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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmaktadır. 

Gereğini arz ederiz.

 Nilgün Ök Mücahit Durmuşoğlu Ali Cumhur Taşkın
 Denizli Osmaniye Mersin
 Tamer Dağlı Eyüp Özsoy Ceyda Çetin Erenler
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 Uğur Aydemir Abdullah Nejat Koçer Tahir Akyürek
 Manisa Gaziantep Konya
 İsmail Kaya Ahmet Akay Mehmet Habib Soluk
 Osmaniye Şanlıurfa Sivas
 Salih Cora Sabahat Özgürsoy Çelik Yusuf Başer
 Trabzon Hatay Yozgat
 Semiha Ekinci Sabri Öztürk Çiğdem Koncagül
 Sivas Giresun Tekirdağ
 Meliha Akyol Mustafa Demir Ahmet Berat Çonkar
 Yalova İstanbul İstanbul
 Yasin Uğur Yavuz Ergun Ahmet Mücahit Arınç
 Burdur Niğde İstanbul
 Müslüm Yüksel Selman Oğuzhan Eser Selim Gültekin
 Gaziantep Karaman Niğde
 Yaşar Kırkpınar Yücel Menekşe Muhammed Fatih Toprak
 İzmir Nevşehir Adıyaman
 Fatih Süleyman Denizolgun Muhammet Müfit Aydın Ramazan Can
 İstanbul Bursa Kırıkkale
 Osman Mesten Fatma Betül Sayan Kaya Serkan Bayram
 Bursa İstanbul İstanbul
 Orhan Yegin Ali Şahin Mehmet Sait Kirazoğlu
 Ankara Gaziantep Gaziantep
 Ahmet Kılıç Kemal Çelik Rümeysa Kadak
 Bursa Antalya İstanbul
 Semra Kaplan Kıvırcık İmran Kılıç Jülide İskenderoğlu
 Manisa Kahramanmaraş Çanakkale 
 Ali Özkaya Fehmi Alpay Özalan
 Afyonkarahisar İzmir
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2/2633 esas numaralı ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne imzamı 

koyuyorum.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.  18/02/2020
  Ekrem Çelebi
  Ağrı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na 17.02.2020 tarihinde sunulan 2/2633 Esas Numaralı 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne imza sahibi olarak katılmak ister, 
bilginize arz ederim.   18.02.2020

   Sena Nur Çelik
  Antalya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.
Gereğini arz ederim.  19/02/2020
  Metin Yavuz
  Aydın

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 17.02.2020 tarihinde sunulan 2/2633 Esas numaralı 

Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair Kanun teklifine imza sahibi olarak katılmak ister 
bilgilerinize arz ederim.

  26.02.2020  
  Metin Bulut
  Elazığ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Denizli Milletvekili Nilgün Ök ile 46 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Teklifi ( 2/2633) Teklife imzamı koyuyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
  18.02.2020
  İbrahim Aydemir
  Erzurum
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/2633 esas numaralı kanun teklifine katılıyorum. 

Gereğini arz ederim. 

  18.02.2020
  Zehra Taşkesenlioğlu Ban
  Erzurum

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/2633 esas numaralı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imzamı 
koyuyorum.

 Gereğini arz ederim. 18 Şubat 2020
  Tülay Kaynarca
  İstanbul

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Esas No 2/2633 olan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum.

Gereğini arz ederim. 

  Zafer Sırakaya
  İstanbul

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/2633)

ESAS Plan ve Bütçe Komisyonu

TALİ
İçişleri Komisyonu
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu
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GENEL GEREKÇE

Hazırlanan Kanun Teklifi ile kamu kurum ve kuruluşlarımızın ihtiyaçları ile son dönemde 
vatandaşlarımızdan gelen taleplerin karşılanması amacıyla çeşitli konularda kanuni düzenlemelerin 
hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda toplam 21 farklı kanunda değişiklik yapılmaktadır.

Yapılan bu düzenlemeler ile;

-  Vazife ve harp malullerimizden çalışmaya devam edenlere en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 
5000 gün prim ödenmiş olması şartıyla ikinci bir aylık bağlanma imkanının verilmesi; daha önce prim 
ödemeleri yanlış hesaplanıp emekli maaşları kesilen malullerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi,

-  Mücbir sebep hallerinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 3213 sayılı Kanun 
kapsamındaki mali yükümlülüklerin ertelenmesi ve taksitlendirilmesine karar verilebilmesi,

-  Cumhurbaşkanı tarafından deprem, yangın, su baskını, yer kayması ve benzeri afetler nedeniyle 
mağdur olan vatandaşların ödemek zorunda oldukları elektrik ve doğal gaz faturalarının ertelenmesi ile 
erteleme durumunda elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin söz konusu ertelemeden kaynaklanan 
anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edecekleri gecikme zammının Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına karar verilebilmesi,

-  Türkiye’de ikamet etmeyen vatandaşlarımızın ve 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi 
kapsamındaki kişilerin döviz cinsinden bireysel emeklilik sistemine dahil olabilmesi,

-  Kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynak tutarının 25 milyar TL’den 35 milyar TL’ye 
çıkarılması,

-  İşverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumak ve artırmak amacıyla 2020 yılında 
geçerli olmak üzere işverenlerimize aylık 75 TL asgari ücret desteğinin sağlanması,

-  Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan 
karşılanmasına yönelik uygulamanın 31/12/2021 tarihine kadar uzatılması,

-  Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının 1/1/2021 tarihine kadar ertelenmesi,

- Yenilenebilir enerji kaynak alanları yarışmaları kapsamındaki tavan fiyatın Türk Lirası üzerinden 
belirlenmesi,

-  Tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı talep 
edebilmelerine imkan sağlanması ve bunlara yönelik olarak farklı tarifelerin belirlenebilmesi,

-  Taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan diğer taraf veya 
vekilinin tek başına başvurması durumunda da, yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya 
ilişkin olarak verilen kararların, verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili adlî veya idarî 
makam tarafından verilmiş ve kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması 
şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilebilmesi,

-  Yurtdışında doğup yurtdışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olan vatandaşlarımızın 
da çalışma şartı aranmadan dövizle askerlik uygulamasından yararlanabilmelerine imkan sağlanması,

-  Dernekler tarafından fiziksel ortamda yapılan bildirimler, işlemler, tutulan defter ve alındı belgesi 
gibi kayıtlar ile yetkili merciler tarafından derneklere ilişkin olarak fiziksel ortamda tutulan her türlü 
kayıtların, hem dernekler hem de yetkili merciler tarafından elektronik ortamda da yapılabilmesi,
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-  Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yatırımcılara yapılan taşınmaz tahsislerinin iptal edilmesi 
durumunda taşınmaz üzerine tesis edilmiş irtifak haklarının terkinine ilişkin uyuşmazlıkların basit 
yargılama usulüne tabi olması, 

-  Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait kiraya verilen taşınmazların kiralarının 3 ay 
içinde ödenmemesi durumunda mülki amirlikçe tahliye edilebilmesi,

-  Erişimin engellenmesi kararı verilen katalog suçlara, illegal bahis ve şans oyunlarına ilişkin 
suçların eklenmesi,

-  2521 sayılı Kanun kapsamına giren yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancaların izinsiz ya da 
izin belgesine aykırı üretilmesini, satılmasını ve satışına aracılık edilmesini önlemek amacıyla bunlara 
ilişkin yaptırımların ağırlaştırılması,

-  Türk Standardları Enstitüsü’nün geçici nitelikte ve özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde yurt 
içinde ve yurt dışında iş akdiyle Enstitü dışından inceleme elemanı çalıştırabilmesi ve bunların günlük 
inceleme ücretlerinin belirlenmesi,

-  Ayrıca, diğer bazı konulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemelerin hayata 
geçirilmesi,

amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Madde ile 7269 sayılı Kanuna ek madde eklenerek; Cumhurbaşkanı tarafından deprem, 
yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, tasman ve benzeri afetler nedeniyle mağdur olan 
tüketicilerin ödemek zorunda oldukları elektrik ve doğal gaz faturalarının 1 yıla kadar ertelenmesi ile 
erteleme durumunda elektrik ve doğal gaz dağıtım ve tedarik şirketlerinin söz konusu ertelemeden 
kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edecekleri gecikme zammının Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına karar verilebilmesi düzenlenmektedir.

Madde 2- Madde ile 132 sayılı Kanunun 10/A maddesinde değişiklik yapılarak, Türk Standardları 
Enstitüsü’nün (TSE) geçici nitelikte ve özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde yurt içinde ve yurt 
dışında iş akdiyle TSE dışından inceleme elemanı çalıştırabilmesi ve bunların günlük inceleme 
ücretlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, İş Kanunu kapsamı haricindeki diğer TSE 
personelinin tabi olduğu disiplin hükümleri belirlenmektedir.

Madde 3- Madde ile 1774 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde değişiklik yapılarak, mezkur madde 
kapsamındaki bildirim yükümlülüğünün elektronik ortamda da yerine getirilebilmesi düzenlenmektedir. 
Bildirimin elektronik ortamda yapılması durumunda diğer bildirim usulü olan muhtar onayı şartının 
aranmaması ve genel kolluk tarafından bu kapsamdaki bildirimlerin muhtarlar ile paylaşılması hüküm 
altına alınarak muhtarların da bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

Madde 4- Madde ile 2330 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde değişiklik yapılarak; 2330 
sayılı Kanun ve 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi kapsamında aylık bağlanan maluller ve harp 
malullerinden çalışmaya devam edenlere genel hükümler yerine, vazife malullüğü aylığı bağlanma 
tarihinden sonra geçen hizmetleri esas alınarak, en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5000 gün prim 
ödenmiş olması şartıyla, yaşlılık aylığı da bağlanma imkanının verilmesi amaçlanmaktadır.
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Madde 5- Madde ile 2521 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde değişiklik yapılarak;

-  Faaliyet izin belgesi almadan üretim yapanlara uygulanan cezanın üç yıldan beş yıla kadar hapis 
cezası ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezası olacak şekilde artırılması,

-  Mevcut Kanunda yaptırımı bulunmayan faaliyet izin belgesine aykırı üretim fiiline karşı üç 
yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve adli para cezasının verilebilmesi,

-  Halihazırda sadece idari para cezası verilmesi öngörülen yivsiz tüfek satın alma belgesi 
olmayanlara satış yapanlar ile Kanuna aykırı üretilen silahları satanlara, satışına aracılık edenlere, 
nakledenler ve satış amaçlı taşıyanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adli para cezasının verilebilmesi,

-  Mevcut Kanunda herhangi bir yaptırım öngörülmeyen satıcılık belgesi olmadan satış yapanlara ve 
ihraç kayıtlı tüfeği yurt içine satanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adli para cezasının verilebilmesi,

-  Faaliyet izin belgesi bulunanlar ile av ve atıcılık üzerine tematik televizyon ve süreli yayın 
yapanlar hariç olmak üzere mezkur Kanun kapsamındaki silahların ticari reklamını ve tanıtımını 
yapanlar ile internet ve sosyal medyadan satışını yapanlara idari para cezası verilebilmesi,

amaçlanmaktadır.

Madde 6- Madde ile 2521 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yapılan değişiklik doğrultusunda 
anılan Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmaktadır.

Madde 7- Ruhsatsız yivsiz tüfeklerin satışına aracılık eden veya nakledenlere karşı öngörülen 
yaptırımlar 2521 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde düzenlenmesine paralel olarak; madde ile anılan 
Kanunun 13 üncü maddesinde değişiklik yapılmaktadır.

Madde 8- Kamu taşınmazları üzerinde turizm tesisleri yapılmak amacıyla Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca adına kesin tahsis yapılan turizm yatırımcıları lehine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından tapuda irtifak hakkı tesis edilmektedir.

Adına belirtilen amaçla kesin tahsis yapılan ve lehine irtifak hakkı tesis edilen yatırımcının kesin 
tahsise ve irtifak hakkına ilişkin Devlete karşı olan yükümlülüklerini zamanında veya gereği gibi yerine 
getirmemesi ya da izinsiz veya aykırı işlem yapmaları gibi durumlarda; 2634 sayılı Kanuna ve ilgili 
mevzuat hükümlerine, kesin tahsis koşullarına veya irtifak hakkına ilişkin resmi senette (sözleşmede) 
yer alan hükümlere göre kesin tahsisin idari yoldan iptal edilmesi neticesinde, irtifak hakkının dayanağı 
olan kesin tahsis işlemi ortadan kalktığı için irtifak hakkının da rızaen; mümkün olmaması halinde ise 
dava açılarak mahkeme kararı gereğince iptal ve tapudan terkin edilmesi gerekmektedir.

Ancak, bu terkin işlemine ilişkin dava süreci uzun yıllar sürebildiğinden, taşınmazın uzun süre 
kullanılamaması, atıl kalması ve ekonomiye kazandırılamaması gibi olumsuz durumlar meydana 
gelmektedir. Bu nedenle, madde ile 2634 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde değişiklik yapılarak; söz 
konusu terkin işlemlerine ilişkin uyuşmazlıkların basit yargılama usulüne tabi olması amaçlanmaktadır.

Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığının tasarrufuna geçen taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesis 
edilmesi ve tahsisi iptal edilen taşınmazların üzerinde yatırımcılar lehine tesis edilen irtifak haklarının 
terkin edilmesi işlemlerinin, belediye encümeni veya il idare kurulu onayının aranmayarak Kültür ve 
Turizm Bakanlığının onayı ile yapılması düzenlenmektedir.
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Madde 9-  Madde ile 2634 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde değişiklik yapılarak; kültür ve turizm 
koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde imar planları ve turizme ayrılan yerlerdeki 
taşınmazların üzerinde bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yüksek 
nitelikli hale getirilmesi için; bu tesislerin plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı 
ve yapılaşma koşulları ile projelendirmelerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi konusunda Kültür 
ve Turizm Bakanlığına yönetmelik çıkarma yetkisinin verilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 10- Kültür ve Turizm Bakanlığında 20.082 personel, 26 merkeze bağlı ve ilgili birimi ve 
1545 taşra birimi bulunmaktadır. Ancak bu büyüklükteki bir teşkilatta fiilen sadece 55 müfettiş görev 
yapmaktadır. Denetim, inceleme ve soruşturma görevlerinin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için 
müfettiş sayısının arttırılması gerekmektedir.

Madde ile 2634 sayılı Kanuna geçici 10 uncu madde eklenerek; genel bütçe kapsamındaki kamu 
idarelerinde müfettiş, denetçi ve kontrolör kadrolarında bulunanlar ile daha önce bu unvanları ihraz 
etmiş olanlar arasından, yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda başarılı olanların Kültür ve 
Turizm Bakanlığında müfettiş ve başmüfettiş kadrolarına atanabilmeleri amaçlanmaktadır.

Madde 11- Madde ile; Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi’nin adının İstanbul Sağlık ve 
Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 12- Bu Kanunla Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi’nin adı İstanbul Sağlık ve 
Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirildiğinden; madde ile 2809 sayılı Kanuna ek madde eklenerek 
mevzuatta oluşabilecek tereddütlerin önlenmesi amaçlanmaktadır.

Madde 13- Madde ile 3213 sayılı Kanuna ek 19 uncu madde eklenerek;

- Mücbir sebep hallerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 3213 sayılı 
Kanun kapsamındaki mali yükümlülüklerin ve beyanların ertelenmesi ile mali yükümlülüklerin 
taksitlendirilmesine karar verilebilmesi; bu süre zarfında mali yükümlülüklere ilişkin zamanaşımının 
durması ve hak düşürücü sürelerin işlememesi,

- Bakanlığa mücbir sebep sayılan hallerin vuku bulması halinde bölge, il, ilçe, mahal veya afete 
maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hali ilan edebilmesi ve yine bu sürede 3213 sayılı Kanunda 
belirlenen yükümlülüklerden yerine getirilemeyecek olanları tespit edebilmesine yönelik yetki verilmesi

amaçlanmaktadır.

Madde 14- Madde ile 4447 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinde değişiklik yapılarak; çalışanların 
ve işverenlerin desteklenmesi amacıyla, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanlar tarafından 
alınması gereken Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası 
Fonundan karşılanmasına yönelik uygulamanın 31/12/2021 tarihine kadar uzatılması düzenlenmektedir.

Madde 15- Madde ile 4447 sayılı Kanuna geçici 22 nci madde eklenerek; Esnaf Ahilik Sandığı 
uygulamasının 1/1/2021 tarihinden sonra başlatılması amaçlanmaktadır.

Madde 16- Madde ile 4632 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde değişiklik yapılarak; Türkiye’de 
ikamet etmeyen vatandaşlarımızın ve 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamındaki kişilerin 
döviz cinsinden bireysel emeklilik sistemine dahil olabilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 17- Bireysel emeklilik sisteminde, ilgilinin sisteme ödediği katkı payının %25’i kadar 
Devlet katkısı ödenmektedir. Madde ile 4632 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde değişiklik yapılarak, 
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döviz cinsinden bireysel emeklilik sistemine ödenen paylar için söz konusu oranın %10’a kadar 
indirilmesine yönelik olarak Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir.

Madde 18- 4749 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi ile KOBİ’lerin krediye erişim imkanları 
önemli ölçüde artmıştır. Bu çerçevede kefalet limitleri büyük ölçüde kullandırılmış olup, sistem 
kapsamında yeni kefalet imkanlarının sağlanmasını teminen; madde ile 4749 sayılı Kanunun mezkur 
maddesinde değişiklik yapılarak; kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynak tutarının 35 milyar 
TL’ye çıkarılması amaçlanmaktadır.

Madde 19- Mevcut durumda kişilerin rızası ve bilgisi dışında derneklere üye olarak kaydedildikleri 
veya dernek üyeliğinden istifa ettikleri halde üyelikten çıkarılarak kayıtlara işlenmediği gibi durumlarla 
karşılaşılmaktadır.

Kişilerin bir derneğe bilgisi dışında üye olarak kaydedilip kaydedilmediği veya üyelikten ayrıldığı 
halde derneğin kayıtlarının düzeltilip düzeltilmediği halihazırda sorgulanamamaktadır.

Bununla birlikte, katılımcı demokrasinin gereği olarak sivil toplum kuruluşlarının karar süreçlerine 
dâhil edilebilmesi için, kamu kurumlarının ilgili mevzuatı gereğince oluşturdukları kurullarda, kendi 
görev alanları (sağlık, çevre, kadın-çocuk-gençlik, engelli, spor vb.) çerçevesinde faaliyet gösteren 
ve en fazla üyeye sahip dernek temsilcisine yer vermek üzere dernek üye sayıları ile ilgili bilgileri 
talep etmeleri nedeniyle, bu bilgilerin kısa bir süre içinde verilebilmesi amacıyla ve aynı zamanda 
derneklerin kamu yararı statüsü, izin almadan yardım toplama yetkisi ve adlarında izne tabi kelime 
kullanma taleplerinin değerlendirilmesinde güncel üye sayılarının bilinmesi gerekli olduğundan, 
derneklere üye olan veya üyelikten çıkan ya da çıkarılan veya üyeliği kendiliğinden sona eren kişilerin 
bilgilerinin bildirimlerinin zamanında, doğru ve düzenli bir şekilde yapılması önem arz etmektedir.

5253 sayılı Dernekler Kanununun 15 inci maddesi gereğince de; derneklerin mahkeme tarafından 
feshedilmesi durumunda, derneğin tüm para, mal ve hakları derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı 
tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredildiğinden, derneklerin güncel üye sayılarının biliniyor 
olması gerekmektedir.

Madde ile 5253 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde değişiklik yapılarak; dernek üyelik bilgilerinin 
doğru ve düzenli bir şekilde bildirilmesine ve dolayısıyla vatandaşlarımız tarafından kendilerine ait 
bilgiler yönüyle e-Devlet üzerinden üyeliklerin sorgulanabilmesine ve kamu yararı açısından, hatalı 
kayıt nedeniyle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesine imkân sağlanmaktadır.

Madde 20- Madde ile; 5253 sayılı Dernekler Kanununun 32 nci maddesinde yapılan değişiklikle 
genel kurul sonuç bildiriminin ve dernek üyeliğine giriş ve çıkışlarda yapılması gereken bildirimlerin 
yapılmaması durumunda; 2020 yılının yeniden değerleme oranına göre 1.586 TL olarak uygulanan 
idari para cezasının 500 TL’ye indirilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 21- Madde ile 5253 sayılı Kanuna ek 2 nci madde eklenerek; dernekler tarafından fiziksel 
ortamda yapılan bildirimler, işlemler, tutulan defter ve alındı belgesi gibi kayıtlar ile yetkili merciler 
tarafından derneklere ilişkin olarak fiziksel ortamda tutulan her türlü kayıtların, hem dernekler hem de 
yetkili merciler tarafından, etkin ve hızlı bir şekilde elektronik ortamda yapılabilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 22- 5253 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile dernek üyeliğine 
kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin bilgilerinin mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunlu hale 
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getirilmektedir. Madde ile 5253 sayılı Kanuna geçici madde eklenerek, söz konusu düzenlemenin 
yürürlüğe gireceği tarih itibarıyla devam eden üyeliklerin de mülki idare amirliğine bildirilmesine 
yönelik olarak derneklere altı aylık süre verilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 23- Vergi kanunları ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda, 
ilgili kanunların yürürlüğe girdiği tarihteki idari yapılanma esas alınarak mülki idare amirlerine, 
mahallin en büyük memuruna, ilin en büyük malmemuruna, defterdara verilmiş görev ve yetkiler 
bulunmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı kuruluşu sırasında teşkilat yapısına uyumlu olarak bu görev 
ve yetkilerin de ilgisine göre Başkanlık teşkilatında yer alan makam ve unvanlara verilmesi gerekliliği 
doğmuş ve 5345 sayılı Kanunun mülga 33 üncü maddesinde bu konuda düzenleme yapılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığının 2005 yılında kuruluşunu sağlayan 5345 sayılı Kanunun 2/7/2018 
tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bir maddesi hariç diğer maddeleri mülga edilmiş 
ve eş zamanlı olarak 15/7/2018 tarihinde yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum 
ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
ile Gelir İdaresi Başkanlığının görev ve yetkileri yeniden düzenlenmiş ve anılan Kararnamenin 798 
inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, 5345 sayılı Kanunun mülga 33 üncü maddesinde yer 
alan düzenlemeye uyumlu olarak diğer mevzuatta bazı kuruluş ve makamlara yapılmış olan atıfların 
Gelir İdaresi Başkanlığına ve Başkanlığa bağlı bazı unvanlara yapılmış sayılacağı yönünde düzenleme 
yapılmıştır.

Bununla birlikte, Gelir İdaresi Başkanlığı teşkilat yapısına uyumlu olarak yapılmış olan 
atıflar sonucu yapılan iş ve işlemlerde herhangi bir ihtilafa sebebiyet vermemek ve yaşanabilecek 
olumsuzlukları önlemek için; madde ile 5345 sayılı Kanunun mülga “Atıflar ve yetkiler” başlıklı 33 
üncü maddesinin yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Madde 24- Yenilenebilir enerji kaynak alanlarına (YEKA) ilişkin düzenlemelerin yasal dayanağını 
oluşturan hususlar, hem 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 
Kullanımına İlişkin Kanunun 4 üncü maddesinde hem de 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci 
maddesinin onikinci ve onüçüncü fıkralarında düzenlenmektedir. Madde ile; mükerrer düzenlemeleri 
ortadan kaldırmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin düzenlemelerin tek kanun metninde yer 
almasını sağlamak amacıyla, 6446 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin onikinci ve onüçüncü fıkraları 
5346 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yeniden düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra madde ile;

- Yenilenebilir enerji kaynak alanlarının tapu kütüğüne şerh tarihinden itibaren üç yıl içinde, 2942 
sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespitiyle Hazine 
adına tescili isteğinde bulunulduğuna dair mahkemeden alınacak belge tapu idaresine ibraz edilmediği 
takdirde, söz konusu şerhin tapu idaresince resen sicilden silinmesi,

- YEKA yarışmaları kapsamındaki tavan fiyatın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
5346 sayılı Kanunun ekinde yer alan I ve II sayılı cetvellerdeki fiyatlardan bağımsız olarak Türk Lirası 
olarak belirlenmesine yönelik düzenleme yapılması,

amaçlanmaktadır.
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Madde 25- Madde ile 5346 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde değişiklik yapılarak; tüketicilerin 
enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamaları halinde, sunulan hizmetler 
karşılığında uygulanabilecek farklı tarifeler nedeniyle elde edilecek ilave gelirlerin ve YEK Destekleme 
Mekanizması uyarınca elde edilecek diğer gelirlerin piyasanın gelişimine katkı sağlayacak şekilde 
değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasların EPDK tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenmesi 
amaçlanmaktadır.

Madde 26- Madde ile 5490 sayılı Kanunun 27/A maddesinde değişiklik yapılarak; taraflardan 
birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan diğer taraf veya vekilinin tek başına 
başvurması durumunda da, yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, 
iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararların, verildiği devlet 
kanunlarına göre konusunda yetkili adlî veya idarî makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş 
olması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilebilmesi 
amaçlanmaktadır.

Madde 27- İşverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumaları ve artırmalarını 
desteklemek amacıyla 2016 yılından 2019 yılı sonuna kadar her yıl asgari ücret desteği sağlanmıştır. 
Madde ile, 5510 sayılı Kanuna geçici 80 inci madde eklenerek; 2020 yılında da istihdamı desteklemek 
için işgücü maliyetlerini azaltmak üzere; 2020 yılının tamamında, sektör ayırımı yapılmaksızın, 
finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden 
mahsup edilerek günlük 2,50 TL, aylık 75 TL asgari ücret desteği sağlanması amaçlanmaktadır.

Madde 28- Madde ile 5510 sayılı Kanuna geçici 81 inci madde eklenerek; 2330 sayılı Kanuna veya 
2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlanan 
maluller ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı ve mülga 64 üncü  maddesi kapsamında aylık bağlanan vazife 
ve harp malullerinden, 2330 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü, dördüncü, 
beşinci ve altıncı cümlelerine aykırı olacak şekilde yaşlılık veya malullük aylığı bağlanmış vazife ve 
harp malullerinden, ilgili kanunlarında öngörülen aylık bağlama koşullarından prim ödeme gün sayısı 
veya sigortalılık süresi şartının yerine gelmediği daha sonra anlaşılanların hak kayıplarının önlenmesi 
amaçlanmaktadır. Ayrıca, aylık bağlama koşullarının yeniden belirlenmesi ve aylık alınan sürelerin 
prim ödenmiş hizmet gibi kabul edilmesine rağmen ikinci aylığa hak kazanamayanlardan isteyenlerin 
kamu kurumlarında istihdam edilebilmelerine imkan tanınmaktadır.

Madde 29- Madde ile 5549 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde değişiklik yapılarak; aklama suçunun 
araştırılması ve incelenmesi ile yükümlülük denetimi görevlerini yapacak denetim elemanları arasına 
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında istihdam edilen Hazine ve Maliye Uzmanlarının da dâhil 
edilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 30- Yasa dışı bahis ve kumar siteleri organizatörleri her yaştan ve her ekonomik durumdan 
kişiyi suç ağına çekmekte ve böylelikle toplumsal huzur ve yaşamımıza zarar vermektedir.

Madde ile 5651 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde değişiklik yapılarak; erişimin engellenmesi kararı 
verilecek katalog suçlara 7258 sayılı Kanun kapsamında işlenen suçların eklenmesi amaçlanmaktadır. 
Ayrıca, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama ve 7258 sayılı Kanunda yer alan suçlara 
ilişkin yayınlara erişimin içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında ya da yurt içinde bulunmasına 
bakılmaksızın re’sen BTK Başkanı tarafından engellenebilmesi düzenlenmektedir. Böylelikle mevcut 
durumda kolaylıkla erişilebilen yasa dışı bahis ve kumar siteleri ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi 
amaçlanmaktadır.
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Madde 31- Vakıflar Genel Müdürlüğü Selçuklu ve Osmanlıdan günümüze intikal eden mazbut 
vakıfların yönetimini, bu vakıflara ait taşınmazları ve tarihi eserin yasal sorumluluğunu üstlenen, bu 
vakıflar adına birçok hayri, sosyal ve kültürel faaliyetleri yürüten köklü bir kurumdur. Günümüzde ecdat 
yadigarı binlerce tarihi eserin bakımı, onarımı ve yaşatılması ile vakıfların, vakfiyelerde yazılı hayır 
şartlarının gerçekleştirilmesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu hayri, içtimaî, 
ekonomik ve kültürel faaliyetlerin kalitesinin yükseltilmesi için büyük çaba harcanmaktadır. Vakıflar 
Genel Müdürlüğü; ülke kalkınmasında büyük payı olan vakıfların sosyal hizmetlerinin devam etmesi 
için daha çok gelir sağlamak suretiyle, hizmetlerin çeşit ve kalitesini artırarak “vakıf düşüncesi”ni 
toplumda canlı tutmaya büyük bir özen göstermektedir.

Vakıf taşınmazları bu amaçların gerçekleştirilmesi için onarım veya inşa karşılığı uzun süreli 
kiraya verilmekte ve sosyal hizmetlerin devam etmesi ve kalitesinin artırılması için en verimli 
şekilde değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Ancak kiracılardan bir kısmının kira borcunu ödememesi 
durumunda, vakıf taşınmazlarından elde edilecek gelirin kaybına sebep olmakta ve bu durum idare ile 
uzun süren uyuşmazlıklara konu olmaktadır. Bu şekilde kiracıların kira ödeme yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi nedeniyle sözleşmelerin uygulanamaması, idareyi zaman ve gelir kaybına uğratmaktadır.

Bu doğrultuda Vakıflar Kanununun 20 nci maddesinde yapılan düzenleme ile; Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait olan ve onarım veya inşa karşılığı uzun süreli kiraya verilen 
taşınmazlara ilişkin ek teminat alınması öngörülmekte ve sözleşme süresi içerisinde üç aylık kirasını 
ödemeyen kiracıların, verilecek otuz günlük süre içerisinde borcunun tamamını ödememesi durumunda 
taşınmazın tahliyesinin mülki amirlikçe yapılarak kira gelirlerinde sürekliliğin sağlanması ve yaşanan 
gelir ve zaman kaybının önlenmesi amaçlanmaktadır

Madde 32- Madde ile; sözleşme süresi içerisinde üç aylık kira bedelini ödemeyen kiracıların 
mülki amirlikçe tahliyesine ilişkin olarak Vakıflar Kanununun 20 nci maddesine bu Kanunla eklenen 
fıkraların, altı aylık teminat alınmasına ilişkin hükmü hariç olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
ve mazbut vakıflara ait taşınmazların onarım veya inşa karşılığı devam eden kiralamalarında da 
uygulanması öngörülmektedir.

Ayrıca Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazların onarım veya inşa karşılığı devam 
eden kiralamaları ile devam eden diğer kiralamalarında birikmiş üç aylık veya daha fazla kira borcu 
olanların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde borcunu tamamen ödememesi 
halinde, taşınmazın mülki amirlikçe tahliye edileceği düzenlenerek vakıf alacaklarının tahsilinin 
sağlanması hedeflenmektedir.

Madde 33- 6446 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin onikinci ve onüçüncü fıkralarında yer alan 
hükümler bu Kanunla 5346 sayılı Kanuna aktarıldığından; madde ile anılan fıkraların yürürlükten 
kaldırılması amaçlanmaktadır.

Madde 34- Madde ile 6446 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde değişiklik yapılarak; tüketicilerin 
elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı talep edebilmelerine imkan 
sağlanması ve bunlara yönelik olarak farklı tarifelerin belirlenebilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 35- Madde ile 6446 sayılı Kanuna geçici 27 nci madde eklenerek; mevzuatta 6446 sayılı 
Kanunun 5 inci maddesinin bu Kanunla yürürlükten kaldırılması öngörülen onikinci ve onüçüncü 
fıkralarına yapılmış atıfların, 5346 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine yapılmış sayılması ve aynı 
fıkralar kapsamında yapılmış YEKA yarışmaları sonucunda imzalanmış sözleşmeler için söz konusu 
fıkra hükümlerinin uygulanmaya devam edilmesi amaçlanmaktadır.
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Madde 36- Mevcut durumda, yurt dışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olanlar, 
en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunmaları halinde çalışma şartı aranmadan dövizle 
askerlik hizmetinden yararlandırılmaktadır.

Yabancı ülkede doğup ikamet edenlerden çok vatandaşlık hakkına sahip olmayan vatandaşlarımızın 
ise dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmesi için en az üç yıl süre ile fiilen çalışmaları 
gerekmektedir. Bu durum yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türk vatandaşlığından ayrılmasına 
sebep olmaktadır.

Madde ile 7179 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde değişiklik yapılarak; yurt dışında doğup yurt 
dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olan vatandaşlarımızın da çalışma şartı aranmadan 
dövizle askerlik uygulamasından yararlanabilmelerine imkan sağlanması amaçlanmaktadır.

Madde 37- Yürürlük maddesidir.

Madde 38- Yürütme maddesidir.
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Türkiye Büyük Millet Meclisi

 Plan ve Bütçe Komisyonu 28/02/2020

 Esas No: 2/2633

 Karar No: 21

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/2633 esas numaralı, ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ 
Komisyonumuzun 24/02/2020, 25/02/2020, 26/02/2020 tarihlerinde yaptığı 30, 31 ve 32 nci 
birleşimlerinde görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

 Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur.
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1. GİRİŞ
Denizli Milletvekili Nilgün ÖK ve 46 milletvekili tarafından 17/02/2020 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 2/2633 esas numaralı ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi’, Başkanlıkça 18/02/2020 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza, tali 
komisyon olarak İçişleri Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna havale edilmiştir.

Komisyonumuzun 24/02/2020, 25/02/2020, 26/02/2020 tarihlerinde yaptığı 30, 31 ve 32 nci 
birleşimlerinde 2/2633 esas numaralı Kanun Teklifi, Teklifin ilk imza sahibi Denizli Milletvekili Nilgün 
ÖK ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğü, Türk Standardları Enstitüsü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Koruma 
Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel 
Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Kredi 
Garanti Fonu, Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Otelciler Birliği, Türkiye Sigorta, Reasürans 
ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 
Konfederasyonu, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, 
Türkiye Maden İşçileri Sendikası, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler 
Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Silah Sanayicileri ve Patlayıcı Maddeler İş Adamları Derneği, Elektrik 
Dağıtım Hizmetleri Derneği, Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği, Elektrik Üreticileri Derneği ve 
Çevreci Enerji Derneği temsilcilerinin katılımıyla görüşülmüştür.

2.  2/2633 ESAS NUMARALI KANUN TEKLİFİNDE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER
2/2633 esas numaralı Teklifin gerekçesi ve metni incelendiğinde, Teklifte;
 - Afetler nedeniyle elektrik ve doğalgaz faturalarının 1 yıla kadar ertelenmesi ile elektrik ve 

doğalgaz dağıtım ve tedarik şirketlerinin söz konusu ertelemeden kaynaklanan gecikme zammı 
alacağının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına Cumhurbaşkanı tarafından 
karar verilebilmesine,

 -  Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde geçici nitelikte 
yurtiçinde ve yurtdışında iş akdiyle inceleme elemanı çalıştırabilmesi ve İş Kanunu kapsamı dışındaki 
TSE personelinin disiplin hükümleri açısından 657 sayılı Kanuna tabi olmasına,

 - Finansman imkânlarını geliştirmek ve kredi sisteminin etkin işlemesine katkı sağlamak amacıyla 
Kredi Garanti Fonuna aktarılabilecek azami nakit tutarı 25 milyar TL’den 35 milyar TL’ye çıkarılmasına,

 - Malullük aylığı almakta olan harp malullerinden çalışmaya devam edenlere genel hükümler 
yerine, vazife malullüğü aylığı bağlanma tarihinden sonra geçen hizmetleri esas alınarak, en az 20 yıllık 
sigortalılık süresi ve 5000 gün prim ödenmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı da bağlanma imkânının 
verilmesine, 

 - 2020 yılı için gerekli şartları sağlayan işverenlere çalıştırdıkları işçi başına aylık 75 TL asgari 
ücret prim desteği verilmesine,
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 - Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanlar tarafından alınması gereken mesleki yeterlilik 
belgesine ilişkin sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Fonundan karşılanmasına yönelik uygulamanın 
31/12/2021 tarihine kadar uzatılmasına,

 - Faaliyet izin belgesi almadan izinsiz silah üretenlere ve bunların satışını yapanlara uygulanan 
hapis cezasının üç yıldan beş yıla kadar; adli para cezasının ise beşyüz günden beşbin güne kadar 
artırılmasına,

 - Yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancalarının herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve 
benzeri yollarla ticari reklamı veya tanıtımının yapılmamasına,

 - Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yatırımcılara 
tahsis edilen taşınmazlar üzerindeki irtifak haklarının, tahsisin iptali durumunda daha hızlı terkin 
edilebilmesine,

 - Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde görev yapan kariyer meslek mensubu denetçi, 
müfettiş ve kontrolörler arasından sayısı 20’yi geçmemek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettiş 
ve başmüfettiş kadrolarına naklen atanabilmesine,

 - Mücbir sebep hallerinde madencilik faaliyetlerini yerine getiremeyen işletmelerin Maden Kanunu 
kapsamındaki mali yükümlülüklerin ve beyanların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
ertelenmesi ve taksitlendirilmesine karar verilebilmesi bu süre zarfında mali yükümlülüklere ilişkin 
zamanaşımının durması ve hak düşürücü sürelerin işlememesine,

 - Yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşları ile mavi kart sahibi kişilerin bireysel emeklilik 
sistemine döviz cinsinden katılabilmelerine yönelik imkân tanınması,

 - Çalışanlara ve yurtlarda kalan öğrencilere ilişkin kimlik bilgilerinin muhtar onayı olmaksızın 
elektronik ortamda genel kolluk kuvvetlerine bildirilmesine ve söz konusu bilgilerin elektronik ortamda 
genel kolluk tarafından köy ve mahalle muhtarları ile paylaşılmasına,

 - Derneklerle ilgili her türlü kayıt ile iş ve işlemin elektronik ortamda da yapılabilmesine, 
derneklerin üyeliğe kabul edilen ve üyeliği sona eren üyelerin bilgilerini elektronik ortamda mülki 
idare amirliklerine bildirmesine,

 - Yurt dışında boşanmış olan eşlerden biri ölmüş ise veya yabancı ülke vatandaşı ise diğer eşin tek 
başına Türkiye’de boşanma durumunun tescili için başvurabilmesine,

 - Erişimin engellenmesi kararı verilecek katalog suçlara 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor 
Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a aykırı olarak işlenen 
suçların eklenmesine,

 - Vakıf taşınmazlarının kiralanmasında teminat alınması ve kiraların ödenmemesi halinde kiracının 
tahliyesine, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait taşınmazların onarım veya inşa karşılığı 
kiralamalarında sözleşme süresinde 3 aylık kira borcunun ilgililere yapılan ihtarname neticesinde 
süresinde ödenmemesi durumunda tahliye edilmesine,

 - Tüketicilerin talepleri doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanılan elektriğin 
teşviki amacıyla farklı tarifeler uygulanmasına, ayrıca birden farklı kanunda düzenlenen hususların 
aynı kanun kapsamına alınmasına,

 - Türkiye’de ikamet etmeyen, yurt dışında doğan ve orada süresiz ikameti bulunan çoklu 
vatandaşlık hakkına sahip olmayan vatandaşların en az üç yıl süre ile fiilen yurtdışında bulunmaları 
halinde çalışma şartı aranmaksızın dövizli askerlik hizmetinden yararlandırılmasına,

yönelik düzenlemelerin yer aldığı görülmektedir.
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3.  KOMİSYONUMUZDA KANUN TEKLİFİ ÜZERİNDE YAPILAN GÖRÜŞMELER
Kanun Teklifi üzerinde yapılan görüşmelerde milletvekilleri tarafından;
- Vazife ve harp malullerinin sosyal ve ekonomik refahlarının artırılması amacıyla malullük 

aylıklılarına ek olarak yaşlılık aylığının daha kısa sürede bağlanmasına olanak sağlayan düzenlemenin 
olumlu karşılandığı, ancak vazife ve harp malullerinin maluliyet derecelerinin farklılık arz etmesi 
nedeniyle uygulamada birtakım sıkıntılar yaşandığı, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına 
Teklifte yaşlılık aylığına hak kazanmak için öngörülen şartların hafifletilmesinin ve maluliyet aylığı 
bağlanmasında maluliyetin tespit edildiği tarihten ziyade maluliyetin meydana geldiği tarihin esas 
alınmasının daha doğru bir yaklaşım olacağı, 

 - Asgari ücret prim destek uygulamasının yatırım ve istihdama katkıda bulunması itibarıyla olumlu 
karşılanmakla birlikte bu kapsamda kullanılacak kaynağın İşsizlik Fonundan karşılanmasının Fonun 
kuruluş amacına aykırı olarak değerlendirildiği, bunun yanında 2020 yılında sağlanacak desteğin 
işgücü maliyetleri artmasına karşın geçmiş yıllara oranla daha düşük olduğu, ayrıca asgari ücret desteği 
uygulamasında işverenlerden ziyade çalışan kesimin desteklenmesinin üretimde verimliliği artırma 
konusunda daha etkin bir politika olabileceği,

 - Derneklerin katılımcı demokrasinin en önemli unsurlarından biri olduğu, derneklerin üyeliğe 
kabul ve sona erdirme işlemlerine ilişkin olarak üyelere ait kişisel bilgilerin mülki idare amirliğine 
bildirme yükümlülüğü getirilmesini öngörülen düzenlemenin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu hükümleri dikkate alınarak kişisel verilerin korunması ve saklanması hususunda gerekli özenin 
gösterilmesi gerektiği,  

 - Türk Standardları Enstitüsünün özel bilgi ve uzmanlık gerektiren alanlarda kurum dışından 
geçici nitelikte uzman personel çalıştırabilmesine ilişkin düzenlemenin personel rejiminde belirsizliğe 
ve uygulamada suiistimale neden olabileceği, bunun yanında 657 sayılı Kanunun kamu görevlilerinin 
hak ve yükümlülüklerine dair bir bütünlük oluşturduğu, bu çerçevede İş Kanunu kapsamında 
istihdam edilenler haricindeki Enstitü personeline 657 sayılı Kanunun sadece disiplin hükümlerinin 
uygulanmasının genel kanun sistematiğine uygun olmadığı,

- Afetler nedeniyle zarar gören vatandaşların elektrik ve doğal gaz tüketim bedellerinden 
kaynaklanan yükümlülüklerinin ertelenmesine yönelik düzenlemenin desteklendiği, bununla birlikte 
ertelemeden kaynaklanan finansman maliyetlerine söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin 
de ortak olmasının daha doğru bir yaklaşım olacağı, bununla beraber tarımsal üretimin kesintiye 
uğramadan devamlılığının sağlanması için çiftçilerin de vadesi gelen ekonomik yükümlülüklerinin 
sübvanse edilmesi gerektiği, ayrıca deprem gibi doğal afetlerde can ve mal kaybını en aza indirecek 
önleyici tedbirlerin en kısa zamanda hayata geçirilmesinin büyük önem taşıdığı,

- Yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ile tabancalarının izinsiz üretim ve satışlarına ilişkin öngörülen 
sınırlama ve yaptırımların olumlu görülmekle birlikte bu yaptırımların söz konusu silahların izinsiz 
kullanımının önlenmesi konusunda yetersiz kalabileceği, bu kapsamda bireysel silahlanma konusunun 
bütüncül bir bakış açısıyla ele alınarak bilinçlendirilme faaliyetlerinin yürütülmesi gerektiği,

- Kültür ve Turizm Bakanlığına naklen alınacak denetim elemanlarının Bakanlığın görev alanıyla 
ilgili konulara ve işleyişe tam olarak vakıf olmayacakları, etkin denetim süreci için mevcut müfettiş 
ihtiyacının açıktan yeni müfettiş yardımcısı alımı yapılmak suretiyle karşılanmasının daha doğru 
olacağı,
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- Onarım ve inşa karşılığı kiraya verilen mazbut vakıf taşınmazların kira bedellerinin ödenmemesi 
sebebiyle sözleşme süresi devam ederken taşınmazların tahliye kararının erkler ayrılığı bağlamında 
yargı makamlarınca verilmesi gerektiği, bunun yanı sıra genel ekonomik koşullar göz önünde 
bulundurulduğunda ve söz konusu vakıf taşınmazlarına ilişkin gerçekleştirilen yatırım maliyetleri 
dikkate alındığında birikmiş kiraların ödenmesine ilişkin 3 aylık sürenin uzatılması gerektiği,

 - Kredi Garanti Fonu kapsamında ayrılan kaynağın önemli bir kısmının küçük işletmelerin teminat 
sorununu ve finansmanı çözmek amacıyla kullanıldığı, ancak bu alanda geçmiş yıllarda da birtakım 
düzenlemeler yapılmasına karşın finansman sorununun devam ettiği, KGF kapsamında sağlanan 
kredilerin tahsisinde daha özenli olunması gerektiği, söz konusu kredilerin yatırımları artırmaktan 
ziyade talebi artırmak amacıyla kullanıldığı, bunun yanında Kredi Garanti Fonundan aktarılacak 
kaynak tutarının artırılmasının bu kapsamda genişleyen kredi hacminin ekonomide parasal genişleme 
sebebiyle enflasyonist etkilere ve cari açık sorununa neden olabileceği,

- Yasa dışı bahis faaliyetlerinin son dönemde artış gösterdiği, yasa dışı bahis sitelerinin kapatılması 
da dâhil olmak üzere yasa dışı bahisle kapsamlı bir şekilde mücadele edilmesi gerektiği, yasa dışı 
bahis faaliyetlerinin sosyal ve ekonomik düzeydeki zarar verici etkilerinden vatandaşları koruyucu 
tedbirlerin acilen alınması gerektiği,

- Yenilenebilir enerjinin öncelikli bir politika olarak değerlendirildiği ve bu alanda yapılacak 
yatırımların piyasanın iyi düzenlenmesi şartıyla desteklendiği, bununla birlikte hidroelektrik, 
biotermal, biogaz santralleri ile rüzgar panelleriyle ilgili yatırımların çevre duyarlılığının göz önünde 
bulundurularak yapılmasının önem arz ettiği, ayrıca söz konusu alanda yerelleşmenin ve Ar-Ge 
yatırımlarının artırılması gerektiği,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Teklifin ilk imza sahibi Nilgün ÖK ve ilgili 
kamu idarelerinin temsilcileri tarafından yapılan açıklamalarda;

- Halihazırda vazife malullüğü aylığı alan gazilerimizin şartları sağlanması halinde ayrıca yaşlılık 
aylığına da hak kazanabildiği, ancak 236 harp ve vazife malulüne, malullük aylığına ek olarak sehven 
yaşlılık aylığının erken bağlandığı, gazilerimizin hak kayıplarının önlenmesi adına düzenleme ile 
yaşlılık aylığına hak kazanmak için aranan yaş şartının kaldırıldığı ve prim ödeme gün sayısının 7.200 
günden 5.000 güne düşürüldüğü ve aylık alınan sürelerin prim ödenmiş hizmet gibi kabul edilmesine 
karşın ikinci aylığa hak kazanamayan gazilerimize de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaları 
imkanı getirilerek eksik primlerini tamamlamalarına olanak sağlandığı, 

 - Asgari ücret prim desteğinin işverenlerin iş gücü maliyetlerinin düşürülmesi, istihdamın 
arttırılması ve kayıt dışılığın düşürülmesi konusunda önemli katkılar sağladığı, bu kapsamda asgari 
prim ücret destek ödemelerinden yaklaşık 7 milyon sigortalının faydalanmasının öngörüldüğü, 2020 
yılı için asgari ücret prim destek ödemelerinin 6,7 milyar TL tutarında gerçekleşmesinin beklendiği, 

 - Derneklerin üye sayılarının belirgin hale getirilmesinin faaliyetleri sona eren derneklerin mal 
varlığının tasfiyesi açısından önem taşıdığı ve vatandaşların dernek üyeliklerine ilişkin bilgilerine 
erişiminin kolaylaştırmak suretiyle izinsiz üyelik işlemlerinin engellenmesi ve üyelikten çıkmaya 
ilişkin karşılaşılan sorunların giderilmesinin hedeflendiği, kişisel verilerin meri mevzuat uyarınca 
saklanmasına ve işlenmesine devam olunacağı,

 - Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) hâlihazırda birçok ulusal ve uluslararası projede paydaş 
olarak yer alması ve artan iş yükü nedeniyle mevcut uzman personelinin yetersiz kaldığı, ayrıca meri 
mevzuat nedeniyle özel uzmanlık gerektiren alanlarda geçici nitelikte uzman istihdamının oldukça 
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sınırlı olduğu, dolayısıyla TSE’nin rekabetçi bir ortamda avantaj sağlayabilmesi için ihtisaslaşma 
gerektiren alanlarda uzman personel ihtiyacının karşılanmasının hedeflendiği, bunun yanında suç ve 
cezalarının kanuniliği ilkesi gereği daha önce 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilenler 
haricinde çalışanlar için yönetmelikle belirlenen disiplin rejiminin kanuni düzeye taşındığı,

 - Doğal afetler nedeniyle zarar gören bölgelerde afetlerden dolayı vatandaşların mağdur oldukları, 
doğal afetlerden kaynaklanan mağduriyetlerin azaltılması amacıyla mağdur olan vatandaşların ödemek 
zorunda oldukları elektrik ve doğal gaz faturalarının Cumhurbaşkanının kararıyla onayıyla bir yıla 
kadar ertelenebileceği, ayrıca dağıtım ve tedarik şirketlerinin de hukukunun korunması amacıyla bu 
ertelemeden kaynaklanacak olan gecikme zammının, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden 
karşılanmasının hedeflendiği, 

 - Ruhsatsız ateşli silah kullanımında son dönemlerde artış yaşandığı, silahlı yaralama ve ölüm 
vakalarında ruhsatsız ateşli silah kullanım oranının yüksek olduğu, söz konusu hususlar nedeniyle izinsiz 
silah üretiminin ve kullanımının önlenmesi amacıyla yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ile tabancaları 
izinsiz olarak ya da üretim iznine aykırı şekilde üretenlere ilişkin hapis ve adli para cezalarının 
artırılmasının ile söz konusu silahların izinli üreticiler dışında satışına aracılık edenlerin yazılı, görsel, 
işitsel olarak reklamlarıyla tanıtımlarının ve internet ortamında ise satışlarının yasaklanmasının 
öngörüldüğü,

 - Kültür ve Turizm Bakanlığınca yatırımcılara turizm amaçlı tahsis edilen taşınmazların 
tahsislerinin iptal edilmesinden doğan uyuşmazlıkların yargılama usulü sebebiyle uzun yıllar devam 
ettiği ve bu taşınmazların uzun yıllar atıl kaldığı, dolayısıyla kamu kaynaklarının etkin kullanımının 
sağlanması için uyuşmazlıklara ilişkin davalara basit yargılama usulünün öngörüldüğü ve hak arama 
hürriyetine dair bir sınırlamaya gidilmediği, Kültür ve Turizm Bakanlığının meri mevzuat uyarınca imar 
planları ve yönetmelik gibi idari işlemler tesis ettiği ve yerel idarelerin bu hususa ilişkin yetkilerinin 
kısıtlanmadığı,

 - Tarihi eser ve mirasların nesilden nesile aktarılmasında ve yaşatılmasında önemli bir rol 
üstlenen vakıfların, onarım ve inşa karşılığı uzun süreli olarak kiralanan taşınmazlarından doğan 
kira alacaklarının tahsilinde zorlandığı, dolayısıyla vakıfların kira alacaklarından kaynaklanan 
mağduriyetlerinin giderilmesi için uzun süreli yeni taşınmaz kiralamalarında vakıfların 6 aylık kira 
kadar teminat alabilmesinin ve söz konusu taşınmazları kiralayanların kira borçlarını ödememeleri 
halinde mülki idare amirliklerince taşınmazların tahliye edilebilmesinin öngörüldüğü, ayrıca mevcut 
sözleşmelere göre 3 aylık kirası tahsil edilemeyen taşınmazların da tahliyesine imkan tanındığı,

 - Bireysel emeklilik sisteminde yaklaşık 7 milyon vatandaşın bulunduğu ve devlet katkısı dahil 106 
milyar TL bir meblağa ulaşıldığı, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına döviz cinsinden bireysel emeklilik 
sisteminden faydalanma hakkı tanındığı, vatandaşların sisteme aktardıkları birikimlerini sistemde döviz 
cinsinden tutabilmesinin ve nemalandırabilmesinin öngörüldüğü, bu doğrultuda bireysel emeklilik 
sisteminin ulusal tasarrufun artırılması açısından daha etkili kullanılabileceği,

 - Kredi Garanti Fonunun (KGF) hazine kefaletli kredi kullanılmasına aracılık ettiği ve KGF gibi 
benzer uygulamaların dünyanın gelişmiş ekonomilerinde de kullanıldığı, KGF bünyesinde 29 banka ile 
çalışıldığı, KGF kapsamında olsa dahi her bankanın işletmelere ilişkin kendi bünyesinde kredi tahsis 
değerlendirmesi yaptığı ve işletmelere bu kapsamda finansman sağlanırken vergi veya prim borçlarının 
bulunmaması, iflas erteleme veya konkordato başvurularının olmaması gibi seçici kriterler arandığı, 
bu kapsamda tazmin üst sınırının yüzde 7 ve güncel tazmin oranının yüzde 2,3 olduğu göz önüne 
alındığında kredi tahsisinde etkinliğin sağlandığı,
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 - Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamındaki kredilerin yüzde 76’sının KOBİ’lerin finansmanı 
için kullandırıldığı, KGF kapsamında kullandırılan kredilerin yaklaşık yarısının kapatıldığı, sistemin 
uygulanmaya başlandığı günden itibaren 7,8 milyar TL tutarında kaynağın KGF kefaletindeki kredilerin 
tazmini için kullanıldığı, KOBİ’lerin kefalet limitlerinin büyük ölçekte kullandırılması nedeniyle KGF 
kapsamında kullandırılan krediler için ayrılan kaynağın 10 milyar lira tutarında artırılarak 142 milyar 
liralık yeni kaynak sağlanmasının hedeflendiği, 

 - Yasa dışı bahis sitelerinin her yaş ve ekonomik düzeydeki kişilere çeşitli yollarla temas 
etmesi sebebiyle sosyal ve ekonomik olarak vatandaşları olumsuz olarak etkilediği, yasa dışı bahis 
faaliyetlerinin önlenmesi ve platformlarının kaldırılması amacıyla 7258 sayılı kanunda illegal bahis 
faaliyetlerine ilişkin suçların katalog suçlar kapsamına eklenmesinin bu kapsamda toplum yararına 
olduğu,

-  Yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesine yönelik yürütülen politikalar sonucunda 
ülkemizde elektrik üretiminin yüzde 44’ünün yenilenebilir enerjiden karşılandığı ve bu oranın dünya 
ortalamasının üzerinde olduğu, bugüne kadar yenilenebilir enerji alanlarına ilişkin iki büyük yarışma 
açıldığı, bu yarışmalarda belli oranda yerlilik ve on yıl süreyle Ar-Ge faaliyeti yapılmasının arandığı, 
ayrıca yenilenebilir enerji yatırımlarında kamu kurum ve kuruluşlarından alınması öngörülen imar 
planı, ÇED raporu gibi bütün izin ve prosedürlerin süreç içerisine dahil edildiği, 

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

kararlaştırılmıştır. Teklif metni aşağıdaki değişiklikler yapılmak suretiyle Komisyonumuzca kabul 
edilmiştir.

Yeni Madde 
Afet ve acil durum hallerinde arama, kurtarma ve müdahale faaliyetleri kapsamında afet ve acil 

durumdan etkilenen kişilere en kısa sürede ulaşılmasını teminen bu kişiler ve bu süreyle sınırlı olmak 
üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının veya ilgili valiliğin; 112 acil çağrı merkezlerine 
yapılan çağrılar çerçevesinde arayan kişilere ulaşılması amacıyla arama zamanıyla sınırlı olmak üzere 
112 acil çağrı merkezlerinin veya ilgili valiliğin ihtiyaç duyduğu telefon abone ve konum bilgilerinin 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından karşılanabilmesini öngören düzenleme Teklife yeni 
çerçeve 1 inci madde olarak eklenmiştir.

Madde 1 
 Teklifin çerçeve 1 inci maddesi; afet yaşanılan yerlerdeki elektrik/doğalgaz dağıtım ve tedarik 

şirketlerine, faturaların ertelenmesi halinde, anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilmeyen 
bedellere ilişkin finansman maliyetinin gecikme zammı tutarını geçmemek üzere Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasını ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
çıkarılacak yönetmeliğin finansman maliyeti kapsamına girecek maliyet unsurlarını da içermesini 
teminen değiştirilmek suretiyle çerçeve 2 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 2
Teklifin çerçeve 2 nci maddesi; çerçeve 3 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Yeni Madde 
Yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemelerinin yatırıldığı yabancı para cinsinden kurulan 

emeklilik yatırım fonlarından elde edilen irat tutarının tespitinde kur farkının dikkate alınmamasını 
öngören düzenleme Teklife yeni çerçeve 4 üncü madde olarak eklenmiştir.
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Madde 3, 4, 5, 6 ve 7 
Teklifin çerçeve 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri; çerçeve 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu maddeler olarak aynen 

kabul edilmiştir.
Madde 8
Teklifin çerçeve 8 inci maddesi; maddenin uygulamada kolaylığı sağlayacak şekilde 

sadeleştirilmesini teminen değiştirilmek suretiyle çerçeve 10 uncu madde olarak kabul edilmiştir.
Madde 9, 10, 11 ve 12
Teklifin çerçeve 9, 10, 11 ve 12 nci maddeleri; çerçeve 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeler olarak 

aynen kabul edilmiştir.
Madde 13
Teklifin çerçeve 13 üncü maddesi; mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamındaki mali yükümlülüklerin 
ve beyanların ertelenmesi ile mali yükümlülüklerin taksitlendirilmesine karar verilmeden önce, ilgili 
Kanun kapsamındaki mali yükümlülüklerin merkezi yönetim bütçesini de ilgilendirmesi nedeni ile 
Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünün alınmasını teminen değiştirilmesi suretiyle çerçeve 15 inci 
madde olarak kabul edilmiştir.

Madde 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23
Teklifin çerçeve 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 üncü maddeleri; çerçeve 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24 ve 25 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir.
Madde 24
Teklifin çerçeve 24 üncü maddesi; anlatıma açıklık kazandırılmasını teminen 5346 sayılı Kanunun 

değiştirilmesi öngörülen 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “o” ibaresinin 
“söz konusu” şeklinde redaksiyona tabi tutulması suretiyle değiştirilerek çerçeve 26 ncı madde olarak 
kabul edilmiştir.

Madde 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31
Teklifin çerçeve 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31 inci maddeleri; çerçeve 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 

üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiştir.
Madde 32
Teklifin çerçeve 32 nci maddesi;  Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait onarım ve inşa 

karşılığı kiralanan taşınmazlarının 3 aylık kiralarının ödenmemesi durumunda sözleşmelerinin feshine 
ilişkin madde hükmünün anlatımına açıklık kazandırılmasını teminen değiştirilerek çerçeve 34 üncü 
madde olarak kabul edilmiştir.

Madde 33 ve 34
Teklifin çerçeve 33 ve 34 üncü maddeleri; çerçeve 35 ve 36 ncı maddeler olarak aynen kabul 

edilmiştir.
Madde 35
Teklifin çerçeve 35 inci maddesi; anlatıma açıklık kazandırmak ve kanun yapım tekniğine uyum 

sağlanmasını teminen “YEKA” ibaresinin “yenilenebilir enerji kaynak alanları” şeklinde redaksiyona 
tabi tutulması suretiyle değiştirilerek çerçeve 37 nci madde olarak kabul edilmiştir.

Madde 36
Teklifin çerçeve 36 ncı maddesi; çerçeve 38 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.



‒ 24 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 196)

Madde 37
Teklifin yürürlük maddesine ilişkin çerçeve 37 nci maddesi; asgari ücret prim desteği uygulamasının 

1/1/2020 tarihinden itibaren başlatılmasını teminen değiştirilmek suretiyle çerçeve 39 uncu madde 
olarak kabul edilmiştir.

Madde 38
Teklifin yürütme maddesine ilişkin çerçeve 38 inci maddesi; çerçeve 40 ıncı madde olarak aynen 

kabul edilmiştir.
Teklifin maddelerinin kabul edilmesinin ardından Teklifin tümü oylanmış ve kabul edilmiştir. 
Ayrıca; Komisyondan alınan yetki çerçevesinde Teklif metni; kanun dili ve tekniği, anlatıma 

açıklık kazandırılması ile kanunların hazırlanmasında uyulan usul ve esaslar doğrultusunda gözden 
geçirilmiş, bu çerçevede metinde redaksiyon mahiyetinde değişiklikler yapılmıştır. 

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

temsil etmek üzere; 
- Ağrı Milletvekili Ekrem ÇELEBİ,
- Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet ERİM,
- Denizli Milletvekili Nilgün ÖK,
- Düzce Milletvekili Ayşe KEŞİR,
- Erzurum Milletvekili İbrahim AYDEMİR,
- Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat KOÇER,
- Giresun Milletvekili Cemal ÖZTÜRK, 
- İzmir Milletvekili Yaşar KIRKPINAR,
- İstanbul Milletvekili Şirin ÜNAL,
- Kayseri Milletvekili Mustafa Baki ERSOY,
- Kocaeli Milletvekili Sami ÇAKIR,
- Konya Milletvekili Mustafa KALAYCI,
- Manisa Milletvekili Uğur AYDEMİR,
- Trabzon Milletvekili Salih CORA,
- Uşak Milletvekili İsmail GÜNEŞ,
 özel sözcüler olarak seçilmiştir.
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	 Başkan	 Başkanvekili	 Sözcü
	 Lütfi	Elvan	 İsmail	Faruk	Aksu	 Abdullah	Nejat	Koçer
	 Mersin	 İstanbul	 Gaziantep
	 	 	 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)
	 Kâtip	 Üye	 Üye
	 Şirin	Ünal	 Ekrem	Çelebi	 Bülent	Kuşoğlu
	 İstanbul	 Ağrı	 Ankara
	 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)	 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)	 (Muhalefet	şerhi	vardır)
	 Üye	 Üye	 Üye
 Durmuş	Yılmaz	 Cavit	Arı	 Bekir	Kuvvet	Erim
	 Ankara	 Antalya	 Aydın
	 	 (Muhalefet	şerhimiz	vardır)	 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)
	 Üye	 Üye	 Üye
	 Necdet	İpekyüz	 İsmail	Tatlıoğlu	 Nilgün	Ök
	 Batman	 Bursa	 Denizli
	 (Muhalefet	şerhi	vardır)	 (Son	toplantıya	katılamadı,	 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)	
	 	 muhalefet	şerhi	vardır)
	 Üye	 Üye	 Üye
	 Garo	Paylan	 Ayşe	Keşir	 İbrahim	Aydemir
	 Diyarbakır	 Düzce	 Erzurum
	 (Muhalefet	şerhi	ektedir)	 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)	 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)
	 Üye	 Üye	 Üye
	 Cemal	Öztürk	 Emine	Gülizar	Emecan	 Erol	Katırcıoğlu
	 Giresun	 İstanbul	 İstanbul
	 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)	 (Muhalefet	şerhi	vardır)	 (Muhalefet	şerhi	var)
	 Üye	 Üye	 Üye
	 Yaşar	Kırkpınar	 Kamil	Okyay	Sındır	 Mustafa	Baki	Ersoy
	 İzmir	 İzmir	 Kayseri
	 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)	 (Muhalefet	şerhi	vardır)	 (Son	toplantıya	katılamadı)
	 	 	 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)
	 Üye	 Üye	 Üye
	 Sami	Çakır	 Mustafa	Kalaycı	 Abdullatif	Şener
	 Kocaeli	 Konya	 Konya
	 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)	 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)	 (Muhalefet	şerhimiz	vardır)
	 Üye	 Üye	 Üye
	 Uğur	Aydemir	 Süleyman	Girgin	 Salih	Cora
	 Manisa	 Muğla	 Trabzon
	 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)	 (Muhalefet	şerhimiz	vardır)	 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)
	 	 Üye
 	 İsmail	Güneş
	 	 Uşak
	 	 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)
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 Bülent Kuşoğlu  Abdullatif Şener Kamil Okyay Sındır
 Ankara Konya İzmir

 Emine Gülizar Emecan Cavit Arı Süleyman Girgin
 İstanbul Antalya Muğla
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	 Erol	Katırcıoğlu	 Garo	Paylan	 Necdet	İpekyüz
	 İstanbul	 Diyarbakır	 Batman
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(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL  ETTİĞİ  METİN

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı 
Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle 
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair 
Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 13- Bu Kanunun 1 inci 
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen afetler 
nedeniyle afet yaşanılan yerlerde elektrik ve/veya 
doğalgaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya 
tahsilatlarının süresi ve kapsamı belirlenerek 
1 yıla kadar ertelenmesi ile elektrik ve/veya 
doğal gaz dağıtım ve/veya tedarik şirketlerinin 
söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara 
haricindeki tüketicilerden tahsil edecekleri 
gecikme zammının Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına 
Cumhurbaşkanınca karar verilebilir.

DENİZLİ MİLLETVEKİLİ NİLGÜN ÖK İLE 
46 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 10/6/1949 tarihli ve 5442 
sayılı İl İdaresi Kanununa aşağıdaki ek madde 
eklenmiştir.

“EK MADDE 2- Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu tarafından;

a) Afet ve acil durum hallerinde arama, 
kurtarma ve müdahale faaliyetleri kapsamında, 
afetten veya acil durumdan etkilenen kişiler ile 
sınırlı olmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığının veya ilgili valiliğin,

b) 112 acil çağrı merkezlerine yapılan 
çağrılar kapsamında, arayan kişilere ulaşılması 
amacıyla arama zamanıyla sınırlı olmak üzere 
112 acil çağrı merkezlerinin veya ilgili valiliğin,

ihtiyaç duyduğu telefon abone ve konum 
bilgileri gecikmeksizin karşılanır. Bu kapsamda 
ilgili Bakanlık ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumunun birlikte belirleyeceği usul ve esaslar 
dâhilinde erişim sistemi kurulabilir.

Bu madde uyarınca elde edilen veriler başka 
amaçlar için kullanılamaz.”

MADDE 2- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı 
Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle 
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair 
Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

“EK MADDE 13- 1 inci maddenin 
birinci fıkrasında belirtilen afetler nedeniyle 
afet yaşanılan yerlerde elektrik ve/veya 
doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/
veya tahsilatlarının süresinin ve kapsamının 
belirlenerek 1 yıla kadar ertelenmesi ile 
elektrik ve/veya doğal gaz dağıtım ve/veya 
tedarik şirketlerinin söz konusu ertelemeden 
kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden 
tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman 
maliyetinin, gecikme zammı tutarını geçmemek 
üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
bütçesinden karşılanmasına Cumhurbaşkanınca 
karar verilebilir. 
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Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü 
alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle 
belirlenir.”

MADDE 2- 18/11/1960 tarihli ve 132 
sayılı Türk Standardları Enstitüsü ile İlgili 
Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 10/A 
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Enstitü, belirli süreli, geçici nitelikte ve özel 
bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde yurt içinde ve yurt 
dışında iş akdiyle Enstitü dışından inceleme elemanı 
çalıştırabilir. Bunların günlük inceleme ücreti, asgarî 
ücretin aylık brüt tutarının % 25’ini aşmamak üzere 
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu 
kapsamında istihdam edilenler haricindeki Enstitü 
personeline uygulanacak disiplin cezaları ile ceza 
gerektiren fiil ve haller hususunda 14/7/1965 
tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
125 inci maddesi uygulanır. Ancak bu maddede 
yer alan “aylıktan kesme” cezası brüt ücretten 
1/30-1/8 arasında kesinti yapılması; “Devlet 
memurluğundan çıkarma” cezası Enstitüye bir 
daha atanmamak üzere “işten çıkarma” cezası 
şeklinde uygulanır. Enstitü personelinin disiplin 
ile ilgili işlemlerini yürütmek üzere merkezde 
birer disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu 
kurulur. Bu personelin disiplin işlemlerine ilişkin 
diğer hususlarda bu Kanunda yer alan hükümler 
dışında, Enstitünün teşkilat yapısı ve personelinin 
statüsü göz önüne alınarak, 657 sayılı Kanunun 
Dördüncü Kısmının “Disiplin” başlıklı Yedinci 
Bölümünde yer alan hükümler uygulanır.”

Finansman maliyeti kapsamına girecek 
maliyet unsurları da dâhil olmak üzere bu 
maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 
Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 3- 18/11/1960 tarihli ve 132 
sayılı Türk Standardları Enstitüsü ile İlgili 
Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 10/A 
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Enstitü, belirli süreli, geçici nitelikte ve özel 
bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde yurt içinde ve yurt 
dışında iş akdiyle Enstitü dışından inceleme elemanı 
çalıştırabilir. Bunların günlük inceleme ücreti, asgarî 
ücretin aylık brüt tutarının % 25’ini aşmamak üzere 
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu 
kapsamında istihdam edilenler haricindeki 
Enstitü personeline uygulanacak disiplin cezaları 
ile ceza gerektiren fiil ve haller hususunda 
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 125 inci maddesi uygulanır. Ancak 
aynı maddede yer alan aylıktan kesme cezası 
brüt ücretten 1/30-1/8 arasında kesinti yapılması; 
Devlet memurluğundan çıkarma cezası Enstitüye 
bir daha atanmamak üzere işten çıkarma şeklinde 
uygulanır. Enstitü personelinin disiplin ile ilgili 
işlemlerini yürütmek üzere merkezde disiplin 
kurulu ve yüksek disiplin kurulu kurulur. Bu 
personelin disiplin işlemlerine ilişkin diğer 
hususlarda bu Kanunda yer alan hükümler 
dışında, Enstitünün teşkilat yapısı ve personelinin 
statüsü göz önüne alınarak, 657 sayılı Kanunun 
Dördüncü Kısmının “Disiplin” başlıklı Yedinci 
Bölümünde yer alan hükümler uygulanır.”

MADDE 4- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yabancı para cinsinden yapılan katkı payı 
ödemelerinin yatırıldığı yabancı para cinsinden 
kurulan emeklilik yatırım fonlarından elde edilen 
irat tutarının tespitinde kur farkı dikkate alınmaz.”
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MADDE 3- 26/6/1973 tarihli ve 1774 sayılı 
Kimlik Bildirme Kanununun 6 ncı maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu bildirimler sorumlu işleticiler tarafından, 
yukarıda belirtilen süre içerisinde genel kolluk 
kuvvetlerine elektronik ortamda da yapılabilir. 
Bildirimlerin elektronik ortamda yapılması 
durumunda üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz. 
Bu fıkra kapsamında elektronik ortamda yapılan 
bildirimler, genel kolluk tarafından köy ve 
mahalle muhtarları ile paylaşılır.”

MADDE 4- 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı 
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında 
Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına 
aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
“Ancak, bu kapsamdakiler aylık bağlandığı 
tarihten sonra geçen çalışmaları esas alındığında 
en az 20 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 
5000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 
primi ödemiş olmak şartıyla talepleri halinde 
ayrıca yaşlılık aylığından da yararlanırlar.”

MADDE 5- 11/9/1981 tarihli ve 2521 sayılı 
Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan 
Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, 
Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun 11 
inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“İzinsiz ya da izin belgesine aykırı üretim, 
satış ve reklam yasağına ilişkin cezalar: 

MADDE 11- 4 üncü maddede belirtilen 
kuruluş iznini veya 5 inci maddede belirtilen 
faaliyet iznini almadan veya faaliyet izin 
belgesine aykırı olarak bu Kanun kapsamına 
giren yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve 
tabancaları imal eden fabrika veya imalathane 
kuranlar veya işletenler veya işyerleri ya da 
ikametgahlarında söz konusu silâhları imal 
edenler veya 6 ncı maddede belirtilen esaslara 
aykırı olarak yapanlar üç yıldan beş yıla kadar 
hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî 
para cezası ile cezalandırılır.

MADDE 5- 26/6/1973 tarihli ve 1774 sayılı 
Kimlik Bildirme Kanununun 6 ncı maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu bildirimler sorumlu işleticiler tarafından, 
yukarıda belirtilen süre içerisinde genel kolluk 
kuvvetlerine elektronik ortamda da yapılabilir. 
Bildirimlerin elektronik ortamda yapılması 
durumunda üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz. 
Bu fıkra kapsamında elektronik ortamda yapılan 
bildirimler, genel kolluk tarafından köy ve 
mahalle muhtarları ile paylaşılır.”

MADDE 6- 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı 
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında 
Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına 
aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, bu kapsamdakiler aylık bağlandığı 
tarihten sonra geçen çalışmaları esas alındığında 
en az 20 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 
5000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 
primi ödemiş olmak şartıyla talepleri halinde 
ayrıca yaşlılık aylığından yararlanırlar.”

MADDE 7- 11/9/1981 tarihli ve 2521 sayılı 
Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan 
Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, 
Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun 11 
inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“İzinsiz ya da izin belgesine aykırı üretim, 
satış ve reklam yasağına ilişkin cezalar:

MADDE 11- 4 üncü maddede belirtilen 
kuruluş iznini veya 5 inci maddede belirtilen 
faaliyet iznini almadan veya faaliyet izin 
belgesine aykırı olarak bu Kanun kapsamına 
giren yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve 
tabancaları imal eden fabrika veya imalathane 
kuranlar veya işletenler veya işyerleri ya da 
ikametgâhlarında söz konusu silahları imal 
edenler veya 6 ncı maddede belirtilen esaslara 
aykırı olarak yapanlar üç yıldan beş yıla kadar 
hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî 
para cezası ile cezalandırılır.
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Birinci fıkra kapsamında üretilen veya 
yapılan yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve 
tabancaları satanlar, satışına aracılık edenler, 
nakledenler, satış amaçlı taşıyanlar veya satış 
amaçlı bulunduranlar bir yıldan üç yıla kadar 
hapis ve yüz günden beşyüz güne kadar adlî para 
cezası ile cezalandırılır.

Satıcılık belgesi olmadan satış yapanlar 
ikinci fıkra uyarınca cezalandırılır.

Yivsiz tüfek satın alma belgesi olmayan 
kişiye satış yapan veya ihraç kayıtlı tüfeği yurt 
içine satanlar ikinci fıkra uyarınca cezalandırılır.

Bu Kanun kapsamında yer alan yivsiz tüfek, 
spor ve nişan tüfek ve tabancalarının herhangi 
bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri 
yollarla ticari reklamı veya tanıtımı yapılamaz, 
bu silahların kullanılmasını özendiren veya 
teşvik eden kampanyalar düzenlenemez. Buna 
aykırı hareket edenlere 7/11/2013 tarihli ve 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 77 nci maddesinin onikinci fıkrasında 
belirtilen idari para cezaları mahalli mülki amir 
tarafından uygulanır. İdari işleme konu ihlalin 
tekrar edilmesi hâlinde idari para cezaları üç katı 
olarak uygulanır. Faaliyet izin belgesi sahiplerine 
ait kurumsal internet siteleri ve sosyal medya 
hesapları, fuarlara katılım için hazırladıkları 
materyaller ile avcılık ve atıcılık üzerine tematik 
yayın yapan televizyon kuruluşları ve süreli 
yayınlarda yapılan reklam veya tanıtım bu 
yasağın dışındadır.”

MADDE 6- 2521 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- 2521 sayılı Kanunun 13 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde 
yer alan “, satışına aracılık eden, taşıyan veya 
nakleden” ibaresi “veya taşıyan” şeklinde 
değiştirilmiştir.

Birinci fıkra kapsamında üretilen veya 
yapılan yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve 
tabancaları satanlar, satışına aracılık edenler, 
nakledenler, satış amaçlı taşıyanlar veya satış 
amaçlı bulunduranlar bir yıldan üç yıla kadar 
hapis ve yüz günden beşyüz güne kadar adlî para 
cezası ile cezalandırılır.

Satıcılık belgesi olmadan satış yapanlar 
ikinci fıkra uyarınca cezalandırılır.

Yivsiz tüfek satın alma belgesi olmayan 
kişiye satış yapan veya ihraç kayıtlı tüfeği yurt 
içine satanlar ikinci fıkra uyarınca cezalandırılır.

Bu Kanun kapsamında yer alan yivsiz tüfek, 
spor ve nişan tüfek ve tabancalarının herhangi 
bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri 
yollarla ticari reklamı veya tanıtımı yapılamaz, 
bu silahların kullanılmasını özendiren veya 
teşvik eden kampanyalar düzenlenemez. Buna 
aykırı hareket edenlere 7/11/2013 tarihli ve 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 77 nci maddesinin onikinci fıkrasında 
belirtilen idari para cezaları mahalli mülki amir 
tarafından uygulanır. İdari işleme konu ihlalin 
tekrar edilmesi hâlinde idari para cezaları üç 
katı olarak uygulanır. Faaliyet izin belgesi 
sahiplerine ait kurumsal internet siteleri ve sosyal 
medya hesapları, fuarlara katılım için hazırlanan 
materyaller ile avcılık ve atıcılık üzerine tematik 
yayın yapan televizyon kuruluşları ve süreli 
yayınlarda yapılan reklam veya tanıtım bu 
yasağın kapsamı dışındadır.”

MADDE 8- 2521 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- 2521 sayılı Kanunun 13 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde 
yer alan “, satışına aracılık eden, taşıyan veya 
nakleden” ibaresi “veya taşıyan” şeklinde 
değiştirilmiştir.
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MADDE 8- 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı 
Turizmi Teşvik Kanununun 8 inci maddesinin 
(I) fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

“Bakanlık tarafından tahsisi iptal edilen 
taşınmazların üzerinde yatırımcılar lehine tesis 
edilen irtifak hakları iptal edilir, irtifak hakları, 
Bakanlığın uygun görüşü ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının istemi üzerine, hak sahibinin veya 
bu haktan yarar sağlayanların yazılı beyanı ya da 
mahkeme kararıyla tapudan terkin edilir. Terkin 
davalarında basit yargılama usulü uygulanır. 
Tahsisi ve irtifak hakları iptal edilen veya tahsis 
süreleri sona eren taşınmazlar üzerinde bulunan 
yapı, tesis ve müştemilatlar bedelsiz olarak 
Hazineye intikal eder. Yatırımcı, bunlar için 
herhangi bir hak ve bedel talep edemez.”

“N. Bakanlığın tasarrufuna geçen taşın-
mazlar üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi 
ve tahsisi iptal edilen taşınmazların üzerinde 
yatırımcılar lehine tesis edilen irtifak haklarının 
terkin edilmesi işlemleri Bakanlığın onayı ile 
yapılır.”

MADDE 9- 2634 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesinin (C) fıkrasına (2) numaralı bendinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve 
diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) Kültür ve turizm koruma ve gelişim 
bölgeleri ile turizm merkezleri içinde imar planları 
ile turizme ayrılan yerlerdeki taşınmazların 
üzerinde yer alan Bakanlıktan belgeli turizm 
tesislerinin yüksek nitelikli ve çevreye duyarlı 
hale getirilmesi için bu tesislerin plan, fen, sağlık 
ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve 
yapılaşma koşulları ile projelendirilmelerine 
ilişkin hususlar,”

MADDE 10- 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı 
Turizmi Teşvik Kanununun 8 inci maddesinin 
(I) fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

“Bakanlık tarafından tahsisi iptal edilen 
taşınmazların üzerinde yatırımcılar lehine tesis 
edilen irtifak haklarına ilişkin terkin davalarında 
basit yargılama usulü uygulanır. Tahsisi iptal 
edilen ve irtifak hakları terkin edilen veya tahsis 
süreleri sona eren taşınmazlar üzerinde bulunan 
yapı, tesis ve müştemilatlar bedelsiz olarak 
Hazineye intikal eder. Yatırımcı, bunlar için 
herhangi bir hak ve bedel talep edemez.” 

“N. Bakanlığın tasarrufuna geçen taşın-
mazlar üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi 
ve tahsisi iptal edilen taşınmazların üzerinde 
yatırımcılar lehine tesis edilen irtifak haklarının 
terkin edilmesi işlemleri Bakanlığın onayı ile 
yapılır.”

MADDE 11- 2634 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesinin (C) fıkrasına (2) numaralı bendinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve 
diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) Kültür ve turizm koruma ve gelişim 
bölgeleri ile turizm merkezleri içinde imar planları 
ile turizme ayrılan yerlerdeki taşınmazların 
üzerinde yer alan Bakanlıktan belgeli turizm 
tesislerinin yüksek nitelikli ve çevreye duyarlı 
hale getirilmesi için bu tesislerin plan, fen, sağlık 
ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve 
yapılaşma koşulları ile projelendirilmelerine 
ilişkin hususlar,”
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MADDE 10- 2634 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10- Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihte, genel bütçe 
kapsamındaki kamu idarelerinde mesleğe 
özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle 
girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası 
yeterlik sınavına tabi tutularak müfettiş, denetçi 
ve kontrolör kadrolarında yardımcılık veya 
stajyerlikte geçen süreler dahil en az 5 yıl görev 
yapmış olanlar ile aynı sürede görev yapmış 
olmak kaydıyla daha önce bu unvanları ihraz 
etmiş olanlar arasından, yapılacak yazılı ve/veya 
sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar, Bakan 
tarafından 31/12/2020 tarihine kadar durumlarına 
uygun müfettiş veya başmüfettiş kadrolarına 
naklen atanabilirler. Bu şekilde atananların sayısı 
yirmiyi geçemez.

Bu maddeye göre atananların yardımcılık 
veya stajyerlik kadrolarında geçirdikleri süreler, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettiş yardımcısı 
kadrolarında; müfettiş, denetçi ve kontrolör 
unvanlı kadrolarda geçirdikleri süreler Kültür 
ve Turizm Bakanlığı müfettişi kadrolarında 
geçirilmiş sayılır.”

MADDE 11- 28/3/1983 tarihli ve 2809 
sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Kanununun ek 196 ncı maddesinin başlığında 
ve birinci fıkrasında yer alan “Semerkand Bilim 
ve Medeniyet Üniversitesi” ibareleri “İstanbul 
Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi” olarak 
değiştirilmiştir.

MADDE 12- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir. 

“EK MADDE 202- Mevzuatta Semerkand 
Bilim ve Medeniyet Üniversitesine yapılan atıflar 
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine 
yapılmış sayılır.”

MADDE 12- 2634 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10- Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihte, genel bütçe 
kapsamındaki kamu idarelerinde mesleğe 
özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle 
girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası 
yeterlik sınavına tabi tutularak müfettiş, denetçi 
ve kontrolör kadrolarında yardımcılık veya 
stajyerlikte geçen süreler dâhil en az 5 yıl görev 
yapmış olanlar ile aynı sürede görev yapmış 
olmak kaydıyla daha önce bu unvanları ihraz 
etmiş olanlar arasından, yapılacak yazılı ve/veya 
sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar, Bakan 
tarafından 31/12/2020 tarihine kadar durumlarına 
uygun müfettiş veya başmüfettiş kadrolarına 
naklen atanabilirler. Bu şekilde atananların sayısı 
yirmiyi geçemez.

Bu maddeye göre atananların yardımcılık 
veya stajyerlik kadrolarında geçirdikleri süreler, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettiş yardımcısı 
kadrolarında; müfettiş, denetçi ve kontrolör 
unvanlı kadrolarda geçirdikleri süreler Kültür 
ve Turizm Bakanlığı müfettişi kadrolarında 
geçirilmiş sayılır.”

MADDE 13- 28/3/1983 tarihli ve 2809 
sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Kanununun ek 196 ncı maddesinin başlığında 
ve birinci fıkrasında yer alan “Semerkand Bilim 
ve Medeniyet Üniversitesi” ibareleri “İstanbul 
Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi” şeklinde 
değiştirilmiştir.

MADDE 14- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 202- Mevzuatta Semerkand 
Bilim ve Medeniyet Üniversitesine yapılan atıflar 
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine 
yapılmış sayılır.”
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MADDE 13- 4/6/1985 tarihli ve 3213 
sayılı Maden Kanununa aşağıdaki ek madde 
eklenmiştir.

“EK MADDE 19- Mücbir sebeplerden 
herhangi birinin bulunması halinde Bakanlık 
tarafından bu Kanun kapsamındaki mali 
yükümlülüklerin ve/veya beyanların ertelenmesi 
ile mali yükümlülüklerin taksitlendirilmesine 
karar verilebilir. Bu takdirde mali yükümlülüklere 
ilişkin zamanaşımı durur ve hak düşürücü süreler 
erteleme süresinde işlemez.

Bu hükmün uygulanması için mücbir 
sebebin malum olması veya ilgililer tarafından 
ispat veya tevsik edilmesi gerekir.

Bakanlık, mücbir sebep sayılan haller 
nedeniyle; bölge, il, ilçe, mahal veya afete 
maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hali ilan 
etmeye ve bu sürede bu Kanunda belirlenen 
mali yükümlülüklerden yerine getirilemeyecek 
olanları tespit etmeye yetkilidir.”

MADDE 14- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı 
İşsizlik Sigortası Kanununun ek 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan “31/12/2019” ibaresi 
“31/12/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 22- Ek 6 ncı madde 
hükümleri ile 5510 sayılı Kanundaki Esnaf Ahilik 
Sandığına ilişkin hükümler 1/1/2021 tarihine 
kadar uygulanmaz.”

MADDE 16- 28/3/2001 tarihli ve 4632 
sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım 
Sistemi Kanununun 5 inci maddesinin birinci 
fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunmayan 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve 5901 sayılı 
Kanunun 28 inci maddesi kapsamındaki kişiler 
tarafından yabancı para cinsinden katkı payı 
ödenebilir.”

MADDE 15- 4/6/1985 tarihli ve 3213 
sayılı Maden Kanununa aşağıdaki ek madde 
eklenmiştir.

“EK MADDE 19- Mücbir sebeplerden 
herhangi birinin bulunması halinde Bakanlık 
tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığının 
görüşü alınarak bu Kanun kapsamındaki mali 
yükümlülüklerin ve/veya beyanların ertelenmesi 
ile mali yükümlülüklerin taksitlendirilmesine 
karar verilebilir. Bu takdirde mali yükümlülüklere 
ilişkin zamanaşımı durur ve hak düşürücü süreler 
erteleme süresince işlemez.

Bu hükmün uygulanması için mücbir 
sebebin malum olması veya ilgililer tarafından 
ispat veya tevsik edilmesi gerekir.

Bakanlık, mücbir sebep sayılan haller 
nedeniyle; bölge, il, ilçe, mahal veya afete 
maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hali ilan 
etmeye ve bu sürede bu Kanunda belirlenen 
mali yükümlülüklerden yerine getirilemeyecek 
olanları tespit etmeye yetkilidir.” 

MADDE 16- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı 
İşsizlik Sigortası Kanununun ek 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan “31/12/2019” ibaresi 
“31/12/2021” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 17- 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 22- Ek 6 ncı madde 
hükümleri ile 5510 sayılı Kanundaki Esnaf Ahilik 
Sandığına ilişkin hükümler 1/1/2021 tarihine 
kadar uygulanmaz.”

MADDE 18- 28/3/2001 tarihli ve 4632 
sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım 
Sistemi Kanununun 5 inci maddesinin birinci 
fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
“Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunmayan 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve 29/5/2009 
tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 
28 inci maddesi kapsamındaki kişiler tarafından 
yabancı para cinsinden katkı payı ödenebilir.”
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MADDE 17- 4632 sayılı Kanunun ek 1 inci 
maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Cumhurbaşkanı yabancı para cinsinden yapılan 
katkı payı ödemeleri için bu oranı yüzde ona 
kadar indirmeye yetkilidir.”

MADDE 18- 28/3/2002 tarihli ve 4749 
sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 nci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “25” ibareleri 
“35” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19- 4/11/2004 tarihli ve 5253 
sayılı Dernekler Kanununun 23 üncü maddesinin 
başlığında yer alan “seçilenlerin” ibaresi 
“seçilenler ile üyelerin” şeklinde değiştirilmiş, 
birinci fıkrasına “üyeleri” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “, üyeliğe kabul edilenler ile üyeliği 
sona erenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve 
kimlik numarasını kabul edilme ve sona erme 
tarihinden itibaren otuz gün içinde” ibaresi 
eklenmiş ve fıkrada yer alan “bildiriminin” 
ibaresi “bildirimi ile üyeliğe ilişkin bildirimlerin” 
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20- 5253 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinde yer 
alan “, 23” ibaresi madde metninden çıkarılmış 
ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“s) 23 üncü maddede belirtilen bildirim 
yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek 
yöneticilerine beşyüz Türk Lirası idarî para 
cezası verilir.”

MADDE 21- 5253 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir. 

“İşlemlerin elektronik ortamda yapılması
EK MADDE 2- Bu Kanun ve 22/11/2001 

tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa 
göre derneklerle ilgili her türlü kayıtlar ile iş ve 
işlemler elektronik ortamda da yapılabilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin 
usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan 
yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 19- 4632 sayılı Kanunun ek 1 inci 
maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Cumhurbaşkanı yabancı para cinsinden yapılan 
katkı payı ödemeleri için bu oranı yüzde ona 
kadar indirmeye yetkilidir.”

MADDE 20- 28/3/2002 tarihli ve 4749 
sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 nci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “25” ibareleri 
“35” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21- 4/11/2004 tarihli ve 5253 
sayılı Dernekler Kanununun 23 üncü maddesinin 
başlığında yer alan “seçilenlerin” ibaresi 
“seçilenler ile üyelerin”  şeklinde değiştirilmiş, 
birinci fıkrasına “üyeleri” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “, üyeliğe kabul edilenler ile üyeliği 
sona erenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve 
kimlik numarasını kabul edilme ve sona erme 
tarihinden itibaren otuz gün içinde” ibaresi 
eklenmiş ve fıkrada yer alan “bildiriminin” 
ibaresi “bildirimi ile üyeliğe ilişkin bildirimlerin” 
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22- 5253 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer 
alan “, 23” ibaresi madde metninden çıkarılmış 
ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“s) 23 üncü maddede belirtilen bildirim 
yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek 
yöneticilerine beşyüz Türk lirası idarî para cezası 
verilir.”

MADDE 23- 5253 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir.

“İşlemlerin elektronik ortamda yapılması
EK MADDE 2- Bu Kanun ve 22/11/2001 

tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa 
göre derneklerle ilgili her türlü kayıt ile iş ve 
işlem elektronik ortamda da yapılabilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin 
usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan 
yönetmelikle belirlenir.”
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MADDE 22- 5253 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

“Üyeliği devam edenlerin bildirilmesi
GEÇİCİ MADDE 1- Dernekler, bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
altı ay içinde, üyeliği devam edenlerin adını, 
soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını 
mülkî idare amirliğine bildirirler. Bu bildirimi 
yerine getirmeyen dernek yöneticileri hakkında, 
32 nci maddenin birinci fıkrasının (s) bendi 
hükmü uygulanır.”

MADDE 23- 5/5/2005 tarihli ve 5345 
sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı 
Düzenlemeler Hakkında Kanunun mülga 33 üncü 
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 
yeniden düzenlenmiştir.

“Atıflar ve yetkiler
MADDE 33 - Diğer mevzuatta Gelirler 

Genel Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar 
ilgisine göre Gelir İdaresi Başkanlığına; Gelirler 
Genel Müdürüne yapılmış atıflar Gelir İdaresi 
Başkanına; Başkanlığın görev alanına giren 
konularda mülki idare amirlerine, mahallin en 
büyük memuruna, ilin en büyük malmemuruna, 
defterdara ve defterdarlığa yapılmış atıflar ilgisine 
göre vergi dairesi başkanı ve başkanlığına, 
vergi dairesi başkanlığı bulunmayan yerlerde 
vergi dairesi müdürü veya müdürlüğüne; gelir 
müdürlüğüne, takdir komisyonu başkanı veya 
başkanlığına, tahsil dairesine, mal müdürü ve 
müdürlüğüne yapılmış atıflar ilgisine göre vergi 
dairesi başkanı ve başkanlığına veya ilgili müdür 
veya müdürlüğüne yapılmış sayılır.”

MADDE 24- 10/5/2005 tarihli ve 5346 
sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 
Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“MADDE 4- Bakanlık, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, 
bu alanların ve bağlantı kapasitelerinin 

MADDE 24- 5253 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“Üyeliği devam edenlerin bildirilmesi
GEÇİCİ MADDE 1-  Dernekler, bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
altı ay içinde, üyeliği devam edenlerin adını, 
soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını 
mülkî idare amirliğine bildirirler. Bu bildirimi 
yerine getirmeyen dernek yöneticileri hakkında, 
32 nci maddenin birinci fıkrasının (s) bendi 
hükmü uygulanır.”

MADDE 25- 5/5/2005 tarihli ve 5345 
sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı 
Düzenlemeler Hakkında Kanunun mülga 33 üncü 
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 
yeniden düzenlenmiştir.

“Atıflar ve yetkiler 
MADDE 33 - Diğer mevzuatta Gelirler 

Genel Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar Gelir 
İdaresi Başkanlığına; Gelirler Genel Müdürüne 
yapılmış atıflar Gelir İdaresi Başkanına; 
Başkanlığın görev alanına giren konularda mülki 
idare amirlerine, mahallin en büyük memuruna, 
ilin en büyük malmemuruna, defterdara ve 
defterdarlığa yapılmış atıflar ilgisine göre vergi 
dairesi başkanı ve başkanlığına, vergi dairesi 
başkanlığı bulunmayan yerlerde vergi dairesi 
müdürü veya müdürlüğüne; gelir müdürlüğüne, 
takdir komisyonu başkanı veya başkanlığına, 
tahsil dairesine, mal müdürü ve müdürlüğüne 
yapılmış atıflar ilgisine göre vergi dairesi 
başkanı ve başkanlığına veya ilgili müdür veya 
müdürlüğüne yapılmış sayılır.”

MADDE 26- 10/5/2005 tarihli ve 5346 
sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 
Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“MADDE 4- Bakanlık, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, 
bu alanların ve bağlantı kapasitelerinin 
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yatırımcılara tahsisiyle yatırımların hızlı bir 
şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla kamu ve 
hazine taşınmazları ile özel mülkiyete konu 
taşınmazlarda kurum ve kuruluşların görüşü 
alınarak yer seçimi yapmak suretiyle yenilenebilir 
enerji kaynak alanları (YEKA) oluşturur. Bu 
husus tapu kütüğüne şerh edilir. Şerh tarihinden 
itibaren üç yıl içinde 4/11/1983 tarihli ve 2942 
sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu 
maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespitiyle 
Hazine adına tescili isteğinde bulunulduğuna 
dair mahkemeden alınacak belge tapu idaresine 
ibraz edilmediği takdirde, bu şerh tapu idaresince 
resen sicilden silinir. Yenilenebilir enerji 
kaynak alanlarının kullanımını ve verimliliğini 
etkileyici imar planları düzenlenemez. 
Belirlenen yenilenebilir enerji kaynak alanları 
imar planlarına resen işlenmek üzere Bakanlık 
tarafından ilgili mercilere bildirilir.

Elektrik enerjisi üretimine yönelik 
yenilenebilir enerji kaynak alanlarının ilgili kurum 
ve kuruluşların görüşü alınarak belirlenmesi, 
derecelendirilmesi, korunması, kullanılması, 
bu alanları kullanacak tüzel kişilerde aranacak 
koşulların belirlenmesi, TEİAŞ ve/veya ilgili 
dağıtım şirketi tarafından bağlantı ve sistem 
kullanımı hakkında görüş verilmesi ve kapasite 
tahsisi yapılması, yapılacak yarışma, yenilenebilir 
enerji kaynak alanı tahsisi, teminat alınması, 
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde 
teminatın irat kaydedilmesi, yerli malı kullanım 
şartlı aksamın özellikleri ile uygulamaya ilişkin 
usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan 
yönetmelikle düzenlenir. Yenilenebilir enerji 
kaynak alanlarında kurulacak üretim tesisleri 
için Bakanlık tarafından Türk Lirası olarak 
belirlenecek tavan fiyat üzerinden teklif edilecek 
en düşük fiyat o yenilenebilir enerji kaynak alanı 
için yarışma şartlarında belirlenecek süre boyunca 
YEK Destekleme Mekanizması kapsamında 
uygulanır. Yarışma sonucunda oluşacak fiyatın 

yatırımcılara tahsisiyle yatırımların hızlı bir 
şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla kamu ve 
Hazine taşınmazları ile özel mülkiyete konu 
taşınmazlarda ilgili kurum ve kuruluşların 
görüşü alınarak yer seçimi yapmak suretiyle 
yenilenebilir enerji kaynak alanları oluşturur. Bu 
husus tapu kütüğüne şerh edilir. Şerh tarihinden 
itibaren üç yıl içinde 4/11/1983 tarihli ve 2942 
sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu 
maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespitiyle 
Hazine adına tescili isteğinde bulunulduğuna 
dair mahkemeden alınacak belge tapu idaresine 
ibraz edilmediği takdirde, bu şerh tapu idaresince 
resen sicilden silinir. Yenilenebilir enerji 
kaynak alanlarının kullanımını ve verimliliğini 
etkileyici imar planları düzenlenemez. 
Belirlenen yenilenebilir enerji kaynak alanları 
imar planlarına resen işlenmek üzere Bakanlık 
tarafından ilgili mercilere bildirilir.

Elektrik enerjisi üretimine yönelik 
yenilenebilir enerji kaynak alanlarının ilgili kurum 
ve kuruluşların görüşü alınarak belirlenmesi, 
derecelendirilmesi, korunması, kullanılması, 
bu alanları kullanacak tüzel kişilerde aranacak 
koşulların belirlenmesi, TEİAŞ ve/veya ilgili 
dağıtım şirketi tarafından bağlantı ve sistem 
kullanımı hakkında görüş verilmesi ve kapasite 
tahsisi yapılması, yapılacak yarışma, yenilenebilir 
enerji kaynak alanı tahsisi, teminat alınması, 
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde 
teminatın irat kaydedilmesi, yerli malı kullanım 
şartlı aksamın özellikleri ile uygulamaya ilişkin 
usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan 
yönetmelikle düzenlenir. Yenilenebilir enerji 
kaynak alanlarında kurulacak üretim tesisleri 
için Bakanlık tarafından Türk lirası olarak 
belirlenecek tavan fiyat üzerinden teklif edilecek 
en düşük fiyat, söz konusu yenilenebilir enerji 
kaynak alanı için yarışma şartlarında belirlenecek 
süre boyunca YEK Destekleme Mekanizması 
kapsamında uygulanır. Yarışma sonucunda 
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yarışma şartlarında belirlenecek süre içerisinde 
güncellenmesine ilişkin usul ve esaslar ilgili 
yarışma şartnamesinde Bakanlık tarafından 
belirlenir. Bu madde kapsamında kurulacak 
üretim tesisleri için önlisans ve lisans verme 
koşulları, iptali ve tadili ile ilgili hususlar EPDK 
tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Özel mülkiyete konu taşınmazların 
yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak 
belirlenmesi hâlinde, söz konusu alanlar üzerinde 
2942 sayılı Kanununun 27 nci maddesi uyarınca 
acele kamulaştırma yapılabilir. 9/1/2002 tarihli 
ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu 
kapsamında belirlenen bölgelerin aynı zamanda 
bu Kanuna göre yenilenebilir enerji kaynak alanı 
olarak da belirlenmesi hâlinde, bu alanların tahsis 
edileceği tüzel kişilerin belirlenmesi dışındaki 
diğer gerekli işlemler 4737 sayılı Kanuna 
göre yürütülür. Ancak bu alanları kullanacak 
tüzel kişiler, bu madde hükümleri kapsamında 
Bakanlık tarafından belirlenir.”

MADDE 25- 5346 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
elektrik üretiminin desteklenmesi amacıyla 
uygulanan tarifeler ile YEK Destekleme 
Mekanizması kapsamındaki diğer gelirlerin 
değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar EPDK 
tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 26- 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı 
Nüfus Hizmetleri Kanununun 27/A maddesinin 
birinci fıkrasına “birlikte” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “veya taraflardan birinin ölmüş ya 
da yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan 
diğer taraf veya vekilinin tek başına” ibaresi 
eklenmiştir.

oluşacak fiyatın yarışma şartlarında belirlenecek 
süre içerisinde güncellenmesine ilişkin usul ve 
esaslar ilgili yarışma şartnamesinde Bakanlık 
tarafından belirlenir. Bu madde kapsamında 
kurulacak üretim tesisleri için ön lisans ve 
lisans verme koşulları, iptali ve tadili ile ilgili 
hususlar EPDK tarafından çıkarılan yönetmelikle 
düzenlenir.

Özel mülkiyete konu taşınmazların 
yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak 
belirlenmesi hâlinde, söz konusu alanlar üzerinde 
2942 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca 
acele kamulaştırma yapılabilir. 9/1/2002 tarihli 
ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu 
kapsamında belirlenen bölgelerin aynı zamanda 
bu Kanuna göre yenilenebilir enerji kaynak alanı 
olarak da belirlenmesi hâlinde, bu alanların tahsis 
edileceği tüzel kişilerin belirlenmesi dışındaki 
diğer gerekli işlemler 4737 sayılı Kanuna 
göre yürütülür. Ancak bu alanları kullanacak 
tüzel kişiler, bu madde hükümleri kapsamında 
Bakanlık tarafından belirlenir.”

MADDE 27- 5346 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
elektrik üretiminin desteklenmesi amacıyla 
uygulanan tarifeler ile YEK Destekleme 
Mekanizması kapsamındaki diğer gelirlerin 
değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar EPDK 
tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 28- 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı 
Nüfus Hizmetleri Kanununun 27/A maddesinin 
birinci fıkrasına “birlikte” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “veya taraflardan birinin ölmüş ya 
da yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan 
diğer taraf veya vekilinin tek başına” ibaresi 
eklenmiştir.
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MADDE 27- 31/5/2006 tarihli ve 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 80- Bu Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 
haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri 
uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a)  2019 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma 
verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya 
muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime 
esas günlük kazancı 128 Türk Lirası ve altında 
bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün 
sayısını geçmemek üzere, 2020 yılında cari aya 
ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde 
veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 
bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme 
gün sayısının,

b)  2020 yılı içinde ilk defa bu Kanun 
kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen 
sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün 
sayısının, 

2020 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için 
günlük 2,50 TL ile çarpımı sonucu bulunacak 
tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri 
sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar 
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Ancak (a) 
bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç 
tutarı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri 
uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör 
işverenlerine ait işyerleri için 256 Türk Lirası 
olarak esas alınır.

Bu madde kapsamında destekten 
yararlanılacak ayda/dönemde, 2019 yılı Ocak 
ila Kasım ayları/döneminde aylık prim ve 
hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet 
beyannamesi ile 4 üncü maddenin birinci 
fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli 
sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi 
yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının 
altında bildirimde bulunulması halinde bu madde 
hükümleri uygulanmaz.

MADDE 29- 31/5/2006 tarihli ve 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 “GEÇİCİ MADDE 80- 4 üncü maddenin 
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında 
uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan 
sigortalıları çalıştıran işverenlerce; 

a) 2019 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma 
verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya 
muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime 
esas günlük kazancı 128 Türk lirası ve altında 
bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün 
sayısını geçmemek üzere, 2020 yılında cari aya 
ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde 
veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 
bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme 
gün sayısının,

 b) 2020 yılı içinde ilk defa bu Kanun 
kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen 
sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün 
sayısının, 

2020 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi 
için günlük 2,50 Türk lirası ile çarpımı sonucu 
bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma 
ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir 
ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. 
Ancak (a) bendinde belirtilen prime esas günlük 
kazanç tutarı 6356 sayılı Kanun hükümleri 
uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör 
işverenlerine ait işyerleri için 256 Türk lirası 
olarak esas alınır. 

Bu madde kapsamında destekten 
yararlanılacak ayda/dönemde, 2019 yılı Ocak 
ila Kasım ayları/döneminde aylık prim ve 
hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet 
beyannamesi ile 4 üncü maddenin birinci 
fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli 
sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi 
yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının 
altında bildirimde bulunulması halinde bu madde 
hükümleri uygulanmaz. 
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Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik 
bir ad ve unvan altında ya da bir iş birimi 
olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde 
bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı 
ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında 
istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde 
işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik 
Sigortası Fonu katkısından yararlanmak 
amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan 
veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2020 
yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için eksik 
bildirdiği tespit edilen işyerlerinden İşsizlik 
Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme 
cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır 
ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri 
uygulanmaz.

İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 
2020 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemine ait 
aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar 
ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi 
içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal 
süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli 
memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde 
çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği 
veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı 
durumlarının tespit edilmesi, Kuruma prim, idari 
para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve 
gecikme zammı borcu bulunması hâllerinde bu 
maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin 
hükümler uygulanmaz. Ancak Kuruma olan prim, 
idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası 
ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 
48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren 
işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği 
sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır. Bu 
maddenin   uygulanmasında   bu   Kanunun   ek 
14 üncü maddesi hükümleri uygulanmaz.

Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, 
bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık 
prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim 
hizmet beyannamesi verilmemiş olması halinde 

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik 
bir ad ve unvan altında ya da bir iş birimi 
olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde 
bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı 
ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında 
istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde 
işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik 
Sigortası Fonu katkısından yararlanmak 
amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan 
veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2020 
yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için eksik 
bildirdiği tespit edilen işyerlerinden İşsizlik 
Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme 
cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır 
ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri 
uygulanmaz. 

İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 
2020 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemine ait 
aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar 
ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi 
içerisinde vermediğinin, sigorta primlerini yasal 
süresinde ödemediğinin, denetim ve kontrolle 
görevli memurlarca yapılan soruşturma ve 
incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak 
bildirmediğinin veya bildirilen sigortalının fiilen 
çalışmadığının tespit edilmesi, Kuruma prim, 
idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası 
ve gecikme zammı borcu bulunması hâllerinde 
birinci fıkranın (b) bendine ilişkin hükümler 
uygulanmaz. Ancak Kuruma olan prim, idari 
para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve 
gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 
inci maddesine göre tecil ettiren ve taksitlendiren 
işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği 
sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır. Bu 
maddenin uygulanmasında ek 14 üncü madde 
hükümleri uygulanmaz. 

Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, 
bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık 
prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim 
hizmet beyannamesi verilmemiş olması halinde 



‒ 135 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 196)

(Denizli Milletvekili Nilgün Ök ile 
46 Milletvekilinin Teklifi)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin)

bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık 
prim ve hizmet belgesindeki veya muhtasar ve 
prim hizmet beyannamesindeki bildirimler esas 
alınır. 2019 yılından önce bu Kanun kapsamına 
alınmış ancak 2019 yılında sigortalı çalıştırmamış 
işyerleri hakkında birinci fıkranın (b) bendi 
hükümleri uygulanır.

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta 
primlerinin Devlet tarafından karşılandığı 
durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin 
İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan 
az olması hâlinde sadece sigorta prim borcu kadar 
mahsup işlemi yapılır.

3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi 
uyarınca ücretleri asgarî ücretin iki katından 
az olamayacağı hükme bağlanan “linyit” 
ve “taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer 
altında çalışan sigortalılar için birinci fıkranın 
uygulanmasında (a) bendi uyarınca belirlenecek 
günlük kazanç 341 Türk Lirası olarak ve 2019 
yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık 
prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve 
prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim 
ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek 
üzere, 2020 yılında cari aya ilişkin verilen aylık 
prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar 
ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen 
sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı 
dikkate alınır.

Bu madde hükümleri, 5018 sayılı Kanuna 
ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine 
ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin 
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan 
sigortalılar için uygulanmaz.

4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde 
sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı 
uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı 
ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale 
dokümanında personel sayısının belirlendiği 
ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede 

bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık 
prim ve hizmet belgesindeki veya muhtasar ve 
prim hizmet beyannamesindeki bildirimler esas 
alınır. 2019 yılından önce bu Kanun kapsamına 
alınmış ancak 2019 yılında sigortalı çalıştırmamış 
işyerleri hakkında birinci fıkranın (b) bendi 
hükümleri uygulanır. 

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta 
primlerinin Devlet tarafından karşılandığı 
durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin 
İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan 
az olması hâlinde sadece sigorta prim borcu kadar 
mahsup işlemi yapılır. 

3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi 
uyarınca ücretleri asgarî ücretin iki katından 
az olamayacağı hükme bağlanan “Linyit” 
ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer 
altında çalışan sigortalılar için birinci fıkranın 
uygulanmasında (a) bendi uyarınca belirlenecek 
günlük kazanç 341 Türk lirası olarak ve 2019 
yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık 
prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve 
prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim 
ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek 
üzere, 2020 yılında cari aya ilişkin verilen aylık 
prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar 
ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen 
sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı 
dikkate alınır.

Bu madde hükümleri, 5018 sayılı Kanuna 
ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine 
ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin 
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan 
sigortalılar için uygulanmaz. 

4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde 
sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı 
uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı 
ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale 
dokümanında personel sayısının belirlendiği 
ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede 
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kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci 
fıkra uyarınca işsizlik Sigortası Fonu tarafından 
karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin 
hak edişinden kesilir.

2020 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemine 
ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilen aylık 
prim ve hizmet belgelerinde veya Hazine ve 
Maliye Bakanlığına verilecek muhtasar ve prim 
hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için 
bu madde hükümleri uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul 
ve esaslar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun görüşleri 
alınmak suretiyle Kurum tarafından belirlenir.”

MADDE 28- 5510 sayılı Kanuna, bu 
Kanunla eklenen geçici 80 inci maddeden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 81- Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce 2330 sayılı Kanuna 
veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak 
aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre 
aylık bağlanan maluller ile 5434 sayılı Kanunun 
56 ncı ve mülga 64 üncü maddesi kapsamında 
aylık bağlanan vazife ve harp malullerinden, 
2330 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasının üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı 
cümlelerine aykırı olacak şekilde yaşlılık 
veya malullük aylığı bağlanmış olanlardan, 
tahsis talep tarihi itibariyle ilgili kanunlarında 
öngörülen aylık bağlama koşullarından prim 
ödeme gün sayısı veya sigortalılık süresi şartının 
sigortalıların kasıtlı veya kusurlu davranışlarından 
kaynaklanmayan nedenlerle yerine gelmediği 
daha sonra anlaşılanların, aylık aldıkları süre 
herhangi bir şekilde prim talep edilmeksizin prim 
ödeme gün sayısı olarak dikkate alınır. Ancak;

a)  Aylık aldıkları süre, eksik hizmet 
süresinden fazla olanlar için, yalnızca eksik 
hizmet süresinin tamamlanacağı tarihe kadarki 
süre kullanılır. Bu kapsamda olanlar için yeni bir 
aylık hesabı yapılmaksızın, maddenin yürürlük 

kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci 
fıkra uyarınca İşsizlik Sigortası Fonu tarafından 
karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin 
hak edişinden kesilir.   

2020 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemine 
ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilen aylık 
prim ve hizmet belgelerinde veya Hazine ve 
Maliye Bakanlığına verilecek muhtasar ve prim 
hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için 
bu madde hükümleri uygulanmaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul 
ve esaslar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun görüşleri 
alınmak suretiyle Kurum tarafından belirlenir.”

MADDE 30- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 81- Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce 2330 sayılı Kanuna 
veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak 
aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre 
aylık bağlanan malûller ile 5434 sayılı Kanunun 
56 ncı ve mülga 64 üncü maddesi kapsamında 
aylık bağlanan vazife ve harp malûllerinden, 
2330 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasının üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı 
cümlelerine aykırı olacak şekilde yaşlılık 
veya malûllük aylığı bağlanmış olanlardan, 
tahsis talep tarihi itibarıyla ilgili kanunlarında 
öngörülen aylık bağlama koşullarından prim 
ödeme gün sayısı veya sigortalılık süresi şartının 
sigortalıların kasıtlı veya kusurlu davranışlarından 
kaynaklanmayan nedenlerle sağlanmadığı daha 
sonra anlaşılanların, aylık aldıkları süre herhangi 
bir şekilde prim talep edilmeksizin prim ödeme 
gün sayısı olarak dikkate alınır. Ancak; 

a) Aylık aldıkları süre, eksik hizmet 
süresinden fazla olanlar için, yalnızca eksik 
hizmet süresinin tamamlanacağı tarihe kadarki 
süre kullanılır. Bu kapsamda olanlar için yeni bir 
aylık hesabı yapılmaksızın, maddenin yürürlük 
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tarihini takip eden aybaşından itibaren kesilmiş 
olan aylıkları, aylıklara uygulanan artış oranları 
kadar artırılarak yeniden bağlanır.

b)  Aylık aldıkları süre, eksik hizmet 
süresinden az olanların, aylık başlangıç tarihi ile 
aylıklarının kesildiği tarih arasında prim ödeme 
gün sayısı olarak dikkate alınan süre aylıklarının 
hesabında dikkate alınmaz.

Birinci fıkra kapsamında bulunan vazife 
ve harp malullerinden, bu maddeyi ihdas eden 
Kanunla 2330 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde 
yapılan değişiklik ve bu madde esasları dahilinde 
yeniden aylığa hak kazanamayanlar hakkında, 
3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesindeki 
istihdama ilişkin hükümler ayrıca uygulanır.”

MADDE 29- 11/10/2006 tarihli ve 5549 
sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi 
Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci 
fıkrasının (e) bendine “Vergi Müfettişleri,” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “Başkanlıkta 
istihdam edilen Hazine ve Maliye Uzmanları,” 
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 30- 4/5/2007 tarihli ve 5651 
sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 
8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki 
bent eklenmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan 
“(6) numaralı alt bentlerinde” ibaresi “ (6) ve 
(7) numaralı alt bentlerinde ve (c) bendinde” 
şeklinde değiştirilmiştir.

“c) 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol 
ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans 
Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer 
alan suçlar.”

MADDE 31- 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı 
Vakıflar Kanununun 20 nci maddesinin başlığı 
“Kiralama” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye 
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

tarihini takip eden ay başından itibaren kesilmiş 
olan aylıkları, aylıklara uygulanan artış oranları 
kadar artırılarak yeniden bağlanır. 

b) Aylık aldıkları süre, eksik hizmet 
süresinden az olanların, aylık başlangıç tarihi ile 
aylıklarının kesildiği tarih arasında prim ödeme 
gün sayısı olarak dikkate alınan süre aylıklarının 
hesabında dikkate alınmaz.

Birinci fıkra kapsamında bulunan vazife 
ve harp malûllerinden, bu maddeyi ihdas eden 
Kanunla 2330 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde 
yapılan değişiklik ve bu madde esasları dâhilinde 
yeniden aylığa hak kazanamayanlar hakkında, 
3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesindeki 
istihdama ilişkin hükümler ayrıca uygulanır.”

MADDE 31- 11/10/2006 tarihli ve 5549 
sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi 
Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci 
fıkrasının (e) bendine “Vergi Müfettişleri,” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “Başkanlıkta 
istihdam edilen Hazine ve Maliye Uzmanları,” 
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 32- 4/5/2007 tarihli ve 5651 
sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 
8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki 
bent eklenmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan 
“(6) numaralı alt bentlerinde” ibaresi “ (6) ve 
(7) numaralı alt bentlerinde ve (c) bendinde” 
şeklinde değiştirilmiştir.

 “c) 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol 
ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans 
Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer 
alan suçlar.”

MADDE 33- 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı 
Vakıflar Kanununun 20 nci maddesinin başlığı 
“Kiralama” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye 
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
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“Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara 
ait taşınmazların onarım veya inşa karşılığı 
kiralamalarında sözleşmenin başlangıç tarihinde, 
işletme süresine ait ilk yılın altı aylık kira bedeli 
ayrıca teminat olarak alınır ve bankalarda 
nemalandırılır. Alınan teminat sözleşmenin 
sona ermesiyle, dördüncü fıkra hükmü saklı 
kalmak şartıyla, varsa taşınmazda meydana gelen 
zarardan mahsup edilir ve kalan kısım kiracıya 
iade edilir.

Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara 
ait taşınmazların onarım veya inşa karşılığı 
kiralamalarında, sözleşme süresi içinde üç aylık 
kira bedelinin ödenmediği tarihten itibaren on 
beş gün içinde Genel Müdürlükçe, kiracıya 
bir ihtarname tebliğ ettirilmek suretiyle kira 
bedelinin tamamının tebliğden itibaren otuz gün 
içinde ödenmesi gerektiği, aksi halde taşınmazdan 
hiçbir hüküm ve karara bağlı olmaksızın mülki 
amirlikçe tahliye edileceği bildirilir. Verilen 
sürede borcun tamamını ödemeyen kiracının 
sözleşmesi feshedilmiş sayılır. Bu durum Genel 
Müdürlük tarafından mülki amirliğe derhal 
bildirilir ve taşınmaz mülki amirlikçe en geç on 
beş gün içinde tahliye ve teslim edilir. Alınan 
altı aylık teminat; kira alacağı, tahliye masrafları 
ve varsa taşınmazda meydana gelen zararlara 
mahsup edilir ve kalan kısım kiracıya iade edilir.”

MADDE 32- 5737 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 14- Bu maddeyi 
ihdas eden Kanunla 20 nci maddeye eklenen 
fıkralar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 
Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait 
taşınmazların onarım veya inşa karşılığı devam 
eden kiralamalarında da uygulanır. Ancak bu 
kiralamalarda altı aylık teminat alınmaz.

Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara 
ait taşınmazların onarım veya inşa karşılığı 
devam eden kiralamaları ile devam eden diğer 
kiralamalarında birikmiş üç aylık veya daha 

“Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara 
ait taşınmazların onarım veya inşa karşılığı 
kiralamalarında sözleşmenin başlangıç tarihinde, 
işletme süresine ait ilk yılın altı aylık kira bedeli 
ayrıca teminat olarak alınır ve bankalarda 
nemalandırılır. Alınan teminat sözleşmenin sona 
ermesiyle, dördüncü fıkra hükmü saklı kalmak 
şartıyla, varsa taşınmazda meydana gelen zarara 
mahsup edilir ve kalan kısım kiracıya iade edilir.

Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara 
ait taşınmazların onarım veya inşa karşılığı 
kiralamalarında, sözleşme süresi içinde üç aylık 
kira bedelinin ödenmediği tarihten itibaren on 
beş gün içinde Genel Müdürlükçe, kiracıya 
bir ihtarname tebliğ ettirilmek suretiyle kira 
bedelinin tamamının tebliğ tarihinden itibaren 
otuz gün içinde ödenmesi gerektiği, aksi hâlde 
taşınmazdan hiçbir hüküm ve karara bağlı 
olmaksızın mülki amirlikçe tahliye edileceği 
bildirilir. Verilen sürede borcun tamamını 
ödemeyen kiracının sözleşmesi feshedilmiş 
sayılır. Bu durum Genel Müdürlük tarafından 
mülki amirliğe derhal bildirilir ve taşınmaz 
mülki amirlikçe en geç on beş gün içinde tahliye 
ve teslim edilir. Alınan altı aylık teminat; kira 
alacağı, tahliye masrafları ve varsa taşınmazda 
meydana gelen zararlara mahsup edilir ve kalan 
kısım kiracıya iade edilir.”

MADDE 34- 5737 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 14- 20 nci maddenin 
üçüncü ve dördüncü fıkraları, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihte Genel Müdürlüğe ve 
mazbut vakıflara ait taşınmazların onarım veya 
inşa karşılığı devam eden kiralamalarında da 
uygulanır. Ancak bu kiralamalarda altı aylık 
teminat alınmaz.

Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara 
ait taşınmazların onarım veya inşa karşılığı 
devam eden kiralamaları ile devam eden diğer 
kiralamalarında birikmiş üç aylık veya daha 
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fazla kira borcu olanların bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren üç ay içinde borcunu 
tamamen ödememesi halinde, bu durum Genel 
Müdürlük tarafından mülki amirliğe derhal 
bildirilir ve taşınmaz mülki amirlikçe en geç on 
beş gün içinde tahliye ve teslim edilir.”

MADDE  33- 14/3/2013 tarihli ve 6446 
sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci 
maddesinin onikinci ve onüçüncü fıkraları 
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 34- 6446 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesine 
“grupları” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya 
yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi 
amacıyla ayrı tarifeler” ibaresi ve fıkraya üçüncü 
cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle 
eklenmiştir.
“Tüketiciler talep etmesi halinde yenilenebilir 
enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla 
belirlenen tarifelerden faydalanabilir.”

MADDE 35- 6446 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 27- (1) 5 inci maddenin 
bu maddeyi ihdas eden Kanunla yürürlükten 
kaldırılan onikinci ve onüçüncü fıkralarına 
yapılmış atıflar, 5346 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesine yapılmış sayılır.

(2) 5 inci maddenin bu maddeyi ihdas eden 
Kanunla yürürlükten kaldırılan onikinci ve 
onüçüncü fıkraları kapsamında yapılmış YEKA 
yarışmaları sonucunda imzalanmış sözleşmeler 
için mezkur fıkraların hükümleri uygulanmaya 
devam edilir.”

MADDE 36- 25/6/2019 tarihli ve 7179 
sayılı Askeralma Kanununun 39 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasına “çok vatandaşlık hakkına sahip 
olanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile yurt 
dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz 
ikamet iznine sahip olanlar” ibaresi eklenmiştir.

fazla kira borcu olanların bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren üç ay içinde borcunu 
tamamen ödememesi halinde kira sözleşmeleri 
feshedilmiş sayılır. Bu durum Genel Müdürlük 
tarafından mülki amirliğe derhal bildirilir ve 
taşınmaz mülki amirlikçe en geç on beş gün 
içinde tahliye ve teslim edilir.”

MADDE 35- 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı 
Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin 
onikinci ve onüçüncü fıkraları yürürlükten 
kaldırılmıştır.

MADDE 36- 6446 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesine 
“grupları” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya 
yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi 
amacıyla ayrı tarifeler” ibaresi ve fıkraya üçüncü 
cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle 
eklenmiştir. 
“Tüketiciler talep etmeleri halinde yenilenebilir 
enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla 
belirlenen tarifelerden faydalanabilir.”

MADDE 37- 6446 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 27- (1) 5 inci maddenin 
bu maddeyi ihdas eden Kanunla yürürlükten 
kaldırılan onikinci ve onüçüncü fıkralarına 
yapılmış atıflar, 5346 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesine yapılmış sayılır.

(2) 5 inci maddenin bu maddeyi ihdas 
eden Kanunla yürürlükten kaldırılan onikinci 
ve onüçüncü fıkraları kapsamında yapılmış 
yenilenebilir enerji kaynak alanları yarışmaları 
sonucunda imzalanmış sözleşmeler için mezkûr 
fıkraların hükümleri uygulanmaya devam edilir.”

MADDE 38- 25/6/2019 tarihli ve 7179 
sayılı Askeralma Kanununun 39 uncu maddesinin 
ikinci fıkrasına “çok vatandaşlık hakkına sahip 
olanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile yurt 
dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz 
ikamet iznine sahip olanlar” ibaresi eklenmiştir.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 196)

(Denizli Milletvekili Nilgün Ök ile 
46 Milletvekilinin Teklifi)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin)

MADDE 37- Bu Kanunun;
a)  1 inci ve 13 üncü maddeleri 1/1/2020 

tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı 
tarihinde,

b)  14 üncü ve 15 inci maddeleri 31/12/2019 
tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı 
tarihinde,

c)  Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 38- Bu Kanun hükümlerini 

Cumhurbaşkanı yürütür.

MADDE 39- (1) Bu Kanunun;
a) 2 nci, 15 inci ve 29 uncu maddeleri 

1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 
yayımı tarihinde,

b) 16 ncı ve 17 nci maddeleri 31/12/2019 
tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı 
tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 40- (1) Bu Kanun hükümlerini 

Cumhurbaşkanı yürütür.

TBMM Basımevi - 2020


	ss196(1-6)
	ss196 (7-94)
	95-121
	ss196 (karşılık)



