları için, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki aya ilişkin 
Yİ-ÜFE değerinin, söz konusu bilançonun ait 
olduğu tarihi takip eden aya ilişkin Yİ-ÜFE 
değerine bölünmesi ile bulunan oran,

ii) En son bilanço tarihinden sonra iktisap 
edilen taşınmazlar ve bunların amortismanları 
için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten bir 
önceki aya ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, taşınmazın 
iktisap edildiği ayı izleyen aya ilişkin Yİ-ÜFE 
değerine bölünmesi ile bulunan oran,

ve emeklilik yatırım fonları, münhasıran sürekli 
olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali 
ile iştigal eden mükellefler ile bu Kanunun 215 
inci maddesi uyarınca kendilerine kayıtlarını 
Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle 
tutmalarına izin verilenler hariç), bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla aktiflerine 
kayıtlı bulunan taşınmazlarını (sat-kirala-geri al 
işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen 
taşınmazlar hariç), 30/9/2018 tarihine kadar 
aşağıdaki şartlarla yeniden değerleyebilirler.

a) Yeniden değerlemede, taşınmazların ve 
bunlara ait amortismanların, bu Kanunda yer 
alan değerleme hükümlerine göre tespit edilen 
ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 
yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri 
dikkate alınır. Amortismana tabi taşınmazlar 
için amortismanın herhangi bir yılda yapılmamış 
olması durumunda yeniden değerlemeye esas 
alınacak tutar bu amortismanlar tam olarak 
ayrılmış varsayılarak belirlenir.

b) Taşınmazların (a) bendine göre tespit 
edilen değerleri ve bunlara ilişkin amortismanların 
yeniden değerleme oranı ile çarpılması suretiyle 
yeniden değerleme sonrası değerleri bulunur. 
Yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden 
değerleme oranı olarak bu Kanunun mükerrer 
298 inci maddesine göre enflasyon düzeltmesine 
tabi tutulan;

i) En son bilançoda yer alan taşınmazlar 
ve bunların amortismanları için, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki aya ilişkin 
Yİ-ÜFE değerinin, söz konusu bilançonun ait 
olduğu tarihi takip eden aya ilişkin Yİ-ÜFE 
değerine bölünmesi ile bulunan oran, 

ii) En son bilanço tarihinden sonra iktisap 
edilen taşınmazlar ve bunların amortismanları 
için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten bir 
önceki aya ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, taşınmazın 
iktisap edildiği ayı izleyen aya ilişkin Yİ-ÜFE 
değerine bölünmesi ile bulunan oran,
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dikkate alınır. Bu bent uyarınca dikkate 
alınacak Yİ-ÜFE ibaresi; Türkiye İstatistik 
Kurumunun her ay için belirlediği 1/1/2005 
tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) 
değerlerini, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi 
üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) değerlerini ifade 
eder.

c) Yeniden değerleme neticesinde taşın-
mazların değerinde meydana gelecek değer artışı, 
yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların 
her birine isabet eden değer artışları ayrıntılı 
olarak gösterilecek şekilde, bilançonun pasifinde 
özel bir fon hesabında gösterilir. Değer artışı, 
taşınmazların yeniden değerleme sonrası ve 
yeniden değerleme öncesi net bilanço aktif 
değerleri arasındaki farktır. Net bilanço aktif 
değeri, taşınmazların bilançonun aktifinde yazılı 
değerlerinden, pasifte yazılı amortismanların 
tenzili suretiyle bulunan değeri ifade eder.

(2) Taşınmazlarını bu madde kapsamında 
yeniden değerlemeye tabi tutan mükellefler 
bu kıymetlerini, yapılan yeniden değerleme 
sonrasında bulunan değerleri üzerinden 
amortismana tabi tutmaya devam ederler.

(3) Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen 
değer artışı tutarı üzerinden % 5 oranında 
hesaplanan vergi, yeniden değerleme işleminin 
yapıldığı tarihi izleyen ayın 25 inci günü akşamına 
kadar bir beyanname ile gelir veya kurumlar 
vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine 
beyan edilir ve aynı süre içerisinde ödenir. Bu 
fıkra kapsamında ödenen vergi; gelir ve kurumlar 
vergisinden mahsup edilmez, gelir ve kurumlar 
vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul 
edilmez. Beyanın zamanında yapılmaması 
ya da tahakkuk eden verginin süresinde 
ödenmemesi halinde bu madde hükümlerinden 
faydalanılamaz.

(4) Pasifte özel bir fon hesabında 
gösterilen değer artışı tutarının, sermayeye 
ilave edilme dışında herhangi bir şekilde başka 
bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen 

dikkate alınır. Bu bent uyarınca dikkate 
alınacak Yİ-ÜFE ibaresi; Türkiye İstatistik 
Kurumunun her ay için belirlediği 1/1/2005 
tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) 
değerlerini, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi 
üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) değerlerini ifade 
eder.

c) Yeniden değerleme neticesinde 
taşınmazların değerinde meydana gelecek 
değer artışı, yeniden değerlemeye tabi tutulan 
taşınmazların her birine isabet eden değer artışları 
ayrıntılı olarak gösterilecek şekilde, bilançonun 
pasifinde özel bir fon hesabında gösterilir. Değer 
artışı, taşınmazların yeniden değerleme sonrası 
ve yeniden değerleme öncesi net bilanço aktif 
değerleri arasındaki farktır. Net bilanço aktif 
değeri, taşınmazların bilançonun aktifinde yazılı 
değerlerinden, pasifte yazılı amortismanların 
tenzili suretiyle bulunan değeri ifade eder. 

Taşınmazlarını bu madde kapsamında 
yeniden değerlemeye tabi tutan mükellefler 
bu kıymetlerini, yapılan yeniden değerleme 
sonrasında bulunan değerleri üzerinden 
amortismana tabi tutmaya devam ederler. 

Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen 
değer artışı tutarı üzerinden %5 oranında 
hesaplanan vergi, yeniden değerleme işleminin 
yapıldığı tarihi izleyen ayın 25 inci günü akşamına 
kadar bir beyanname ile gelir veya kurumlar 
vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine 
beyan edilir ve aynı süre içerisinde ödenir. Bu 
fıkra kapsamında ödenen vergi; gelir ve kurumlar 
vergisinden mahsup edilmez, gelir ve kurumlar 
vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul 
edilmez. Beyanın zamanında yapılmaması ya da 
tahakkuk eden verginin süresinde ödenmemesi 
halinde bu madde hükümlerinden faydalanılamaz.

Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer 
artışı tutarının, sermayeye ilave edilme dışında 
herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen 
veya işletmeden çekilen kısmı, bu işlemin 
yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin 
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kısmı, bu işlemin yapıldığı dönem kazancı ile 
ilişkilendirilmeksizin bu dönemde gelir veya 
kurumlar vergisine tabi tutulur.

(5) Yeniden değerlemeye tabi tutulan 
taşınmazların elden çıkarılması halinde, pasifte 
özel bir fon hesabında gösterilen değer artışları, 
kazancın tespitinde dikkate alınmaz.

(6) Yeniden değerlemeye tabi tutulan 
taşınmazların elden çıkarılmasından önce bu 
Kanunun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca 
enflasyon düzeltmesi yapılmasına ilişkin şartların 
oluşması halinde, bu madde gereğince oluşan 
değer artışı fonu özsermayeden düşülmek 
suretiyle mezkur madde uyarınca enflasyon 
düzeltmesi yapılır.

(7) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin 
usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir.”

MADDE 9- 25/10/1984 tarihli ve 3065 
sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 38 inci 
maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Bakanlar Kurulu Vergi Usul Kanunu 
hükümleri uyarınca bilanço esasına göre defter 
tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini, 
sektörler ve meslek grupları itibariyle 
belirleyeceği yıllık iş hacimlerine göre hasılat 
esaslı vergilendirme usulü kapsamına almaya, 
Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına 
ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 10- 29/5/1986 tarihli ve 3294 
sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Kanununun 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

“Vakıflar, 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 
34 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmüne 
göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal 
Yardımlar Genel Müdürlüğünce imzalanacak 
işletme düzeyinde toplu iş sözleşmesi kapsamında 
işyerleridir.”

bu dönemde gelir veya kurumlar vergisine tabi 
tutulur.

Yeniden değerlemeye tabi tutulan 
taşınmazların elden çıkarılması halinde, pasifte 
özel bir fon hesabında gösterilen değer artışları, 
kazancın tespitinde dikkate alınmaz. 

Yeniden değerlemeye tabi tutulan 
taşınmazların elden çıkarılmasından önce bu 
Kanunun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca 
enflasyon düzeltmesi yapılmasına ilişkin şartların 
oluşması halinde, bu madde gereğince oluşan 
değer artışı fonu özsermayeden düşülmek 
suretiyle mezkûr madde uyarınca enflasyon 
düzeltmesi yapılır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 7- 25/10/1984 tarihli ve 3065 
sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 38 inci 
maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

“Bakanlar Kurulu Vergi Usul Kanunu 
hükümleri uyarınca bilanço esasına göre defter 
tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini, 
sektörler ve meslek grupları itibarıyla 
belirleyeceği yıllık iş hacimlerine göre hasılat 
esaslı vergilendirme usulü kapsamına almaya, 
Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına 
ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 8- 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Kanununun 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

“Vakıflar, 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 
34 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmüne 
göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal 
Yardımlar Genel Müdürlüğünce imzalanacak 
işletme düzeyinde toplu iş sözleşmesi kapsamında 
işyerleridir.”
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MADDE 11- 5/6/1986 tarihli ve 3303 sayılı 
Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların 
İktisabına Dair Kanunun ek 1 inci maddesine 
onuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.

“Bu madde hükümlerine göre hak sahibi 
olan kullanıcılardan ecrimisil alınmaz, tahakkuk 
ettirilen ecrimisiller terkin edilir, başvuru tarihi 
itibarıyla son beş yıl için tahsil edilen ecrimisil 
bedeli satış bedelinden mahsup edilir, satış 
bedelinden fazlası iade edilmez.”

MADDE 12- 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı 
Kıyı Kanununun 6 ncı maddesinin dördüncü 
fıkrasının (e) bendine “Trabzon” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “Rize” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13- 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı 
Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının 
Düzenlenmesine Dair Kanunun 6 ncı maddesinin 
ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak tek başına kıyılıp içilebilme vasfına 
sahip tütün çeşitlerinin üretildiği Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen 
merkezlerdeki tütün üreticilerinin bir araya 
gelerek kurduğu kooperatiflerce kurulacak 
sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretim 
tesislerinde, tam ve yeni teknoloji ile tesisler 
kurmaları şartı aranmaz.”

MADDE 14- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan 
“beklenmeyen veya” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “yapım tekniği açısından özellik arz eden” 
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 15- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı 
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“Elektrik alımı sözleşmelerinde ek fiyat farkı
GEÇİCİ MADDE 3- 14/3/2013 tarihli 

ve   6446  sayılı  Elektrik  Piyasası Kanununun 
3 üncü maddesinde tanımlanan görevli tedarik 
şirketlerinin yüklenicisi olduğu sözleşmeler hariç 
olmak üzere, ilanı veya duyurusu 24/2/2018 

MADDE 9- 5/6/1986 tarihli ve 3303 sayılı 
Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların 
İktisabına Dair Kanunun ek 1 inci maddesine 
onuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.

“Bu madde hükümlerine göre hak sahibi 
olan kullanıcılardan ecrimisil alınmaz, tahakkuk 
ettirilen ecrimisiller terkin edilir, başvuru tarihi 
itibarıyla son beş yıl için tahsil edilen ecrimisil 
bedeli satış bedelinden mahsup edilir, satış 
bedelinden fazlası iade edilmez.”

MADDE 10- 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı 
Kıyı Kanununun 6 ncı maddesinin dördüncü 
fıkrasının (e) bendine “Trabzon” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “, Rize” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11- 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı 
Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının 
Düzenlenmesine Dair Kanunun 6 ncı maddesinin 
ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak tek başına kıyılıp içilebilme vasfına 
sahip tütün çeşitlerinin üretildiği Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen 
merkezlerdeki tütün üreticilerinin bir araya 
gelerek kurduğu kooperatiflerce kurulacak 
sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretim 
tesislerinde, tam ve yeni teknoloji ile tesisler 
kurmaları şartı aranmaz.”

MADDE 12- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan 
“beklenmeyen veya” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “yapım tekniği açısından özellik arz eden 
veyahut” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı 
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“Elektrik alımı sözleşmelerinde ek fiyat farkı
GEÇİCİ MADDE 3- 14/3/2013 tarihli 

ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 3 
üncü maddesinde tanımlanan görevli tedarik 
şirketlerinin yüklenicisi olduğu sözleşmeler hariç 
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tarihinden önce yapılarak 4734 sayılı Kanuna 
göre ihale edilen ve ihale dokümanında fiyat 
farkı hesaplanacağına ilişkin hüküm bulunan 
elektrik alım sözleşmelerinden, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye 
edilmeksizin kabulü yapılan veya bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam edenlerin 
1/1/2016 tarihinden sonra gerçekleştirilen 
kısımları için ek fiyat farkı ödenebilmesi veya 
kesilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite 
Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
yetkilidir.”

MADDE 16- 10/7/2004 tarihli ve 5216 
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi ile ikinci 
fıkrasına sırasıyla aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Büyükşehir içindeki toplu taşıma hatlarıyla ilgili 
olarak; şehir merkezine olan uzaklık, nüfus ve 
hattı kullanan sayısı kriterleri esas alınarak tespit 
edilecek hatlarla ilgili toplu taşıma hizmetlerinin 
işlettirilmesine karar vermek.”
“Büyükşehir belediyeleri, birinci fıkranın (p) 
bendinin ikinci cümlesinde yer alan kriterler esas 
alınarak büyükşehir belediye meclisi kararıyla 
belirlenen yerlerdeki toplu taşıma hatlarının 
işletmesinin o bölgede kurulu taşıma birlik 
veya kooperatiflerinden temin edilmesine karar 
verebilir. Bu durumda ihaleye katılacaklarda 
ve kullanılacak taşıma araçlarında aranacak 
şartlar belediyelerce belirlenir. Taşıma birlik veya 
kooperatiflerine, Belediye bütçelerinden toplu 
taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli 
olarak yararlanacaklara ilişkin gelir desteği 
ödemeleri yapılabilir.”

MADDE 17- 7/6/2005 tarihli ve 5362 
sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları 
Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve ikinci 
fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

olmak üzere, ilanı veya duyurusu 24/2/2018 
tarihinden önce yapılarak 4734 sayılı Kanuna 
göre ihale edilen ve ihale dokümanında fiyat 
farkı hesaplanacağına ilişkin hüküm bulunan 
elektrik alım sözleşmelerinden, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye 
edilmeksizin kabulü yapılan veya bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam edenlerin 
1/1/2016 tarihinden sonra gerçekleştirilen 
kısımları için ek fiyat farkı ödenebilmesi veya 
kesilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite 
Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
yetkilidir.”

MADDE 14- 10/7/2004 tarihli ve 5216 
sayılı   Büyükşehir    Belediyesi   Kanununun 
7 nci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendine 
aşağıdaki cümle ile ikinci fıkrasına aşağıdaki 
cümleler eklenmiştir.
“Büyükşehir içindeki toplu taşıma hatlarıyla ilgili 
olarak; şehir merkezine olan uzaklık, nüfus ve 
hattı kullanan sayısı kriterleri esas alınarak tespit 
edilecek hatlarla ilgili toplu taşıma hizmetlerinin 
işlettirilmesine karar vermek.”
“Büyükşehir belediyeleri, birinci fıkranın (p) 
bendinin ikinci cümlesinde yer alan kriterler esas 
alınarak büyükşehir belediye meclisi kararıyla 
belirlenen yerlerdeki toplu taşıma hatlarının 
işletmesinin o bölgede kurulu taşıma birlik 
veya kooperatiflerinden temin edilmesine karar 
verebilir. Bu durumda ihaleye katılacaklarda ve 
kullanılacak taşıma araçlarında aranacak şartlar 
belediyelerce belirlenir. Taşıma birlik veya 
kooperatiflerine, belediye bütçelerinden toplu 
taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli 
olarak yararlanacaklara ilişkin gelir desteği 
ödemeleri yapılabilir.”

MADDE 15- 7/6/2005 tarihli ve 5362 
sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları 
Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye ikinci 
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.
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“Oda kuruluş yeter sayısına ulaşılamadığı 
için oda kurulması mümkün olmayan yerlerdeki 
esnaf ve sanatkârların kayıtları birlik marifetiyle 
tutulabilir. Esnaf ve sanatkârlara odalarca verilen 
hizmetler, ilçelerde şube açmak suretiyle birlik 
tarafından verilebilir.”

“Büyükşehir statüsündeki iller ile diğer 
illere bağlı ilçelerde kurulu oda bulunmaması 
durumunda, bu ilçelerdeki esnaf ve sanatkârların 
kayıt edilecekleri oda ile bu odaların çalışma 
bölgesi Bakanlık tarafından belirlenir.”

MADDE 18- 31/5/2006 tarihli ve 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun 102 nci maddesinin ikinci fıkrasına 
aşağıdaki cümleler eklenmiştir. 
“Kurumca, birinci fıkrada belirtilen bildirge, 
belge veya defterlerde, bildirilmesi gereken tutarın 
kesirlerinde veya %1’ini aşmayacak miktarında 
bir eksiklik tespit edilmesi durumunda, eksikliğin 
15 gün içinde düzeltilmesi için ilgiliye yazılı 
ihtar verilir. Mezkûr süre sonunda eksik bildirge, 
belge veya defterlerde düzeltme yapmayanlara, 
birinci fıkranın ilgili hükümlerine göre idare 
para cezası verilir. Eksikliğin işverence tespit 
edilmesi durumunda ise bu süre; bildirge, belge 
veya defterin Kurum’a verilmesinden itibaren 15 
gündür.”

MADDE 19- 19/9/2006 tarihli ve 5543 
sayılı İskân Kanununa aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10- (1) Mülga 14/6/1934 
tarihli ve 2510 sayılı İskân Kanunu ile 5543 
sayılı İskân Kanunu kapsamında hak sahibi 
olan ailelerden kendilerine verilen taşınmazlara 
ait ödemedikleri anapara taksit borçlarının 
her biri için, vadesinin bittiği tarihten itibaren 
ödeme tarihine kadar geçen süre için tüketici 
fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim oranı ile 

“Oda kuruluş yeter sayısına ulaşılamadığı 
için oda kurulması mümkün olmayan yerlerdeki 
esnaf ve sanatkârların kayıtları birlik marifetiyle 
tutulabilir. Esnaf ve sanatkârlara odalarca verilen 
hizmetler, ilçelerde şube açmak suretiyle birlik 
tarafından verilebilir.”

“Büyükşehir statüsündeki iller ile diğer 
illere bağlı ilçelerde kurulu oda bulunmaması 
durumunda, bu ilçelerdeki esnaf ve sanatkârların 
kayıt edilecekleri oda ile bu odaların çalışma 
bölgesi Bakanlık tarafından belirlenir.”

MADDE 16- 31/5/2006 tarihli ve 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun 102 nci maddesinin ikinci fıkrasına 
aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Kurumca, birinci fıkrada belirtilen bildirge, 
beyanname, belge veya defterlere istinaden 
sigortalıların ve çalışma gün sayılarının eksiksiz 
bildirilmesi şartıyla bildirilen prime esas kazanç 
tutarında, fiilin işlendiği tarihteki brüt asgari 
ücretin üçte birini geçmeyecek ve %1’ini 
aşmayacak şekilde eksiklik tespit edilmesi 
durumunda, eksikliğin on beş gün içinde 
düzeltilmesi için ilgiliye yazılı ihtar verilir. 
Bu süre sonunda tespit edilen eksik tutarın 
Kuruma bildirilmemesi halinde birinci fıkranın 
ilgili hükümlerine göre idari para cezası verilir. 
Eksikliğin işverence tespit edilmesi durumunda 
bu süre; bildirge, beyanname, belge veya 
defterlerin Kuruma verilmesinden itibaren on beş 
gündür.”

MADDE 17- 19/9/2006 tarihli ve 5543 
sayılı İskân Kanununa aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10- (1) Mülga 2510 
sayılı Kanun ile bu Kanun kapsamında hak sahibi 
olan ailelerden kendilerine verilen taşınmazlara 
ait ödemedikleri anapara taksit borçlarının 
her biri için, vadesinin bittiği tarihten itibaren 
ödeme tarihine kadar geçen süre için tüketici 
fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim oranı ile 
güncellenmiş tutarını bu maddenin yürürlüğe 
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güncellenmiş tutarını 1 yıl içerisinde defaten 
ödeyenlerden gecikme ve temerrüt faizi alınmaz. 
Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 
Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça 
belirlenir.

(2) Mülga 14/6/1934 tarihli ve 2510 sayılı 
İskân Kanunu hükümlerine göre Diyarbakır İli 
Bismil İlçesi Çeltikli’de hak sahibi olarak kabul 
edilerek kendilerine 2003 ve 2004 yıllarında 
taşınmaz verilen, ancak konutları ve işletme 
binalarının zemin hareketlerinden dolayı hasar 
gördüğü teknik raporlarla tespit edilen hak sahibi 
ailelerden;

a) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren altmış gün içerisinde Diyarbakır 
Valiliğince yaptırılacak teknik tespit raporuna 
göre hak sahiplerine yapılacak yazılı bildirim 
tarihini izleyen günden itibaren yüzseksen gün 
içerisinde varsa açmış oldukları davadan feragat 
ederek müracaat edenlerin konut ve işletme 
binaları yıkılarak yerlerine yenileri yapılır. Bu 
süre sonrasındaki müracaatlar dikkate alınmaz ve 
herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

b) Bu aileler; yapılan ve yapılacak yapıların 
bedelleri için 2510 sayılı mevzuat hükümlerine 
göre yeniden borçlandırılır ve varsa önceden 
ödedikleri bedeller güncellenerek yeni 
borçlarından mahsup edilir. Konutları yeniden 
yapılacak hak sahibi ailelere, talep etmeleri halinde 
konutları teslim edilinceye kadar borçlarına 
eklenmek kaydıyla kira yardımı yapılabilir. Diğer 
hususlarda mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 20- 25/6/2010 tarihli ve 6001 
sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu 
maddesinin; birinci ve beşinci fıkralarında yer 
alan “on” ibareleri “dört” olarak değiştirilmiş, 
beşinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlesi 
madde metninden çıkarılmış, yedinci fıkrasının 
sonuna aşağıdaki cümle ile maddeye aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.

girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde defaten 
ödeyenlerden gecikme ve temerrüt faizi alınmaz. 
Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 
Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça 
belirlenir.

(2) Mülga 2510 sayılı Kanun hükümlerine 
göre Diyarbakır ili Bismil ilçesi Çeltikli’de hak 
sahibi kabul edilerek kendilerine 2003 ve 2004 
yıllarında taşınmaz verilen, ancak konutları ve 
işletme binalarının zemin hareketlerinden dolayı 
hasar gördüğü teknik raporlarla tespit edilen hak 
sahibi ailelerden bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren altmış gün içerisinde Diyarbakır 
Valiliğince yaptırılacak teknik tespit raporuna 
göre hak sahiplerine yapılacak yazılı bildirim 
tarihini izleyen günden itibaren yüz seksen gün 
içinde varsa açmış oldukları davadan feragat 
ederek müracaat edenlerin konut ve işletme 
binaları yıkılarak yerlerine yenileri yapılır. Bu süre 
sonrasında yapılan müracaatlar dikkate alınmaz 
ve herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. Bu 
aileler; yapılan ve yapılacak yapıların bedelleri 
için mülga 2510 sayılı Kanun hükümlerine göre 
yeniden borçlandırılır ve varsa önceden ödedikleri 
bedeller güncellenerek yeni borçlarından mahsup 
edilir. Konutları yeniden yapılacak hak sahibi 
ailelere, talep etmeleri halinde konutları teslim 
edilinceye kadar borçlarına eklenmek kaydıyla 
kira yardımı yapılabilir. Diğer hususlarda ilgili 
mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 18- 25/6/2010 tarihli ve 6001 
sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu 
maddesinin; birinci ve beşinci fıkralarında yer 
alan “on” ibareleri “dört” şeklinde değiştirilmiş, 
beşinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri 
yürürlükten kaldırılmış, yedinci fıkrasına 
aşağıdaki cümle ile maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.
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“Otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı 
karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini 
ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen yabancı 
plakalı araçlara uygulanan idari para cezaları 
için bu fıkrada belirlenen onbeş günlük süre 
beklenmez.”

“(9) Bu maddenin dördüncü, beşinci, altıncı, 
yedinci ve sekizinci fıkraları Bakanlık tarafından 
işletilen otoyolları ve erişme kontrolünün 
uygulandığı karayolları için; beşinci, altıncı ve 
yedinci fıkraları ise Bakanlık tarafından 3996 
sayılı Kanun ve diğer ilgili kanunlar çerçevesinde 
işletme hakkı verilen veya devredilen otoyollar ile 
erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için 
de uygulanır.”

MADDE 21- 6001 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce otoyollar ile 
erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için 
belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden yapılmış 
olan geçişlerde araç sahiplerine bu Kanunun 
30 uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca 
tahakkuk ettirilen ancak bu maddenin yürürlük 
tarihi itibarıyla tahsilatı yapılmamış olan 
para cezaları hakkında bu Kanunun 30 uncu 
maddesinde yer alan oranlar uygulanır.”

MADDE 22- 19/4/2012 tarihli ve 6292 
sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının 
Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları 
Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle 
Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında 
Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başvuru ve ödeme sürelerinin uzatımı
GEÇİCİ MADDE 7- (1) 2/B alanlarında 

bulunan taşınmazlar ile Hazineye ait tarım 
arazilerinin bu Kanun kapsamında satışına ilişkin 
olarak;

a) 6292 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi 
kapsamında hak sahibi olup başvuru 
yapmayanların başvuru süresi,

“Otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı 
karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini 
ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen yabancı 
plakalı araçlara uygulanan idari para cezaları 
için bu fıkrada belirlenen on beş günlük süre 
beklenmez.”

 “(9) Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü, 
dördüncü, yedinci ve sekizinci fıkraları 
Bakanlık tarafından işletilen otoyolları ve 
erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için; 
beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları ise Bakanlık 
tarafından 3996 sayılı Kanun ve diğer ilgili 
kanunlar çerçevesinde işletme hakkı verilen 
veya devredilen otoyollar ile erişme kontrolünün 
uygulandığı karayolları için de uygulanır.”

MADDE 19- 6001 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce otoyollar ile 
erişme kontrolünün uygulandığı karayolları 
için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden 
yapılmış olan geçişlerde araç sahiplerine bu 
Kanunun 30 uncu maddesinin beşinci fıkrası 
uyarınca tahakkuk ettirilen ancak bu maddenin 
yürürlük tarihi itibarıyla tahsilatı yapılmamış 
olan para cezaları hakkında bu Kanunun 30 uncu 
maddesinde yer alan oranlar uygulanır.”

MADDE 20- 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.

“Başvuru ve ödeme sürelerinin uzatımı
GEÇİCİ MADDE 7- (1) 2/B alanlarında 

bulunan taşınmazlar ile Hazineye ait tarım 
arazilerinin bu Kanun kapsamında satışına ilişkin 
olarak;

a) Bu Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında 
hak sahibi olup başvuru yapmayanların başvuru 
süresi, 
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b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen 
süre içerisinde taşınmaz bedelini ödemeyenlerin 
ödeme süresi,

c) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde 
belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde 
ödemeyenlerin ödeme süresi,

30 Kasım 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.
(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında 

kalan 2/B taşınmazları için satış bedeli; Kanunun 
6 ncı maddesinde belirtilen başvuru sürelerinin 
son gününü izleyen üç aylık sürenin bittiği 
günden, bu Kanun kapsamında ödeme yapmak 
amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar 
geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun 
her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi 
aylık değişim oranları (TÜFE) toplamında 
artırılarak hesaplanır.

(3) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında 
kalanlar için satış bedeli; kendilerine yapılan 
tebligatta belirtilen ödeme süresinin son 
gününü izleyen günden, bu Kanun kapsamında 
ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu 
güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik 
Kurumunun her ay için belirlediği tüketici 
fiyatları endeksi aylık değişim oranları (TÜFE) 
toplamında artırılarak hesaplanır.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralar uyarınca 
yapılacak hesaplamalarda ay kesirleri dikkate 
alınmaz.

MADDE 23- 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı 
Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 123 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer 
alan “1/7/2018” ibaresi “1/7/2019” şeklinde 
değiştirilmiştir.

MADDE 24- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 25- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür.

b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen 
süre içinde taşınmaz bedelini ödemeyenlerin 
ödeme süresi,  

c) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belir-
tilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde 
ödemeyenlerin ödeme süresi,

30/11/2018 tarihine kadar uzatılmıştır.
(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında 

kalan 2/B taşınmazları için satış bedeli; bu 
Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen başvuru 
sürelerinin son gününü izleyen üç aylık sürenin 
bittiği günden, bu Kanun kapsamında ödeme 
yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne 
kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik 
Kurumunun her ay için belirlediği tüketici 
fiyatları endeksi aylık değişim oranları (TÜFE) 
toplamında artırılarak hesaplanır.

(3) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında 
kalanlar için satış bedeli; kendilerine yapılan 
tebligatta belirtilen ödeme süresinin son gününü 
izleyen günden, bu Kanun kapsamında ödeme 
yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne 
kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik 
Kurumunun her ay için belirlediği tüketici 
fiyatları endeksi aylık değişim oranları (TÜFE) 
toplamında artırılarak hesaplanır.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralar uyarınca 
yapılacak hesaplamalarda ay kesirleri dikkate 
alınmaz.”

MADDE 21- 28/11/2017 tarihli ve 7061 
sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun 123 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(e) bendinde yer alan “1/7/2018” ibaresi 
“1/7/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 23- Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür.
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