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Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı



‒ 3 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 239)

İÇİNDEKİLER
 Sayfa

 • 2/3147 Esas Numaralı Teklifin 

 - TBMM Başkanlığına Sunuş Yazısı    ..........................................................................................4

 - Katılma Yazıları  .........................................................................................................................5

 - Genel Gerekçesi  .........................................................................................................................7

 - Madde Gerekçeleri  ...................................................................................................................10

 • Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ....................................................................22

 • Muhalefet Şerhleri ......................................................................................................34

 • Teklif Metni ....................................................................................................................232

 • Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin ................................232



‒ 4 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 239)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz 

ve gerekçesi ekte sunulmaktadır. 
Gereğini arz ederiz.

	 Cemal	Öztürk	 Bekir	Kuvvet	Erim	 İsmail	Güneş
 Giresun Aydın Uşak
	 Fatma	Betül	Sayan	Kaya	 Ali	Şahin	 Zülfü	Demirbağ
 İstanbul Gaziantep Elâzığ
	 İbrahim	Aydemir	 Mustafa	Arslan	 Halil	Etyemez
 Erzurum Tokat Konya
	 Cemal	Taşar	 Mehmet	Sait	Kirazoğlu	 Rıza	Posacı
 Bitlis Gaziantep Aydın
	 Cemal	Bekle	 Semiha	Ekinci	 Muhammet	Müfit	Aydın
 İzmir Sivas Bursa
	 Yavuz	Ergun	 Yücel	Menekşe	 Halis	Dalkılıç
 Niğde Nevşehir İstanbul
	 Kadir	Aydın	 Salih	Cora	 Ahmet	Salih	Dal
 Giresun Trabzon Kilis
	 Çiğdem	Erdoğan	Atabek	 Ekrem	Çelebi	 Tahir	Akyürek
 Sakarya Ağrı Konya
	 Tülay	Kaynarca	 Mustafa	Levent	Karahocagil	 Hüseyin	Şanverdi
 İstanbul Amasya Hatay
	 İsmail	Bilen	 Mehmet	Erdoğan	 Ramazan	Can
 Manisa Gaziantep Kırıkkale
	 Metin	Yavuz	 Osman	Ören	 Ahmet	Akay
 Aydın Siirt Şanlıurfa
	 Nilgün	Ök	 Ali	Cumhur	Taşkın	 Ahmet	Zenbilci
 Denizli Mersin Adana
	 Mücahit	Durmuşoğlu	 İbrahim	Aydın	 Sermin	Balık
 Osmaniye Antalya Elâzığ
	 Mehmet	Mehdi	Eker	 Hamdi	Uçar	 Selim	Gültekin
 Diyarbakır Zonguldak Niğde
	 Murat	Baybatur	 Sabri	Öztürk	 Orhan	Yegin
 Manisa Giresun Ankara
	 Emrullah	İşler	 Sami	Çakır	 Hacı	Bayram	Türkoğlu
 Ankara Kocaeli Hatay
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na 16.10.2020 tarihinde sunulan 2/3147 Esas Numaralı 
“İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”ne imza 
sahibi olarak katılmak ister, bilginize arz ederim.

  21.10.2020
	 	 	 Sena	Nur	Çelik
   Antalya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/3147 esas numaralı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkındaki Kanun Teklifine katılıyorum.

Gereğini arz ederim.

  19.10.2020
	 	 	 Zehra	Taşkesenlioğlu	Ban
   Erzurum

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(2/3147) İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

  20.10.2020
	 	 	 Abdullah	Nejat	Koçer
   Gaziantep

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifine 
katılıyor ve imzalıyorum.

Gereğini arz ederim.

  16.10.2020
	 	 	 Ravza	Kavakcı	Kan
   İstanbul



‒ 6 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 239)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ne 
imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

  20.10.2020
	 	 	 Öznur	Çalık
   Malatya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(2/3147) İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

  20.10.2020
	 	 	 Bülent	Tüfenkci
   Malatya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifine 
imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

  19.10.2020
	 	 	 Uğur	Aydemir
   Manisa

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/3147)

ESAS Plan ve Bütçe Komisyonu  

TALİ
Adalet Komisyonu

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
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GENEL GEREKÇE

Hazırlanan Kanun Teklifi ile tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının 
istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması, salgın nedeniyle işçi ve işverenler üzerinde oluşan 
yükün sosyal devlet ilkesi gereğince paylaşılması ve giderilmesi, normalleşme sürecinde hareketlenecek 
ekonomik aktivitenin istihdamla desteklenmesi, istihdamda devamlılığın sağlanabilmesi amacıyla 
destek tedbirleri düzenlenmektedir. Ayrıca, ekonomik program hedeflerinin gerçekleştirilmesi, vergi 
rekabeti, vergide adalet, basitlik, etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde bazı güncellemelerin 
yapılması öngörülmektedir. Bu çerçevede Kanun Teklifinde yer alan düzenlemelerle, mükelleflerin 
gönüllü uyumunu gözeten, vergi güvenliğini güçlendiren, yatırımları ve sermaye piyasasını teşvik 
eden, İdarenin etkin ve hızlı karar almasını sağlayan değişiklikler öngörülmektedir. İstihdam ve vergi 
konularına ilişkin düzenlemelerle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarımızın ihtiyaçları ile son dönemde 
vatandaşlarımızdan gelen taleplerin karşılanması amacıyla bazı konularda kanuni düzenlemelerin 
hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede;

Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma ve kısa 
çalışmanın sona ermesini takiben sağlanan normalleşme desteğine ilişkin Cumhurbaşkanına tanınan 
yetki süresinin uzatılması,

İşsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin istihdama daha hızlı dönüşlerinin teşvik edilmesi 
amacıyla bu kişilerin, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içerisinde işe girmeleri ve bu iş yerinde 12 
ay süreyle kesintisiz çalışmaları halinde uzun vadeli sigorta primlerinin tamamının İşsizlik Sigortası 
Fonundan karşılanmasının sağlanması,

1 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 tarihleri arasında; işini kaybetmiş kişilerin yaptıkları işlerle ilgili 
becerilerini kaybetmeden yeniden istihdama dönmelerine; bu kapsamdaki kişilerin başvurmaları halinde 
işe alınarak fiilen çalıştırılacak veya ekonomik aktivitenin canlandığı döneme bir hazırlık olarak işe ve 
işyerine bağlılıklarını sağlamak amacıyla ücretsiz izne ayırma imkânı getirilmesi; bu surette istihdama 
katılamayanları da geçici bir süre destekleyerek sonraki dönemde işgücüne ve istihdama katılımlarına 
katkıda bulunulması,

Normalleşme döneminde işverenler tarafından son 16 aylık dönemdeki en düşük sigortalı sayısına 
ek olarak istihdam edilecek her bir çalışan için işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacaklara ücret 
desteği ve ilave olarak işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacaklara nakdi ücret 
desteği verilmesi,

amaçlanmaktadır.

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu, geçici 19 uncu ve geçici 21 inci maddelerinde işsizlikle 
mücadele kapsamında istihdamın korunması ve artırılması amacıyla özel sektör işverenlerine kolaylık 
ve başta dezavantajlı gruplar olmak üzere işsizlerin istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla 2020 yılı 
sonuna kadar uygulanacak olan destek ve teşviklerin uygulama sürelerinin ihtiyaç duyulması halinde 
31/12/2023 tarihine kadar uzatmak üzere Cumhurbaşkanına yetki verilmesi öngörülmektedir.

Diğer taraftan Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası 
Kanununun geçici 22 nci maddesiyle 1/1/2021 tarihine ertelenmiş olup yapılan değişiklik ile, 
koronavirüs salgınının olumsuz etkileri gözönünde bulundurularak Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının 
yürürlük tarihinin 31/12/2023 olarak değiştirilmesi hedeflenmektedir.

Teklifte yer alan vergi kanunlarına yönelik düzenlemelerle;



‒ 8 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 239)

Evlerinde ürettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satışını yapanlar 
belirli şartlarla gelir vergisi muafiyeti kapsamına alınmakta,

İhracat yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası rekabetçiliğinin geliştirilmesi, yeni ihracat 
alanlarının oluşturulması, istihdam imkânlarının artırılması ve bu alanda oluşacak yeni pazarlarda 
ülkemizin payının artırılması amacıyla yeni bir teşvik unsuru ihdas edilmekte ve tam mükellef gerçek 
kişilerin mal ihracından elde ettikleri kazançlarının %50’sinin beyannamede bildirilen gelirlerden 
indirilmesine imkân tanınmakta,

Kısmi zamanlı çalışmanın teşvik edilmesi ve yeni istihdam artışı sağlanması amacıyla kısmi 
zamanlı çalışmayı kabul eden hizmet erbabına gelir vergisi ve damga vergisi istisnası getirilmekte,

Diğer bir düzenlemeyle, tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini geri almaları 
durumunda kar dağıtımına ilişkin vergilemenin nasıl yapılacağı hususuna açıklık kazandırılmakta,

Menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması 
sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve özel finans kurumlarından elde 
edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik hükümler içeren Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci 
maddesinde yapılan düzenlemeyle, maddenin uygulama süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmakta, 
istisna kapsamındaki kazançların hangi durumda madde kapsamında tevkifata tabi olacağı hususuna 
açıklık getirilmekte,

Yine, jokeylere, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemelerden %20 oranında 
tevkifat yapılmasına ilişkin hükümler içeren Gelir Vergisi Kanununun geçici 68 inci maddesinin 
uygulama süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmakta, gelir vergisi tevkifatının 6132 sayılı Kanuna 
göre lisans sahibi olan veya lisans sahibince yetkilendirilen kişilerce yapılacağı düzenlenmekte,

Cumhurbaşkanına, %20 olan kurumlar vergisi oranını beş puana kadar indirme ve tekrar kanuni 
seviyesine getirme yetkisi verilmektedir. Ayrıca, halka açıklığı ve kurumsallaşmayı teşvik etmek 
amacıyla payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem görmek üzere en az %20 oranında ilk defa halka 
arz edilen şirketlere kurumlar vergisi oranının indirimli olarak uygulanması sağlanmakta,

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 
Türkiye’ye getirilmek suretiyle milli ekonomiye kazandırılmasına ve gelir veya kurumlar vergisi 
mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak işletmelerin kayıtları arasında yer almayan 
para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların kanuni defterlere 
kaydedilmesine imkan verilmekte,

Türkiye’de oynanması planlanan 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Final karşılaşmasının oynanacağı 
tarihe göre güncelleme yapılmak suretiyle, UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli 
tüzel kişilerden işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar Türkiye’de elde ettikleri kazanç 
ve iratları dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisinden muaf, bu müsabaka dolayısıyla yapılacak mal 
teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden müstesna tutulmaktadır.

Ayrıca, uygulama süresi 31/12/2020 tarihinde sona eren;

- Dernek veya vakıfların tevkif suretiyle vergilendirilmiş bazı gelirleri dolayısıyla iktisadi işletme 
oluşmamasına yönelik geçici maddenin,

- Dahilde işleme rejimi kapsamında tecil-terkin uygulaması kapsamında işlem yapılabilmesine 
yönelik geçici maddenin,

- Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimlerinde sağlanan KDV 
istisnasına yönelik geçici maddenin,
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- İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında 
İstanbul Proje Koordinasyon birimine yapılacak teslim ve hizmetlerin katma değer vergisinden istisna 
edilmesine yönelik geçici maddenin,

uygulama süreleri uzatılmaktadır. Öte yandan, konaklama vergisinin yürürlüğü 1/1/2022 tarihine 
ertelenmektedir.

Teklifle yapılan bir diğer düzenlemeyle, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında Kanuna tabi memurlar ve kamu görevlileri ile aynı statüde olmalarına 
rağmen anılan Kanuna tabi olmayan Türkiye İş Kurumu yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile Kurum 
personelinin; memurlar ile diğer kamu görevlilerinin kamusal görev ve hizmetleri yerine getirirken 
işledikleri suçlar nedeniyle doğrudan ceza kovuşturmasına tabi tutulmamalarına ilişkin usul ve esasları 
düzenleyen 4483 sayılı Kanun kapsamına alınması amaçlanmaktadır.

14/2/2020 tarihli ve 31039 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı ile 
basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanların fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmalarına 
ilişkin mevcut hükmün iptaline karar verilmiş ve iptal kararının yürürlüğü, oluşacak yasal boşluğun 
giderilmesi amacıyla 9 ay sonraya bırakılmıştır. Anayasa Mahkemesi Kararı ile doğan hukuki boşluğu 
gidermek amacıyla düzenleme yapılması hedeflenmektedir.
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MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- İşsizlik Sigortası Kanunda yer alan ilgili şartların sağlanması durumunda hizmet 

akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içerisinde; 
600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödenmiş olanlara 6 ay süreyle; 900 gün süreyle işsizlik sigortası 
primi ödenmiş olanlara 8 ay süreyle; 1080 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödenmiş olanlara 10 ay 
süreyle işsizlik ödeneği ödenmektedir. Madde ile işsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin işsiz 
kaldıkları sürenin azaltılması ve işgücüne daha çabuk geri dönmelerinin teşvik edilmesi amacıyla işten 
ayrılmalarını takip eden 90 gün içerisinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi 
olarak çalışmaları halinde işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli 
sigorta primlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması amaçlanmaktadır.

Madde 2- İşsizlik Sigortası Kanununa 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunla eklenen geçici 
10 uncu madde ile kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerinin ilave istihdamını konu edinen 
teşvik hayata geçirilmiş olup bu teşvikin uygulama süresi 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Madde ile, işsizlikle mücadele kapsamında istihdamın korunması ve artırılması amacıyla, kadınları, 
gençleri veya mesleki yeterlilik belgesi bulunanları istihdam eden özel sektör işverenlerine sağlanmakta 
olan prim desteği uygulamasının 31/12/2023 tarihine kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki 
verilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 3- İşsizlik Sigortası Kanununa 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunla eklenen geçici 
19 uncu madde ile 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince bir önceki 
yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç veya engelli olması 
durumunda 18 ay süreyle prim teşviki sağlanmaktadır.

Madde ile istihdamın artırılması amacıyla ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine 
31/12/2020 tarihine kadar sağlanacak olan prim desteği uygulamasının 31/12/2023 tarihine kadar 
uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 4- İşsizlik Sigortası Kanununa 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunla eklenen geçici 
21 inci madde ile 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince bir önceki yıl 
ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için gelir vergisi stopaj teşviki ve damga vergisi desteği 
sağlanmaktadır.

Madde ile, istihdamın artırılması amacıyla ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine 
31/12/2020 tarihine kadar sağlanacak olan gelir vergisi stopaj teşviki ve damga vergisi desteği 
uygulamasının 31/12/2023 tarihine kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilmesi 
amaçlanmaktadır.

Madde 5- İşsizlik Sigortası Kanununa 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Kanunla eklenen ek madde 
6 ile Esnaf Ahilik Sandığı kurulmuştur. Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, 4447 sayılı 
İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 22 nci maddesi ile 1/1/2021 yılına ertelenmiştir. Yapılan değişiklik 
ile koronavirüs salgınının olumsuz etkileri gözönünde bulundurularak uygulamanın yürürlük tarihinin 
31/12/2023 olarak değiştirilerek ertelenmesi amaçlanmaktadır.

Madde 6- İşsizlik Sigortası Kanununa 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanunla eklenen geçici 23 
üncü maddeyle koronavirüs salgını kaynaklı olarak çalışma sürelerinin azalması durumunda çalışanların 
gelir kayıplarını azami ölçüde telafi etmek için kısa çalışma uygulaması yeniden düzenlenmiştir. 
Böylece normal şartlarda kısa çalışma ödeneğine hak kazanmak için gerekli olan son 3 yılda 600 gün 
prim ödeme şartı 450 güne; kısa çalışma başlamadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olma şartı 
ise 60 güne düşürülmüştür. Ayrıca madde kapsamında yapılan başvuru tarihini ve/veya kısa çalışma 
ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 31/12/2020 tarihine kadar uzatma 
yetkisi de Cumhurbaşkanına verilmiştir.
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Maddede yapılan düzenlemeyle, pandeminin ekonomik etkilerin devam etmesi ve güncel ihtiyaçlar 
çerçevesinde zorlayıcı koşulların sürdüğü göz önünde bulundurularak Cumhurbaşkanına tanınan 
yetkinin 30/6/2021 tarihine kadar uzatılması amaçlanmaktadır.

Madde 7- İşsizlik Sigortası Kanununa 23/7/2020 tarihli ve 7252 sayılı Kanunla eklenen geçici 
26 ncı maddeyle pandemi döneminde ekonomik aktivitenin azalması nedeniyle çalışanlarını kısa 
çalışmaya geçiren veya ücretsiz izne ayıran işverenlerimizin ve çalışanlarımızın normalleşme dönemine 
daha esnek ve ılımlı geçişlerini sağlamak için düzenleme yapılmıştır. Böylece kısa çalışma ve nakdi 
ücret sonrası dönem için verilecek bu destek ile işyerlerinin faaliyetlerinin daha erken canlanması ve 
bu şekilde üretime katkı sağlanması, işçilerimizin de çalışma hayatı ile olan bağlılıklarının devamı 
amaçlanmıştır. Bu kapsamda, 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma ödeneğine veya nakdi ücret 
desteğine başvuran özel sektör işyerlerinde, kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden 
yararlanan sigortalıların normal çalışma düzenine geçirilmesi halinde yararlanılan kısa çalışma ödeneği 
veya nakdi ücret desteği aylık ortalama gün sayısı ve asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primleri 
tutarında ve en fazla üç ay süreyle 31/12/2020’ye kadar destek sağlanmaktadır. Cumhurbaşkanı, bu üç 
aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

Maddede yapılan düzenlemeyle, 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan 
özel sektör işyerlerinde, kısa çalışmanın sona ermesi ve haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi 
durumunda geçici 26 ncı madde uyarınca sağlanan normalleşme desteğinin uygulama süresinin 30/6/2021 
tarihine kadar uzatılabilmesine ilişkin Cumhurbaşkanına yetki verilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 8- İşsiz halde bulunan kişilerin yeniden istihdamı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna 
bildirilmeksizin çalışan kişilerin de istihdam edilebilmesi için; iş veya hizmet sözleşmesi 01/01/2019-
17/4/2020 döneminde sona erenler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalışanların en son 
çalıştıkları işyerlerine başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde bu sigortalılar 
için işverenlere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup 
edilmek suretiyle günlük 44,15 destek verilmesi önerilmektedir. Başvuruda bulananlardan işveren 
tarafından işe alınıp ücretsiz izne ayrılanlar için ise günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilmesi 
amaçlanmaktadır. Ayrıca bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için de maddede 
sayılan şartlar dahilinde hane başına günlük 34,34 TL destek verilmesi öngörülmektedir.

Madde 9- Ekonominin normalleşmesiyle birlikte artacak ekonomik aktivitenin istihdamla 
desteklenmesi amacıyla işverenler tarafından 2019/Ocak-2020/Nisan döneminde en az sigortalı 
bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek her bir sigortalı 
için her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek 
suretiyle destek sağlanması öngörülmektedir. Bu destek kapsamında, işe alındığı tarihten itibaren 
fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 TL; ilave olarak işe alınacaklardan işveren tarafından 
ücretsiz izne ayrılacak olanlara ise günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 10- Maddeyle, bir işyeri bulunmaksızın sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve 
alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar 
üzerinden satanların bu faaliyetleri muaflık kapsamına alınmakta ve bunların elde ettikleri hasılatları 
üzerinden tevkif suretiyle vergilendirilmeleri sağlanmaktadır. Bu muafiyetten faydalanılabilmesi için 
vergiden muaf esnaf belgesi alınması, Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması, tüm 
hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi ve hasılat tutarının belirlenen tutarı aşmaması 
gerekmektedir. Evlerde imal edilmemiş olan dışarıdan satın alınan malların internet ve benzeri 
elektronik ortamlar üzerinden satışı ise madde kapsamına girmemektedir.
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Diğer taraftan, ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tâbi 
olanlar ile maddede sayılan faaliyetleri gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek 
şekilde yapanlar bu muafiyetten faydalanamayacaklardır. Ayrıca, Cumhurbaşkanına, maddede belirtilen 
oranları ve tutarı, yarısına kadar indirme ve iki katına kadar artırma yetkisi verilmektedir.

Madde 11- Ülke ekonomisinin uluslararası rekabetçiliğinin geliştirilmesi, yeni ihracat alanlarının 
oluşturulması, istihdam imkânlarının artırılması ve bu alanda oluşacak yeni pazarlarda ülkemizin 
payının artırılması amacıyla yeni bir teşvik unsuru ihdas edilmektedir.

Bu kapsamda, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun diğer indirimleri düzenleyen 89 uncu 
maddesinin birinci fıkrasına yeni bir bent eklenmekte ve bent kapsamında mal ihracatından elde edilen 
kazançların %50 sinin beyannamede bildirilen gelirlerden indirilmesine imkân tanınmaktadır. Söz 
konusu indirimden faydalanılabilmesi için bentte belirtilen hasılat ve istihdam şartlarının sağlanması 
gerekmektedir. İhracat kapsamı ağırlık ve tutar itibarıyla Ticaret Bakanlığınca belli edilen tutarı 
aşmayan mikro ihracat olarak ifade edilen mal ihracından elde edilen kazançlar maddede düzenlenen 
indirimden yararlanabilecektir. Yazılım, tasarım, proje dahil hizmet ihracatı kapsamında elde edilen 
gelirler düzenleme kapsamına alınmamıştır.

Ayrıca, Cumhurbaşkanına, bentte yer alan oran, tutar ve sayıları yarısına kadar indirme ve iki 
katına kadar artırma yetkisi verilmektedir.

Madde 12- Yapılan düzenleme ile tam mükellef sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri kapsamında kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri durumunda 
bunları;

- Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri halinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık 
paylarının itibari değeri arasındaki fark tutarın sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret sicilinde tescil 
edildiği tarih,

- İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları halinde iktisap bedeli ile elden 
çıkarma bedeli arasındaki fark tutarın elden çıkarma tarihi,

- İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemeleri 
veya elden çıkarmamaları halinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari 
değeri arasındaki fark tutarın iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin son günü,

itibarıyla dağıtılmış kar payı sayılacağı düzenlenmekte ve bu tutarlar üzerinden %15 vergi tevkifatı 
yapılması sağlanmaktadır. Bu suretle tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini iktisap etmek 
suretiyle vergisiz bir şekilde kar dağıtımı yapmalarının önüne geçilmekte ve şirket karlarının dağıtılıp 
dağıtılmadığına bakılmaksızın tevkif yoluyla alınacak vergiye ilişkin bir vergi güvenlik müessesesi 
ihdas edilmektedir.

Maddede, ayrıca tevkif edilen vergilerin herhangi bir vergiden mahsup edilemeyeceği 
düzenlenmekte ve Cumhurbaşkanına mevcut oranı %30’a kadar artırma ve sıfıra kadar indirime 
hususunda yetki verilmektedir.

Madde 13-Maddeyle Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesine eklenen 10 numaralı bentte yer 
alan ve muafiyetten yararlanma koşulunu ifade eden tutarın her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi 
Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle yeniden 
belirlenmesi temin edilmektedir.
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Madde 14- Maddeyle 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesine ilişkin bazı düzenlemeler 
yapılmaktadır. Bu kapsamda, maddenin beşinci fıkrasında gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya 
da dar veya tam mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup 
olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmamasının madde kapsamında yapılacak 
tevkifatı etkilemeyeceği açık olarak düzenlenmiştir. Bununla birlikte yürürlükte olan bazı Kanunlarla 
vergi muafiyeti tanınan veya istisna tutulan kurum gelirlerinin, 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci 
maddesi kapsamında tevkifata tabi tutulup tutulamayacağına ilişkin ihtilaflar söz konusu olmaktadır. 
Yapılan düzenlemeyle söz konusu hususa açıklık kazandırılmakta, diğer Kanunlarda, açık olarak tevkif 
suretiyle kesilen vergileri de kapsayan bir istisna veya muafiyet hükmü mevcut olmadığı sürece bu 
kurumların gelirlerine geçici 67 nci madde kapsamında tevkifat yapılacağı belirtilmektedir. Örneğin 
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 140 ıncı maddesinde “Fon, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.” 
hükmü yer almaktadır. Bu hükümde muafiyet tevkif suretiyle kesilen vergileri kapsamadığı için Fonun 
gelirlerinin madde kapsamında tevkifata tabi olacağı açıktır. Diğer bir örnek 7147 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesindeki hükümde yer almaktadır. Söz konusu maddede “Türkiye Kalkınma Fonu ile bu 
Fonun bünyesinde oluşturulacak alt fonlar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet, bunların 
kazanç ve iratları üzerinden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli 
ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini de kapsar.” hükmü yer 
almaktadır. Söz konusu hükümde açık olarak muafiyetin vergi kesintilerini de kapsadığı ifade edildiği 
için, ilgili kanun kapsamındaki fon gelirlerine geçici 67 nci madde kapsamında tevkifat yapılmayacaktır.

Yapılan diğer bir düzenleme ile banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen kaldıraçlı 
alım satım (foreks) işlemlerinden elde edilen gelirlerin geçici 67 nci madde kapsamında kaynakta 
kesinti suretiyle vergilendirilmesi amaçlanmakta, maddenin uygulama süresi 31/12/2025 tarihine kadar 
uzatılmakta ve bu süreyi beş yıla kadar uzatma konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir.

Madde 15- 193 sayılı Kanunun geçici 68 inci maddesinin uygulama süresi 31/12/2020 tarihinde 
sona ereceğinden, yapılan düzenlemeyle anılan maddenin uygulama süresi 31/12/2025 tarihine 
kadar uzatılmaktadır. Ayrıca, 6132 sayılı Kanunun yarışmaların lisans sahibi olan ve lisans sahibince 
yetkilendirilen kişilerce organize edilmesine yönelik hükümlerine uyum sağlamak amacıyla 193 sayılı 
Kanunun geçici 68 inci maddesinde gerekli değişiklikler yapılmak suretiyle, jokey yamakları ve 
antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden 31/12/2025 tarihine kadar %20 oranında gelir 
vergisi tevkifatı yapılması uygulamasına devam edilmesi sağlanmaktadır.

Madde 16- Maddeyle, kısmi zamanlı çalışmanın teşvik edilmesi ve yeni istihdam artışı sağlanması 
amacıyla kısmi zamanlı çalışmayı kabul eden hizmet erbabına gelir vergisi ve damga vergisi istisnası 
getirilmektedir. Söz konusu istisnadan yararlanılabilmesi için kısmi süreli çalışmayı kabul eden mevcut 
çalışanın çalışmadığı gün sayısı kadar kısmi zamanlı yeni bir çalışan istihdam edilmesi ve bu çalışanın 
en az altı ay süreyle çalışmaya devam etmesi gerekmektedir. Bu kapsamdaki istisna uygulaması 
nedeniyle vazgeçilecek gelir vergisi her bir çalışan için aylık brüt asgari ücretin %10 unu aşamayacak 
olup, kısmi süreli çalışmaya geçen çalışanların belirlenen vergi tutarına isabet eden ücretleri gelir 
vergisinden istisna edilecektir. Bu istisna, oniki ayı geçmemek üzere, kısmi süreli olarak yeni istihdam 
edilen çalışanın çalışmaya devam ettiği sürece uygulanır. Buna ek olarak, gelir vergisinden istisna 
edilen ücretler damga vergisinden de istisna edilmektedir. Böylece, mevcut çalışanlardan kısmi 
zamanlı olarak çalışmayı isteyenlere destek sağlanmakta ve çalışılmayan süreler için de yeni istihdam 
sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, Cumhurbaşkanına maddede belirtilen süreleri ve oranı artırma ve 
Hazine ve Maliye Bakanlığına maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme hususunda 
yetki verilmektedir.
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Madde 17- Madde ile, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye 
piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilmek suretiyle milli ekonomiye kazandırılmasına ve bu varlıklarını 
Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişilerin maddedeki hükümler çerçevesinde bu varlıkları serbestçe 
tasarruf edebilmelerine imkan sağlanmaktadır.

Ayrıca, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak 
işletmelerin kayıtları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 
araçları ile taşınmazların kanuni defterlere kaydedilmesi imkanı getirilmektedir.

Madde kapsamında bildirim veya beyana konu edilen varlıklar nedeniyle, maddede belirtilen 
şartların yerine getirilmesi kaydıyla, hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaması 
öngörülmektedir. Ayrıca, maddenin son fıkrasıyla maddenin uygulamasına ilişkin olarak 
Cumhurbaşkanına ve Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yetkiler düzenlenmektedir.

Madde 18- 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 158 inci maddesinin 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyetinin oluşturulmasına ilişkin hükümleri “Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarı, Rektör, Sağlık Bakanının seçeceği iki üye ile Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen 
profesör unvanına sahip bir üye olmak üzere toplam beş üye” şeklinde düzenlenmişken bilimsel 
özerklik gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinin 2/11/2016 tarih 2015/61E.-2016/172 K. sayılı kararı ile 
iptal edilmiş, sonrasında “Mütevelli Heyeti; Rektör, eğitim ve araştırma konusunda görevlendirilmiş 
Sağlık Bakanı Yardımcısı, Sağlık Bakanının seçtiği bir üye, Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen 
profesör unvanına sahip bir üye ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yönetim Kurulunca belirlenen 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi dışından bir üye olmak üzere, toplam beş üyeden oluşur.” şeklinde mevcut 
düzenleme yapılmıştır. İlgili hükümde yapılacak yeni düzenleme ile, Üniversitenin Mütevelli Heyetinin 
yapısında değişikliğe gidilerek Anayasa Mahkemesinin anılan Kararının gerekçesine uygun şekilde 
bilimsel özerkliğin temini amaçlanmaktadır.

Ayrıca, ek 158 inci maddenin mütevelli heyetinin görevlerini düzenleyen dördüncü fıkrasının;
- (a) bendi; “Üniversitenin stratejik planını ve bütçe teklifini onaylamak” şeklinde olup, mevcut 

uygulamada ise devlet üniversitelerinin bütçeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylanmakta olduğundan Mütevelli Heyetinin bütçe onayı 
görevinin işlevselliği bulunmamaktadır. Bu nedenle anılan bentte değişiklik yapılarak “onay” görevi 
“görüş bildirme” şeklinde yeniden düzenlenmektedir.

- (b) bendi; “Kamu kurum ve kuruluşları ve gerçek ve özel hukuk tüzel kişileriyle iş birliği 
yapılmasına ve ortak projeler yürütülmesine karar vermek” şeklinde olup, Üniversitenin işleyişi 
için diğer kurumlarla yapacağı basit işbirliği ve yardımlaşma hususlarında bile Mütevelli Heyetinin 
toplanması ve karar vermesini gerektirmektedir. Bu nedenle anılan bentte değişiklik yapılarak söz 
konusu yetki kapsamında “karar verme” görevi “katkı verme” şeklinde yeniden düzenlenmektedir.

- (c) bendinde yer alan “Yurt içinde ve yurt dışında Üniversiteye ait birimlerin ve bölümlerin 
kurulmasını teklif etmek.” ibaresi; aynı maddede yer alan “Cumhurbaşkanı kararı ile yurt dışında 
Üniversiteye ait birimler kurulabilir.” ibaresi ile çelişmekte olduğundan yapılan düzenleme ile madde 
metninde yer alan çelişkinin giderilmesi amaçlanmaktadır.

Diğer taraftan Üniversitenin yurtdışı birimlerinde personel görevlendirilmesi, bu personele ücret 
ödenmesi, yurt dışı faaliyetlerinden gelir elde edilmesi ve bu gelirin kullanımına ilişkin uygulamada 
çıkan sorunların giderilmesi amaçlanmıştır. Yurt dışındaki birimlerde ihtiyaç duyulabilecek 
akademisyen eksikliği nedeniyle bulundukları ülke üniversitelerinde yerel akademisyenlerin de 
istihdam edilebilmesi, aylıkla çalışma ve ders ücreti karşılığı çalıştırma usullerinden ekonomik olanın 
tercih edilebilmesine imkân sağlaması amaçlanmıştır.
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Üniversitenin teşkilatına ilişkin maddede geçtiği üzere Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve 
Araştırma Hastaneleri ile kullanım protokolleri yaparak uygulama, araştırma ve eğitim faaliyetlerini 
yürütmektedir. Madde ile uygulama ve araştırma merkezlerinin kadrolarının belirlenmesi aşamasında 
Sağlık Bakanlığının talep şartı kaldırılmakta ve “Üniversiteye	tahsis	edilen	öğretim	elemanı	kadrolarının	
nitelikleri	ve	dağılımı,	birlikte	kullanılan	eğitim	ve	araştırma	hastanelerinin	eğitim	birimleri,	ihtiyacı	
ve	 nitelikleri	 dikkate	 alınarak,	 Üniversite	 ve	 Sağlık	 Bakanlığınca	 müştereken	 belirlenir.” şeklinde 
yeniden düzenlenerek bilimsel özerkliğe uygun olarak bu merkezlerin kadrolarının belirlenmesi 
amaçlanmaktadır. Ayrıca ilgili hükümde yer alan “temel bilimler hariç olmak üzere” ibaresi madde 
metninden çıkarılarak biyokimya ve mikrobiyoloji gibi temel bilimlerden olup laboratuvar hizmeti ve 
uzmanlık eğitimi veren bu branşlar için birlikte kullanım protokolü ile Üniversitenin sağlık uygulama ve 
araştırma merkezi statüsü kazanan birimlerine kadro planlaması ve atama yapılması öngörülmektedir.

Madde 19- Yapılan düzenlemeyle Cumhurbaşkanlığının görev alanına giren konularda 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında, diğer bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarında 
olduğu gibi kariyer personel olarak Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü ve Cumhurbaşkanlığı raportör 
yardımcılığı ihdas edilmesi öngörülmektedir. Böylece Devletimizin işleyişine ilişkin kurum hafızasının 
geliştirilmesi ve aktarılması amaçlanmaktadır.

Madde ile Cumhurbaşkanlığı raportörü ve Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcısı kadroları istisnai 
memuriyet kapsamından çıkartılmıştır. Böylece, Cumhurbaşkanlığı raportör kadrosuna atanabilmek 
için Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcısı kadrosuna atanmak, yetişme ve tez süreci sonunda yapılacak 
yeterlik sınavında başarılı olmak ve dil şartını yerine getirmek gerekmektedir. Cumhurbaşkanlığı 
raportör yardımcısı kadrosuna atanabilmek için ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 
maddesinde sayılan şartları taşımak, aynı Kanunun ek 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında ve çıkarılacak 
yönetmelikle belirlenen en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun 
olmak ve özel yarışma sınavında başarılı olmak gerekmektedir. Bu hususlar 657 sayılı Kanunun ek 41 
inci maddesine yapılan atıfla düzenlenmiştir. Ayrıca, 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesinden farklı 
olarak Cumhurbaşkanlığında yürütülen görevlerin özelliği gereği Cumhurbaşkanlığı raportörlüğüne ilk 
girişte de bir veya birden fazla olmak üzere yabancı dil şartının aranabileceği belirtilmiştir. Bu husus 
Cumhurbaşkanlığınca çıkarılacak yönetmelikte düzenlenecektir.

Cumhurbaşkanlığındaki hizmetlerin özelliği, teşkilat yapısı ve güvenlik şartı diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarına nazaran farklılık arz etmektedir. Bu sebeple personel istihdamında farklı bir usul 
benimsenmesi bu yapının doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede bazı personelin 
hizmetine ihtiyaç kalmamaktadır. Bu durumda hizmetine ihtiyaç kalmayan personelin tamamen kamu 
görevine son verilmesi hakkaniyete uygun düşmediği gibi statü hukukunun ilkeleriyle de çelişmektedir. 
Hem Cumhurbaşkanlığındaki görevlerin özelliğini, teşkilat yapısını ve güvenlik şartını gözönüne 
alarak uygun personel politikasının oluşturulması hem de hakkaniyete uygun olması açısından 
Cumhurbaşkanlığı raportörü kadrolarında istihdam edilmekteyken hizmetine ihtiyaç kalmayan 
personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmasını düzenlemektedir. Benzer düzenleme 1 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesinde de yar 
almaktadır. Ancak Cumhurbaşkanlığı raportörü kadrolarına atanma madde ile düzenlenince, bunların 
bu kadrolardan kamu kurum ve kuruluşlarının kariyer meslek kadrolarına naklen atanmaları hususuna 
da maddede yer verilmiştir. 

Mevcut raportör görevlendirme usulü, kapsamı belirlenmek suretiyle, devam edecektir. Böylece, 
uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, stajyer kontrolör gibi yetiştirilme ve yeterliklerini tamamlamamış 
olanlar madde kapsamında Cumhurbaşkanlığı raportörü kadrosunda görevlendirilmeyeceklerdir.
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Madde 20- 30/9/2020 tarihi itibariyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının birimlerinde 
raportör unvanıyla görev yapanlardan, hâkimler ve savcılar, yasama uzmanları, kamu kurum ve 
kuruluşlarının merkez teşkilatlarında uzman, müfettiş, kontrolör gibi kariyer meslek kadrolarında 
veya pozisyonlarında bulunanların Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü kadrolarına atanabilmesi 
öngörülmektedir.

Hâkimler ve savcılar, yasama uzmanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında 
uzman, müfettiş, kontrolör gibi kariyer meslek kadrolarında veya pozisyonlarında bulunmuş olanlardan 
maddenin yürürlük tarihi itibari ile sadece Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı yönetici kadrolarına 
hâlihazırda atanmış bulunanların Cumhurbaşkanlığı raportörü unvanını ihraz etmiş sayılacağı 
düzenlenmiştir.

Hâkimler ve savcılar, yasama uzmanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında 
uzman, müfettiş, kontrolör gibi kariyer meslek kadrolarında veya pozisyonlarında maddenin yürürlük 
tarihi itibariyle bulunanlardan, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı yönetici 
kadrolarında süreli personel olarak görevlendirilmiş bulunanların talepleri halinde Cumhurbaşkanlığı 
raportörü kadrosuna atanmaları düzenlenmiştir. Böylece bunlar öncelikle Cumhurbaşkanlığı raportörü 
kadrosuna atanarak, bu kadro unvanını ihraz etmeleri sağlanacak ve daha sonra ise ihtiyaca binaen 
yönetici kadrolarına tekrar atanabileceklerdir.

Madde kapsamında Cumhurbaşkanlığı raportörü kadrosuna atananların hizmetlerinin 
değerlendirilmesi hususu düzenlenmiş ve bunların adaylık süreleri dâhil hâkim ve savcılıkta, yasama 
uzman yardımcılığı süreleri dâhil yasama uzmanlığında, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak 
Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen merkez teşkilatı kadroları ile 
mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlikleri aynı veya benzer nitelik arz eden merkez teşkilatı 
kadro veya pozisyonlarında adaylık, yardımcılık veya stajyerlik süreleri dâhil geçirdikleri ve/veya 
geçirmiş sayıldıkları sürelerin tamamının Cumhurbaşkanlığı raportörü kadrosunda geçmiş sayılacağı 
düzenlenmiştir. Yöneticilik kadrolarında geçen sürelerin de Cumhurbaşkanlığı raportörü kadrosunda 
geçmiş sayılacağı ifade edilmiştir. Bunların kariyer mesleklere ait kadro veya pozisyonlar ile yöneticilik 
kadroları dışında bulundukları kadro veya pozisyonlarda geçirdikleri süreler Cumhurbaşkanlığı 
raportörü kadrosunda geçmiş sayılmayacaktır.

Madde ile haklarında işlem yapılanların 2879 sayılı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına 
İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanuna Teklif ile eklenmesi öngörülen 4/A maddesi kapsamındaki 
atama teklifleri, talepleri halinde Cumhurbaşkanlığından önce görev yaptıkları kamu kurum ve 
kuruluşuna olacak şekilde yapılacağı belirtilmiştir. Böylece, ilgili, Cumhurbaşkanlığı raportörü 
kadrosuna atanmadan önce görev yaptığı kuruma atanabilecektir. Hâkim veya savcı kadrolarında 
görev yapmaktayken madde ile Cumhurbaşkanlığı raportörü kadrosuna atananlardan hizmetine ihtiyaç 
kalmayanların atama teklifleri hususunda ise 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 40 ıncı 
maddesi hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Madde 21- Maddeyle, 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde yer alan uygulamanın süresi 
31/12/2025 tarihine kadar uzatılmaktadır. Dahilde işleme rejimi kapsamında ithal ürünlerin vergisiz 
temini nedeniyle, bu alanda yerli üreticiler aleyhine rekabet eşitsizliği oluşmasını önlemek üzere, 
dahilde işleme izin belgesine sahip mükelleflerin yurt içinden temin edecekleri maddelerde 3065 sayılı 
Kanunun 11/1-c maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında işlem yapılabilmesine 
devam edilmesi sağlanmaktadır.
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Madde 22- Maddeyle, 3065 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesinde yer alan uygulamanın 
süresi 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmaktadır. Böylece, Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve 
donanımlarının bedelsiz teslimleri, bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri ile bu mal ve hizmetlerin 
bağışı yapacak olanlara teslim ve ifasına sağlanan KDV istisnasına devam edilmesi sağlanmaktadır.

Madde 23- UEFA tarafından, salgın nedeniyle, Şampiyonlar Ligine ilişkin yeni takvim 
belirlenmiş olup daha önce 2020’de İstanbul’da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin 
Portekiz’in başkenti Lizbon’da oynanmasına, 2021’de Rusya’nın St. Petersburg şehrinde oynanacak 
olan Şampiyonlar Ligi finalinin de İstanbul’da oynanmasına karar verilmiştir. Yapılan değişiklikle, 
maddenin ilk halinde 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için sağlanan istisnanın, yeni takvime göre 
2021 finali için geçerli olması sağlanmaktadır.

Madde 24- Elektronik haberleşme hizmetinin sekteye uğraması; kamu güvenliğine dair ihtiyaçlar, 
acil durum ve afet durumlarına dair eylem planlarına dair yükümlülükler, kamu düzeni, kamu sağlığı 
ve milli güvenlik açısından ciddi tehlikeler doğurmakta, kamunun vatandaşlara elektronik ortamda 
verdiği hizmetleri de aksatmakta ve bu nedenle kamu hizmetlerinin sürdürülmesinde bazı sıkıntılar 
ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda bu durum mobil işletmecilerin kapsama ve hizmet kalitesi gibi 
yükümlülüklerini yerine getirmesine engel teşkil etmektedir.

Elektronik haberleşme istasyonları haberleşme şebekelerinde vatandaşın iletişim ihtiyacının 
yaygın ve yüksek kapasitede karşılanması için bu işletmecilerce yapılan planlamalar çerçevesinde hem 
arazilere hem de çeşitli yapılar üzerine kurulması elzem sistemlerdir. Elektronik haberleşme istasyonları 
ve bunların mütemmim cüzleri;

• Arsa ve arazilerde müstakil kule, direk ve benzeri yapılara,

• Binalar üzerinde ise kule veya direkler veya doğrudan bina çeperlerine veya üstlerine 
kurulabilmektedir.

Madde ile, Ulusal Genişbant Stratejisi kapsamında belirlenen 2023 yılı hedefleri doğrultusunda 
ülke genelinde genişbant internet altyapısının geliştirmesi amacıyla; umumi hizmet alanları, yol, 
otopark, yaya bölgesi gibi yerler ile kamu ve özel mülkiyete tabii arsa ve arazilerde (yapı ve binalar 
hariç) yapılacak elektronik haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus onbeş metreden yüksek 
kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurları için 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına 
işlenmesi ve ruhsatlanması şartı getirilmesi öngörülmektedir. Diğer taraftan, kamu ve özel mülkiyete 
tabii arsa ve arazilerde onbeş metreden yüksek olmayan kule ve direkler ile yapı ve binalardaki kule 
ve direkler için ruhsat yerine izin belgesi kavramı getirilmektedir. Ayrıca, binalarda kurulacak kule ve 
direklere izin verilirken 10 metreden yüksek olmama şartı belirlenmiştir.

Elektronik haberleşme istasyonların kurulumuna mahsus yapılacak kule ve direkler ile bunlarla 
birlikte yapılacak konteyner, kabin, kabinet gibi altyapı unsurlarına izin yahut ruhsat verilmesi ve izin 
yahut ruhsat verilirken bu Kanun çerçevesinde bina gibi yapılar için yapı ruhsatında istenilen belgelerin 
bazılarının talep edilmemesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Zira bu yapıların kanalizasyon 
sistemi olan, su bağlanması gereken bir yapı gibi izin ve ruhsat şartına tabi tutulması, tamamlanması 
gereken belgeler açısından imkânsızlık yaratmaktadır. Bu doğrultuda, elektronik haberleşme 
istasyonlarına özgü kurulacak kule, direk ile bunların altyapı unsurları için ücreti karşılığında bir ruhsat 
ve izin belgesi süreci kurgulanarak altyapının yaygınlaştırılmasının kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

Madde 25- Elektronik haberleşmeyle ilgili altyapıların 3194 sayılı İmar Kanunu ve anılan 
Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen yapı ruhsatiyesine ve yapı kullanma iznine 
tâbi olmayacağına yönelik hüküm Anayasa Mahkemesi’nin 1/10/2009 tarih ve E.2006/129 K.2009/121 
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sayılı Kararıyla iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin anılan Kararında özetle; “İtiraz	konusu	kural	ile	
getirilen	düzenleme,	elektronik	haberleşmeyle	ilgili	altyapı	oluşumunda	kullanılan	müstakil	yapıların	
imar	 planına	 uygunluğunun	 denetlenmesini	 olanaksız	 kılmakta,	 elektronik	 haberleşme	 cihazlarının	
mevcut	yapılar	üzerinde	kurulması	halinde	ise	bu	yapıların	ruhsata	uygunluk	denetiminin	yapılmasına	
engel	oluşturmaktadır.	Oysa	yapı	ruhsatiyesi	ve	yapı	kullanma	izni,	imar	hukuku	yönünden	planlamanın	
ve	bu	planlara	uygunluk	denetiminin	yapılmasının	ve	bu	suretle	kamu	yararının	sağlanmasının	başlıca	
araçlarından	olup,	elektronik	haberleşmeyle	ilgili	alt	yapı	oluşumunda	kullanılan	yapılara	ayrıcalık	
tanınarak	bunların	yapı	ruhsatından	ve	yapı	kullanma	izninden	 istisna	 tutulması,	bu	yapıların	 imar	
mevzuatı	 kapsamı	 dışında	 tutulması	 anlamını	 taşımakta,	 elektronik	 haberleşmeyle	 ilgili	 alt	 yapı	
oluşumunda	kullanılan	taşınır,	taşınmaz	mal	ve	teçhizatlar	yönünden	imar	hukukunda	denetimsiz	bir	
alan	oluşturmakta	ve	Devletin	bu	konudaki	gözetim	ve	denetim	görevini	yerine	getirememesine	sebep	
olmaktadır.” denilmektedir. İptal edilen bu hüküm kapsamına giren 2/7/2004 ile 1/10/2009 tarihleri 
arasında yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanım izni almadan kurulmuş ve hali hazırda faal olan elektronik 
haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus yapılmış kule ve direkler ile belirtilen tarih aralığının 
dışında yapılmış kule ve direkler bulunmaktadır.

Madde ile, anılan Kanun hükmü nedeniyle 2/7/2004 ile 1/10/2009 tarihleri arasında yapılmış 
kule ve direkler için herhangi bir ödeme yapılmadan kazanılmış haklarının korunması öngörülmekte, 
belirtilen tarih aralığının dışında yapılmışlar için ise maddede belirlenen şartları sağlamaları koşuluyla 
ruhsat veya izin verilmiş sayılması hüküm altına alınmaktadır.

Madde 26- 3359 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında üniversitelerle birlikte kullanılan 
sağlık tesislerinde görev yapan personele aynı maddenin dokuzuncu fıkrası hükmü gereğince disiplin 
ve tüm özlük işlemleri kadrosunun bulunduğu kurumun ilgili mevzuatına göre yürütülmektedir. 
Yapılan düzenlemeyle birlikte kullanılan sağlık tesisindeki hizmetlerin daha sağlıklı yürütülebilmesi 
ve disiplinin tesis edilebilmesini teminen, birlikte kullanılan sağlık tesisinde sözleşme kapsamındaki 
hizmet ve faaliyetlerden dolayı işlenen disipline aykırı fiiller hakkında, Başhekim tarafından 657 sayılı 
Kanunun disiplin hükümlerine göre işlem yapılması hüküm altına alınmaktadır.

Madde 27- 4706 sayılı Kanuna 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunla eklenen geçici 25 nci madde ile; covid-19 salgınının ülkemiz turizm 
sektörüne olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik alınacak tedbirler çerçevesinde, kanunları uyarınca 
ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen 
Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; 1/4/2020 tarihi ile 30/6/2020 
tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma 
izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından 
belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden aynı dönemde tahsil edilmesi gereken 
ecrimisillerin ödeme sürelerinin altı ay ertelenmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

Ancak, Dünya genelinde etkili olan covid-19 salgınının sona ermemiş olması ve bu durumun 
ülkemiz turizm sektörüne olumsuz etkilerinin halen devam etmesi nedeniyle; 4706 sayılı Kanunun 
geçici 25 nci maddesi kapsamında ödeme süreleri altı ay ertelenen bedeller ile 1/7/2020 tarihi ile 
31/12/2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak 
hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme 
sürelerinin, başvuru şartı aranmaksızın bir yıl ertelenmesi, bu alacakların ertelenen süre sonuna kadar 
herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilmesi ve bu döneme ilişkin tahsil edilen bedellerin 
ise iade edilmemesi yönünde düzenleme yapmak suretiyle ülkemiz turizm sektörünün desteklenmesi 
amaçlanmıştır.
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Madde 28- Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun 
ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş 
sözleşmeleri belirli süreli iş sözleşmesi olarak tanımlanmakta ve belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir 
neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamamaktadır.

Madde ile yirmibeş yaşını doldurmayan veya elli ve üzeri yaşta olan işçilerle yapılacak belirli 
süreli iş sözleşmelerinin şartları yeniden düzenlenerek mevcut sınırlamalara tabi olmaksızın 
belirli iş sözleşmesi yapılabilmesi, işçinin aynı işverenin işyerlerinde belirli süreli iş sözleşmesi 
ile çalıştırılabileceği azami süre sınırı belirlenmesi ve bu kapsama girenlerin istihdam piyasasına 
girişlerinin daha kolay hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 29- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile Kurum 
personeli, kamu görevlisi olduğu halde diğer kamu görevlilerinin aksine 4483 sayılı Memurlar ve Diğer 
Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna tâbi tutulmamıştır. Düzenleme ile kamu görevlisi 
olan Türkiye İş Kurumu yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile Kurum personelinin kamusal görev ve 
hizmetleri yerine getirirken işledikleri suçlar nedeniyle doğrudan ceza soruşturması ve kovuşturmasına 
tabi tutulmamalarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 4483 sayılı Kanun kapsamına alınması 
amaçlanmaktadır.

Madde 30- Maddeyle, 5275 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen 
Covid-19 iznine ilişkin tarih, 31/1/2021 şeklinde yeniden düzenlenmektedir. Salgının devam etmesi 
hâlinde bu süre, Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında iki ayı 
geçmemek üzere üç kez uzatılabilecektir. Böylelikle salgının devam etmesi halinde Covid-19 izin 
süresinin en fazla 31/7/2021 tarihine kadar uzatılabilmesi öngörülmektedir. Bu değişikliğe bağlı olarak 
maddenin altıncı fıkrasındaki tarih de değiştirilmektedir.

Madde 31- 14/2/2020 tarihli ve 31039 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı 
ile basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanların fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmalarına 
ilişkin mevcut hükmün iptaline karar verilmiş ve iptal kararının yürürlüğü, oluşacak yasal boşluğun 
giderilmesi amacıyla 9 ay sonraya bırakılmıştır. Madde ile, Anayasa Mahkemesi Kararı ile doğan 
hukuki boşluğu gidermek amacıyla düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.

Madde 32- Madde ile 25 yaşın altında olanlar gençlerin istihdama girişlerinin, esnek çalışma 
yöntemlerinden olan kısmi süreli çalışma ile sağlanması, gençlerin istihdamdaki oranın artırılması, 
genç işsizliğin azaltılması amaçlanmıştır. Düzenleme ile işveren emrinde ay içerisinde 10 günden az 
çalışanlar için % 2 iş kazası ve meslek hastalıkları primi ile %7,5’i işveren %5’i sigortalıya ait olmak 
üzere % 12,5 oranında genel sağlık sigortası primi işverence ödenecektir. Böylece yürürlükteki asgari 
ücret üzerinden çalışma gün sayısı dikkate alınarak % 14,5 oranında prim alınmak suretiyle prim maliyeti 
dolayısıyla işçilik maliyeti azaltılacaktır. Prim yükünün azaltılması 25 yaş altı gençlerin istihdama 
dahil edilmesinde teşvik edici, bu şekilde çalışmayı isteyen gençler açısından da tercih edilme nedeni 
olacağından genç istihdamının artırılması, 25 yaşını tamamlayıncaya kadar da istihdam edilmemiş ya 
da çok az çalışmış gençlerimizin de istihdam piyasasında tecrübe edinmeleri amaçlanmaktadır.

Düzenleme ile birlikte istihdam piyasasında hali hazırda çalışmakta olan gençlerin çalışma 
şekillerinin 10 günden az çalıştırılmaya dönüştürülmemesi, işyerindeki istihdam yapısının bu yönüyle 
değiştirilmemesi için de 25 yaş altı gencin işe giriş tarihinden önceki bir yıl içinde 120 günden daha 
fazla prim ödeme gün sayısının olmaması ve bu şekilde çalıştırmaya başlanılan gencin 25 yaşını 
tamamlaması ile birlikte getirilecek düzenlemenin sona erdirilmesi sağlanacaktır.
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Madde 33- Maddeyle, Cumhurbaşkanına, %20 olan kurumlar vergisi oranını beş puana kadar 
indirme ve tekrar kanuni seviyesine getirme yetkisi verilmektedir. Diğer taraftan, halka açıklığı, 
kaydiliği ve kurumsallaşmayı teşvik etmek amacıyla, bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring 
şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık 
yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri 
hariç olmak üzere payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem görmek üzere en az %20 oranında ilk 
defa halka arz edilen kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere 
beş hesap dönemine ait kazançlarına kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli olarak uygulanmasına 
ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Madde 34- 5520 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin uygulama süresi 31/12/2020 tarihinde 
sona ereceğinden, yapılan düzenlemeyle anılan maddenin uygulama süresi 31/12/2025 tarihine kadar 
uzatılmakta ve güncelliği kalmayan hükümler madde metninden çıkarılmaktadır.

Madde 35- UEFA tarafından, salgın nedeniyle, Şampiyonlar Ligine ilişkin yeni takvim belirlenmiş 
olup daha önce 2020’de İstanbul’da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz’in başkenti 
Lizbon’da oynanmasına, 2021’de Rusya’nın St. Petersburg şehrinde oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 
finalinin de İstanbul’da oynanmasına karar verilmiştir. Yapılan değişiklikle, maddenin ilk halinde 2020 
UEFA Şampiyonlar Ligi finali için sağlanan muafiyetin, yeni takvime göre 2021 finali için geçerli olması 
sağlanmaktadır.

Madde 36- Mesleki Yeterlilik Belgesinin yaygınlaştırılması ve belge zorunluluğunu dışlayan 
hükümlerin uygulanmamasını sağlamak amacıyla Özel Öğretim Kurumları Kanununda yapılan 
düzenlemenin yürürlükten kaldırılması amaçlanmaktadır.

Madde 37- Maddeyle, 6111 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesinde yer alan istisnanın uygulama 
süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmaktadır. Böylelikle, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve 
Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında İstanbul Valiliğine bağlı olarak faaliyet gösteren 
İstanbul Proje Koordinasyon Birimine yapılacak teslim ve hizmetler için, finansmanı yabancı devletler, 
uluslararası kurum ve kuruluşlarca karşılanmak şartıyla, sağlanan KDV istisnasının 2025 yılının sonuna 
kadar devam etmesi sağlanmaktadır.

Madde 38- Madde ile Anayasa Mahkemesinin 24/12/2019 tarih ve Esas: 2018/74, Karar: 2019/92 
sayılı Kararıyla 7075 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “...ilave tedbirler 
ile...” ibaresinin iptali sonrasında olağanüstü hal kapsamında kabul edilen kanunlarda yer alan ilave 
tedbirler hakkında başvuru yolunun belirlenmesi ihtiyacı dikkate alınarak idari başvuru yolu ve yargı 
yolu açılmaktadır.

İlave tedbirlere karşı tedbiri uygulayan veya tedbir konusu işlemi gerçekleştirmeye yetkili 
olan ya da tedbiri kaldırabilecek kurum ve kuruluşlara başvurulabileceği düzenlenmiştir. Özellikle 
tedbir uygulandığı tarihten sonra kapatılan veya bünyesinde bulunduğu teşkilatı değiştirilen kurum 
ve kuruluşlar bakımından başvuru tarihi itibariyle söz konusu tedbirle ilgili olan kurum ve kuruluşa 
başvurulması gerekmektedir. Ayrıca kurum ve kuruluşların başvuruları altı ay içerisinde sonuçlandırması 
öngörülmektedir. Düzenlemeyle kurum ve kuruluşlara ilave tedbirlerin asıl tedbirin zorunlu sonucu 
olup olmadığı veya devamının gerekip gerekmediği gibi hususları göz önünde bulundurmak suretiyle 
başvuruları reddetme veya tedbirlerin kaldırılmasına karar verme imkânı getirilmiştir. Pasaport 
Kanununun ek 7 nci maddesinde pasaportları iptal edilenler ile haklarında pasaport verilmemesine 
yönelik idari işlem tesis edilmiş olanlar bakımından idari başvuru yolu mevcut olduğundan söz konusu 
tedbirler hakkında mevcut usulün uygulanmaya devam edilmesi belirtilerek mevzuatta oluşabilecek 
tereddütlerin önlenmesi amaçlanmaktadır.
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Ayrıca başvuruların incelenmesi ve sonuçlandırılması için zorunlu olmamakla birlikte başvuru 
sayısı ve niteliği göz önüne alınarak kurum ve kuruluşlar bünyesinde komisyon kurulabileceği, 
başvuruların sonuçlandırılması için her türlü bilgi ve belgenin ilgililerden talep edilebileceği, başvuruyu 
incelemekle görevli idarenin tespitinde ihtilaf ortaya çıkması halinde bu ihtilafın Cumhurbaşkanlığınca 
giderileceği düzenlenmiştir.

Madde 39- Maddeyle, 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin 
yürürlük tarihi 1/1/2022 tarihine ertelenmektedir.

Madde 40- 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanunun 33 ve 34 üncü maddeleriyle Vakıflar 
Kanununda çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemeler ile,

-  Vakıflar Genel Müdürlüğüne 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 alınması,

-  Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların kiralamalarında, sözleşme 
süresi içinde üç aylık kira bedelinin ödenmemesi halinde ilgili taşınmazın mülki amirlikçe tahliye 
edileceği,

-  Getirilen yeni hükümlerin mevcut kiralamalara uygulanma usulü,

belirlenmiştir. Teklif yer alan madde ile, pandemi koşullarının devam etmesi nedeniyle güncel 
ihtiyaçlar çerçevesinde zorlayıcı koşulların sürdüğü gözönünde bulundurularak yürürlük tarihi 
1/1/2021 olarak belirlenen mezkur maddelerin yürürlük tarihlerinin 30/6/2021 tarihine ötelenmesi 
amaçlanmaktadır.

Madde 41- Derneklerin yapması gereken genel kurulların ertelenmesine ilişkin madde 
kapsamında İçişleri Bakanına tanınan yetkinin, salgınla mücadele ve insanların bir araya gelmesini 
gerektiren etkinliklerin yapılmasının oluşturduğu risk durumu gözönünde bulundurularak uzatılması 
amaçlanmaktadır.

Madde 42- Yürürlük maddesidir.

Madde 43- Yürütme maddesidir.
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
	 Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi
 Plan	ve	Bütçe	Komisyonu	 28/10/2020
	 Esas	No:	2/3147
	 Karar	No:	2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2/3147 esas numaralı, “İşsizlik	 Sigortası	 Kanunu	 ile	 Bazı	 Kanunlarda	 Değişiklik	 Yapılması	

Hakkında	Kanun	Teklifi1”	Komisyonumuzun 22/10/2020 ve 23/10/2020 tarihlerinde yaptığı 4 üncü ve       
5 inci birleşimlerinde görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur.

                                       
1    Alınan redaksiyon yetkisi kapsamında; Kanun Teklifinin adı	‘Bazı	Alacakların	Yeniden	Yapılandırılması	
ile	Bazı	Kanunlarda	Değişiklik	Yapılması	Hakkında	Kanun	Teklifi’	olarak değiştirilmiştir.
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1. GİRİŞ
Giresun Milletvekili Cemal ÖZTÜRK ve Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet ERİM ile 46 milletvekili 

tarafından 16/10/2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 2/3147 esas 
numaralı ‘İşsizlik	 Sigortası	 Kanunu	 ile	 Bazı	 Kanunlarda	 Değişiklik	 Yapılması	 Hakkında	 Kanun	
Teklifi’,	Başkanlıkça aynı tarihte esas komisyon olarak Komisyonumuza, tali komisyon olarak Adalet 
Komisyonu ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilmiştir.

Komisyonumuzun 22/10/2020 ve 23/10/2020 tarihlerinde yaptığı 4 üncü ve 5 inci birleşimlerinde 
2/3147 esas numaralı Kanun Teklifi, Teklifin ilk imza sahipleri Giresun Milletvekili Cemal ÖZTÜRK 
ve Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet ERİM ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sayıştay, 
Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Sermaye Piyasası Kurulu 
(SPK), Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Hak İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) temsilcilerinin katılımıyla 
görüşülmüştür.

2. 2/3147 ESAS NUMARALI KANUN TEKLİFİNDE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER
2/3147 esas numaralı Teklifin gerekçesi ve metni incelendiğinde, Teklifte;
- İşsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin işsiz kaldıkları sürenin azaltılması ve işgücüne daha 

çabuk geri dönmelerinin teşvik edilmesi amacıyla işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içerisinde işe 
girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde işsizlik ödeneğinden 
yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan 
karşılanmasına,

- 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu, geçici 19 uncu ve geçici 21 inci maddelerinde başta 
dezavantajlı gruplar olmak üzere işsizlikle mücadele kapsamında istihdamın korunması ve artırılması 
amacıyla özel sektör işverenlerine yönelik 2020 yılı sonuna kadar uygulanacak olan destek ve teşviklerin 
uygulama sürelerinin ihtiyaç duyulması halinde 31/12/2023 tarihine kadar uzatılabilmesi hususunda 
Cumhurbaşkanına yetki verilmesine, ayrıca Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgınının olumsuz etkileri 
göz önünde bulundurularak Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihinin 31/12/2023 olarak 
değiştirilmesine,

- Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı olarak çalışma sürelerinin azalması durumunda 
çalışanların gelir kayıplarını azami ölçüde telafi etmek için normal şartlarda kısa çalışma ödeneğine hak 
kazanmak için gerekli olan son 3 yılda 600 gün prim ödeme şartının 450 güne; kısa çalışma başlamadan 
önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olma şartının ise 60 güne düşürülmesine yönelik uygulamaların 
devamına ve bu kapsamda yapılan başvuru tarihini ve/veya kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel 
olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak Cumhurbaşkanına verilen uzatma yetkisinin süresinin 30/06/2021 
tarihine uzatılmasına,
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- 1 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 tarihleri arasında; işini kaybetmiş kişilerin yaptıkları işlerle ilgili 
becerilerini kaybetmeden yeniden istihdama dönmeleri amacıyla bu kapsamdaki kişilerin başvurmaları 
halinde işe alınarak fiilen çalıştırılacak veya ekonomik aktivitenin canlandığı döneme bir hazırlık olarak 
işe ve işyerine bağlılıklarını sağlamak amacıyla ücretsiz izne ayırma imkânı getirilmesine, bu surette 
istihdama katılamayanları da geçici bir süre destekleyerek sonraki dönemde işgücüne ve istihdama 
katılımlarına katkıda bulunulmasına,

- Normalleşme döneminde işverenler tarafından son 16 aylık dönemdeki en düşük sigortalı sayısına 
ek olarak istihdam edilecek her bir çalışan için işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacaklara prim 
desteği ve ilave olarak işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacaklara nakdi ücret 
desteği verilmesine,

- Evlerinde ürettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satışını yapanların 
belirli şartlarla gelir vergisi muafiyeti kapsamına alınmasına, ihracat yoluyla ülke ekonomisinin 
uluslararası rekabetçiliğinin geliştirilmesi, yeni ihracat alanlarının oluşturulması, istihdam imkânlarının 
artırılması ve bu alanda oluşacak yeni pazarlarda ülkemizin payının artırılması amacıyla yeni bir 
teşvik unsuru ihdas edilerek tam mükellef gerçek kişilerin mal ihracından elde ettikleri kazançlarının 
%50’sinin beyannamede bildirilen gelirlerden indirilmesine,

- Kısmi zamanlı çalışmanın teşvik edilmesi ve yeni istihdam artışı sağlanması amacıyla kısmi 
zamanlı çalışmayı kabul eden hizmet erbabına gelir vergisi ve damga vergisi istisnası getirilmesine,

- Tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini geri almaları durumunda kâr dağıtımına 
ilişkin vergileme uygulamasının belirlenmesine,

- Cumhurbaşkanına, %20 olan kurumlar vergisi oranını beş puana kadar indirme ve tekrar kanuni 
seviyesine getirme yetkisi verilmesine, ayrıca, halka açıklığı ve kurumsallaşmayı teşvik etmek amacıyla 
payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem görmek üzere en az %20 oranında ilk defa halka arz edilen 
şirketlere kurumlar vergisi oranının iki puan indirimli olarak uygulanmasına,

- Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 
Türkiye’ye getirilmek suretiyle milli ekonomiye kazandırılmasına ve gelir veya kurumlar vergisi 
mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak işletmelerin kayıtları arasında yer almayan 
para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların kanuni defterlere 
kaydedilmesine imkân verilmesine,

- Türkiye’de oynanması planlanan 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Final karşılaşmasının oynanacağı 
tarihe göre güncelleme yapılmak suretiyle, UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli 
tüzel kişilerden işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanların Türkiye’de elde ettikleri 
kazanç ve iratları dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisinden muaf, bu müsabaka dolayısıyla yapılacak 
mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden müstesna tutulmasına,

- Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Mütevelli Heyetinin oluşumunun yeniden belirlenerek YÖK 
tarafından iki üye seçilebilmesine, Üniversitenin yurt dışı birimlerinde personel görevlendirilmesinde 
ücretlerin belirlenmesine, üniversitenin olduğu ülkedeki yerel akademisyenlerin istihdam 
edilebilmesine, Sağlık Bakanlığı ile birlikte kullanılabilecek hastanelerde istihdam edilecek öğretim 
elemanlarının nitelik ve dağılımlarının Bakanlık ile birlikte belirlenmesine, ayrıca, Sağlık Bakanlığı ve 
üniversitelerin birlikte kullandığı hastanelerde sözleşme kapsamındaki hizmet ve faaliyetler nedeniyle 
işlenen fiillerde başhekim tarafından 657 sayılı Kanuna göre disiplin işlemlerinin yapılabilmesine,

- Elektronik haberleşme istasyonlarının kurulumunda kule ve direklere ilişkin belge süreçlerinin 
düzenlenmesine, on beş metreden yüksek kule ve direklerin imar planlarında gösterilerek ruhsata tabi 
olmasına, on beş metreden fazla olmayan kule ve direklerin gerekli şartlar sağlanmak ve BTK mevzuatı 
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uyarınca yeterli mesafe bırakılmak suretiyle idare iznine tabi olmasına, 10 metreden fazla olmayanların 
gerekli şartlar sağlanmak suretiyle idare iznine tabi olmasına,

- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü personelinin de diğer kamu görevlilerinin tabi olduğu gibi 
kamusal görev ve hizmetleri yerine getirirken işledikleri suçlar nedeniyle doğrudan ceza soruşturması 
ve kovuşturmasına tabi tutulmamaları amacıyla 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına alınmasına,

- Cumhurbaşkanlığının görev alanına giren konularda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı 
uhdesinde Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü ve Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcılığı kariyer 
mesleğinin ihdas edilmesine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının birimlerinde hali hazırda 
raportör olarak geçici görevli olanlardan; hâkim ve savcı, yasama uzmanı, kamu kurum ve kuruluşlarının 
merkez teşkilatlarında uzman, müfettiş, kontrolör gibi kariyer meslek mensuplarına ilişkin kadro 
veya pozisyonda bulunanların talepleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere Cumhurbaşkanlığı 
raportörlüğüne atanabilmesine, Cumhurbaşkanlığı raportörü kadrolarında istihdam edilmekteyken 
hizmetine ihtiyaç kalmayan personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kariyer mesleklere ilişkin 
durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilmesine, bu şekilde diğer kurumlara atanan personelin 
aynı özlük haklarını almaya devam edebilmesine,

- OHAL döneminde kabul edilen kanunlarda yer alan ilave tedbirlere (silah ruhsatlarının 
iptali, kamu konutlarından çıkarılma, gemi adamlığı veya pilot lisansının iptali vb.) karşı başvuru 
yapılamayacağına yönelik yapılan düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi 
nedeniyle OHAL kapsamında kabul edilen kanunlarda yer alan ilave tedbirlere karşı idari başvuru yolu 
ile yargı yolunun açılmasına, başvuru yapılacak kurum veya kuruluşun belirlenmesine, bu çerçevede 
hakkında ilave tedbir uygulanan gerçek ve tüzel kişilerin tedbiri uygulayan kuruma başvurabilmesine, 
başvuruyu inceleyecek kurumun, Komisyonun görev alanında bulunan hususlarda herhangi bir inceleme 
yapmaksızın, münhasıran ilave tedbirin devamının yerinde olup olmadığını inceleyebilmesine, başvuru 
neticesinde verilecek karara karşı idari yargı yolunun açılmasına,

-Uygulama süresi 31/12/2020 tarihinde sona eren, dernek veya vakıfların tevkif suretiyle 
vergilendirilmiş bazı gelirleri dolayısıyla iktisadi işletme oluşmamasına yönelik geçici maddenin; 
dâhilde işleme rejimi kapsamında tecil-terkin uygulaması kapsamında işlem yapılabilmesine yönelik 
geçici maddenin, Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimlerinde 
sağlanan KDV istisnasına yönelik geçici maddenin, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum 
Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında İstanbul Proje Koordinasyon birimine yapılacak teslim ve 
hizmetlerin katma değer vergisinden istisna edilmesine yönelik geçici maddenin, uygulama sürelerinin 
uzatılmasına, öte yandan, konaklama vergisinin yürürlüğünün 1/1/2022 tarihine ertelenmesine,

yönelik düzenlemelerin yer aldığı görülmektedir.

3. KOMİSYONUMUZDA KANUN TEKLİFİ ÜZERİNDE YAPILAN GÖRÜŞMELER

- İstihdamı teşvik ve desteklemeye yönelik düzenlemelerin prensip olarak olumlu karşılandığı, 
ancak daha önce de uygulanan benzer teşviklerden istenilen sonuçların yeterince alınamadığı, bu 
kapsamda öncelikle istihdamı destekleyici bir eğitim politikasının ve istikrar ortamının tesis edilmesinin 
önem arz ettiği, ayrıca istihdam teşvikleri ile vergi indirim ve istisnaları gibi düzenlemelerin planlı 
olarak işletilememesi durumunda bütçe ve ödemeler dengesi üzerinde bozucu etkiler oluşturabileceği, 
bu bağlamda istihdama ilişkin teşvik ve desteklerin bütçe dengeleri gözetilerek makro bir plan dâhilinde 
yapılmasının yerinde olacağı,
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- Salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak ve bu süreçten olumsuz etkilenen 
vatandaşlarımızı desteklemek amacıyla gerekli önlemlerin süratle alındığı, 2020 yılının Mart ayında 
açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketinin ihtiyaçlar doğrultusunda alınan yeni tedbirlerle 
genişletildiği, bu kapsamında ihtiyaç sahibi hane halkına nakit desteği sağlandığı, en düşük emekli 
aylığının yükseltildiği, kısa çalışma ödeneğinden yararlanmanın kolaylaştırıldığı, telafi çalışma 
süresinin artırıldığı, krediye erişim imkânlarının genişletildiği, işletmelerin vergi ve prim ödemelerinin 
ertelendiği, işletmelere sektörel odaklı vergi indirimlerinin yapıldığı, bu kapsamda alınan önlemler 
neticesinde ekonomik daralmanın birçok ülkeye kıyasla daha düşük kaldığı ve toparlanma sürecine 
girildiği, Teklif ile getirilen düzenlemelerin toparlanma sürecini desteklediği,

-Türkiye’de istihdama yönelik verilen teşvik ve desteklerden daha çok büyük ölçekli firmaların 
yararlandığı, işçi, esnaf ve KOBİ’lerin bu desteklere yeterince faydalanamadığı, ayrıca istihdamı 
artırmaya yönelik olarak yapılan düzenlemelerin ekonomide talep oluşturucu bir sonuç doğurmadığı, 
teşvik ve desteklerin etkinliğinin artırılabilmesi için daha fazla paydaşa ulaşması gerektiği, ayrıca 
ekonomide genel olarak yatırım açığının bulunduğu ve maliye politikasında genişletici yönlü 
politikaların enflasyonist baskı yaratabileceği,

-İşsizlik ödeneğinden yararlanmakta olanların işlerinden ayrıldıktan sonra işe girmeleri durumunda 
işsizlik sigortasından yararlandıkları süre kadar sigortalı sayılmasına ilişkin düzenlemenin olumlu 
olduğu, ancak oluşacak maliyetin merkezi yönetim bütçesinden karşılanması gerektiği, benzer şekilde 
Teklif kapsamında sağlanması öngörülen teşvik ve desteklerin daha çok işverenlerin lehine olduğu ve 
bu çerçevede finansman kaynağı olarak İşsizlik Sigortası Fonunun kullanılmasının doğru olmadığı, bu 
durumun Fonun kuruluş amacıyla örtüşmediği,

- İş Kanununda belirli süreli iş sözleşmesinin istisna bir uygulama olduğu, bu sözleşmelerin 
uygulama alanının genişletilmesinin işverenler tarafından suiistimal edilerek işçiler için olumsuz 
sonuçlar doğurabileceği, belirli süreli iş sözleşmesi süresince işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarından 
faydalanamadığı, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişiler için kolaylaştırılması öngörülen belirli süreli iş 
sözleşmelerinin işçilerin iş güvencesini zayıflatabileceği ve hak kaybına yol açabileceği, diğer taraftan 
farklı yaş gruplarına yapılan farklı uygulamaların çalışanlar arasında eşitsizliğe neden olabileceği,

- 25 yaş altındaki kişilerin kısa çalışma sürelerinde eksik olan uzun vadeli sigorta primlerini 
ödeyememeleri durumunda uzun vadeli sigorta kollarından mahrum kalmasının genç istihdamında 
önemli bir sosyal güvence eksikliği oluşturacağı, bu gençlerin emeklilik hakkı kazanma süresinin 
uzayabileceği, uzun vadeli sigorta kollarına ait ödenmesi gereken prim yükünün normal şartlarda işçi 
ve işveren arasında paylaştırılmasına rağmen Teklifte önerilen düzenleme ile bu yükün işçi üzerinde 
kaldığı,

- Basın ve gazetecilik mesleğinde basın kartı sahibi çalışanların fiili hizmet süresi zammından 
yararlandırılmalarına ilişkin maddenin kanuna atıf yapacak şekilde düzenlenmesinin daha doğru 
bir yaklaşım olacağı, bunun yanında söz konusu maddenin basın ve gazetecilik mesleğinde faaliyet 
gösteren bütün çalışanları kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiği,

- Mikro ihracat yapan mükelleflerin mal ihracatından elde edilen kazançlarının %50’sinin 
beyannamede indirilmesini öngören düzenlemenin olumlu karşılanmakla birlikte uygulamanın 
denetlenmesinin zor olacağı, ayrıca vergi indirimlerinde belirlenen limitlerin küçük ihracatçıların 
kurumsallaşarak büyümesinin önünde bir isteksizliğe neden olabileceği, teknoloji ve yazılım alanında 
da söz konusu vergi indirimlerinin uygulanması gerektiği,
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- Türkiye’de daha önce de varlık barışı uygulamalarının yapıldığı, meşru yollardan elde edilen 
gelirlerin ülke ekonomisine dâhil edilmesinin önünde hâlihazırda bir engelin bulunmadığı, ancak 
bu tür düzenlemeler ile ülke içine giren paranın kaynağının belli olmadığı, ülke içinde elde edilen 
gelir ve servetin vergilendirildiği, buna karşın yurt dışından getirilecek varlıklara uygulanan vergi 
muafiyetlerinin adaletsizliğe neden olacağı,

- Türkiye’nin bütçe açığının son dönemde önemli seviyelere ulaştığı, bütçe gelirlerinin önemli 
kalemlerinden ve temel vergilerden biri olan kurumlar vergisi oranında alınan yetkilerle birlikte 
yapılması öngörülen indirim sonucu bütçe dengesinin daha da bozulabileceği, halihazırda Türkiye’de 
kazanç üzerinden %20 oranında alınan kurumlar vergisinin dünya örnekleri baz alındığında yüksek 
olmadığı, düzenleme ile vazgeçilecek vergi yükünün toplumun diğer paydaşları üzerine kalabileceği,

- Kısmi çalışmayı kabul eden işçinin yerine istihdamın sağlanması halinde gelir vergisi ve damga 
vergisi istisnasının getirilmesini öngören düzenlemenin istihdama katkısı olmasına rağmen çalışanın 
ekonomik hakları yanında sosyal güvenlik ve iş güvencesi hakları gibi diğer hakları bakımından 
mağduriyet yaşayabileceği, işverenlerin önerilen düzenlemeyi istismar edebileceği, düzenlemenin hem 
işçilerin hak kaybına hem de Devletin vergi geliri kaybına neden olabileceği,

- Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Mütevelli Heyetinin yapısının bilimsel özerklik kapsamında 
akademik personel lehine güçlendirilmesinin önemli olduğu, ancak Mütevelli Heyetinin yetkilerinde 
kısıtlamaya gidildiği, bu durumun norm kadro ve bütçeye ilişkin kararlarda Üniversitenin bilimsel ve 
yönetimsel özerkliğini azaltabileceği,

- Covid-19 salgının ekonomik ve sosyal hayata olan etkileri göz önüne alındığında bazı kamu 
alacaklarının yeniden yapılandırılmasının olumlu karşılanabileceği, bununla birlikte son yıllarda 
birçok yapılandırma düzenlemesinin hayata geçirildiği, bu durumun vergi bilincini zedelediği ve mali 
yükümlülüklerini zamanında yerine getiren mükellefleri aleyhine bir tablo oluşturduğu, bu açıdan 
yapılandırma müessesesinin istisnai bir uygulama olarak kullanılması gerektiği,

- Teklif ile vergi mevzuatında uzun süredir uygulanmakta olan birçok geçici maddenin süresinin 
uzatıldığı, yapılandırma müessesesine de sık başvurulduğu göz önüne alındığında en kısa sürede vergi 
sisteminin mükellef sayısını artıracak ve vergi bilincini tesis edecek şekilde bütüncül bir bakış açısıyla 
yeniden ele alınmasının faydalı olacağı,

- Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında diğer kurumlarda olduğu gibi asli ve sürekli hizmet 
görecek ve kurum hafızasını oluşturacak kariyer meslek uygulamasına geçilmesinin önemli olduğu, 
ancak Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü kadrosuna atanacakların görev ve yetkilerinin açık bir şekilde 
belirlenmediği, diğer yandan hizmetine ihtiyaç kalmayan personelin görevle ilişiğinin kesilerek 
başka bir kamu kurumuna gönderilebilmesine yönelik düzenlemenin kariyer meslek sisteminin temel 
prensiplerinden olan sürekli ve güvenceli çalışma ilkesine aykırılık teşkil edebileceği,

- Elektronik haberleşme alt yapılarının insan sağlığına olumsuz etkilerine ilişkin birçok bilimsel 
araştırmanın olduğu, insanın sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşama hakkından hareketle kentsel ve 
kırsal yerleşim yerlerinde söz konusu yapıların kurulumunun belirli bir plan ve denetim programıyla 
ilişkilendirilmesi gerektiği, bu çerçevede elektronik haberleşme alt yapılarının kurulumunun ruhsata 
tabi tutulmasının ve imar mevzuatına dahil edilmesinin sektör faaliyetlerine ilişkin denetimin 
kolaylaştırılması açısından önemli olduğu, ayrıca elektronik haberleşme alt yapılarına eklenecek 
elektronik haberleşme cihazlarının güncellenmesi hususunun yeni bir fiili durum oluşturması sebebiyle 
ayrıca izne tabi tutulması gerektiği,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Teklifin ilk imza sahipleri Giresun Milletvekili 
Cemal ÖZTÜRK ve Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet ERİM ile ilgili kamu idarelerinin temsilcileri 
tarafından yapılan açıklamalarda;
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- İşsizlikle mücadele kapsamında istihdam piyasasına yönelik verilecek teşvik ve desteklerin 
İşsizlik Fonundan karşılanmasının Fonun kuruluş amacıyla örtüştüğü, ayrıca gelir vergisi stopaj teşviki 
ve damga vergisi desteği gibi düzenlemelerin genel bütçeden karşılanacağı,

- Teklifle, mevcut durumda çalışmayan ve dolayısıyla uzun vadeli sosyal sigorta primini zaten 
yatırmayan gençlere hem daha kolay işe girebilme hem de emekliliğe esas teşkil eden uzun vadeli 
sigorta primlerini isteğe bağlı olarak ödeyebilme imkanı getirildiği, ayrıca halihazırda istihdam edilen 
gençlerin çalışma şekillerinin 10 günden az çalıştırılmaya dönüştürülmemesi amacıyla 25 yaş altı 
gençlerin işe giriş tarihinden önceki bir yıl içinde 120 günden daha fazla prim ödeme gün sayısının 
olmaması şartının getirilerek muhtemel suiistimallerin önüne geçildiği,

- Salgın sürecinde sosyal devlet olmanın doğal bir sonucu olarak başta ücretli çalışanlar olmak 
üzere toplumun bütün kesimlerine yönelik iyileştirici düzenlemeler yapıldığı, bu kapsamda Sosyal 
Güvenlik Kurumuna bildirimi yapılmayan çalışanların da nakdi destekten yararlanabilmesine imkan 
tanındığı, bununla birlikte söz konusu nakdi destek uygulamasının istismar edilmemesi ve gerçek ihtiyaç 
sahiplerine ulaşabilmesi amacıyla gerek merkezi gerekse yerel kontrol ve denetim mekanizmalarının 
işletileceği,

- 25 yaş altı ile 50 yaşın üzerinde olanlara yönelik daha esnek istihdam koşulları sağlanmasının 
Covid-19 salgını nedeniyle başta hizmetler sektörü olmak üzere işgücü arzında ve istihdamda yaşanan 
kayıpların giderilmesine katkı sağlayacağı, bu hususun 2021-2023 Yeni Ekonomi Programında da ifade 
edildiği, bu kapsamda 2003 yılından itibaren mevzuatımızda yer alan belirli süreli iş sözleşmelerinin 
bu yaş grubunda bulunanlar için esnetildiği, bununla birlikte sözleşme süresinin iki yılı geçemeyeceği, 
ayrıca belirli süreli iş sözleşmelerinde kıdem tazminatı ödenebileceğine yönelik Yargıtay kararlarının 
bulunduğu,

- Gerek belirli süreli iş sözleşmelerine gerekse kısmi süreli çalışmaya yönelik düzenlemelerin 
istihdam piyasasına girmekte zorlanan 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişilerin işgücüne dahil olmasında 
önemli katkılar sağlayacağı, istihdamın korunması ve Covid-19 salgınının işgücü piyasasına etkisinin 
azaltılmasına yönelik bu tür düzenlemelerin bazı AB ülkelerinde de halihazırda uygulandığı,

- 25 yaşının altında olan gençlerin bir ayda 10 günden az çalışmaları durumunda asgari ücret 
üzerinden %20 oranında prim ödeyerek çalışmadıkları günler açısından uzun vadeli sigortalı sayılmalarına 
yönelik düzenleme ile gençlerin istihdama girişlerinin artırılmasına büyük katkı sağlayacağı, gençlerin 
işgücü piyasasında tecrübe kazanmasının, işverenler açısında prim maliyetlerinin düşürülmesinin ve 
dolayısıyla işgücü maliyetinin azalarak ekonomiye hem işçi hem de işveren yönünden pozitif katkı 
sağlanmasının hedeflendiği,

- Mikro ihracatçılara sağlanan vergi indiriminin amacının rekabetçiliğin artırılması ve yeni ihracat 
alanlarının oluşturulması olduğu, ayrıca indirimden faydalanılması için istihdam şartının getirildiği, 
bunun da ülke ekonomisine katkı sağlayacağı, halihazırda yazılım ve teknoloji alanlarında bu 
indirimlerin sağlandığı, mikro ihracatın yeni bir alan olarak özellikle salgın sürecinde ön plana çıktığı, 
düzenleme ile bu alanın kayıt altına alınmış olacağı,

- Geçmiş yıllarda da başvurulan varlık barışı uygulamaları neticesinde önemli miktarda varlıkların 
milli ekonomiye kazandırıldığı, kaynağı suç teşkil edecek varlığın ülke içine transferinin halihazırda 
başta MASAK olmak üzere Devlet kurumları tarafından sıkı bir denetime tabi tutulduğu ve bu konuda 
uluslararası alanda şimdiye kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı gibi Türkiye’nin kara para aklama 
ve terörün finansmana yönelik mücadelesinin takdirle karşılandığı, ayrıca ülkeye gelen varlık sahibinin 
gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması sağlanarak kayıt altına alındığı,
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- Kurumlar vergisinin indirilmesinin şirketlerin vergi yükünü azaltarak üretimin, istihdamın 
ve ihracatın artırılmasına katkı sağlayacağı, bunun sonucunda ortaya çıkacak üretim artışının vergi 
gelirlerine de yansıyacağı, dolayısıyla vergi kaybının söz konusu olmadığı, ayrıca ilk defa BİST 
bünyesinde halka açılan firmalar için de kurumlar vergisi oranının indirilerek kurumsallaşmanın, halka 
açıklığın ve kaydiliğin teşvik edildiği,

- Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ilgili düzenleme ile Anayasa Mahkemesinin ilgili kararına 
uygun olarak Mütevelli Heyetinin bilimsel özerkliğinin artmasının hedeflendiği, ayrıca Üniversitenin 
yurt içi ve yurt dışında birçok personeli, öğrencileri ve birimlerinin bulunduğu, bütçe ve kadro tahsisi 
gibi idari konularındaki yetkilerin çeşitli kamu idarelerine aktarılmasıyla Heyetin eğitim ve sağlık 
hizmetleri konusunda daha efektif ve verimli hale gelmesinin amaçlandığı,

- Cumhurbaşkanlığının görev alanına giren konularda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında 
oluşturulacak kariyer meslek uygulamasının kurumsal kültürün geliştirilmesine ve aktarılmasına katkı 
sağlayacağı, düzenleme ile Cumhurbaşkanlığı raportörü ve Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcısı 
kadrolarının istisnai memuriyet kapsamından çıkartıldığı, Cumhurbaşkanlığı raportörü kadrolarında 
istihdam edilmekteyken hizmetine ihtiyaç kalmayan personelin aynı özlük haklarıyla diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarına atanabileceği,

- Baz istasyonlarının kurulmasıyla ilgili olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 
zorunlu olarak istenen ve birçok ülkeden daha ileri olan güvenlik sertifikasının arandığı, dolayısıyla 
sağlık açısından aynı hassasiyetin korunmaya devam ettiği, bunun yanında mevzuatta elektronik 
haberleşme alt yapılarının kurulumu konusunda birden fazla izin şartının bulunduğu, elektronik 
haberleşme alt yapısı kuracak işletmelerin öncelikle alt yapı kurulumu için güvenlik sertifikası ve yer 
seçim belgesi edinmesi gerektiği, alt yapı kurulum faaliyetlerinin denetiminin etkinleştirilmesi ve yasal 
bir statüye kavuşturulması amacıyla güvenlik sertifikası ve yer seçim belgesine sahip olan işletmelerin 
ayrıca ruhsata tabi tutulduğu, düzenlemeyle sadece elektronik haberleşme alt yapılarının kurulumu için 
gereken kuleler ile bunların ek yapılarının ruhsata tabi olduğu ve söz konusu alt yapıların üzerinde yer 
alan elektronik haberleşme cihazlarının düzenleme konusunun kapsamı dışında yer aldığı,

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
Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasında kapsam ve tanımları belirleyen, bu çerçevede 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler 
ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 
kesinleşmiş olmak kaydıyla 31/8/2020 tarihine kadar olan vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları 
(düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, Covid-19 ile mücadele kapsamında 
verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezaları 
hariç), gümrük vergileri, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum 
karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, 
zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacaklar ve 6183 sayılı 
Kanun kapsamında takip ve tahsil edilen alacaklar (adli para cezası hariç) ile belediyelerin, su, atık su 
ve katı atık gibi alacaklarının yeniden yapılandırılmasını öngören bir düzenleme Teklif metnine yeni 
çerçeve 1 inci madde olarak eklenmiştir.
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Yeni Madde

Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Kurumuna, il özel 
idarelerine, belediyelere ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) bağlı tahsil 
dairelerince takip edilen kesinleşmiş amme alacakları ve belediyelerin ve büyükşehir belediyeleri 
su ve kanalizasyon idarelerinin kesinleşmiş bazı alacaklarının yapılandırma şartlarını belirleyen bir 
düzenleme Teklif metnine yeni çerçeve 2 nci madde olarak eklenmiştir.

Yeni Madde

Yapılandırma kapsamında yapılacak başvuru süreci, ödeme süresi ve ödeme şekline ilişkin 
uygulanacak ortak hükümleri belirleyen bir düzenleme Teklif metnine çerçeve 3 üncü madde olarak 
eklenmiştir.

Yeni Madde

Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil 
dairelerince takip edilen küçük tutarlı alacakların tahsilinden vazgeçilmesine, iş kazası, meslek 
hastalıkları gibi sebeplerle işverene rücu edilen alacaklar, emekli aylıklarından yersiz ödenenlerden 
kaynaklı alacaklar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, 
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Barolar 
Birliği, Türkiye İhracatçılar Birliği, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kalkınma Ajansları ile Türk 
Standardları Enstitüsünün bazı alacakları ile il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları 
ile sermayesinin %50’ sinden fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetinde bulunan taşınmazların 
kiralanması, satılması ve kullanılması nedeniyle doğan bazı alacakların yapılandırılmasını öngören bir 
düzenleme Teklif metnine yeni çerçeve 4 üncü madde olarak eklenmiştir.

Madde 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7

Teklifin çerçeve 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri; çerçeve 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci maddeler 
olarak aynen kabul edilmiştir.

Madde 8

Teklifin çerçeve 8 inci maddesi; 1 Ocak 2019 ila 17 Nisan 2020 tarihleri arasında; iş sözleşmesi 
feshedilenler ile SGK’ya bildirimi yapılmadan çalıştırılanlardan, işe dönüş başvurusu işveren tarafından 
kabul edilmeyen kişilere verilmesi öngörülen gelir desteğinin suiistimal edilmemesini sağlamak 
amacıyla, bu kişilere yönelik merkezi kontrollerin yanı sıra yerelde de 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında değerlendirme yapılabilmesine imkân sağlamasını 
teminen değiştirilmek suretiyle çerçeve 12 nci madde olarak kabul edilmiştir.

Madde 9

Teklifin çerçeve 9 uncu maddesi; çerçeve 13 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Yeni Madde

Covid-19 salgını sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma 
başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler hakkında Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İŞKUR personeline herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceğini; 
işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerinden maddenin yürürlük 
tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanların terkin edilmesini, tahsil edilenlerin ise iade veya mahsup 
edilmemesini öngören bir düzenleme Teklif metnine yeni çerçeve 14 üncü madde olarak eklenmiştir.
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Madde 10 ve 11

Teklifin çerçeve 10 ve 11 inci maddeleri; çerçeve 15 ve 16 ncı maddeler olarak aynen kabul 
edilmiştir.

Madde 12

Teklifin çerçeve 12 nci maddesi; Cumhurbaşkanının madde kapsamında tevkifat oranını tam 
mükellef sermaye şirketi paylarının Borsa İstanbul’da işlem görüp görmemesine, işlem gören paylarının 
toplam payları içindeki oranına, geri alınan payların Borsa İstanbul’da işlem gören paylardan olup 
olmamasına, tam mükellef kurumlardan geri alınıp alınmamasına, tam mükellef sermaye şirketinin 
yıllık satış hasılatı ve diğer gelirlerinin toplam tutarına göre ayrı ayrı ya da birlikte uygulayabilmesini 
teminen değiştirilmek suretiyle çerçeve 17 nci madde olarak kabul edilmiştir.

Madde 13,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29

Teklifin çerçeve 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 uncu maddeleri; 
çerçeve 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 üncü maddeler olarak aynen 
kabul edilmiştir.

Madde 30

Teklifin çerçeve 30 uncu maddesi; uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi 
amacıyla 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun geçici 9 uncu 
maddesinin beşinci fıkrasında yer alan tarihin değiştirilmesi yerine uzatma sayısının üçten yediye 
çıkarılmasını teminen değiştirilmek suretiyle çerçeve 35 inci madde olarak kabul edilmiştir.

Madde 31 ve 32

Teklifin çerçeve 31 ve 32 nci maddeleri; çerçeve 36 ve 37 nci maddeler olarak aynen kabul 
edilmiştir.

Yeni Madde

Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde kamu üniversite hastanelerinin artan finansal yükünü 
hafifletmek amacıyla söz konusu sağlık hizmet sunucularının 2020 yılında verdikleri sağlık hizmet 
bedelinin götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda aradaki farkın kamu üniversite 
hastaneleri lehine terkin edilmesini ve terkin edilen tutarın Hazine tarafından Sosyal Güvenlik 
Kurumuna aktarılmasını öngörülen bir düzenleme Teklif metnine yeni çerçeve 38 inci madde olarak 
eklenmiştir.

Yeni Madde

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız 
çalışanlardan 31/10/2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunan ve ödeme yapmayanların sigortalılık 
sürelerinin durdurulmasını ve prim borçlarının silinmesini, talep edilmesi halinde ise durdurulan 
sigortalılık sürelerinin ihya edilmesini öngören bir düzenleme Teklif metnine yeni çerçeve 39 uncu 
madde olarak eklenmiştir.

Madde 33, 34, 35 ve 36

Teklifin çerçeve 33,34, 35 ve 36 ncı maddeleri; çerçeve 40,41,42 ve 43 üncü maddeler olarak 
aynen kabul edilmiştir.
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Yeni Madde

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda Teklifin 36 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan 
hüküm nedeniyle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve kazanılmış hakların korunmasını 
öngören bir düzenleme Teklif metnine yeni çerçeve 44 üncü madde olarak eklenmiştir.

Madde 37, 38, 39, 40 ve 41

Teklifin çerçeve 37, 38, 39, 40 ve 41 inci maddeleri; çerçeve 45, 46, 47, 48 ve 49 uncu maddeler 
olarak aynen kabul edilmiştir.

Madde 42 ve 43

Teklifin yürürlüğe ve yürütmeye ilişkin 42 ve 43 üncü maddeleri, çerçeve 50 ve 51 inci maddeler 
olarak aynen kabul edilmiştir.

Ayrıca; Komisyonumuzda Teklife ihdas edilen maddeler neticesinde redaksiyon kapsamında 
Komisyon metninin adı ‘Bazı	Alacakların	Yeniden	Yapılandırılması	 ile	Bazı	Kanunlarda	Değişiklik	
Yapılması	 Hakkında	 Kanun	 Teklifi’	 şeklinde değiştirilmiş, Komisyondan alınan yetki çerçevesinde 
Teklif metni; kanun dili ve tekniği, anlatıma açıklık kazandırılması ile kanunların hazırlanmasında 
uyulan usul ve esaslar doğrultusunda gözden geçirilmiş, madde numaraları teselsül ettirilmiş, 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,

- Antalya Milletvekili İbrahim AYDIN,

- Bursa Milletvekili Ahmet KILIÇ,

- 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,

- Konya Milletvekili Mustafa KALAYCI,

- Manisa Milletvekili Uğur AYDEMİR,

- Trabzon Milletvekili Salih CORA,

- Uşak Milletvekili İsmail GÜNEŞ,

özel sözcüler olarak seçilmiştir.



‒ 33 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 239)

 Başkan Başkanvekili Sözcü

	 Lütfi	Elvan	 İsmail	Faruk	Aksu	 Abdullah	Nejat	Koçer
 Mersin İstanbul Gaziantep

   (Bu raporun özel sözcüsüdür)

 Kâtip Üye Üye

	 Şirin	Ünal	 Ekrem	Çelebi	 Bülent	Kuşoğlu
 İstanbul Ağrı Ankara

 (Bu raporun özel sözcüsüdür) (Bu raporun özel sözcüsüdür) (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

	 Durmuş	Yılmaz	 İbrahim	Aydın	 Bekir	Kuvvet	Erim
 Ankara Antalya Aydın

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsüdür) (Bu raporun özel sözcüsüdür)

 Üye Üye Üye

	 Necdet	İpekyüz	 Ahmet	Kılıç	 Nilgün	Ök
 Batman Bursa Denizli

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsüdür) (Bu raporun özel sözcüsüdür)

 Üye Üye Üye

	 Ayşe	Keşir	 İbrahim	Aydemir	 Cemal	Öztürk
 Düzce Erzurum Giresun

 (Bu raporun özel sözcüsüdür) (Bu raporun özel sözcüsüdür) (Bu raporun özel sözcüsüdür)

 Üye Üye Üye

	 Emine	Gülizar	Emecan	 Erol	Katırcıoğlu	 Yaşar	Kırkpınar
 İstanbul İstanbul İzmir

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsüdür)

 Üye Üye Üye

	 Kamil	Okyay	Sındır	 Mustafa	Baki	Ersoy	 Mustafa	Kalaycı
 İzmir Kayseri Konya

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsüdür) (Bu raporun özel sözcüsüdür)

 Üye Üye Üye

	 Abdullatif	Şener	 Uğur	Aydemir	 Süleyman	Girgin
 Konya Manisa Muğla

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsüdür) (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

	 Salih	Cora	 Erhan	Usta	 İsmail	Güneş
 Trabzon Samsun Uşak

 (Bu raporun özel sözcüsüdür) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsüdür)
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MUHALEFET ŞERHİ
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Kapsam ve tanımlar
MADDE 1- (1) Bu Kanun hükümleri;
a)	 Hazine	 ve	 Maliye	 Bakanlığına	 bağlı	

tahsil dairelerince tahsil edilen;
1)	 4/1/1961	 tarihli	 ve	 213	 sayılı	 Vergi	

Usul	Kanunu	kapsamına	giren;
(aa)	 31/8/2020	 tarihinden	 (bu	 tarih	 dâhil)	

önceki	 dönemlere,	 beyana	 dayanan	 vergilerde	
bu	tarihe	kadar	verilmesi	gereken	beyannamelere	
ilişkin	 vergi	 ve	 bunlara	 bağlı	 vergi	 cezaları,	
gecikme	faizleri,	gecikme	zamları,

(bb)	 2020	 yılına	 ilişkin	 olarak	 31/8/2020	
tarihinden	 (bu	 tarih	 dâhil)	 önce	 tahakkuk	 eden	
vergi	 ve	 bunlara	 bağlı	 vergi	 cezaları,	 gecikme	
faizleri,	gecikme	zamları,

(cc)	 31/8/2020	 tarihinden	 (bu	 tarih	 dâhil)	
önce	yapılan	tespitlere	ilişkin	olarak	vergi	aslına	
bağlı	olmayan	vergi	cezaları,

2)	 31/8/2020	 tarihinden	 (bu	 tarih	 dâhil)	
önce	verilen	idari	para	cezaları	(24/4/1930	tarihli	
ve	 1593	 sayılı	 Umumi	 Hıfzıssıhha	 Kanunu	
ve	 7/11/1996	 tarihli	 ve	 4207	 sayılı	 Tütün	
Ürünlerinin	Zararlarının	Önlenmesi	ve	Kontrolü	
Hakkında	Kanuna	göre	verilen	idari	para	cezaları	
ile	10/12/2003	tarihli	ve	5018	sayılı	Kamu	Mali	
Yönetimi	 ve	Kontrol	Kanununa	 ekli	 (III)	 sayılı	
cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici 
kurumlarca	verilen	idari	para	cezaları	hariç),

3)	 Yukarıdaki	 bentler	 dışında	 kalan	
ve	 21/7/1953	 tarihli	 ve	 6183	 sayılı	 Amme	
Alacaklarının	 Tahsil	 Usulü	 Hakkında	 Kanun	
kapsamında	 takip	 edilen	 asli	 ve	 fer’i	 amme	
alacakları	(adli	para	cezaları	hariç),

b)	 31/8/2020	 tarihinden	 (bu	 tarih	 dâhil)	
önce	 27/10/1999	 tarihli	 ve	 4458	 sayılı	 Gümrük	

PLAN	VE	BÜTÇE		KOMİSYONUNUN	
KABUL	ETTİĞİ	METİN

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN 
YAPILANDIRILMASI İLE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 
HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

GİRESUN		MİLLETVEKİLİ	CEMAL	ÖZTÜRK	
VE	AYDIN	MİLLETVEKİLİ	BEKİR	KUVVET	
ERİM	İLE	46	MİLLETVEKİLİNİN	TEKLİFİ

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE 
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
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Kanunu	 ve	 ilgili	 diğer	 kanunlar	 kapsamında	
gümrük	 yükümlülüğü	 doğan	 ve	 Ticaret	
Bakanlığına	 bağlı	 tahsil	 daireleri	 tarafından	
6183	sayılı	Kanun	hükümlerine	göre	takip	edilen	
gümrük	 vergileri,	 idari	 para	 cezaları,	 faizler,	
gecikme	faizleri,	gecikme	zammı	alacakları,

c)	 Sosyal	 Güvenlik	 Kurumuna	 bağlı	
tahsil	 daireleri	 tarafından	 6183	 sayılı	 Kanun	
kapsamında	 takip	edilen	ve	bu	Kanunun	yayımı	
tarihine	 veya	 bu	 Kanunun	 ilgili	 hükümlerinde	
belirtilen	sürelerin	 sonuna	kadar	 tahakkuk	ettiği	
hâlde	ödenmemiş	olan;

1)	 31/5/2006	tarihli	ve	5510	sayılı	Sosyal	
Sigortalar	ve	Genel	Sağlık	Sigortası	Kanununun	
4	üncü	maddesinin	birinci	fıkrasının	(a),	(b)	ve	(c)	
bentleri	 kapsamındaki	 sigortalılık	 statülerinden	
kaynaklanan,	 2020	 yılı	 Ağustos	 ayı	 ve	 önceki	
aylara	 ilişkin	 sigorta	 primi,	 emeklilik	 keseneği	
ve	kurum	karşılığı,	işsizlik	sigortası	primi,	sosyal	
güvenlik	destek	primi	 ile	bunlara	bağlı	gecikme	
cezası	ve	gecikme	zammı	alacakları,

2)	 2020	yılı	Ağustos	ayı	ve	önceki	aylara	
ilişkin	 isteğe	 bağlı	 sigorta	 primleri	 ve	 topluluk	
sigortası	 primi	 ile	 bunlara	 bağlı	 gecikme	 cezası	
ve	gecikme	zammı	alacakları,

3)	 31/8/2020	tarihine	kadar	(bu	tarih	dâhil)	
bitirilmiş	olan	özel	 nitelikteki	 inşaatlar	 ile	 ihale	
konusu	 işlere	 ilişkin	 yapılan	 ön	 değerlendirme,	
araştırma	 veya	 tespit	 sonucunda	 bulunan	 eksik	
işçilik	 tutarı	 üzerinden	hesaplanan	 sigorta	primi	
ile	 bunlara	 bağlı	 gecikme	 cezası	 ve	 gecikme	
zammı	alacakları,

4)	 31/8/2020	 tarihine	 kadar	 (bu	 tarih	
dâhil)	 yapılan	 tespitlere	 ilişkin	 olup	 ilgili	
kanunları	uyarınca	uygulanan	idari	para	cezaları	
ile	 bunlara	 bağlı	 gecikme	 cezası	 ve	 gecikme	
zammı	alacakları,

5)	 İlgili	 kanunları	 gereğince	 takip	 edilen	
2020	 yılı	 Ağustos	 ayı	 ve	 önceki	 aylara	 ilişkin	
damga	vergisi,	özel	işlem	vergisi	ve	eğitime	katkı	
payı	ile	bunlara	bağlı	gecikme	zammı	alacakları,
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ç)	 İl	 özel	 idarelerinin,	 6183	 sayılı	 Kanun	
kapsamında	 takip	 edilen	 ve	 vadesi	 31/8/2020	
tarihinden	 (bu	 tarih	 dâhil)	 önce	 olduğu	 hâlde	
bu	Kanunun	 yayımı	 tarihi	 itibarıyla	 ödenmemiş	
bulunan	asli	ve	fer’i	amme	alacakları,

d) Belediyelerin;
1)	 213	 sayılı	 Kanun	 kapsamına	 giren	

ve	 31/8/2020	 tarihinden	 (bu	 tarih	 dâhil)	 önceki	
dönemlere,	beyana	dayanan	vergilerde	bu	 tarihe	
kadar	 verilmesi	 gereken	 beyannamelere	 ilişkin	
vergi	 ve	 bunlara	 bağlı	 vergi	 cezaları,	 gecikme	
faizleri,	 gecikme	 zamları,	 2020	 yılına	 ilişkin	
olarak	 31/8/2020	 tarihinden	 (bu	 tarih	 dâhil)	
önce	 tahakkuk	 eden	 vergi	 (2020	 yılına	 ilişkin	
tahakkuk	eden	emlak	vergisi	 ile	 iş	yeri	ve	diğer	
şekillerde	 kullanılan	 binalara	 ait	 çevre	 temizlik	
vergisinin	ikinci	taksitleri	hariç)	ve	bunlara	bağlı	
vergi	cezaları,	gecikme	faizleri,	gecikme	zamları,	
bunların	 dışında	 kalan	 ve	 6183	 sayılı	 Kanun	
kapsamında	 takip	 edilen	 ve	 vadesi	 31/8/2020	
tarihinden	 (bu	 tarih	 dâhil)	 önce	 olduğu	 hâlde	
bu	Kanunun	 yayımı	 tarihi	 itibarıyla	 ödenmemiş	
bulunan	asli	ve	fer’i	amme	alacakları,

2)	 26/5/1981	 tarihli	 ve	 2464	 sayılı	
Belediye	Gelirleri	Kanununun	97	nci	maddesine	
göre	 tahsili	 gereken	 ve	 vadesi	 31/8/2020	
tarihinden	 (bu	 tarih	 dâhil)	 önce	 olduğu	 hâlde	
bu	Kanunun	 yayımı	 tarihi	 itibarıyla	 ödenmemiş	
bulunan	 ücret	 alacakları	 ile	 bunlara	 bağlı	 fer’i	
alacakları,

3)	 3/7/2005	 tarihli	 ve	 5393	 sayılı	
Belediye	 Kanunu	 kapsamındaki	 belediyelerin	
su	 abonelerinden	 olan	 ve	 vadesi	 31/8/2020	
tarihinden	 (bu	 tarih	 dâhil)	 önce	 olduğu	 hâlde	
bu	Kanunun	 yayımı	 tarihi	 itibarıyla	 ödenmemiş	
bulunan	su,	atık	su	ve	katı	atık	ücreti	alacakları	
ile	bunlara	bağlı	fer’i	(sözleşmelerde	düzenlenen	
her	türlü	ceza	ve	zamlar	dâhil)	alacakları,

4)	 Büyükşehir	 belediyelerinin,	 9/8/1983	
tarihli	 ve	 2872	 sayılı	Çevre	Kanununun	 11	 inci	
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maddesine	 göre	 vadesi	 31/8/2020	 tarihinden 
(bu	 tarih	 dâhil)	 önce	 olduğu	 hâlde	 bu	Kanunun	
yayımı	 tarihi	 itibarıyla	 ödenmemiş	 bulunan	
katı	 atık	 ücreti	 alacakları	 ile	 bunlara	 bağlı	 fer’i	
(sözleşmelerde	 düzenlenen	 her	 türlü	 ceza	 ve	
zamlar	dâhil)	alacakları,

e)	 20/11/1981	 tarihli	 ve	 2560	 sayılı	
İstanbul	 Su	 ve	 Kanalizasyon	 İdaresi	 Genel	
Müdürlüğü	 Kuruluş	 ve	 Görevleri	 Hakkında	
Kanun	kapsamındaki	büyükşehir	belediyeleri	 su	
ve	 kanalizasyon	 idarelerinin,	 vadesi	 31/8/2020	
tarihinden	 (bu	 tarih	 dâhil)	 önce	 olduğu	 hâlde	
bu	Kanunun	 yayımı	 tarihi	 itibarıyla	 ödenmemiş	
bulunan	 su	 ve	 atık	 su	 bedeli	 alacakları	 ile	 bu	
alacaklara	 bağlı	 faiz,	 gecikme	 faizi	 ve	 gecikme	
zammı	gibi	 fer’i	 (sözleşmelerde	düzenlenen	her	
türlü	ceza	ve	zamlar	dâhil)	alacakları,

f)	 Yatırım	 İzleme	 ve	 Koordinasyon	
Başkanlıklarının	 (YİKOB)	 vadesi	 31/8/2020	
tarihinden	 (bu	 tarih	 dâhil)	 önce	 olduğu	 hâlde	
bu	Kanunun	 yayımı	 tarihi	 itibarıyla	 ödenmemiş	
bulunan	ve	6183	sayılı	Kanun	kapsamında	takip	
edilen	asli	ve	fer’i	amme	alacakları,

hakkında	uygulanır.
(2)	Bu	Kanunun	uygulanmasında;
a)	 Vergi:	 213	 sayılı	 Kanun	 kapsamına	

giren	vergi,	resim	ve	harçları,
b)	 Gümrük	 vergileri:	 İlgili	 mevzuat	

uyarınca	eşyanın	ithali	veya	ihracında	uygulanan	
ve	 Ticaret	 Bakanlığına	 bağlı	 tahsil	 daireleri	
tarafından	takip	ve	tahsil	edilen	gümrük	vergisi,	
diğer	vergiler,	eş	etkili	vergiler	ve	mali	yüklerin	
tümünü, 

c)	 Beyanname:	 Vergi	 tarhına	 esas	 olan	
beyanname	ve	bildirimleri,	

ç)	Yİ-ÜFE	 aylık	 değişim	 oranları:	 Türkiye	
İstatistik	 Kurumunun	 her	 ay	 için	 belirlediği	
31/12/2004	 tarihine	 kadar	 toptan	 eşya	 fiyatları	
endeksi	 (TEFE)	 aylık	 değişim	 oranlarını,	
1/1/2005	 tarihinden	 itibaren	 üretici	 fiyatları	
endeksi	(ÜFE)	aylık	değişim	oranlarını,	1/1/2014	
tarihinden	 itibaren	 yurt	 içi	 üretici	 fiyat	 endeksi	
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(Yİ-ÜFE)	 aylık	 değişim	 oranlarını,	 1/11/2016	
tarihinden	 itibaren	 aylık	 %0,35	 oranını	 (bu	
Kanunun	yayımlandığı	ay	dâhil),	

ifade	eder.
(3)	 Bu	 Kanun,	 yukarıdaki	 fıkralar	

kapsamına	 giren	 kesinleşmiş	 alacaklar	 ve	 bazı	
alacakların	 yapılandırılmasına	 ilişkin	 hükümler	
ile	bazı	kanunlarda	değişiklik	yapılmasına	ilişkin	
hükümleri	kapsar.

Kesinleşmiş alacakların yapılandırılması
MADDE 2- (1) Hazine ve Maliye 

Bakanlığına,	 il	 özel	 idarelerine	 ve	 belediyelere	
bağlı	 tahsil	 daireleri	 tarafından	 takip	 edilen	
alacaklardan	bu	Kanunun	yayımı	tarihi	itibarıyla	
(bu	tarih	dâhil);

a)	 Vadesi	geldiği	hâlde	ödenmemiş	ya	da	
ödeme	süresi	henüz	geçmemiş	bulunan	vergilerin	
ödenmemiş	 kısmının	 tamamı	 ile	 bunlara	 bağlı	
gecikme	faizi	ve	gecikme	zammı	gibi	fer’i	amme	
alacakları	 yerine	 bu	 Kanunun	 yayımı	 tarihine	
kadar	Yİ-ÜFE	aylık	değişim	oranları	esas	alınarak	
hesaplanacak	 tutarın;	 ödenmemiş	 alacağın	
sadece	fer’i	alacaktan	ibaret	olması	hâlinde	fer’i	
alacak	 yerine	 Yİ-ÜFE	 aylık	 değişim	 oranları	
esas	 alınarak	 hesaplanacak	 tutarın,	 bu	Kanunda	
belirtilen	 süre	 ve	 şekilde	 tamamen	 ödenmesi	
şartıyla	vergilere	bağlı	gecikme	faizi	ve	gecikme	
zammı	 gibi	 fer’i	 amme	 alacakları	 ile	 aslı	 bu	
Kanunun	yayımı	tarihinden	önce	ödenmiş	olanlar	
dâhil	olmak	üzere	asla	bağlı	olarak	kesilen	vergi	
cezaları	ve	bu	cezalara	bağlı	gecikme	zamlarının	
tamamının,

b)	 Vadesi	 geldiği	 hâlde	 ödenmemiş	 ya	
da	 ödeme	 süresi	 henüz	 geçmemiş	 bulunan	 ve	
bir	 vergi	 aslına	 bağlı	 olmaksızın	 kesilmiş	 vergi	
cezaları	 ile	 iştirak	 nedeniyle	 kesilmiş	 vergi	
cezalarının	%50’si	ve	bu	 tutara	gecikme	zammı	
yerine,	 bu	 Kanunun	 yayımı	 tarihine	 kadar	
Yİ-ÜFE	 aylık	 değişim	 oranları	 esas	 alınarak	
hesaplanacak	 tutarın;	 ödenmemiş	 alacağın	
sadece	gecikme	zammından	ibaret	olması	hâlinde	
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gecikme	 zammı	 yerine	 Yİ-ÜFE	 aylık	 değişim	
oranları	 esas	 alınarak	 hesaplanacak	 tutarın,	 bu	
Kanunda	 belirtilen	 süre	 ve	 şekilde	 tamamen	
ödenmesi	 şartıyla	 cezaların	 kalan	%50’sinin	 ve	
bu	cezalara	bağlı	gecikme	zamlarının	tamamının,

c)	 Vadesi	 geldiği	 hâlde	 ödenmemiş	 ya	
da	 ödeme	 süresi	 henüz	 geçmemiş	 bulunan	 ve	
bu	Kanunun	1	inci	maddesinin	birinci	fıkrasının	
(a)	 bendinin	 (2)	 numaralı	 alt	 bendi	 kapsamında	
olan	 idari	 para	 cezalarının	 tamamı	 ile	 bunlara	
bağlı	 faiz,	 gecikme	 faizi,	 gecikme	 zammı	 gibi	
fer’i	amme	alacakları	yerine,	bu	Kanunun	yayımı	
tarihine	 kadar	 Yİ-ÜFE	 aylık	 değişim	 oranları	
esas	 alınarak	 hesaplanacak	 tutarın;	 ödenmemiş	
alacağın	 sadece	 fer’i	 alacaktan	 ibaret	 olması	
hâlinde	fer’i	alacak	yerine	Yİ-ÜFE	aylık	değişim	
oranları	 esas	 alınarak	 hesaplanacak	 tutarın,	 bu	
Kanunda	 belirtilen	 süre	 ve	 şekilde	 tamamen	
ödenmesi	 şartıyla	 cezaya	 bağlı	 fer’ilerin	
tamamının,

ç)	 Vadesi	 geldiği	 hâlde	 ödenmemiş	 ya	
da	 ödeme	 süresi	 henüz	 geçmemiş	 bulunan	 ve	
yukarıdaki	 bentlerin	 dışında	 kalan	 asli	 amme	
alacaklarının	ödenmemiş	kısmının	tamamı	ile	bu	
alacaklara	 bağlı	 faiz,	 cezai	 faiz,	 gecikme	 faizi,	
gecikme	zammı	gibi	fer’i	amme	alacakları	yerine	
bu	Kanunun	yayımı	tarihine	kadar	Yİ-ÜFE	aylık	
değişim	 oranları	 esas	 alınarak	 hesaplanacak	
tutarın;	 ödenmemiş	 alacağın	 sadece	 fer’i	
alacaktan	ibaret	olması	hâlinde	fer’i	alacak	yerine	
Yİ-ÜFE	 aylık	 değişim	 oranları	 esas	 alınarak	
hesaplanacak	tutarın,	bu	Kanunda	belirtilen	süre	
ve	şekilde	tamamen	ödenmesi	şartıyla	uygulanan	
faiz,	 cezai	 faiz,	 gecikme	 faizi,	 gecikme	 zammı	
gibi	fer’i	amme	alacaklarının	tamamının,

d)	 20/2/2008	 tarihli	 ve	 5736	 sayılı	 Bazı	
Kamu	Alacaklarının	 Uzlaşma	 Usulü	 ile	 Tahsili	
Hakkında	 Kanunun	 1	 inci	 ve	 2	 nci	 maddeleri	
gereğince	ödenmesi	gerektiği	hâlde	bu	Kanunun	
yayımı	tarihine	kadar	ödenmemiş	olan	tutarların	
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bu	 madde	 kapsamında	 ödenmesi	 hâlinde	 5736	
sayılı	 Kanun	 gereğince	 hesaplanan	 binde	 iki	
oranındaki	faiz	alacaklarının	tamamının,

tahsilinden	vazgeçilir.
(2)	 Ticaret	 Bakanlığına	 bağlı	 tahsil	

daireleri	 tarafından	 takip	edilen	alacaklardan	bu	
Kanunun	yayımı	tarihi	itibarıyla	(bu	tarih	dâhil);

a)	 Vadesi	geldiği	hâlde	ödenmemiş	ya	da	
ödeme	 süresi	 henüz	 geçmemiş	 bulunan	 gümrük	
vergilerinin	 ödenmemiş	 kısmının	 tamamı	 ile	
bunlara	bağlı	faiz,	gecikme	faizi,	gecikme	zammı	
gibi	 fer’i	 amme	 alacakları	 yerine	 bu	 Kanunun	
yayımı	 tarihine	 kadar	 Yİ-ÜFE	 aylık	 değişim	
oranları	 esas	 alınarak	 hesaplanacak	 tutarın;	
ödenmemiş	alacağın	sadece	fer’i	alacaktan	ibaret	
olması	hâlinde	fer’i	alacak	yerine	Yİ-ÜFE	aylık	
değişim	 oranları	 esas	 alınarak	 hesaplanacak	
tutarın,	 bu	 Kanunda	 belirtilen	 süre	 ve	 şekilde	
tamamen	 ödenmesi	 şartıyla	 gümrük	 vergilerine	
bağlı	 faiz,	 gecikme	 faizi,	 gecikme	 zammı	 gibi	
fer’i	 amme	 alacakları	 ve	 aslı	 bu	 Kanunun	
yayımı	 tarihinden	 önce	 ödenmiş	 olanlar	 dâhil	
olmak	üzere	 asla	bağlı	olarak	kesilen	 idari	para	
cezalarının	tamamının,

b)	 Vadesi	geldiği	hâlde	ödenmemiş	ya	da	
ödeme	süresi	henüz	geçmemiş	bulunan	ve	4458	
sayılı	Kanun	ve	ilgili	diğer	kanunlar	kapsamında	
gümrük	 yükümlülüğü	 nedeniyle	 gümrük	
vergileri	 asıllarına	 bağlı	 olmaksızın	 kesilmiş	
idari	 para	 cezaları	 ile	 30/3/2005	 tarihli	 ve	 5326	
sayılı	 Kabahatler	 Kanununun	 iştirak	 hükümleri	
nedeniyle	 kesilmiş	 idari	 para	 cezalarının	
%50’sinin,	bu	Kanunda	belirtilen	süre	ve	şekilde	
tamamen	 ödenmesi	 şartıyla	 cezaların	 kalan	
%50’sinin,

c)	 Eşyanın	 gümrüklenmiş	 değerine	 bağlı	
olarak	 kesilmiş	 idari	 para	 cezalarının	%30’u	 ve	
varsa	gümrük	vergileri	aslının	tamamı	ile	bunlara	
bağlı	 faiz,	 gecikme	 faizi,	 gecikme	 zammı	 gibi	
fer’i	amme	alacakları	yerine	bu	Kanunun	yayımı	
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tarihine	 kadar	 Yİ-ÜFE	 aylık	 değişim	 oranları	
esas	 alınarak	 hesaplanacak	 tutarın	 bu	 Kanunda	
belirtilen	 süre	 ve	 şekilde	 tamamen	 ödenmesi	
şartıyla	cezaların	kalan	%70’i	ile	alacak	asıllarına	
bağlı	 faiz,	 gecikme	 faizi,	 gecikme	 zammı	 gibi	
fer’i	amme	alacaklarının	tamamının,

tahsilinden	vazgeçilir.
(3)	 a)	İhtirazi	kayıtla	verilen	beyannameler	

üzerine	tahakkuk	etmiş	olan	vergiler	hakkında	bu	
maddenin	birinci	ve	 ikinci	 fıkralarının	(a)	bendi	
hükmü	uygulanır.

b)	 Bu	 Kanun	 kapsamına	 giren	 dönemlere	
ilişkin	olup	bu	Kanunun	yayımı	 tarihi	 itibarıyla	
213	 sayılı	 Kanunun	 15	 inci	 maddesine	 göre	
mücbir	 sebep	 hâli	 ilan	 edilmesi	 nedeniyle	
beyanname	 verme	 ve	 ödeme	 süresi	 ertelenen	
vergilerden,	 ödeme	 süresinin	 son	 günü	 2020	
yılının	 Ekim,	 Kasım	 veya	Aralık	 ayına	 tekabül	
edecek	şekilde	belirlenenler	hakkında	bu	Kanun	
hükümleri	uygulanmaz.

(4)	 Bu	 Kanun	 kapsamında	 ödenecek	
olan	motorlu	 taşıtlar	vergisi	ve	bu	vergiye	bağlı	
gecikme	 faizi	 ve	 gecikme	 zammı	 yerine	 bu	
Kanunun	 yayımı	 tarihine	 kadar	 Yİ-ÜFE	 aylık	
değişim	 oranları	 esas	 alınarak	 hesaplanacak	
tutarın	 ait	 olduğu	 taşıt	 için,	 bu	 Kanun	
hükümlerinin	 ihlal	 edilmemiş	 olması	 koşuluyla,	
bu	Kanunda	belirtilen	ödeme	süresi	sonuna	kadar	
18/2/1963	 tarihli	 ve	 197	 sayılı	Motorlu	Taşıtlar	
Vergisi	 Kanununun	 13	 üncü	 maddesinin	 (d)	
fıkrası	hükmü	uygulanmaz.

(5)	 Tütün	 mamulleri,	 makaron,	 yaprak	
sigara	 kâğıdı	 ve	 alkollü	 içkilerin	 üreticileri	 ve	
ithalatçılarının,	213	sayılı	Kanunun	mükerrer	257	
nci	maddesinin	(6)	numaralı	bendinin	Hazine	ve	
Maliye	 Bakanlığına	 verdiği	 yetki	 kapsamında	
kullanılma	 zorunluluğu	 getirilen	 özel	 etiket	 ve	
işaretleri	 kullanmalarına	 izin	 verilebilmesi	 için	
bu	 Kanun	 kapsamında	 yapılandırılan	 ve	 vadesi	
1/3/2016	 tarihinden	sonra	gelen	6/6/2002	 tarihli	
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ve	 4760	 sayılı	 Özel	Tüketim	Vergisi	 Kanununa	
ekli	 (III)	 sayılı	 listenin	 (A)	ve	 (B)	 cetvellerinde	
yer	alan	ürünlere	ilişkin	özel	tüketim	vergisi	ve	bu	
vergiye	 ait	 beyannameden	doğan	damga	vergisi	
ile	 bu	 vergilere	 bağlı	 gecikme	 faizi	 ve	 gecikme	
zammı	yerine	bu	Kanunun	yayımı	tarihine	kadar	
Yİ-ÜFE	 aylık	 değişim	 oranları	 esas	 alınarak	
hesaplanacak	tutarın	tamamının	ödenmesi	şarttır.

(6)	 Bu	 Kanunun	 kapsadığı	 dönemlere	
ilişkin	olup	bu	Kanunun	yayımı	 tarihi	 itibarıyla	
yargı	 kararı	 ile	 kesinleştiği	 hâlde	 mükellefe	
ödemeye	yönelik	tebligatın	yapılmadığı	alacaklar	
için	 mükelleflerce	 bu	 Kanunda	 öngörülen	 süre	
ve	 şekilde	 başvuruda	 bulunulması	 koşuluyla	 bu	
alacaklar	da	bu	madde	kapsamında	yapılandırılır.	
Bu	hüküm	kapsamına	giren	alacaklar	için	ayrıca	
tebligat	yapılmaz	ve	alacakların	vade	tarihi	olarak	
Kanunun	yayımı	tarihi	kabul	edilir.	Bu	kapsamda	
yapılandırılan	 tutarların	 bu	 Kanunda	 öngörülen	
süre	 ve	 şekilde	 ödenmemesi	 hâlinde	 de	 vade	
tarihinde	değişiklik	yapılmaz.

(7)	 2464	sayılı	Kanunun	97	nci	maddesine	
göre	 tahsili	 gereken	 ücretler	 ile	 su,	 atık	 su	 ve	
katı	 atık	 ücreti	 alacaklarından	 vadesi	 31/8/2020	
tarihinden	 (bu	 tarih	 dâhil)	 önce	 olduğu	 hâlde	
bu	Kanunun	 yayımı	 tarihi	 itibarıyla	 ödenmemiş	
olanlar	 ile	 bunlara	 bağlı	 fer’iler	 (sözleşmelerde	
düzenlenen	her	 türlü	 zamlar	 dâhil)	 hakkında	bu	
maddenin	birinci	fıkrasının	(ç)	bendi	hükümlerine	
göre	 yapılacak	 hesaplamalar	 sonucu	 belirlenen	
tutarların	 aynı	 fıkra	 hükümleri	 çerçevesinde	
ödenmesi	 hâlinde	 bu	 alacaklara	 bağlı	 cezaların	
ve	fer’ilerin	(sözleşmelerde	düzenlenen	her	türlü	
ceza	ve	zamlar	dâhil)	tahsilinden	vazgeçilir.

(8)	 Büyükşehir	 belediyelerinin,	 2872	
sayılı	 Kanunun	 11	 inci	 maddesine	 göre	 vadesi	
31/8/2020	 tarihinden	 (bu	 tarih	 dâhil)	 önce	
olduğu	hâlde	bu	Kanunun	yayımı	tarihi	itibarıyla	
ödenmemiş	 bulunan	 katı	 atık	 ücreti	 alacak	
asıllarının	tamamı	ile	bunlara	bağlı	faiz,	gecikme	
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faizi,	gecikme	zammı	gibi	fer’iler	(sözleşmelerde	
düzenlenen	her	 türlü	 zamlar	 dâhil)	 hakkında	bu	
maddenin	birinci	fıkrasının	(ç)	bendi	hükümlerine	
göre	 yapılacak	 hesaplamalar	 sonucu	 belirlenen	
tutarların	 aynı	 fıkra	 hükümleri	 çerçevesinde	
ödenmesi	 hâlinde	 bu	 alacaklara	 bağlı	 cezaların	
ve	gecikme	faizi,	gecikme	zammı	gibi	fer’ilerin	
(sözleşmelerde	 düzenlenen	 her	 türlü	 ceza	 ve	
zamlar	dâhil)	tahsilinden	vazgeçilir.

(9)	 2560	 sayılı	 Kanun	 kapsamında	
büyükşehir	 belediyeleri	 su	 ve	 kanalizasyon	
idarelerinin,	vadesi	31/8/2020	tarihinden	(bu	tarih	
dâhil)	 önce	 olduğu	 hâlde	 bu	 Kanunun	 yayımı	
tarihi	itibarıyla	ödenmemiş	bulunan;	su	ve	atık	su	
bedeli	alacak	asıllarının	tamamı	ile	bunlara	bağlı	
faiz,	gecikme	faizi,	gecikme	zammı	gibi	fer’iler	
(sözleşmelerde	 düzenlenen	 her	 türlü	 zamlar	
dâhil)	hakkında	bu	maddenin	birinci	fıkrasının	(ç)	
bendi	 hükümlerine	 göre	 yapılacak	 hesaplamalar	
sonucu	belirlenen	tutarların	aynı	fıkra	hükümleri	
çerçevesinde	 ödenmesi	 hâlinde	 bu	 alacaklara	
bağlı	cezaların	ve	gecikme	faizi,	gecikme	zammı	
gibi	 fer’ilerin	 (sözleşmelerde	 düzenlenen	 her	
türlü	ceza	ve	zamlar	dâhil)	tahsilinden	vazgeçilir.

(10)	 YİKOB’ların,	 vadesi	 31/8/2020	
tarihinden	 (bu	 tarih	 dâhil)	 önce	 olduğu	 hâlde	
bu	Kanunun	 yayımı	 tarihi	 itibarıyla	 ödenmemiş	
bulunan	ve	6183	sayılı	Kanun	kapsamında	takip	
edilen	alacak	asılları	ile	buna	bağlı	fer’i	alacakları	
hakkında	 bu	 maddenin	 birinci	 fıkrasının	 (ç)	
bendi	 hükümlerine	 göre	 yapılacak	 hesaplamalar	
sonucu	belirlenen	tutarların	aynı	fıkra	hükümleri	
çerçevesinde	 ödenmesi	 hâlinde	 bu	 alacaklara	
bağlı	fer’i	alacakların	tahsilinden	vazgeçilir.

(11)	 Sosyal	Güvenlik	Kurumuna	bağlı	tahsil	
daireleri	 tarafından	 takip	 edilen	 alacaklardan	
2020	yılı	Ağustos	ayı	ve	önceki	aylara	ilişkin	olup	
bu	 Kanunun	 yayımı	 tarihinden	 önce	 tahakkuk	
ettiği	 hâlde	 bu	Kanunun	 yayımı	 tarihi	 itibarıyla	
ödenmemiş	olan;
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a)	 5510	 sayılı	 Kanunun	 4	 üncü	
maddesinin	 birinci	 fıkrasının	 (a),	 (b)	 ve	 (c)	
bentleri	 kapsamındaki	 sigortalılık	 statülerinden	
kaynaklanan;	 sigorta	 primi,	 emeklilik	 keseneği	
ve	kurum	karşılığı,	işsizlik	sigortası	primi,	sosyal	
güvenlik	destek	primi,

b)	 Bu	Kanuna	göre	yapılan	başvuru	tarihi	
itibarıyla	ilgili	mevzuatına	göre	ödenmesi	imkânı	
ortadan	kalkmamış	 isteğe	bağlı	 sigorta	primi	ve	
topluluk	sigortası	primi,

c)	 Sosyal	 Güvenlik	 Kurumu	 tarafından	
ilgili	 kanunları	 gereğince	 takip	 edilen	 damga	
vergisi,	özel	işlem	vergisi	ve	eğitime	katkı	payı,

asılları	 ile	 bu	 alacaklara	 ödeme	 sürelerinin	
bittiği	 tarihlerden	 bu	 Kanunun	 yayımı	 tarihine	
kadar	 geçen	 süre	 için	 Yİ-ÜFE	 aylık	 değişim	
oranları	 esas	 alınarak	 hesaplanacak	 tutarın,	 bu	
Kanunda	 belirtilen	 süre	 ve	 şekilde	 ödenmesi	
hâlinde,	 bu	 alacaklara	 uygulanan	 gecikme	
cezası	 ve	 gecikme	 zammı	 gibi	 fer’i	 alacakların	
tamamının	tahsilinden	vazgeçilir.

(12)	 31/8/2020	 tarihine	 kadar	 (bu	 tarih	
dâhil)	 bitirilmiş	 özel	 nitelikteki	 inşaatlar	 ile	
ihale	 konusu	 işlere	 ilişkin	 olup	 bu	 Kanunun	
yayımı	tarihinden	önce	Kurumca	resen	tahakkuk	
ettirilerek	 işverene	 tebliğ	 edildiği	 hâlde	 bu	
Kanunun	 yayımı	 tarihi	 itibarıyla	 ödenmemiş	
olan;	 özel	 nitelikteki	 inşaatlar	 ile	 ihale	 konusu	
işlere	ilişkin	yapılan	ön	değerlendirme,	araştırma	
veya	 tespitler	 sonucunda	 bulunan	 eksik	 işçilik	
tutarı	üzerinden	hesaplanan	sigorta	primi	asılları	
ile	 bu	 alacaklara	 gecikme	 cezası	 ve	 gecikme	
zammı	 hesaplanan	 sürenin	 başlangıç	 tarihinden	
bu	 Kanunun	 yayımı	 tarihine	 kadar	 geçen	 süre	
için	Yİ-ÜFE	aylık	değişim	oranları	esas	alınarak	
hesaplanacak	 tutarın,	 bu	 Kanunda	 belirtilen	
süre	ve	 şekilde	ödenmesi	hâlinde,	bu	alacaklara	
uygulanan	 gecikme	 cezası	 ve	 gecikme	 zammı	
gibi	 fer’i	 alacakların	 tamamının	 tahsilinden	
vazgeçilir.
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(13) 31/8/2020	 tarihinden	 önce	 (bu	 tarih	
dâhil)	yapılan	tespitlere	ilişkin	olup	bu	Kanunun	
yayımı	 tarihinden	 önce	 kesinleştiği	 hâlde	 bu	
Kanunun	 yayımı	 tarihi	 itibarıyla	 ödenmemiş	
olan	 ve	Kurumca	 takip	 edilen	 idari	 para	 cezası	
asıllarının	%50’si	ile	bu	tutara	ödeme	sürelerinin	
bittiği	 tarihlerden	 bu	 Kanunun	 yayımı	 tarihine	
kadar	 geçen	 süre	 için	 Yİ-ÜFE	 aylık	 değişim	
oranları	 esas	 alınarak	 hesaplanacak	 tutarın,	 bu	
Kanunda	 belirtilen	 süre	 ve	 şekilde	 ödenmesi	
hâlinde,	idari	para	cezası	asıllarının	kalan	%50’si	
ile	idari	para	cezasına	uygulanan	gecikme	cezası	
ve	 gecikme	 zammı	 gibi	 fer’i	 alacaklarının	
tamamının	tahsilinden	vazgeçilir.

(14)	 Sosyal	 Güvenlik	 Kurumuna	 bağlı	
tahsil	 daireleri	 tarafından	 takip	 edilen	 ve	 bu	
Kanun	 kapsamına	 giren	 alacakların;	 asıllarının	
bu	 Kanunun	 yayımı	 tarihinden	 önce	 ödenmiş	
olmasına	rağmen,	fer’ilerinin	bu	Kanunun	yayımı	
tarihi	 itibarıyla	 ödenmemiş	 olduğu	 durumlarda,	
aslı	ödenmiş	fer’i	alacağın	%40’ının	bu	Kanunda	
belirtilen	süre	ve	şekilde	ödenmesi	hâlinde,	kalan	
%60’ının	tahsilinden	vazgeçilir.

(15)	 5510	 sayılı	 Kanunun	 4	 üncü	
maddesinin	 birinci	 fıkrasının	 (b)	 bendi	
kapsamındaki	 sigortalılar	 ile	 ek	 5	 inci	 ve	 ek	 6	
ncı	maddeleri	kapsamında	sigortalı	olanların,	bu	
madde	kapsamındaki	borçlarını	yapılandırmaları	
hâlinde,	 yapılandırılan	 borç	 haricinde	 altmış	
günden	 fazla	 prim	 ve	 prime	 ilişkin	 borçlarının	
bulunmaması	 veya	 altmış	 günden	 fazla	 prim	ve	
prime	 ilişkin	 borçları	 bulunmakla	 birlikte	 bu	
borçlarını	 ilgili	 kanunlara	 göre	 taksitlendirmiş	
veya	yapılandırmış	olup	ödeme	yükümlülüklerini	
de	yerine	getiriyor	olmaları	ve	bu	maddeye	göre	
yapılandırılan	borçlarının	 ilk	 taksitini	ödemeleri	
kaydıyla	genel	sağlık	sigortasından	yararlanmaya	
başlatılır.

(16)	 5510	sayılı	Kanunun	60	ıncı	maddesinin	
birinci	 fıkrasının	 (g)	 bendi	 kapsamında	 genel	
sağlık	 sigortası	 tescili	 yapılmış	 olup	 da	 gelir	
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testine	 hiç	 başvurmayanlardan	 bu	 Kanunun	
yayımı	tarihinden	31/3/2021	tarihine	kadar	gelir	
testine	 başvuran	 kişilerin	 genel	 sağlık	 sigortası	
primleri,	 gelir	 testi	 sonucuna	 göre	 ilk	 tescil	
başlangıç	tarihinden	itibaren	tahakkuk	ettirilir.

(17)	 2020	yılı	Ağustos	ayı	ve	önceki	aylara	
ilişkin	 olup	 bu	 Kanunun	 yayımı	 tarihinden	
önce	 5510	 sayılı	 Kanunun	 60	 ıncı	 maddesinin	
birinci	fıkrasının	(g)	bendi	kapsamında	tahakkuk	
ettiği	 hâlde	 ödenmemiş	 olan	 prim	 borçlarının	
30/4/2021	 tarihine	 kadar	 ödenmesi	 hâlinde	
gecikme	 cezası	 ve	 gecikme	 zammı	 gibi	 fer’i	
alacakların	 tamamının	 tahsilinden	 vazgeçilir.	
Bu	Kanunun	yayımı	tarihinden	önce	5510	sayılı	
Kanunun	 60	 ıncı	 maddesinin	 birinci	 fıkrasının	
(g)	 bendi	 kapsamındaki	 sigortalılık	 statüsünden	
kaynaklanan	 prim	 borcu	 bulunanlar	 anılan	
Kanunun	 67	 nci	 maddesinde	 belirtilen	 şartları	
taşımaları	hâlinde,	bu	Kanunun	yayımı	tarihinden	
önceki	 döneme	 ait	 prim	 borçları	 dikkate	
alınmaksızın	Kanunun	yayımı	tarihinden	itibaren	
30/4/2021	 tarihine	 kadar	 sağlık	 hizmetlerinden	
ve	 diğer	 haklardan	 yararlandırılır.	 Bu	 Kanunun	
yayımı	 tarihine	 kadar	 ödenmiş	 olan	 5510	 sayılı	
Kanunun	 60	 ıncı	 maddesinin	 birinci	 fıkrasının	
(g)	 bendi	 kapsamındaki	 genel	 sağlık	 sigortası	
primleri	 ile	 gecikme	 cezası	 ve	 gecikme	 zammı	
tutarları	iade	ve	mahsup	edilmez.

(18)	 Köy	 ve	 mahalle	 muhtarları,	 kendi	
adına	ve	hesabına	bağımsız	çalışanlar	ile	tarımda	
kendi	adına	ve	hesabına	bağımsız	çalışanlardan,	
5510	 sayılı	 Kanuna,	 2/9/1971	 tarihli	 ve	 1479	
sayılı	 Esnaf	 ve	 Sanatkârlar	 ve	 Diğer	 Bağımsız	
Çalışanlar	Sosyal	Sigortalar	Kurumu	Kanununun	
mülga	hükümlerine	ve	mülga	17/10/1983	 tarihli	
ve	2926	sayılı	Tarımda	Kendi	Adına	ve	Hesabına	
Çalışanlar	 Sosyal	 Sigortalar	 Kanununa	 göre	
tescilleri	yapıldığı	hâlde	prim	borçları	nedeniyle	
daha	önceki	ilgili	kanunları	uyarınca	sigortalılık	
süreleri	 durdurulmuş	 olanlardan	 bu	 Kanunun	
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yayımı	 tarihi	 itibarıyla	 ihya	 edilmemiş	 olanların	
kendileri	veya	hak	sahipleri,	bu	Kanunun	yayımı	
tarihini	 takip	 eden	 ay	 başından	 itibaren	 iki	 ay	
içinde	 Kuruma	 müracaat	 ederek,	 durdurulan	
sigortalılık	 süreleri	 için	 ödeyecekleri	 prim	
tutarının,	sigortalılık	süreleri	durdurulmamış	gibi	
değerlendirilerek	 bu	 maddenin	 onbirinci	 fıkrası	
hükümlerine	göre	hesaplanmasını	talep	edebilirler.	
Hesaplanan	 borcun	 tamamının	 ilk	 taksit	 ödeme	
süresi	 içinde	 ödenmesi	 hâlinde	 durdurulan	
süreler	 sigortalılık	 süresi	 olarak	 değerlendirilir.	
Hesaplanan	 borcun	 tamamının	 ilk	 taksit	 ödeme	
süresi	 içinde	 ödenmemesi	 hâlinde	 ihya	 işlemi	
geçerli	sayılmaz	ve	bu	fıkra	kapsamında	ödenmiş	
olan	 tutarlar	 ilgilinin	 başkaca	 prim	 borcunun	
bulunmaması	 kaydıyla	 faizsiz	 olarak	 iade	 edilir.	
Bu	 fıkra	 hükümlerinin	 uygulanmasında	 bu	
Kanunun	3	üncü	maddesinin	üçüncü	fıkrasının	(a)	
ve	(b)	bentleri	hükümleri	uygulanmaz.

(19)	Bu	Kanun	kapsamına	giren	dönemlere	
ilişkin	olup,	bu	Kanunun	yayımı	tarihi	itibarıyla	
5510	sayılı	Kanunun	91	inci	maddesinin	üçüncü	
fıkrasına	 göre	 mücbir	 sebep	 hâli	 ilan	 edilmesi	
nedeniyle ödeme süresi ertelenen primlerden 
ödeme	 süresinin	 son	 günü	 2020	 yılının	 Ekim,	
Kasım	veya	Aralık	ayına	tekabül	edecek	şekilde	
belirlenenler	hakkında	bu	Kanun	uygulanmaz.

(20) Bu madde hükümlerinden yararlanmak 
isteyen	 borçluların	 maddede	 belirtilen	 şartların	
yanı	 sıra	 dava	 açmamaları,	 açılmış	 davalardan	
vazgeçmeleri	ve	kanun	yollarına	başvurmamaları	
şarttır.

Ortak hükümler
MADDE 3-	 (1)	 Bu	 Kanunun	 ilgili	

maddelerindeki	 başvuru	 ve	 ödeme	 süresine	
ilişkin	hükümler	saklı	kalmak	kaydıyla	bu	Kanun	
hükümlerinden	yararlanmak	isteyen	borçluların;

a)	 31/12/2020	 tarihine	 kadar	 (bu	 tarih	
dâhil)	ilgili	idareye	başvuruda	bulunmaları,
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b)	 Hazine	ve	Maliye	Bakanlığına,	Ticaret	
Bakanlığına,	 il	 özel	 idarelerine,	 belediyelere	 ve	
YİKOB’lara	 bağlı	 tahsil	 dairelerine	 ödenecek	
tutarların	 ilk	 taksitini	 31/1/2021	 tarihine	 kadar	
(bu	 tarih	 dâhil),	 Sosyal	 Güvenlik	 Kurumuna	
bağlı	tahsil	dairelerine	ödenecek	tutarların	ise	ilk	
taksitini	28/2/2021	tarihine	kadar	(bu	tarih	dâhil),	
diğer	taksitlerini	ise	bu	tarihleri	takip	eden	ikişer	
aylık	dönemler	hâlinde	azami	onsekiz	eşit	taksitte	
ödemeleri,

şarttır.
(2)	 Bu	 Kanuna	 göre	 ödenecek	 taksitlerin	

ödeme	 süresinin	 son	 gününün	 resmî	 tatile	
rastlaması	hâlinde	süre,	tatili	 izleyen	ilk	iş	günü	
mesai	saati	sonunda	biter.

(3)	Bu	Kanun	hükümlerine	göre	hesaplanan	
tutarlar	peşin	veya	taksitler	hâlinde	ödenebilir.

a)	 Hesaplanan	 tutarların	 tamamının	
ilk	 taksit	 ödeme	 süresi	 içerisinde	 peşin	 olarak	
ödenmesi	hâlinde	katsayı	uygulanmaz	ve,

1)	 Fer’i	 alacaklar	 yerine	 Yİ-ÜFE	 aylık	
değişim	 oranları	 esas	 alınarak	 hesaplanacak	
tutarların	%90’ının	tahsilinden	vazgeçilir.

2)	 Bu	Kanunun	 1	 inci	maddesinin	 birinci	
fıkrasının	 (a)	 bendinin	 (2)	 numaralı	 alt	 bendi	
kapsamında	 olan	 ve	 bu	 Kanun	 kapsamında	
yapılandırılan	idari	para	cezalarından	%25	indirim	
yapılır.

3)	 Yapılandırma	sonucu	ödenecek	alacağın	
sadece	fer’i	alacaktan	ibaret	olması	hâlinde	fer’i	
alacak	yerine	Yİ-ÜFE	aylık	değişim	oranları	esas	
alınarak	 hesaplanacak	 tutardan	 (bu	 Kanunun	 2	
nci	maddesinin	ondördüncü	fıkrası	kapsamındaki	
alacaklar	hariç)	%50	indirim	yapılır.

b)	 Hesaplanan	 tutarların	 tamamının	 ilk	
iki	 taksit	 ödeme	 süresi	 içinde	ödenmesi	 hâlinde	
katsayı	uygulanmaz	ve,

1)	 Fer’i	 alacaklar	 yerine	 Yİ-ÜFE	 aylık	
değişim	 oranları	 esas	 alınarak	 hesaplanacak	
tutarlar	üzerinden	%50	indirim	yapılır.
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2)	 Bu	Kanunun	1	inci	maddesinin	birinci	
fıkrasının	 (a)	 bendinin	 (2)	 numaralı	 alt	 bendi	
kapsamında	 olan	 ve	 bu	 Kanun	 kapsamında	
yapılandırılan	 idari	 para	 cezalarından	 %12,5	
indirim	yapılır.

3)	 Yapılandırma	sonucu	ödenecek	alacağın	
sadece	fer’i	alacaktan	ibaret	olması	hâlinde	fer’i	
alacak	yerine	Yİ-ÜFE	aylık	değişim	oranları	esas	
alınarak	 hesaplanacak	 tutardan	 (bu	 Kanunun	 2	
nci	maddesinin	ondördüncü	fıkrası	kapsamındaki	
alacaklar	hariç)	%25	indirim	yapılır.

c)	 Hesaplanan	tutarların	taksitle	ödenmek	
istenmesi	 hâlinde,	 ilgili	 maddelerde	 yer	 alan	
hükümler	 saklı	 kalmak	 şartıyla	 borçluların	
başvuru	sırasında	altı,	dokuz,	on	iki	veya	on	sekiz	
eşit	 taksitte	ödeme	 seçeneklerinden	birini	 tercih	
etmeleri	 şarttır.	 Tercih	 edilen	 taksit	 süresinden	
daha	uzun	bir	sürede	ödeme	yapılamaz.

ç)	 Hesaplanan	 tutarların	 taksitle	 yapılacak	
ödemelerinde	 ilgili	 maddelere	 göre	 belirlenen	
tutar;

1)	 Altı	eşit	taksit	için	(1,045),
2)	 Dokuz	eşit	taksit	için	(1,083),
3)	 On	iki	eşit	taksit	için	(1,105),
4)	 On	sekiz	eşit	taksit	için	(1,15),
katsayısı	 ile	 çarpılır	 ve	bulunan	 tutar	 taksit	

sayısına	bölünmek	suretiyle	ikişer	aylık	dönemler	
hâlinde	 ödenecek	 taksit	 tutarı	 hesaplanır.	 Bu	
Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere 
başvuruda	 bulunan	 borçlulara	 tercih	 ettikleri	
taksit	süresine	uygun	ödeme	planı	verilir.	Ancak,	
tercih	 edilen	 süreden	 daha	 kısa	 sürede	 ödeme	
yapılması	hâlinde	ödenecek	tutar	ilgili	katsayıya	
göre	düzeltilir.

d)	 Bu	 Kanun	 kapsamında	 ödenmesi	
gereken	tutarlar;	il	özel	idareleri	ve	bunlara	bağlı	
kamu	tüzel	kişiliğini	haiz	kuruluşlar	 ile	Gençlik	
ve	Spor	Bakanlığı,	Türkiye	Futbol	Federasyonu	
ve	bağımsız	spor	federasyonlarına	tescil	edilmiş	
olan	 ve	 Türkiye’de	 sportif	 alanda	 faaliyette	
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bulunan	spor	kulüplerince	 ikişer	aylık	dönemler	
hâlinde	 azami	 otuz	 altı	 eşit	 taksitte	 ödenebilir.	
Bu	takdirde	bu	fıkra	hükmüne	göre	hesaplanacak	
katsayı	yirmi	dört	eşit	taksit	için	(1,194),	otuz	eşit	
taksit	için	(1,238),	otuz	altı	eşit	taksit	için	(1,318)	
olarak	uygulanır.

e)	 Bu	 Kanun	 kapsamında	 belediyeler	
ve	 bunlara	 bağlı	 kamu	 tüzel	 kişiliğini	 haiz	
kuruluşlarca	 ödenmesi	 gereken	 tutarlar,	
belediyelerin	 genel	 bütçe	 vergi	 gelirleri	 tahsilat	
toplamı	üzerinden	ayrılan	paylarından,	2/7/2008	
tarihli	 ve	 5779	 sayılı	 İl	 Özel	 İdarelerine	 ve	
Belediyelere	 Genel	 Bütçe	 Vergi	 Gelirlerinden	
Pay	 Verilmesi	 Hakkında	 Kanunun	 7	 nci	
maddesinin	 dördüncü	 fıkrasındaki	 %40	 oranı	
dikkate	 alınmaksızın	 aylık	 dönemler	 hâlinde	
azami	yüz	yirmi	eşit	taksitte	tahsil	edilir.	Ancak,	
bu	 kapsamda	 yapılacak	 kesinti	 tutarı	 her	 hâl	
ve	 takdirde	 bu	 idareler	 adına	 genel	 bütçe	 vergi	
gelirleri	 tahsilat	 toplamı	 üzerinden	 ayrılan	
payların	aylık	tutarının	%50’sini	aşamaz.

1)	 Taksitle	 yapılacak	 ödemelerde	
belirlenen	tutar;

(aa)	Altı	eşit	taksit	için	(1,032),
(bb)	Dokuz	eşit	taksit	için	(1,053),	
(cc)	On	iki	eşit	taksit	için	(1,064),	
(çç)	On	sekiz	eşit	taksit	için	(1,086),	
(dd)	Yirmi	dört	eşit	taksit	için	(1,109),	
(ee)	Otuz	altı	eşit	taksit	için	(1,19),	
(ff)	Kırk	sekiz	eşit	taksit	için	(1,247),	
(gg)	Altmış	eşit	taksit	için	(1,304),	
(ğğ)	Yetmiş	iki	eşit	taksit	için	(1,361),	
(hh)	Yüz	yirmi	eşit	taksit	için	(1,64),
katsayısı	 ile	 çarpılır	 ve	bulunan	 tutar	 taksit	

sayısına	 bölünmek	 suretiyle	 aylık	 dönemler	
hâlinde	tahsil	edilecek	taksit	tutarı	hesaplanır.

2)	 5779	 sayılı	 Kanuna	 göre	 yapılacak	
kesintilerin	 Cumhurbaşkanınca	 durdurulması	
hâlinde	 aylık	 taksitlerin	 ödeme	 süreleri	 kesinti	
yapılmayan	 aylar	 için	 de	 durdurulur	 ve	 taksit	
ödemeleri	 yönünden	 bu	 Kanun	 hükümlerine	
göre	 ihlal	 nedeni	 sayılmaz.	 Bu	 taksitler,	 taksit	
ödeme	 süresinin	 sonundan	 itibaren	 ayrıca	 bir 
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katsayı	 ve	 geç	 ödeme	 zammı	 uygulanmaksızın,	
aylık	 dönemler	 itibarıyla	 paylardan	 kesinti	
suretiyle	tahsil	edilir.	Taksit	tutarlarının,	bu	bent	
kapsamındaki	borçluların	genel	bütçe	paylarından	
daha	 yüksek	 olması	 hâlinde	 ise	 eksik	 tutarlar	
borçlularca	 taksit	 ödeme	 süresini	 takip	 eden	 ay	
sonuna	kadar	geç	ödeme	zammı	uygulanmaksızın	
ödenir.

(4)	 Hazine	ve	Maliye	Bakanlığı	ile	Sosyal	
Güvenlik	 Kurumuna	 bağlı	 tahsil	 dairelerine	 bu	
Kanun	 kapsamında	 ödenecek	 olan	 alacakların	
6183	 sayılı	 Kanunun	 41	 inci	 maddesine	 göre	
kredi	 kartı	 kullanılmak	 suretiyle	 ödenmesi	
uygun	 görüldüğü	 takdirde,	 ödemeye	 aracılık	
yapan	bankalarca,	kart	kullanıcılarına	kredi	kartı	
işlemine	 konu	 borç	 tutarının,	 taksitler	 hâlinde	
yansıtılması	ve	taksit	ödeme	aylarında	hesaplarına	
borç	 kaydedilmesi	 koşuluyla,	 bu	 ödemeler	 için	
ödeme	 tarihi	 olarak	 kredi	 kartının	 kullanıldığı	
gün	esas	alınır	ve	borçluya	tahsilatın	yapıldığını	
gösteren	 makbuz	 verilir.	 Bu	 şekilde	 tahsil	
edilen	 tutarların	bankalarca	Hazine	veya	Sosyal	
Güvenlik	 Kurumu	 hesaplarına	 aktarılmasına	
ilişkin	6183	sayılı	Kanunun	41	 inci	maddesinde	
belirlenen	 süre,	 taksit	 aylarının	 son	 gününü	
izleyen	 günden	 itibaren	 hesaplanır.	 Bu	 fıkra	
hükmüne	göre	taksitlerin	kredi	kartı	kullanılmak	
suretiyle	ödenmesi,	katsayı	uygulanmasına	engel	
teşkil	etmez.

(5)	 Hazine	 ve	 Maliye	 Bakanlığına	 bağlı	
tahsil	 dairelerine	 ödenmesi	 gereken	 amme	
alacaklarına	 uygulanmak	 üzere,	 bu	 Kanun	
hükümlerinden	 yararlanmak	 için	 başvuruda	
bulunan	 ve	 ödenecek	 tutarları	 ilgili	 vergi	
mevzuatı	gereği	iade	alacağından	kendi	borçlarına	
mahsuben	 ödemek	 isteyen	 mükelleflerin,	 bu	
taleplerinin	 yerine	 getirilebilmesi	 için	 başvuru	
ve/veya	 taksit	 süresi	 içinde	 ilgili	 mevzuatın	
öngördüğü	 bilgi	 ve	 belgeleri	 tam	 ve	 eksiksiz	
olarak	 ibraz	 etmeleri	 şarttır.	 Bu	 takdirde,	 ilgili	
mevzuatın	 mükellefin	 mahsup	 talebine esas 
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aldığı	 tarih	 itibarıyla	 bu	Kanuna	 göre	 ödenecek	
tutara	mahsup	işlemleri	yapılır;	mahsup	talebine	
konu	 tutardan	 daha	 az	 tutarda	 mahsubun	
yapılması	 hâlinde,	 mahsuben	 ödeme	 suretiyle	
tahsil	 edilemeyen	 tutar	 için	 borçluya	 bildirimde	
bulunularak	 eksik	 ödenen	 bu	 tutarın	 bir	 ay	
içerisinde	 ödenmesi	 istenir.	 Bu	 süre	 içerisinde	
eksik	ödenen	tutarın,	ödenmesi	gerektiği	tarihten	
ödendiği	 tarihe	 kadar	 gecikilen	 her	 ay	 ve	 kesri	
için	6183	sayılı	Kanunun	51	inci	maddesine	göre	
belirlenen	gecikme	zammı	oranında	hesaplanacak	
geç	ödeme	zammı	 ile	 birlikte	 ödenmesi	 hâlinde	
eksik	ödenen	tutar	için	bu	Kanun	hükümleri	ihlal	
edilmiş	sayılmaz.

(6)	 Bu	 Kanuna	 göre	 ödenmesi	 gereken	
taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi 
koşuluyla,	kalan	 taksitlerden;	bir	 takvim	yılında	
iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi 
veya	 eksik	 ödenmesi	 hâlinde,	 ödenmeyen	 veya	
eksik	ödenen	taksit	tutarlarının	son	taksiti	(peşin	
ödeme	 seçeneğinin	 tercih	 edilmesi	 hâlinde	 ilk	
taksiti)	 izleyen	 ayın	 sonuna	 kadar,	 gecikilen	
her	 ay	 ve	 kesri	 için	 6183	 sayılı	 Kanunun	
51	 inci	 maddesine	 göre	 belirlenen	 gecikme	
zammı	 oranında	 hesaplanacak	 geç	 ödeme	
zammı	 ile	 birlikte	 ödenmesi	 şartıyla	 bu	 Kanun	
hükümlerinden	 yararlanılır.	 İlk	 iki	 taksitin	
süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde 
ödenmeyen	 veya	 eksik	 ödenen	 diğer	 taksitlerin	
belirtilen	 şekilde	 de	 ödenmemesi	 veya	 bir	
takvim	 yılında	 ikiden	 fazla	 taksitin	 süresinde	
ödenmemesi	 veya	 eksik	 ödenmesi	 hâlinde	
bu	 Kanun	 hükümlerinden	 yararlanma	 hakkı	
kaybedilir.	Bu	hüküm	her	bir	madde	ve	alacaklı	
idareler	 açısından	 taksitlendirilen	 alacaklar	 için	
ayrı	ayrı	uygulanır.

(7)	 Bu	Kanuna	göre	ödenecek	taksit	tutarının	
%10’unu	 aşmamak	 şartıyla	 10	 Türk	 lirasına	 (bu	
tutar	dâhil)	kadar	yapılmış	eksik	ödemeler	için	bu	
Kanun	hükümleri	ihlal	edilmiş	sayılmaz.
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(8)	 Bu	Kanun	kapsamına	giren	alacakların	
bu	 maddenin	 altıncı	 fıkrasında	 belirtilen	
şekilde	 tamamen	 ödenmemiş	 olması	 hâlinde	
borçlular,	 ödedikleri	 tutarlar	 kadar	 bu	 Kanun	
hükümlerinden	yararlanırlar.	Kanun	kapsamında	
yapılandırıldığı	hâlde	bu	Kanunda	öngörülen	süre	
ve	 şekilde	 ödenmeyen	 alacakların	 yapılandırma	
öncesi	 türü	 ve	 vadesi	 dikkate	 alınarak	 takip	
işlemleri	ilgili	mevzuat	kapsamında	yapılır	ve	bu	
Kanunun	 yayım	 tarihinden	 önce	 başlamış	 olan	
takip	 işlemleri	 geçerliliğini	 koruyarak	 kaldığı	
yerden	devam	eder.

(9)	Bu	Kanun	kapsamına	giren	alacakların,	
bu	Kanunun	yayımı	tarihinden	önce;

a)	 6183	 sayılı	 Kanun	 ve	 diğer	 kanunlar	
uyarınca	 tecil	 edilip	 de	 tecil	 şartlarına	 uygun	
olarak	 ödenmekte	 olanlarından,	 kalan	 taksit	
tutarları	 için	 borçlular,	 talep	 etmeleri	 hâlinde	
bu	 Kanun	 hükümlerinden	 yararlanabilirler.	 Bu	
takdirde	 tecil	 şartlarına	 uygun	 olarak	 ödenen	
taksit	tutarları	için	tecil	hükümleri	geçerli	sayılır.	
Bu	 şekilde	ödenmiş	 taksit	 tutarlarına	 tecil	 tarihi	
ile	ödeme	tarihi	arasında	geçen	süre	 için	sadece	
ilgili	 kanunda	 öngörülen	 faiz	 uygulanır.	 Kalan	
taksit	 tutarları	 vadesinde	 ödenmemiş	 alacak	
kabul	edilir	ve	bu	alacaklar	hakkında	bu	Kanun	
hükümleri	uygulanır.

b)	 11/5/2018	tarihli	ve	7143	sayılı	Vergi	ve	
Diğer	Bazı	Alacakların	Yeniden	Yapılandırılması	
ile	 Bazı	 Kanunlarda	 Değişiklik	 Yapılmasına	
İlişkin	Kanuna	göre	yapılandırılan	ve	bu	Kanunun	
yayımlandığı	 tarih	 itibarıyla	 anılan	 Kanun	
kapsamında	 ödemeleri	 devam	 eden	 alacaklar	
açısından,	 borçlular	 talep	 etmeleri	 hâlinde	 bu	
Kanun	hükümlerinden	yararlanabilir.	Bu	takdirde,	
7143	 sayılı	Kanun	 kapsamında	 ödenen	 taksitler	
için	 yapılandırma	 hükümleri	 geçerli	 sayılır,	 bu	
şekilde	 ödenmiş	 taksit	 tutarlarına	 tecil	 tarihi	
ile	 ödeme	 tarihi	 arasında	geçen	 süre	 için	 anılan	
Kanuna	göre	 tercih	edilen	 taksit	 süresine	uygun	
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katsayı	 uygulanır,	 kalan	 taksit	 tutarlarına	 konu	
alacaklar	 vadesinde	 ödenmemiş	 alacak	 kabul	
edilerek	 bu	 Kanunun	 ilgili	 hükümlerine	 göre	
yapılandırılır	 ve	 ödenmemiş	 taksitlere	 ilişkin	
kalan	katsayı	tutarlarının	tahsilinden	vazgeçilir.

(10) Bu Kanun hükümleri;
a)	5393	sayılı	Kanunun	geçici	5	inci	maddesi,	

10/7/2004	 tarihli	 ve	 5216	 sayılı	 Büyükşehir	
Belediyesi	 Kanununun	 geçici	 3	 üncü	 maddesi	
kapsamında	 uzlaşılan	 alacaklar	 ile	 10/9/2014	
tarihli	 ve	 6552	 sayılı	 İş	 Kanunu	 ile	 Bazı	
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik	 Yapılması	 ile	 Bazı	 Alacakların	
Yeniden	Yapılandırılmasına	Dair	Kanunun	geçici	
2	 nci	 maddesinin	 birinci	 fıkrası	 kapsamında	
yapılandırılan	alacaklar,

b)	 3/8/2016	 tarihli	 ve	 6736	 sayılı	 Bazı	
Alacakların	 Yeniden	 Yapılandırılmasına	 İlişkin	
Kanun,	 18/5/2017	 tarihli	 ve	 7020	 sayılı	 Bazı	
Alacakların	 Yeniden	 Yapılandırılması	 ile	
Bazı	 Kanunlarda	 ve	 Bir	 Kanun	 Hükmünde	
Kararnamede	 Değişiklik	 Yapılmasına	 Dair	
Kanun	 hükümlerine	 göre	 bu	 Kanunun	 yayımı	
tarihi	 itibarıyla	 taksit	 ödemeleri	 devam	 eden	
alacaklar	 ile	 6736	 sayılı	Kanuna	 göre	 tahakkuk	
eden alacaklar,

hakkında	uygulanmaz.
(11)	 Bu	Kanundan	yararlanılarak	süresinde	

ödenen	 alacaklara,	 bu	 Kanunda	 yer	 alan	
hükümler	saklı	kalmak	kaydıyla	Kanunun	yayımı	
tarihinden	 sonraki	 süreler	 için	 faiz,	 gecikme	
zammı,	 gecikme	 cezası	 gibi	 fer’i	 amme	 alacağı	
hesaplanmaz.

(12)	 Bu	Kanuna	 göre	 ödenecek	 alacaklarla	
ilgili	 olarak,	 tatbik	 edilen	 hacizler	 yapılan	
ödemeler	nispetinde	kaldırılır	ve	buna	isabet	eden	
teminatlar	iade	edilir.	Bu	Kanuna	göre	ödenecek	
alacaklar	nedeniyle	 tatbik	 edilen	hacizlere	konu	
mallar,	 borçlunun	 talebi	 hâlinde	 6183	 sayılı	
Kanun	hükümlerine	göre	alacaklı	tahsil	dairesince	
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satılabilir.	Bu	talep,	Kanun	kapsamında	ödenmesi	
gereken	 tutarların	 Kanun	 hükümlerine	 göre	
ödenmesine	engel	teşkil	etmez.

(13) a) Bu Kanun hükümlerinden 
yararlanmak	 üzere	 başvuruda	 bulunan	 ve	 ilgili	
maddeler	uyarınca	dava	açmamaları	veya	açılan	
davalardan	 vazgeçmeleri	 ve	 kanun	 yollarına	
başvurmamaları	 gereken	 borçluların,	 bu	 Kanun	
hükümlerinden	 yararlanabilmeleri	 için	 ilgili	
maddelerde	 belirlenen	 başvuru	 sürelerinde,	
yazılı	 olarak	 bu	 iradelerini	 belirtmeleri	 şarttır.	
Borçlularca,	Kanun	hükümlerinden	yararlanılmak	
üzere	 davadan	 vazgeçilmesi	 hâlinde	 idarece	 de	
ihtilaflar	sürdürülmez.	

b)	 Davadan	 vazgeçme	 dilekçeleri	
ilgili	 tahsil	 dairesine	 verilir	 ve	 bu	 dilekçelerin	
tahsil	 dairelerine	 verildiği	 tarih,	 ilgili	 yargı	
merciine	 verildiği	 tarih	 sayılarak	 dilekçeler	
ilgili	 yargı	 merciine	 gönderilir.	 Hazine	 ve	
Maliye	 Bakanlığına	 bağlı	 tahsil	 dairelerince	
tahsili	 gerektiği	 hâlde	 tahakkuku	 diğer	 kamu	
idarelerince	yapılan	alacaklara	ilişkin	ilgili	kamu	
idaresi	 aleyhine	 açılmış	 davalardan	 vazgeçme	
dilekçelerinin	verileceği	idari	mercii	belirlemeye	
Hazine	ve	Maliye	Bakanlığı	yetkilidir.

c) Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak 
üzere	başvuruda	bulunan	ve	açtıkları	davalardan	
vazgeçen	borçluların	bu	ihtilaflarıyla	ilgili	olarak	
karar	tarihine	bakılmaksızın	bu	Kanunun	yayımı	
tarihinden	 sonra	 tebliğ	 edilen	 kararlar	 uyarınca	
işlem	yapılmaz.

ç)	Bu	Kanun	 hükümlerinden	 yararlanılmak	
üzere	 vazgeçilen	 davalarda	 verilen	 kararlar	 ile	
hükmedilen	 yargılama	 gideri,	 avukatlık	 ücreti	
ve	 fer’ileri	 talep	 edilmez	 ve	 bu	 alacaklar	 için	
icra	takibi	yapılamaz.	Vazgeçme	tarihinden	önce	
ödenmiş	 olan	 yargılama	 giderleri	 ve	 avukatlık	
ücretleri	geri	alınmaz.

(14)	 Bu	 Kanun	 kapsamındaki	 alacaklara	
ilişkin	 ilgili	 mevzuatta	 yer	 alan	 özel	 hükümler	
saklı	 kalmak	 kaydıyla	 taksit	 ödeme	 süresince	
zamanaşımı	süreleri	işlemez.
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(15)	 Bu	Kanun	kapsamına	giren	alacaklara	
karşılık	bu	Kanunun	yayımı	tarihinden	önce	tahsil	
edilmiş	olan	tutarlar,	bu	Kanun	kapsamında	tahsil	
edilen	tutarlar	ile	bu	maddenin	dokuzuncu	fıkrası	
kapsamındaki	 tecile	 ilişkin	 olarak	 6183	 sayılı	
Kanun	 veya	 diğer	 kanunlar	 uyarınca	 ödenen	
faizlerin	bu	Kanun	hükümlerine	dayanılarak	red	
ve	iadesi	yapılmaz.

(16)	Cumhurbaşkanı,	bu	Kanunda	öngörülen	
başvuru	 ve	 ilk	 taksit	 ödeme	 sürelerini	 bir	 aya	
kadar,	 yabancı	 ülkelerde	 de	 faaliyette	 bulunan	
vergi	 mükelleflerinden,	 Ticaret	 Bakanlığı	
tarafından	olağanüstü	politik	riskin	gerçekleştiği	
tespit	 edilen	 ülkede	 faaliyette	 bulunan	 ve	
bu	 ülkedeki	 faaliyetleri	 nedeniyle	 durumları	
213	 sayılı	 Kanunun	 13	 üncü	 maddesine	 göre	
mücbir	 sebep	 hâli	 kabul	 edilenlerin,	 bu	 Kanun	
kapsamında	 alacakları	 yapılandırılan	 alacaklı	
idarelere	 mücbir	 sebep	 hâllerinin	 devam	 ettiği	
süre	 içinde	ödemeleri	gereken	 taksitlerin	ödeme	
süreleri	ile	213	sayılı	Kanunun	15	inci	maddesine	
göre	 mücbir	 sebep	 hâli	 ilan	 edilen	 yerlerdeki	
dairelere	(alacaklı	idarelere)	mücbir	sebep	hâlinin	
vukuu	 tarihinden	 itibaren	 ödenmesi	 gereken	
taksitlerin	ödeme	sürelerini,	mücbir	sebep	hâlinin	
bitim	 tarihini	 takip	 eden	 aydan	 başlamak	 üzere	
topluca	 veya	 ayrı	 ayrı	 bir	 yıla	 kadar	 uzatmaya	
yetkilidir.

(17)	 Bu	 maddenin	 on	 altıncı	 fıkrası	
hükümlerine	göre	mücbir	sebep	nedeniyle	ödeme	
süresi	uzatılan	taksitler	 için	bu	maddenin	altıncı	
fıkrasında	 yer	 alan,	 taksitlerden	 ilk	 ikisinin	
süresinde	ödenmesi	şartı	aranmaz.

(18)	 Bu	Kanunun	uygulamasına	ilişkin	usul	
ve	 esasları	 belirlemeye	 ilgisine	 göre	 Hazine	 ve	
Maliye	Bakanlığı,	Ticaret	Bakanlığı	veya	Sosyal	
Güvenlik	 Kurumu	 yetkilidir.	 İl	 özel	 idareleri,	
belediyeler	ile	YİKOB’lara	ait	amme	alacaklarına	
ilişkin	 hükümlerin	 uygulanmasına	 dair	 usul	 ve	
esaslar	Hazine	ve	Maliye	Bakanlığınca	belirlenir.



‒ 255 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 239)

(Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve 
Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ile 46 

Milletvekilinin Teklifi)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin)

Diğer hükümler
MADDE 4- (1) Hazine ve Maliye 

Bakanlığına	 bağlı	 tahsil	 dairelerince	 takip	
edilmekte	 olan	 ve	 vadesi	 31/12/2014	 tarihinden	
(bu	 tarih	 dâhil)	 önce	 olduğu	 hâlde	 bu	Kanunun	
yayımı	tarihi	itibarıyla	ödenmemiş	olan	ve	6183	
sayılı	 Kanun	 kapsamına	 giren	 her	 bir	 alacağın	
türü,	 dönemi,	 asılları	 ayrı	 ayrı	 dikkate	 alınmak	
suretiyle	 tutarı	 100	 Türk	 lirasını	 aşmayan	
asli	 alacakların	 ve	 tutarına	 bakılmaksızın	 bu	
asıllara	bağlı	fer’i	alacakların,	aslı	ödenmiş	fer’i	
alacaklardan	tutarı	200	Türk	lirasını	aşmayanların	
tahsilinden	vazgeçilir.

(2)	 Ticaret	 Bakanlığına	 bağlı	 tahsil	
dairelerince	 takip	 edilmekte	 olan	 ve	 vadesi	
31/12/2014	 tarihinden	 (bu	 tarih	 dâhil)	 önce	
olduğu	 hâlde	 bu	 Kanunun	 yayımı	 tarihine	
kadar	 ödenmemiş	 olan	 ve	 6183	 sayılı	 Kanun	
kapsamında	 gümrük	 idarelerince	 takibi	 gereken	
her	 bir	 alacağın;	 türü,	 yükümlülüğü,	 asılları	
ayrı	 ayrı	 dikkate	 alınmak	 suretiyle	 tutarı	 100	
Türk	lirasını	aşmayan	asli	alacakların,	idari	para	
cezalarında	 150	 Türk	 lirasını	 aşmayanların	 ve	
tutarına	 bakılmaksızın	 bu	 alacaklara	 bağlı	 fer’i	
alacakların,	aslı	ödenmiş	fer’i	alacaklarda	toplamı	
200	 Türk	 lirasını	 aşmayanların	 tahsilinden	
vazgeçilir.

(3)	 5510	 sayılı	 Kanun	 kapsamından	
çıkarılan	 işyerlerine	 ilişkin	 olup	 işyerine	 ait	
borcun	tamamının	ödeme	süresi	31/12/2017	veya	
önceki	bir	tarihe	ilişkin	olduğu	hâlde	ödenmemiş	
sigorta	 primi,	 işsizlik	 sigortası	 primi,	 sosyal	
güvenlik	destek	primi	ve	idari	para	cezası	asılları	
toplamı	 100	 Türk	 lirasını	 aşmayan	 alacaklar	
ile	 tutarına	 bakılmaksızın	 bu	 alacaklara	 bağlı	
gecikme	cezası	ve	gecikme	zammı	gibi	fer’ilerinin	
ve	aslı	ödenmiş	olan	fer’i	alacaklardan	tutarı	200	
Türk	lirasını	aşmayanların	tahsilinden	vazgeçilir.

(4)	 İşverenlerin	ve	üçüncü	şahısların,	5510	
sayılı	 Kanunun	 14	 üncü,	 21	 inci,	 23	 üncü,	 39	
uncu	 ve	 76	 ncı	 maddeleri,	 17/7/1964	 tarihli	 ve	
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506	 sayılı	 Sosyal	 Sigortalar	 Kanununun	 mülga	
10	 uncu,	 26	 ncı,	 27	 nci	 ve	 28	 inci	 maddeleri,	
1479	 sayılı	 Kanunun	 mülga	 63	 üncü	 maddesi	
ve	 8/6/1949	 tarihli	 ve	 5434	 sayılı	 Türkiye	
Cumhuriyeti	Emekli	 Sandığı	Kanununun	mülga	
129	uncu	maddesi	gereğince	iş	kazası	ve	meslek	
hastalığı,	 malullük,	 adi	 malullük	 ve	 ölüm	
hâlleri	 ile	 genel	 sağlık	 sigortalısına	 ve	 bunların	
bakmakla	 yükümlü	 olduğu	 kişilere	 yönelik	
fiiller	nedeniyle	ödemekle	yükümlü	bulundukları	
her	 türlü	 borçları	 ile	 bu	 borçlara	 kanuni	 faiz	
uygulanan	 sürenin	 başlangıcından	 bu	 Kanunun	
yayımı	 tarihine	 kadar	 geçen	 süre	 için	 Yİ-ÜFE	
aylık	değişim	oranları	esas	alınarak	hesaplanacak	
tutarın,	 bu	 Kanunda	 belirtilen	 süre	 ve	 şekilde	
ödenmesi	hâlinde	bu	borçlara	uygulanan	kanuni	
faizin	tahsilinden	vazgeçilir.

(5)	 Sosyal	 Güvenlik	 Kurumu	 tarafından	
fazla	 veya	 yersiz	 olarak	 ödendiği	 tespit	 edilen	
ve	 506	 sayılı	 Kanunun,	 1479	 sayılı	 Kanunun,	
17/10/1983	 tarihli	 ve	 2925	 sayılı	 Tarım	 İşçileri	
Sosyal	 Sigortalar	 Kanununun,	 2926	 sayılı	
Kanunun,	5434	sayılı	Kanunun	mülga	hükümleri	
ve	5510	sayılı	Kanunun	96	ncı	maddesi	gereğince	
tahsil	 edilmesi	gereken	gelir	ve	aylıklara	 ilişkin	
borç	asılları	ile	bu	borçlara	kanuni	faiz	uygulanan	
sürenin	 başlangıcından	 bu	 Kanunun	 yayımı	
tarihine	 kadar	 geçen	 süre	 için	 Yİ-ÜFE	 aylık	
değişim	 oranları	 esas	 alınarak	 hesaplanacak	
tutarın,	 bu	 Kanunda	 belirtilen	 süre	 ve	 şekilde	
ödenmesi	hâlinde	bu	borçlara	uygulanan	kanuni	
faizin	tahsilinden	vazgeçilir.

(6)	31/8/2020	tarihi	(bu	tarih	dâhil)	itibarıyla	
ödenmesi	 gerektiği	 hâlde	 bu	 Kanunun	 yayımı	
tarihine	kadar	ödenmemiş	olan;

a)	 18/5/2004	 tarihli	 ve	 5174	 sayılı	
Türkiye	 Odalar	 ve	 Borsalar	 Birliği	 ile	 Odalar	
ve	 Borsalar	 Kanunu	 hükümlerine	 göre	 üyelerin	
oda	ve	borsalara	olan	aidat,	navlun	hasılatından	
alınacak	 oda	 payları	 ve	 borsa	 tescil	 ücreti	 ile	
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oda	 ve	 borsaların	 Türkiye	 Odalar	 ve	 Borsalar	
Birliğine	olan	aidat	borçları	asılları	 ile	3/6/2007	
tarihli	 ve	 5684	 sayılı	 Sigortacılık	 Kanununun	
26	 ncı	 maddesinin	 yirmi	 üçüncü	 fıkrası	 ile	 27	
nci	maddesinin	yedinci	 fıkrası	uyarınca	Türkiye	
Odalar	 ve	 Borsalar	 Birliğine	 ödenmesi	 gereken	
sigorta	eksperleri	ve	sigorta	acenteleri	levha	aidat	
borç	asıllarının	tamamının,

b)	 7/6/2005	 tarihli	 ve	 5362	 sayılı	 Esnaf	
ve	 Sanatkârlar	 Meslek	 Kuruluşları	 Kanunu	
hükümlerine	 göre	 esnaf	 ve	 sanatkârların	 üyesi	
oldukları	odalara	olan	aidat	borçları	 ile	odaların	
birlik	ve	üyesi	oldukları	federasyonlara,	birlik	ve	
federasyonların	 Türkiye	 Esnaf	 ve	 Sanatkârları	
Konfederasyonuna	 olan	 katılma	 payı,	 esnaf	 ve	
sanatkârların	 meslek	 eğitimini	 geliştirme	 ve	
destekleme	fonu	borç	asıllarının	tamamının,

c)	 1/6/1989	tarihli	ve	3568	sayılı	Serbest	
Muhasebeci	 Mali	 Müşavirlik	 ve	 Yeminli	 Mali	
Müşavirlik	 Kanunu	 hükümlerine	 göre	 meslek	
mensuplarının	üyesi	oldukları	odalara	olan	aidat	
borçları	ile	odaların	Türkiye	Serbest	Muhasebeci	
Mali	 Müşavirler	 ve	 Yeminli	 Mali	 Müşavirler	
Odaları	 Birliğine	 olan	 birlik	 payı	 borçlarının	
asıllarının	tamamının,

ç)	19/3/1969	tarihli	ve	1136	sayılı	Avukatlık	
Kanunu	hükümlerine	göre	avukatların	ve	stajyer	
avukatların	 baro	 kesenekleri	 ile	 staj	 kredisi	
borçlarının	asıllarının	tamamının,

d)	 18/6/2009	tarihli	ve	5910	sayılı	Türkiye	
İhracatçılar	 Meclisi	 ile	 İhracatçı	 Birliklerinin	
Kuruluş	 ve	 Görevleri	 Hakkında	 Kanun	
hükümlerine	 göre	 ihracatçıların	 üyesi	 oldukları	
ihracatçı	birliklerine	olan	üyelik	aidat	borçlarının	
asıllarının	tamamının,

birinci	 taksiti	 bu	 Kanunun	 yayımlandığı	
tarihi	 takip	 eden	 üçüncü	 ayın	 sonuna	 kadar,	
kalanı	 aylık	 dönemler	 hâlinde	 ve	 azami	 toplam	
altı	eşit	 taksitte	ödenmesi	hâlinde,	bu	alacaklara	
uygulanan	 faiz,	 gecikme	 faizi,	 gecikme	 zammı	
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gibi	 fer’i	 alacakların,	 alacak	 asıllarının	 bu	
Kanunun	 yayımı	 tarihinden	 önce	 kısmen	 veya	
tamamen	 ödenmiş	 olması	 hâlinde	 ödenmiş	
borç	 asıllarına	 isabet	 eden	 faiz,	 gecikme	 faizi,	
gecikme	zammı	gibi	fer’i	alacakların	tahsilinden	
vazgeçilir.

e)	 Bu	fıkra	hükmünden	yararlanılabilmesi	
için	 bu	 Kanunun	 yayımı	 tarihini	 izleyen	 ikinci	
ayın	 sonuna	kadar	 alacaklı	 birime	başvurulması	
şarttır.

f)	 Bu	fıkra	kapsamında	ödenmesi	gereken	
tutarların	 fıkrada	 öngörülen	 süre	 ve	 şekilde	
kısmen	 veya	 tamamen	 ödenmemesi	 hâlinde,	
ödenmemiş	alacak	asılları	ile	bunlara	ilişkin	faiz,	
gecikme	faizi,	gecikme	zammı	gibi	fer’i	alacaklar	
ilgili	mevzuat	hükümlerine	göre	tahsil	edilir.

g)	 Bu	 fıkra	 hükmünden	 yararlanmak	
isteyen	borçluların	fıkrada	belirtilen	şartları	yerine	
getirmelerinin	yanı	sıra	dava	açmamaları,	açılmış	
davalardan	 vazgeçmeleri	 ve	 kanun	 yollarına	
başvurmamaları	 şarttır.	 Bu	 Kanunun	 yayımı	
tarihinden	 önce	 dava	 konusu	 edilmiş	 ve/veya	
mahkemece	 hükme	 bağlanmış	 ve	 kesinleşmiş	
olanlar	dâhil	olmak	üzere	 icra	 takibi	başlatılmış	
alacaklar	için,	borçlunun	bu	fıkra	hükümlerinden	
yararlanmak	üzere	başvuruda	bulunması	hâlinde	
davalar	 ve/veya	 icra	 takipleri	 sonlandırılır.	 Bu	
kapsamda,	 tamamı	 ödenen	 alacaklara	 ilişkin	
yargılama	giderleri	ile	icra	masrafları	ve	vekâlet	
ücretleri	karşılıklı	olarak	talep	edilmez.

ğ)	Baro	keseneğinin	ve	staj	kredisi	borcunun	
ödenmemesine	 bağlı	 olarak	 yürütülen	 levhadan	
ve	sicilden	silme	işlemleri	ile	yasal	takip	işlemleri	
bu	 Kanunun	 yayımı	 tarihini	 izleyen	 aydan	
itibaren	taksitlerin	ödeme	süresinin	sonuna	kadar	
durdurulur.

h)	 Vergi	 mükellefiyeti	 sona	 erdiği	 hâlde	
oda/borsa	 kayıtları	 devam	 eden	 üyelerin,	
vergi	 mükellefiyetinin	 sona	 erdiği	 tarihe	 kadar	
ödenmeyen	 borçları	 için	 bu	 fıkra	 hükümleri	



‒ 259 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 239)

(Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve 
Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ile 46 

Milletvekilinin Teklifi)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin)

uygulanır.	 Vergi	 mükellefiyetinin	 sona	 erdiği	
tarihten	 sonra,	 tahakkuk	 etmiş	 aidat	 borçlarının	
asılları	 ile	 birlikte	 fer’i	 borçlarının	 tamamının	
tahsilinden	vazgeçilir.

ı)	Bu	fıkranın	uygulanmasına	ilişkin	usul	ve	
esasları	belirlemeye	ilgili	idareler	yetkilidir.

(7)	 Küçük	 ve	 Orta	 Ölçekli	 İşletmeleri	
Geliştirme	 ve	 Destekleme	 İdaresi	 Başkanlığı	
(KOSGEB)	 tarafından	 31/8/2020	 tarihinden	
önce	kullandırılan	ve	bu	Kanunun	yayımlandığı	
tarihten	 önce	 uygunsuzluğu	 tespit	 edilmiş	 olan	
geri	ödemesiz	destekler,	kredi	faiz	destekleri,	geri	
ödemeli	desteklerden	ödenmemiş	destek	tutarları	
ile	 KOSGEB	 aidat	 alacaklarının	 yargıya	 intikal	
etmiş	ya	da	etmemiş	olan	aslı	ile	bu	alacaklara	bu	
Kanunun	 yayımlandığı	 tarihe	 kadar	 hesaplanan	
faiz	 yerine	Yİ-ÜFE	 aylık	 değişim	 oranları	 esas	
alınarak	 hesaplanacak	 tutarın,	 bu	 Kanunun	
yayımı	 tarihini	 izleyen	 ikinci	ayın	sonuna	kadar	
başvuruda	bulunulması	ve	bu	Kanunda	belirtilen	
süre	 ve	 şekilde	 ödenmesi	 şartıyla	 bu	 alacaklara	
bağlı	faizlerin	tahsilinden	vazgeçilir.	Bu	Kanunun	
yayımlandığı	tarih	itibarıyla	KOSGEB	tarafından	
taksitlendirilmiş	 destek	 alacakları	 ile	 ilgili	
olarak	 da	 bu	 fıkra	 hükmünden	 yararlanılabilir.	
Bu	 takdirde	ödenmiş	 tutarlar	 için	 taksitlendirme	
işlemleri	 geçerli	 sayılır	 ve	 kalan	 borç	 tutarı	
üzerinden	 bu	 fıkra	 hükmünden	 yararlandırılır.	
Haklarında;	hukuki	işlem	devam	eden	işletmeler	
ile	kurumların	bu	fıkra	hükmünden	yararlanarak	
borçlarını	 ödemek	 istemeleri	 hâlinde	 bu	
iradelerini	 başvuru	 dilekçelerinde	 belirtmeleri	
ve	 idarenin	 talep	 ettiği	 alacak	 tutarını	 kabul	
etmeleri,	 hukuki	 işleme	 ilişkin	 mahkeme/icra	
masraflarını	 ve	 vekâlet	 ücretini	 ilk	 taksit	 tutarı	
ile	birlikte	ödemeleri	şarttır.	Bu	takdirde,	idarece	
açılmış	 davalar	 sonlandırılır	 ve	 bu	 sebeple	
idareden	 herhangi	 bir	 masraf	 ve	 vekâlet	 ücreti	
talep	edilemez	ve	bu	alacakla	 ilgili	herhangi	bir	
dava	açılamaz.	Bu	fıkra	hükmünden	yararlanarak	
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borçlarını	ödeyen	işletmeler	KOSGEB	tarafından	
sağlanan	 yeni	 desteklerden	 faydalandırılır.	 Bu	
fıkra	 kapsamında	 ödenmesi	 gereken	 tutarların	
fıkrada	 öngörülen	 süre	 ve	 şekilde	 kısmen	 veya	
tamamen	 ödenmemesi	 hâlinde,	 ödenmemiş	
alacak	 asılları	 ile	 bunlara	 ilişkin	 faiz,	 gecikme	
faizi,	 gecikme	 zammı	 gibi	 fer’i	 alacaklar	 ilgili	
mevzuat	hükümlerine	göre	tahsil	edilir.

(8)	 Sanayi	 ve	 Teknoloji	 Bakanlığının	
bütçesinden	 12/4/2000	 tarihli	 ve	 4562	 sayılı	
Organize	Sanayi	Bölgeleri	Kanunu	hükümlerine	
göre	 kurulan	 organize	 sanayi	 bölgelerine	 ve	
sanayi	 sitesi	 yapı	 kooperatiflerine	 kullandırılan	
kredilerden	 30/6/2020	 tarihi	 itibarıyla	 ödeme	
süresi	 geldiği	 hâlde	 bu	 Kanunun	 yayımlandığı	
tarih	itibarıyla	ödenmemiş	olan	kredi	alacaklarının	
(kanuni	takipte	olanlar	dâhil)	asıllarının	tamamı	ile	
bu	alacaklara	ilişkin	fer’iler	yerine,	bu	Kanunun	
yayımlandığı	tarihe	kadar	Yİ-ÜFE	aylık	değişim	
oranları	 esas	 alınarak	 hesaplanacak	 tutarın;	
ödenmemiş	alacağın	sadece	fer’i	alacaktan	ibaret	
olması	 hâlinde	 bu	 alacak	 yerine	 Yİ-ÜFE	 aylık	
değişim	 oranları	 esas	 alınarak	 hesaplanacak	
tutarın,	 bu	Kanunun	yayımlandığı	 tarihi	 izleyen	
ikinci	 ayın	 sonuna	 kadar	 Sanayi	 ve	 Teknoloji	
Bakanlığına	ya	da	bu	Bakanlığın	uygun	görmesi	
hâlinde	kredi	ödemelerine	aracılık	eden	bankaya	
başvuruda	 bulunulması	 ve	 ödenmesi	 gereken	
tutarın,	 ilk	 taksiti	 bu	 Kanunun	 yayımlandığı	
tarihi	izleyen	üçüncü	aydan	başlamak	üzere	ikişer	
aylık	 dönemler	 hâlinde	 bu	 Kanunda	 belirtilen	
süre	 ve	 şekilde	 ödenmesi	 şartıyla	 fer’ilerin	
tamamının	 tahsilinden	 vazgeçilir.	 Bu	 Kanunun	
yayımlandığı	 tarihten	önce	dava	konusu	edilmiş	
ve/veya	 icra	 takibi	 başlatılmış	 alacaklar	 için,	
borçlunun	 bu	 fıkra	 hükümlerinden	 yararlanmak	
üzere	 başvuruda	 bulunması	 hâlinde,	 sürdürülen	
davalar	 sonlandırılır,	 icra	 ve	 takip	 işlemleri	
durdurulur.	 Bu	 takdirde,	 borçluların	 mahkeme	
masraflarını,	icra	masraflarını	ve	vekâlet	ücretini	
ilk	 taksit	 tutarı	 ile	 birlikte	 ödemeleri	 şarttır.	Bu 
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fıkra	kapsamına	giren	alacakların	 tamamının	bu	
Kanunda	öngörülen	süre	ve	şekilde	ödenmemesi	
hâlinde	 alacak,	 ilgili	 mevzuatın	 öngördüğü	
şekilde	 hesaplanır	 ve	 ödenen	 tutarlar	 mahsup	
edilir.	 Bu	 fıkra	 kapsamına	 giren	 alacaklara	
karşılık	 bu	 Kanunun	 yayımı	 tarihinden	 önce	
ödenen	tutarlar	bu	fıkra	hükümlerine	dayanılarak	
red	ve	iade	edilmez.	Bu	fıkranın	uygulanmasına	
ilişkin	 usul	 ve	 esasları	 belirlemeye	 Sanayi	 ve	
Teknoloji	Bakanlığı	yetkilidir.

(9)	 İl	 özel	 idareleri,	 belediyeler	 ve	 bunların	
bağlı	 kuruluşları	 ile	 sermayesinin	 %50’	 sinden	
fazlası	bunlara	ait	şirketlerin	mülkiyetinde	bulunan	
taşınmazlar	 hakkında	 yaptıkları	 satış,	 irtifak	
hakkı	 ve	 kiralama	 işlemlerinden	 kaynaklanan	
(kaynak	 sularının	 kira	 bedeli	 dâhil)	 ve	 vadesi	
31/8/2020	 tarihi	 itibarıyla	 geldiği	 hâlde	 bu	
Kanunun	yayımı	tarihi	itibarıyla	ödenmemiş	olan	
kullanım	 bedelleri	 ve	 hasılat	 payları	 asıllarının	
tamamı	 ile	bu	alacaklara	 ilişkin	gecikme	zammı,	
faiz	 gibi	 fer’ileri	 yerine	 bu	 Kanunun	 yayımı	
tarihine	 kadar	 Yİ-ÜFE	 aylık	 değişim	 oranları	
esas	 alınarak	 hesaplanacak	 tutarın;	 bu	 Kanunun	
yayımı	 tarihini	 izleyen	 üçüncü	 aydan	 başlamak	
üzere	 ikişer	 aylık	 dönemler	 hâlinde	 azami	 on	
sekiz	 eşit	 taksitte	 3	 üncü	 maddenin	 üçüncü	
fıkrasının	(ç)	bendi	hükümlerine	göre	hesaplanan	
katsayı	 ile	 birlikte	 tamamen	 ödenmesi	 şartıyla,	
bu	 alacaklara	 hesaplanan	 gecikme	 zammı,	 faiz	
gibi	 fer’i	 alacakların	 tahsilinden	 vazgeçilir.	 Bu	
takdirde	 mahkeme	 ve	 icra	 masrafları	 ile	 vekâlet	
ücreti	 ilk	 taksit	 tutarı	 ile	birlikte	 tahsil	 edilir.	Bu	
fıkra	 hükümlerinden	 yararlanılabilmesi	 için	 dava	
açılmaması	 ve	 açılmış	 davalardan	 vazgeçilmesi	
şarttır.	 Bu	 fıkra	 kapsamında	 ödenmesi	 gereken	
tutarların	fıkrada	öngörülen	süre	ve	şekilde	kısmen	
veya	 tamamen	 ödenmemesi	 hâlinde,	 ödenmemiş	
alacak	 asılları	 ile	 bunlara	 ilişkin	 faiz,	 gecikme	
faizi,	 gecikme	 zammı	 gibi	 fer’i	 alacaklar	 ilgili	
mevzuat	hükümlerine	göre	tahsil	edilir.	Bu	fıkranın	
uygulamasına	ilişkin	usul	ve	esasları	belirlemeye	
Çevre	ve	Şehircilik	Bakanlığı	yetkilidir.
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(10)	 Vakıflar	 Genel	Müdürlüğü	 ile	 mazbut	
vakıflara	 ve	 temsilen	 yönetilen	 vakıflara	
ait	 taşınmazların	 kiralanması	 işlemlerinden	
kaynaklanan	 ve	 31/8/2020	 tarihi	 itibarıyla	
vadesi	 geldiği	 hâlde	 bu	 Kanunun	 yayımlandığı	
tarih	 itibarıyla	 ödenmemiş	 olan	 kira	 bedelleri	
asıllarının,	 bu	 Kanunun	 yayımlandığı	 tarihi	
izleyen	 ikinci	 ay	 sonuna	 kadar	 başvuruda	
bulunulması	ve	bu	Kanunun	yayımlandığı	 tarihi	
izleyen	 üç	 ay	 içinde	 haklarında	 açılan	 dava	 ve	
icra	 takiplerine	 ilişkin	 yargılama	 masrafları	 ile	
birlikte	tamamen	ödenmesi	şartıyla,	bu	alacaklara	
ilişkin	gecikme	zammı,	faiz	gibi	fer’i	alacakların	
tahsilinden	 vazgeçilir.	 Bu	 fıkra	 kapsamına	
giren	 alacakların	 taksitle	 ödenmek	 istenmesi	
hâlinde	en	 fazla	oniki	ay	 içinde	ve	eşit	 taksitler	
hâlinde	 kanuni	 faizi	 ile	 birlikte	 ödenmek	 üzere	
taksitlendirme	 yapılabilir.	 Bu	 takdirde	 dava	
ve	 icra	 takiplerine	 ilişkin	 yargılama	 masrafları	
ilk	 taksit	 tutarı	 ile	birlikte	 tahsil	 edilir.	Bu	 fıkra	
hükümlerinden	 yararlanılabilmesi	 için	 dava	
açılmaması	 ve	 açılmış	 davalardan	 vazgeçilmesi	
şarttır.	 Bu	 kiracılardan,	 tahliye	 hakkı	 doğmuş	
ancak	 tahliye	 kararı	 kesinleşmemiş	 olanlar	 ile	
yeniden	 sözleşme	 yapılabilir.	 Vakıflar	 Genel	
Müdürlüğüne,	 mazbut	 vakıflar	 ile	 temsilen	
yönetilen	 vakıflara	 ait	 taşınmazlar	 üzerinde	
bu	 Kanunun	 yayımlandığı	 tarihte	 işgalci	
durumda	 olanlar	 ile	 işgalleri	 bu	 tarihten	 önce	
sonlandırılanlardan	 ecrimisil	 borcu	bulunanların	
talep	etmeleri	hâlinde	birikmiş	borçları	bu	fıkrada	
belirtilen	şartlarla	tahsil	edilir.	Halen	işgali	devam	
edenlerin	müracaat	 etmeleri	 hâlinde,	 taşınmazın	
mevcut	 durumu	 dikkate	 alınarak	 taşınmazın	
bağlı	 olduğu	 bölge	 müdürlüğünce	 belirlenecek	
bedel	üzerinden	bu	taşınmazlar	kiralanabilir.	Bu	
fıkra	 kapsamında	 yapılandırılan	 tutarların	 fıkra	
kapsamında	 ödemeleri	 devam	 ettiği	 sürece	 bu	
borçlar	nedeniyle	25/3/2020	tarihli	ve	7226	sayılı	
Bazı	 Kanunlarda	 Değişiklik	 Yapılmasına	 Dair	



‒ 263 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 239)

(Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve 
Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ile 46 

Milletvekilinin Teklifi)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin)

Kanunla	20/2/2008	tarihli	ve	5737	sayılı	Vakıflar	
Kanununa	eklenen	geçici	14	üncü	madde	hükmü	
uygulanmaz.	 Bu	 fıkra	 kapsamında	 ödenmesi	
gereken	 tutarların	 fıkrada	 öngörülen	 süre	 ve	
şekilde	 kısmen	 veya	 tamamen	 ödenmemesi	
hâlinde,	 ödenmemiş	 alacak	 asılları	 ile	 bunlara	
ilişkin	 faiz,	 gecikme	 faizi,	 gecikme	 zammı	 gibi	
fer’i	 alacaklar	 ilgili	 mevzuat	 hükümlerine	 göre	
tahsil	 edilir.	 Bu	 fıkranın	 uygulanmasına	 ilişkin	
usul	 ve	 esasları	 belirlemeye	 Vakıflar	 Genel	
Müdürlüğü	yetkilidir.

(11)	 Kalkınma	 ajanslarının,	 25/1/2006	
tarihli	 ve	 5449	 sayılı	 Kalkınma	 Ajanslarının	
Hizmetlerine	 İlişkin	 Kanun	 gereğince	 il	 özel	
idareleri	 ve	 belediyeler	 ile	 sanayi	 ve	 ticaret	
odalarından	 olan	 ve	 30/6/2020	 tarihi	 itibarıyla	
ödenmesi	 gerektiği	 hâlde	 bu	 Kanunun	
yayımlandığı	tarih	itibarıyla	ödenmemiş	bulunan	
alacak	 asıllarının	 tamamı	 ile	 bu	 alacaklara	
hesaplanan	 gecikme	 zammı,	 gecikme	 faizi,	
faiz	 gibi	 fer’i	 alacaklar	 yerine	 bu	 Kanunun	
yayımlandığı	tarihe	kadar	Yİ-ÜFE	aylık	değişim	
oranları	 esas	 alınarak	 hesaplanacak	 tutarın,	 bu	
Kanunun	 yayımlandığı	 tarihi	 izleyen	 ikinci	
ayın	sonuna	kadar	alacaklı	kalkınma	ajanslarına	
başvuruda	 bulunulması	 ve	 ödenmesi	 gereken	
tutarın	ilk	taksiti	bu	Kanunun	yayımlandığı	tarihi	
izleyen	üçüncü	aydan	başlamak	üzere	ikişer	aylık	
dönemler	 hâlinde	 bu	 Kanunda	 öngörülen	 süre	
ve	 şekilde	 azami	 onsekiz	 eşit	 taksitte	 tamamen	
ödenmesi	 şartıyla	 bu	 alacaklar	 için	 daha	 önce	
hesaplanan	 gecikme	 zammı,	 gecikme	 faizi,	
faiz	 gibi	 fer’i	 alacakların	 tahsilinden	 vazgeçilir.	
Bu	 Kanunun	 yayımlandığı	 tarihten	 önce	 dava	
konusu	 edilmiş	 ve/veya	 icra	 takibi	 başlatılmış	
alacaklar	için,	borçlunun	bu	fıkra	hükümlerinden	
yararlanmak	üzere	başvuruda	bulunması	hâlinde	
dava	 ve	 icra	 takipleri	 durdurulur.	 Bu	 takdirde	
borçluların	mahkeme	ve	icra	masrafları	ile	vekâlet	
ücretini	 ilk	 taksit	 tutarı	 ile	 birlikte	 ödemeleri	
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şarttır.	 Bu	 fıkra	 hükmünden	 yararlanarak	 ilk	
taksiti	ödeyen	il	özel	 idareleri	ve	belediyeler	 ile	
sanayi	ve	ticaret	odaları,	yükümlülüklerini	yerine	
getirmeye	 devam	 ettiği	 müddetçe	 kalkınma	
ajansları	 tarafından	 sağlanan	 desteklerden	
faydalanabilir.	 Bu	 fıkra	 kapsamında	 ödenmesi	
gereken	 tutarların	 fıkrada	 öngörülen	 süre	 ve	
şekilde	 kısmen	 veya	 tamamen	 ödenmemesi	
hâlinde,	 ödenmemiş	 alacak	 asılları	 ile	 bunlara	
ilişkin	 faiz,	 gecikme	 faizi,	 gecikme	 zammı	 gibi	
fer’i	 alacaklar	 ilgili	 mevzuat	 hükümlerine	 göre	
tahsil	edilir.

(12)	 Türk	 Standardları	 Enstitüsünün	 bu	
Kanunun	 yayımı	 tarihi	 itibarıyla	 takibe	 intikal	
etmiş	ve	haklarında	icra	takibi	başlatılmış	gerçek	
ve	 tüzel	 kişilerden	 hizmet	 alanları	 kapsamında	
bulunan	 alacaklarının	 asıllarının	 tamamı	 ile	 bu	
alacaklara	hesaplanan	gecikme	zammı,	gecikme	
faizi,	faiz	gibi	fer’i	alacaklar	yerine	bu	Kanunun	
yayımlandığı	tarihe	kadar	Yİ-ÜFE	aylık	değişim	
oranları	 esas	 alınarak	 hesaplanacak	 tutarın,	 bu	
Kanunun	yayımlandığı	 tarihi	 izleyen	 ikinci	ayın	
sonuna	 kadar	 Türk	 Standardları	 Enstitüsünün	
takip	 ve	 tahsille	 görevli	 birimlerine	 başvuruda	
bulunulması	 ve	 ödenmesi	 gereken	 tutarın	 ilk	
taksiti	 bu	 Kanunun	 yayımlandığı	 tarihi	 izleyen	
üçüncü	 aydan	 başlamak	 üzere	 bu	 Kanunda	
belirtilen	 süre	 ve	 şekilde	 tamamen	 ödenmesi	
şartıyla	 bu	 borçlara	 hesaplanan	 gecikme	
zammı,	gecikme	faizi,	 faiz	gibi	 fer’i	alacakların	
tahsilinden	 vazgeçilir.	 Bu	 fıkra	 hükmünden	
yararlanmak	isteyen	borçluların	fıkrada	belirtilen	
şartları	 yerine	 getirmelerinin	 yanı	 sıra	 dava	
açmamaları,	 açılmış	 davalardan	 vazgeçmeleri	
ve	 kanun	 yollarına	 başvurmamaları	 şarttır.	 Bu	
Kanunun	 yayımı	 tarihinden	 önce	 dava	 konusu	
edilmiş	ve/veya	mahkemece	hükme	bağlanmış	ve	
kesinleşmiş	olanlar	dâhil	olmak	üzere	icra	takibi	
başlatılmış	 alacaklar	 için,	 borçlunun	 bu	 fıkra	
hükümlerinden	 yararlanmak	 üzere	 başvuruda	
bulunması	hâlinde	davalar	ve/veya	icra	takipleri	
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MADDE 1-	25/8/1999	tarihli	ve	4447	sayılı	
İşsizlik	Sigortası	Kanununa	aşağıdaki	ek	madde	
eklenmiştir.

“EK	 MADDE	 7-	 İşsizlik	 ödeneğinden	
yararlandırılıp,	 işten	 ayrılmalarını	 takip	 eden	
90	 gün	 içerisinde	 özel	 sektör	 işyerlerinde	 bu	
Kanun	 kapsamında	 işe	 giren	 ve	 işe	 girdiği	
tarihten	 itibaren	 hizmet	 akdine	 tabi	 olarak	 en	
az	12	 ay	 süreyle	kesintisiz	 çalışanlardan	 talepte	
bulunanların,	 5510	 sayılı	 Kanunun	 4	 üncü	
maddesinin	birinci	 fıkrasının	 (a)	 bendi	uyarınca	
sigortalı	 sayılmak	 suretiyle,	 işe	 başladıkları	
tarihten	 önce	 yararlandıkları	 en	 son	 işsizlik	
ödeneği	 süresi	 için	 Kurumca	 Sosyal	 Güvenlik	
Kurumuna	ödeme	yapıldığı	tarihte	geçerli	prime	
esas	 kazanç	 alt	 sınırı	 üzerinden	 hesaplanacak	
uzun	 vadeli	 sigorta	 primi	 işveren	 ve	 sigortalı	
hisselerinin	 tamamı	 Fondan	 karşılanır.	 Bu	 fıkra	
hükümlerinden	aynı	işsizlik	ödeneği	hak	sahipliği	
için	sadece	bir	defa	yararlanılır.

Bu	maddenin	uygulanmasına	ilişkin	usul	ve	
esaslar	Kurumca	belirlenir.”

MADDE 2-	 4447	 sayılı	 Kanunun	 geçici	
10	 uncu	 maddesinin	 onikinci	 fıkrasında	 yer	
alan	 “2015	 yılından	 itibaren	 beş	 yıla”	 ibaresi	
“31/12/2023	tarihine”	şeklinde	değiştirilmiştir.

MADDE 3-	4447	sayılı	Kanunun	geçici	19	
uncu	maddesine	aşağıdaki	fıkra	eklenmiştir.

“Cumhurbaşkanı,	 birinci	 ve	 onuncu	
fıkralarda	 yer	 alan	 31/12/2020	 tarihlerini	
31/12/2023	 tarihine	 ve	 ikinci	 fıkrada	 yer	 alan	
2020	yılını	2023	yılına	kadar	uzatmaya	yetkilidir.”

sonlandırılır.	 Bu	 takdirde,	 borçluların	mahkeme	
ve	 icra	 masrafları	 ile	 vekalet	 ücretini	 ilk	 taksit	
tutarı	 ile	 birlikte	 ödemeleri	 şarttır.	 Bu	 fıkra	
kapsamında	ödenmesi	gereken	 tutarların	 fıkrada	
öngörülen	süre	ve	şekilde	kısmen	veya	tamamen	
ödenmemesi	 hâlinde,	 ödenmemiş	 alacak	 asılları	
ile	 bunlara	 ilişkin	 faiz,	 gecikme	 faizi,	 gecikme	
zammı	 gibi	 fer’i	 alacaklar	 ilgili	 mevzuat	
hükümlerine	göre	tahsil	edilir.

MADDE 5-	25/8/1999	tarihli	ve	4447	sayılı	
İşsizlik	Sigortası	Kanununa	aşağıdaki	ek	madde	
eklenmiştir.

“EK	 MADDE	 7-	 İşsizlik	 ödeneğinden	
yararlandırılıp,	 işten	 ayrılmalarını	 takip	 eden	
90	 gün	 içerisinde	 özel	 sektör	 işyerlerinde	 bu	
Kanun	 kapsamında	 işe	 giren	 ve	 işe	 girdiği	
tarihten	 itibaren	 hizmet	 akdine	 tabi	 olarak	 en	
az	12	 ay	 süreyle	kesintisiz	 çalışanlardan	 talepte	
bulunanların,	 5510	 sayılı	 Kanunun	 4	 üncü	
maddesinin	birinci	 fıkrasının	 (a)	 bendi	uyarınca	
sigortalı	 sayılmak	 suretiyle,	 işe	 başladıkları	
tarihten	 önce	 yararlandıkları	 en	 son	 işsizlik	
ödeneği	 süresi	 için	 Kurumca	 Sosyal	 Güvenlik	
Kurumuna	ödeme	yapıldığı	tarihte	geçerli	prime	
esas	 kazanç	 alt	 sınırı	 üzerinden	 hesaplanacak	
uzun	 vadeli	 sigorta	 primi	 işveren	 ve	 sigortalı	
hisselerinin	 tamamı	 Fondan	 karşılanır.	 Bu	 fıkra	
hükümlerinden	aynı	işsizlik	ödeneği	hak	sahipliği	
için	sadece	bir	defa	yararlanılır.

Bu	maddenin	uygulanmasına	ilişkin	usul	ve	
esaslar	Kurumca	belirlenir.”

MADDE 6-	 4447	 sayılı	 Kanunun	 geçici	
10	 uncu	 maddesinin	 onikinci	 fıkrasında	 yer	
alan	 “2015	 yılından	 itibaren	 beş	 yıla”	 ibaresi	
“31/12/2023	tarihine”	şeklinde	değiştirilmiştir.

MADDE 7-	4447	sayılı	Kanunun	geçici	19	
uncu	maddesine	aşağıdaki	fıkra	eklenmiştir.

“Cumhurbaşkanı,	 birinci	 ve	 onuncu	
fıkralarda	 yer	 alan	 31/12/2020	 tarihlerini	
31/12/2023	 tarihine	 ve	 ikinci	 fıkrada	 yer	 alan	
2020	yılını	2023	yılına	kadar	uzatmaya	yetkilidir.”
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MADDE 4-	4447	sayılı	Kanunun	geçici	21	
inci	maddesine	aşağıdaki	fıkra	eklenmiştir.	

“Cumhurbaşkanı,	 üçüncü	 fıkrada	 yer	 alan	
2020	yılını	2023	yılına	kadar	uzatmaya	ve	yedinci	
fıkrada	 yer	 alan	 31/12/2020	 tarihini	 31/12/2023	
tarihine	kadar	uzatmaya	yetkilidir.”

MADDE 5-	 4447	 sayılı	 Kanunun	 geçici	
22	 nci	 maddesinin	 birinci	 fıkrasında	 yer	 alan	
“1/1/2021”	 ibaresi	 “31/12/2023”	 şeklinde	
değiştirilmiştir.

MADDE 6-	 4447	 sayılı	 Kanunun	 geçici	
23	 üncü	maddesinin	 üçüncü	 fıkrasında	 yer	 alan	
“31/12/2020”	 ibaresi	 “30/6/2021”	 şeklinde	
değiştirilmiştir.

MADDE 7-	4447	sayılı	Kanunun	geçici	26	
ncı	 maddesinin	 dokuzuncu	 fıkrasına	 “altı	 aya	
kadar	uzatmaya”	ibaresinden	sonra	gelmek	üzere	
“ve 31/12/2020 tarihini 30/6/2021 tarihine kadar 
uzatmaya”	ibaresi	eklenmiştir.

MADDE 8-	 4447	 sayılı	 Kanuna	 aşağıdaki	
geçici	madde	eklenmiştir.

“GEÇİCİ	 MADDE	 27-	 1/10/2020	 tarihi	
itibarıyla	 Sosyal	 Güvenlik	 Kurumuna	 bildirilen	
aylık	prim	ve	hizmet	belgelerinde	veya	muhtasar	
ve	prim	hizmet	beyannamelerinde	kayıtlı	olanlar,	
sosyal	 güvenlik	 kuruluşlarından	 emeklilik	 veya	
yaşlılık	 aylığı	 almakta	 olanlar	 ile	 yabancılar	
hariç;	 4857	 sayılı	 Kanun	 kapsamında	 olup	
olmadığına	 bakılmaksızın	 her	 türlü	 iş	 veya	
hizmet	sözleşmesiyle	hizmetleri	Sosyal	Güvenlik	
Kurumuna	 bildirilerek	 veya	 bildirilmeksizin	
istihdam	 edilip	 1/1/2019-17/4/2020	 tarihleri	
arasındaki	 dönemde	 iş	 veya	 hizmet	 sözleşmesi	
4857	sayılı	Kanunun	25	 inci	maddesinin	birinci	
fıkrasının	 (II)	 numaralı	 bendinde	 ve	 diğer	
Kanunların	 ilgili	 hükümlerine	 göre	 ahlak	 ve	
iyi	 niyet	 kurallarına	 uymayan	 haller	 ve	 benzeri	
sebepler	 dışında	 sona	 erenler	 ile	 hizmetleri	
Sosyal	 Güvenlik	 Kurumuna	 bildirilmeksizin	
bu	 maddenin	 yürürlüğe	 girdiği	 tarih	 itibarıyla	
istihdam	 edilmeye	 devam	 edilmekte	 olanların,	

MADDE 8-	4447	sayılı	Kanunun	geçici	21	
inci	maddesine	aşağıdaki	fıkra	eklenmiştir.	

“Cumhurbaşkanı,	 üçüncü	 fıkrada	 yer	 alan	
2020	yılını	2023	yılına	kadar	uzatmaya	ve	yedinci	
fıkrada	 yer	 alan	 31/12/2020	 tarihini	 31/12/2023	
tarihine	kadar	uzatmaya	yetkilidir.”

MADDE 9-	 4447	 sayılı	 Kanunun	 geçici	
22	 nci	 maddesinin	 birinci	 fıkrasında	 yer	 alan	
“1/1/2021”	 ibaresi	 “31/12/2023”	 şeklinde	
değiştirilmiştir.

MADDE 10-	 4447	 sayılı	 Kanunun	 geçici	
23	 üncü	maddesinin	 üçüncü	 fıkrasında	 yer	 alan	
“31/12/2020”	 ibaresi	 “30/6/2021”	 şeklinde	
değiştirilmiştir.

MADDE 11-	 4447	 sayılı	 Kanunun	 geçici	
26	ncı	maddesinin	dokuzuncu	fıkrasına	“altı	aya	
kadar	uzatmaya”	ibaresinden	sonra	gelmek	üzere	
“ve 31/12/2020 tarihini 30/6/2021 tarihine kadar 
uzatmaya”	ibaresi	eklenmiştir.

MADDE 12-	4447	sayılı	Kanuna	aşağıdaki	
geçici	madde	eklenmiştir.

“GEÇİCİ	 MADDE	 27-	 1/10/2020	 tarihi	
itibarıyla	 Sosyal	 Güvenlik	 Kurumuna	 bildirilen	
aylık	prim	ve	hizmet	belgelerinde	veya	muhtasar	
ve	prim	hizmet	beyannamelerinde	kayıtlı	olanlar,	
sosyal	 güvenlik	 kuruluşlarından	 emeklilik	 veya	
yaşlılık	 aylığı	 almakta	 olanlar	 ile	 yabancılar	
hariç;	 4857	 sayılı	 Kanun	 kapsamında	 olup	
olmadığına	 bakılmaksızın	 her	 türlü	 iş	 veya	
hizmet	sözleşmesiyle	hizmetleri	Sosyal	Güvenlik	
Kurumuna	 bildirilerek	 veya	 bildirilmeksizin	
istihdam	 edilip	 1/1/2019-17/4/2020	 tarihleri	
arasındaki	 dönemde	 iş	 veya	 hizmet	 sözleşmesi	
4857	sayılı	Kanunun	25	 inci	maddesinin	birinci	
fıkrasının	 (II)	 numaralı	 bendinde	 ve	 diğer	
Kanunların	 ilgili	 hükümlerine	 göre	 ahlak	 ve	
iyi	 niyet	 kurallarına	 uymayan	 haller	 ve	 benzeri	
sebepler	 dışında	 sona	 erenler	 ile	 hizmetleri	
Sosyal	 Güvenlik	 Kurumuna	 bildirilmeksizin	
bu	 maddenin	 yürürlüğe	 girdiği	 tarih	 itibarıyla	
istihdam	 edilmeye	 devam	 edilmekte	 olanların,	
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iş	 veya	 hizmet	 sözleşmelerinin	 sona	 erdiği	 ya	
da	 hâlihazırda	 çalışmakta	 oldukları	 en	 son	 özel	
sektör	işverenine	bu	maddenin	yürürlüğe	girdiği	
tarihi	 takip	 eden	 30	 gün	 içerisinde	 başvuruda	
bulunmaları	ve	işveren	tarafından;

a)	 Fiilen	 çalıştırılmaları	 halinde,	 prim	
ödeme	 gün	 sayılarının	 44,15	 Türk	 Lirası	 ile	
çarpımı	 sonucu	 bulunacak	 tutar	 4857	 sayılı	
Kanunun	 geçici	 10	 uncu	 maddesinde	 yer	 alan	
fesih	yapılamayacak	süreyi	geçmemek	üzere	her	
ay	 bu	 işverenlerin	 Sosyal	 Güvenlik	 Kurumuna	
ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek 
suretiyle	işverene	Fondan	destek	sağlanır.

b)	 İşe	 başlatılıp	 4857	 sayılı	 Kanunun	
geçici	 10	 uncu	 maddesi	 uyarınca	 işveren	
tarafından	ücretsiz	izne	ayrılanlara,	kısa	çalışma	
ödeneğinden	 faydalanmamak	 kaydıyla,	 4857	
sayılı	 Kanunun	 geçici	 10	 uncu	maddesinde	 yer	
alan	 fesih	 yapılamayacak	 süreyi	 geçmemek	
üzere,	bu	süre	içinde	ücretsiz	izinde	bulundukları	
süre	 kadar,	 Fondan	 günlük	 39,24	 Türk	 Lirası	
nakdi	ücret	desteği	verilir.	Yapılan	ödemelerden	
damga	 vergisi	 hariç	 herhangi	 bir	 kesinti	
yapılamaz.	 Bu	 fıkra	 kapsamında	 nakdi	 ücret	
desteğinden	 yararlananlar	 5510	 sayılı	 Kanunun	
60	 ıncı	 maddesinin	 birinci	 fıkrasının	 (g)	 bendi	
kapsamında	 genel	 sağlık	 sigortalısı	 sayılırlar	
ve	 genel	 sağlık	 sigortasına	 ilişkin	 primleri	
Fondan	 karşılanır.	 Bu	 fıkra	 kapsamında	
nakdi	 ücret	 desteğinden	 yararlanan	 işçinin	
başvuruda	 bulunduğu	 işveren	 tarafından	 fiilen	
çalıştırıldığının	 tespiti	 halinde	 işverene,	 bu	
şekilde	çalıştırılan	her	işçi	ve	çalıştırıldığı	her	ay	
için	ayrı	ayrı	olmak	üzere	fiilin	işlendiği	tarihteki	
4857	 sayılı	 Kanunun	 39	 uncu	 maddesince	
belirlenen	aylık	brüt	asgari	ücret	tutarında	çalışma	
ve	iş	kurumu	il	müdürlüklerince	idari	para	cezası	
uygulanır	 ve	 ödenen	 nakdi	 ücret	 desteği	 ödeme	
tarihinden	 itibaren	 işleyecek	 kanuni	 faizi	 ile	
birlikte	işverenden	tahsil	edilir.

iş	 veya	 hizmet	 sözleşmelerinin	 sona	 erdiği	 ya	
da	 hâlihazırda	 çalışmakta	 oldukları	 en	 son	 özel	
sektör	işverenine	bu	maddenin	yürürlüğe	girdiği	
tarihi	 takip	 eden	 30	 gün	 içerisinde	 başvuruda	
bulunmaları	ve	işveren	tarafından;

a)	 Fiilen	 çalıştırılmaları	 halinde,	 prim	
ödeme	 gün	 sayılarının	 44,15	 Türk	 lirası	 ile	
çarpımı	 sonucu	 bulunacak	 tutar	 4857	 sayılı	
Kanunun	 geçici	 10	 uncu	 maddesinde	 yer	 alan	
fesih	yapılamayacak	süreyi	geçmemek	üzere	her	
ay	 bu	 işverenlerin	 Sosyal	 Güvenlik	 Kurumuna	
ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek 
suretiyle	işverene	Fondan	destek	sağlanır.

b)	 İşe	 başlatılıp	 4857	 sayılı	 Kanunun	
geçici	 10	 uncu	 maddesi	 uyarınca	 işveren	
tarafından	ücretsiz	izne	ayrılanlara,	kısa	çalışma	
ödeneğinden	 faydalanmamak	 kaydıyla,	 4857	
sayılı	 Kanunun	 geçici	 10	 uncu	maddesinde	 yer	
alan	 fesih	 yapılamayacak	 süreyi	 geçmemek	
üzere,	bu	süre	içinde	ücretsiz	izinde	bulundukları	
süre	 kadar,	 Fondan	 günlük	 39,24	 Türk	 lirası	
nakdi	ücret	desteği	verilir.	Yapılan	ödemelerden	
damga	 vergisi	 hariç	 herhangi	 bir	 kesinti	
yapılamaz.	 Bu	 fıkra	 kapsamında	 nakdi	 ücret	
desteğinden	 yararlananlar	 5510	 sayılı	 Kanunun	
60	 ıncı	 maddesinin	 birinci	 fıkrasının	 (g)	 bendi	
kapsamında	 genel	 sağlık	 sigortalısı	 sayılırlar	
ve	 genel	 sağlık	 sigortasına	 ilişkin	 primleri	
Fondan	 karşılanır.	 Bu	 fıkra	 kapsamında	
nakdi	 ücret	 desteğinden	 yararlanan	 işçinin	
başvuruda	 bulunduğu	 işveren	 tarafından	 fiilen	
çalıştırıldığının	 tespiti	 hâlinde	 işverene,	 bu	
şekilde	çalıştırılan	her	işçi	ve	çalıştırıldığı	her	ay	
için	ayrı	ayrı	olmak	üzere	fiilin	işlendiği	tarihteki	
4857	 sayılı	 Kanunun	 39	 uncu	 maddesince	
belirlenen	aylık	brüt	asgari	ücret	tutarında	çalışma	
ve	iş	kurumu	il	müdürlüklerince	idari	para	cezası	
uygulanır	 ve	 ödenen	 nakdi	 ücret	 desteği	 ödeme	
tarihinden	 itibaren	 işleyecek	 kanuni	 faizi	 ile	
birlikte	işverenden	tahsil	edilir.
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c)	 Başvurusunun	 kabul	 edilmediğini	
Kuruma	bildirenler	için	hanesinde	sosyal	güvenlik	
kuruluşlarından	 gelir	 ya	 da	 aylık	 alan,	 kısa	
çalışma	ödeneğinden	ya	da	işsizlik	ödeneğinden	
faydalanan	 veya	 5510	 sayılı	 Kanunun	 4	 üncü	
maddesinin	 birinci	 fıkrasının	 (a)	 bendi,	 (b)	
bendi	 ve	 (c)	 bendi	 kapsamında	 sigortalı	 olan	
veya	506	sayılı	Kanunun	geçici	20	nci	maddesi	
kapsamındaki	 sandıklara	 tabi	 olarak	 çalışan	
ile	 düzenli	 sosyal	 yardım	 alan	 bulunmamak	
şartları	 ile	 4857	 sayılı	Kanunun	 geçici	 10	 uncu	
maddesinde	yer	alan	fesih	yapılamayacak	süreyi	
geçmemek	 üzere	 Fondan	 hane	 başına	 günlük	
34,34	Türk	Lirası	destek	verilir.

Bu	madde	uyarınca	destekten	yararlananlar,	
geçici	 28	 inci	 maddede	 düzenlenen	 destekten	
yararlanamaz.

İşveren,	 birinci	 fıkranın	 (a)	 bendi	 uyannca	
destekten	yararlanan	sigortalıların	yansından	her	
birini,	 bu	 maddenin	 uygulama	 süresinin	 sona	
ermesinden	 itibaren,	 birinci	 fıkranın	 (a)	 bendi	
kapsamına	 girenlerin	 destekten	 yararlandığı	
ortalama	 süre	 kadar	 fiilen	 çalıştırmakla	
yükümlüdür.	 Ödenen	 destek	 tutarı,	 bu	
yükümlülüğünü	 yerine	 getirmeyen	 işverenden,	
desteğin	 ödeme	 tarihinden	 itibaren	 5510	 sayılı	
Kanunun	 89	 uncu	 maddesinin	 ikinci	 fıkrası	
uyarınca	 gecikme	 cezası	 ve	 gecikme	 zammı	 ile	
birlikte	işverenden	tahsil	edilir.

Hizmetleri	 Sosyal	 Güvenlik	 Kurumuna	
bildirilmeksizin	 çalıştırıldığı	 işveren	 tarafından	
kabul	 edilenlere,	 işveren	 tarafından	 bu	 şekilde	
çalıştırıldıkları	 döneme	 ilişkin	 olarak	 ücret	 ve	
ücrete	 bağlı	 hakları	 hariç	 olmak	 üzere	 diğer	
haklarından	 feragat	 etmiş	 sayılır	 ve	 bu	 şekilde	
çalıştırıldıkları	dönemde	ilgili	mevzuatı	uyarınca	
daha	önce	yararlanmış	oldukları	sosyal	yardım	ve	
diğer	haklar	borç	çıkarılmaz.

c)	Başvurusunun	kabul	edilmediğini	Kuruma	
bildirenler	 için	 hanesinde	 sosyal	 güvenlik	
kuruluşlarından	 gelir	 ya	 da	 aylık	 alan,	 kısa	
çalışma	ödeneğinden	ya	da	işsizlik	ödeneğinden	
faydalanan	 veya	 5510	 sayılı	 Kanunun	 4	 üncü	
maddesinin	 birinci	 fıkrasının	 (a)	 bendi,	 (b)	
bendi	 ve	 (c)	 bendi	 kapsamında	 sigortalı	 olan	
veya	506	sayılı	Kanunun	geçici	20	nci	maddesi	
kapsamındaki	 sandıklara	 tabi	 olarak	 çalışan	 ile	
düzenli	sosyal	yardım	alan	bulunmamak	şartlarını	
sağlayanlara	 29/5/1986	 tarihli	 ve	 3294	 sayılı	
Sosyal	 Yardımlaşma	 ve	 Dayanışmayı	 Teşvik	
Kanunu	 kapsamında	 yapılacak	 değerlendirme	
göz	önüne	alınarak	4857	sayılı	Kanunun	geçici	10	
uncu	maddesinde	 yer	 alan	 fesih	 yapılamayacak	
süreyi	 geçmemek	 üzere	 Fondan	 hane	 başına	
günlük	34,34	Türk	lirası	destek	verilir.

Bu	madde	uyarınca	destekten	yararlananlar,	
geçici	 28	 inci	 maddede	 düzenlenen	 destekten	
yararlanamaz.

İşveren,	 birinci	 fıkranın	 (a)	 bendi	 uyarınca	
destekten	 yararlanan	 sigortalıların	 yarısından	
her	birini,	bu	maddenin	uygulama	süresinin	sona	
ermesinden	 itibaren,	 birinci	 fıkranın	 (a)	 bendi	
kapsamına	 girenlerin	 destekten	 yararlandığı	
ortalama	 süre	 kadar	 fiilen	 çalıştırmakla	
yükümlüdür.	 Ödenen	 destek	 tutarı,	 bu	
yükümlülüğünü	 yerine	 getirmeyen	 işverenden,	
desteğin	 ödeme	 tarihinden	 itibaren	 5510	 sayılı	
Kanunun	 89	 uncu	 maddesinin	 ikinci	 fıkrası	
uyarınca	 gecikme	 cezası	 ve	 gecikme	 zammı	 ile	
birlikte	işverenden	tahsil	edilir.

Hizmetleri	 Sosyal	 Güvenlik	 Kurumuna	
bildirilmeksizin	 çalıştırıldığı	 işveren	 tarafından	
kabul	 edilenlere,	 işveren	 tarafından	 bu	 şekilde	
çalıştırıldıkları	 döneme	 ilişkin	 olarak	 ücret	 ve	
ücrete	 bağlı	 hakları	 hariç	 olmak	 üzere	 diğer	
haklarından	 feragat	 etmiş	 sayılır	 ve	 bu	 şekilde	
çalıştırıldıkları	dönemde	ilgili	mevzuatı	uyarınca	
daha	önce	yararlanmış	oldukları	sosyal	yardım	ve	
diğer	haklar	borç	çıkarılmaz.
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Bu	madde	uyarınca	başvuruda	bulunanlardan	
hizmetlerini	 Sosyal	 Güvenlik	 Kurumuna	
bildirilmeksizin	 istihdam	 ettiğini	 kabul	 eden	
işverenlere;	ilgililerin	işveren	yanında	hizmetleri	
bildirilmeksizin	çalıştırıldığı	dönemler	için	5510	
sayılı	 Kanunun	 102	 nci	 maddesine	 göre	 idari	
para	 cezası	 uygulanmaz,	 işsizlik	 sigortası	 primi	
de	 dâhil	 olmak	 üzere	 sigorta	 primi	 tahakkuk	
ettirilmez	ve	ilgili	mevzuatta	yer	alan	ortalama	ve	
toplam	sigortalı	sayısı	hesabında	dikkate	alınmaz.	
Bu	 işverenlerin,	 hizmetlerini	 Sosyal	 Güvenlik	
Kurumuna	 bildirilmeksizin	 istihdam	 ettiğini	
kabul	 etmesi;	 bu	 Kanun	 veya	 diğer	 Kanunlar	
uyarınca	 sağlanan	 sigorta	 primi	 indirimi,	 teşvik	
ve	desteklerden	yararlanmasına	engel	teşkil	etmez	
ve	daha	önce	yararlanmış	oldukları	sigorta	primi	
indirimi,	teşvik	ve	destekler	için	borç	çıkarılmaz.

Hizmetlerini	 Sosyal	 Güvenlik	 Kurumuna	
bildirilmeksizin	istihdam	edildiği	işverence	kabul	
edildiği	 halde	 yanlış	 beyanda	 bulunulduğunun	
tespiti	 halinde,	 bu	 madde	 uyarınca	 verilen	
destekler	 ödeme	 tarihinden	 itibaren	 işleyecek	
kanuni	 faizi	 ile	 birlikte	 işverenden	 tahsil	 edilir	
ve	tespit	edilen	her	bir	yanlış	beyan	için	işveren	
ve	 destekten	 yararlanana	 ayrı	 ayrı	 olmak	 üzere	
tespit	 tarihindeki	 4857	 sayılı	 Kanunun	 39	 uncu	
maddesince	 belirlenen	 aylık	 brüt	 asgari	 ücret	
tutarında	çalışma	ve	iş	kurumu	il	müdürlüklerince	
idari	para	cezası	uygulanır.

Birinci	 fıkrada	 ve	 geçici	 24	 üncü	maddede	
yer	alan	destek	tutarlarını	bu	maddenin	yürürlük	
tarihinden	sonraki	tespit	edilecek	asgari	ücret	artış	
oranında	artırmaya	Cumhurbaşkanı	yetkilidir.

Fondan	 bu	 madde	 kapsamında	 karşılanan	
tutarlar,	gelir	ve	kurumlar	vergisi	uygulamalarında	
gelir,	 gider	 veya	 maliyet	 unsuru	 olarak	 dikkate	
alınmaz.

Bu	madde	hükümleri;	5335	sayılı	Kanunun	
30	 uncu	 maddesinin	 ikinci	 fıkrası	 kapsamına	
giren	kurum	ve	kuruluşlara	ait	işyerleri	ile	2886	

Bu	madde	uyarınca	başvuruda	bulunanlardan	
hizmetlerini	 Sosyal	 Güvenlik	 Kurumuna	
bildirilmeksizin	 istihdam	 ettiğini	 kabul	 eden	
işverenlere;	ilgililerin	işveren	yanında	hizmetleri	
bildirilmeksizin	çalıştırıldığı	dönemler	için	5510	
sayılı	 Kanunun	 102	 nci	 maddesine	 göre	 idari	
para	 cezası	 uygulanmaz,	 işsizlik	 sigortası	 primi	
de	 dâhil	 olmak	 üzere	 sigorta	 primi	 tahakkuk	
ettirilmez	ve	ilgili	mevzuatta	yer	alan	ortalama	ve	
toplam	sigortalı	sayısı	hesabında	dikkate	alınmaz.	
Bu	 işverenlerin,	 hizmetlerini	 Sosyal	 Güvenlik	
Kurumuna	 bildirilmeksizin	 istihdam	 ettiğini	
kabul	 etmesi;	 bu	 Kanun	 veya	 diğer	 Kanunlar	
uyarınca	 sağlanan	 sigorta	 primi	 indirimi,	 teşvik	
ve	desteklerden	yararlanmasına	engel	teşkil	etmez	
ve	daha	önce	yararlanmış	oldukları	sigorta	primi	
indirimi,	teşvik	ve	destekler	için	borç	çıkarılmaz.

Hizmetlerini	 Sosyal	 Güvenlik	 Kurumuna	
bildirilmeksizin	istihdam	edildiği	işverence	kabul	
edildiği	 halde	 yanlış	 beyanda	 bulunulduğunun	
tespiti	 halinde,	 bu	 madde	 uyarınca	 verilen	
destekler	 ödeme	 tarihinden	 itibaren	 işleyecek	
kanuni	 faizi	 ile	 birlikte	 işverenden	 tahsil	 edilir	
ve	tespit	edilen	her	bir	yanlış	beyan	için	işveren	
ve	 destekten	 yararlanana	 ayrı	 ayrı	 olmak	 üzere	
tespit	 tarihindeki	 4857	 sayılı	 Kanunun	 39	 uncu	
maddesince	 belirlenen	 aylık	 brüt	 asgari	 ücret	
tutarında	çalışma	ve	iş	kurumu	il	müdürlüklerince	
idari	para	cezası	uygulanır.

Birinci	 fıkrada	 ve	 geçici	 24	 üncü	maddede	
yer	alan	destek	tutarlarını	bu	maddenin	yürürlük	
tarihinden	sonraki	tespit	edilecek	asgari	ücret	artış	
oranında	artırmaya	Cumhurbaşkanı	yetkilidir.

Fondan	 bu	 madde	 kapsamında	 karşılanan	
tutarlar,	gelir	ve	kurumlar	vergisi	uygulamalarında	
gelir,	 gider	 veya	 maliyet	 unsuru	 olarak	 dikkate	
alınmaz.

Bu	madde	hükümleri;	5335	sayılı	Kanunun	
30	 uncu	 maddesinin	 ikinci	 fıkrası	 kapsamına	
giren	kurum	ve	kuruluşlara	ait	işyerleri	ile	2886	
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sayılı	Kanuna,	4734	sayılı	Kanuna	ve	uluslararası	
anlaşma	 hükümlerine	 istinaden	 yapılan	 alım	 ve	
yapım	işleri	ile	4734	sayılı	Kanundan	istisna	olan	
alım	ve	yapım	işlerine	ilişkin	işyerleri	ile	sosyal	
güvenlik	 destek	 primine	 tabi	 çalışanlar,	 5510	
sayılı	Kanunun	ek	9	uncu	maddesi	kapsamında	ev	
hizmetlerinde	 çalışan	 sigortalılar	 ve	 yurtdışında	
çalışan	sigortalılar	hakkında	uygulanmaz.

Bu	 maddenin	 birinci	 fıkrası	 uyarınca	
destekten	yararlananları	işe	alan	işverenler;	aynı	
sigortalı	için	destekten	yararlanılan	süre	boyunca,	
bu	Kanun	ile	diğer	Kanunlarda	diğer	sigorta	primi	
teşvik,	destek	ve	indirimlerinden	yararlanamaz.

Bakanlık,	 bu	 madde	 uyarınca	 verilecek	
desteklere	 ilişkin	 ödeme	 usul	 ve	 esaslarını	
belirlemeye	 ve	 bu	 maddenin	 uygulanmasına	
ilişkin	ortaya	çıkabilecek	tereddütleri	gidermeye	
yetkilidir.”

MADDE 9-	 4447	 sayılı	 Kanuna	 aşağıdaki	
geçici	madde	eklenmiştir.

“GEÇİCİ	 MADDE	 28-	 1/10/2020	 tarihi	
itibarıyla	 Sosyal	 Güvenlik	 Kurumuna	 bildirilen	
aylık	prim	ve	hizmet	belgelerinde	veya	muhtasar	
ve	prim	hizmet	beyannamelerinde	kayıtlı	olanlar,	
sosyal	 güvenlik	 kuruluşlarından	 emeklilik	 veya	
yaşlılık	 aylığı	 almakta	 olanlar	 ile	 yabancılar	
hariç;	 özel	 sektör	 işyerlerinde	 2019/Ocak	 ila	
2020/Nisan	 aylarında/dönemlerinde	 aylık	
prim	 ve	 hizmet	 belgesi	 veya	muhtasar	 ve	 prim	
hizmet	 beyannamesi	 ile	 5510	 sayılı	 Kanunun	
4	 üncü	 maddesinin	 birinci	 fıkrasının	 (a)	 bendi	
kapsamında	 uzun	 vadeli	 sigorta	 kollarından	 en	
az	 sigortalı	 bildirimi	 yapılan	 aydaki/dönemdeki	
sigortalı	 sayısına	 ilave	 olarak	 veya	 17/4/2020	
tarihinden	 sonra	 ilk	 defa	 5510	 sayılı	 Kanun	
kapsamına	alınan	ya	da	daha	önce	tescil	edildiği	
halde	 2019/Ocak	 ila	 2020/Nisan	 aylarında/
dönemlerinde	sigortalı	çalıştırılmaması	nedeniyle	
Sosyal	 Güvenlik	 Kurumuna	 aylık	 prim	 ve	
hizmet	 belgesi	 veya	 muhtasar	 ve	 prim	 hizmet	

sayılı	Kanuna,	4734	sayılı	Kanuna	ve	uluslararası	
anlaşma	 hükümlerine	 istinaden	 yapılan	 alım	 ve	
yapım	işleri	ile	4734	sayılı	Kanundan	istisna	olan	
alım	ve	yapım	işlerine	ilişkin	işyerleri	ile	sosyal	
güvenlik	 destek	 primine	 tabi	 çalışanlar,	 5510	
sayılı	Kanunun	ek	9	uncu	maddesi	kapsamında	ev	
hizmetlerinde	çalışan	sigortalılar	ve	yurt	dışında	
çalışan	sigortalılar	hakkında	uygulanmaz.

Birinci	 fıkra	 uyarınca	 destekten	
yararlananları	 işe	 alan	 işverenler;	 aynı	 sigortalı	
için	 destekten	 yararlanılan	 süre	 boyunca,	 bu	
Kanun	 ile	 diğer	 kanunlarda	 diğer	 sigorta	 primi	
teşvik,	destek	ve	indirimlerinden	yararlanamaz.

Bakanlık,	 bu	 madde	 uyarınca	 verilecek	
desteklere	 ilişkin	 ödeme	 usul	 ve	 esaslarını	
belirlemeye	 ve	 bu	 maddenin	 uygulanmasına	
ilişkin	ortaya	çıkabilecek	tereddütleri	gidermeye	
yetkilidir.”

MADDE 13-	4447	sayılı	Kanuna	aşağıdaki	
geçici	madde	eklenmiştir.

“GEÇİCİ	 MADDE	 28-	 1/10/2020	 tarihi	
itibarıyla	 Sosyal	 Güvenlik	 Kurumuna	 bildirilen	
aylık	prim	ve	hizmet	belgelerinde	veya	muhtasar	
ve	prim	hizmet	beyannamelerinde	kayıtlı	olanlar,	
sosyal	 güvenlik	 kuruluşlarından	 emeklilik	 veya	
yaşlılık	 aylığı	 almakta	 olanlar	 ile	 yabancılar	
hariç;	 özel	 sektör	 işyerlerinde	 2019/Ocak	 ila	
2020/Nisan	 aylarında/dönemlerinde	 aylık	
prim	 ve	 hizmet	 belgesi	 veya	muhtasar	 ve	 prim	
hizmet	 beyannamesi	 ile	 5510	 sayılı	 Kanunun	
4	 üncü	 maddesinin	 birinci	 fıkrasının	 (a)	 bendi	
kapsamında	 uzun	 vadeli	 sigorta	 kollarından	 en	
az	 sigortalı	 bildirimi	 yapılan	 aydaki/dönemdeki	
sigortalı	 sayısına	 ilave	 olarak	 veya	 17/4/2020	
tarihinden	 sonra	 ilk	 defa	 5510	 sayılı	 Kanun	
kapsamına	alınan	ya	da	daha	önce	tescil	edildiği	
hâlde	 2019/Ocak	 ila	 2020/Nisan	 aylarında/
dönemlerinde	sigortalı	çalıştırılmaması	nedeniyle	
Sosyal	 Güvenlik	 Kurumuna	 aylık	 prim	 ve	
hizmet	 belgesi	 veya	 muhtasar	 ve	 prim	 hizmet	
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beyannamesi	 vermeyen	 özel	 sektör	 işyerlerinde	
bu	maddenin	 yürürlüğe	 girdiği	 tarihten	 itibaren	
işe	 alınanların	 fiilen	 çalıştırılmaları	 halinde,	
prim	 ödeme	 gün	 sayısının	 44,15	 Türk	 Lirası	
ile	 çarpımı	 sonucu	 bulunacak	 tutar	 4857	 sayılı	
Kanunun	 geçici	 10	 uncu	 maddesinde	 yer	 alan	
fesih	yapılamayacak	süreyi	geçmemek	üzere,	her	
ay	 bu	 işverenlerin	 Sosyal	 Güvenlik	 Kurumuna	
ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek 
suretiyle	 işverene	 Fondan	 destek	 sağlanır.	 Bu	
maddeyle	 sağlanan	 destekten	 yararlananlar	
geçici	 27	 nci	 maddede	 düzenlenen	 destekten	
yararlanamaz.

Bu	 madde	 kapsamında	 işe	 başlatılıp	
4857	 sayılı	 Kanunun	 geçici	 10	 uncu	 maddesi	
uyarınca	 işveren	 tarafından	ücretsiz	 izne	ayrılan	
ve	 kısa	 çalışma	 ödeneğinden	 yararlanamayan	
sigortalılara	4857	sayılı	Kanunun	geçici	10	uncu	
maddesinde	yer	alan	fesih	yapılamayacak	süreyi	
geçmemek	üzere,	 bu	 süre	 içinde	 ücretsiz	 izinde	
bulundukları	 süre	 kadar,	 Fondan	 günlük	 39,24	
Türk	 Lirası	 nakdi	 ücret	 desteği	 verilir.	 Yapılan	
ödemelerden	 damga	 vergisi	 hariç	 herhangi	 bir	
kesinti	 yapılamaz.	 Bu	 fıkra	 kapsamında	 nakdi	
ücret	 desteğinden	 yararlananlar	 5510	 sayılı	
Kanunun	 60	 ıncı	 maddesinin	 birinci	 fıkrasının	
(g)	 bendi	 kapsamında	 genel	 sağlık	 sigortalısı	
sayılırlar	 ve	 genel	 sağlık	 sigortasına	 ilişkin	
primleri	Fondan	karşılanır.	Bu	fıkra	kapsamında	
nakdi	 ücret	 desteğinden	 yararlanan	 işçinin	
başvuruda	 bulunduğu	 işveren	 tarafından	 fiilen	
çalıştırıldığının	 tespiti	 halinde	 işverene,	 bu	
şekilde	çalıştırılan	her	işçi	ve	çalıştırıldığı	her	ay	
için	ayrı	ayrı	olmak	üzere	fiilin	işlendiği	tarihteki	
4857	 sayılı	 Kanunun	 39	 uncu	 maddesince	
belirlenen	aylık	brüt	asgari	ücret	tutarında	çalışma	
ve	iş	kurumu	il	müdürlüklerince	idari	para	cezası	
uygulanır	 ve	 ödenen	 nakdi	 ücret	 desteği	 ödeme	
tarihinden	 itibaren	 işleyecek	 kanuni	 faizi	 ile	
birlikte	işverenden	tahsil	edilir.

beyannamesi	 vermeyen	 özel	 sektör	 işyerlerinde	
bu	maddenin	 yürürlüğe	 girdiği	 tarihten	 itibaren	
işe	 alınanların	 fiilen	 çalıştırılmaları	 hâlinde,	
prim	 ödeme	 gün	 sayısının	 44,15	 Türk	 lirası	
ile	 çarpımı	 sonucu	 bulunacak	 tutar	 4857	 sayılı	
Kanunun	 geçici	 10	 uncu	 maddesinde	 yer	 alan	
fesih	yapılamayacak	süreyi	geçmemek	üzere,	her	
ay	 bu	 işverenlerin	 Sosyal	 Güvenlik	 Kurumuna	
ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek 
suretiyle	 işverene	 Fondan	 destek	 sağlanır.	 Bu	
maddeyle	 sağlanan	 destekten	 yararlananlar	
geçici	 27	 nci	 maddede	 düzenlenen	 destekten	
yararlanamaz.

Bu	 madde	 kapsamında	 işe	 başlatılıp	
4857	 sayılı	 Kanunun	 geçici	 10	 uncu	 maddesi	
uyarınca	 işveren	 tarafından	ücretsiz	 izne	ayrılan	
ve	 kısa	 çalışma	 ödeneğinden	 yararlanamayan	
sigortalılara	4857	sayılı	Kanunun	geçici	10	uncu	
maddesinde	yer	alan	fesih	yapılamayacak	süreyi	
geçmemek	üzere,	 bu	 süre	 içinde	 ücretsiz	 izinde	
bulundukları	 süre	 kadar,	 Fondan	 günlük	 39,24	
Türk	 lirası	 nakdi	 ücret	 desteği	 verilir.	 Yapılan	
ödemelerden	 damga	 vergisi	 hariç	 herhangi	 bir	
kesinti	 yapılamaz.	 Bu	 fıkra	 kapsamında	 nakdi	
ücret	 desteğinden	 yararlananlar	 5510	 sayılı	
Kanunun	 60	 ıncı	 maddesinin	 birinci	 fıkrasının	
(g)	 bendi	 kapsamında	 genel	 sağlık	 sigortalısı	
sayılırlar	 ve	 genel	 sağlık	 sigortasına	 ilişkin	
primleri	Fondan	karşılanır.	Bu	fıkra	kapsamında	
nakdi	 ücret	 desteğinden	 yararlanan	 işçinin	
başvuruda	 bulunduğu	 işveren	 tarafından	 fiilen	
çalıştırıldığının	 tespiti	 halinde	 işverene,	 bu	
şekilde	çalıştırılan	her	işçi	ve	çalıştırıldığı	her	ay	
için	ayrı	ayrı	olmak	üzere	fiilin	işlendiği	tarihteki	
4857	 sayılı	 Kanunun	 39	 uncu	 maddesince	
belirlenen	aylık	brüt	asgari	ücret	tutarında	çalışma	
ve	iş	kurumu	il	müdürlüklerince	idari	para	cezası	
uygulanır	 ve	 ödenen	 nakdi	 ücret	 desteği	 ödeme	
tarihinden	 itibaren	 işleyecek	 kanuni	 faizi	 ile	
birlikte	işverenden	tahsil	edilir.
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Mevcut	bir	işletmenin	kapatılarak	değişik	bir	
ad,	unvan	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	 bu	 madde	 uyarınca	 verilen	 desteklerden	
yararlanmak	amacıyla	muvazaalı	işlem	tesis	ettiği	
anlaşılan	işyerlerinden	Fon	tarafından	karşılanan	
tutar	 5510	 sayılı	 Kanunun	 89	 uncu	maddesinin	
ikinci	fıkrası	uyarınca	gecikme	cezası	ve	gecikme	
zammı	ile	birlikte	geri	alınır.

İşveren,	 birinci	 fıkra	 uyarınca	 destekten	
yararlanan	sigortalıların	yarısından	her	birini,	bu	
maddenin	 uygulama	 süresinin	 sona	 ermesinden	
itibaren,	 birinci	 fıkra	 kapsamına	 girenlerin	
destekten	yararlandığı	ortalama	süre	kadar	fiilen	
çalıştırmakla	yükümlüdür.	Ödenen	destek	 tutarı,	
bu	 yükümlüğünü	 yerine	 getirmeyen	 işverenden,	
desteğin	 ödeme	 tarihinden	 itibaren	 5510	 sayılı	
Kanunun	 89	 uncu	 maddesinin	 ikinci	 fıkrası	
uyarınca	 gecikme	 cezası	 ve	 gecikme	 zammı	 ile	
birlikte	işverenden	tahsil	edilir.

Bu	 madde	 hükümlerine	 aykırı	 işlem	
yapılması	 halinde	 yapılan	 fazla	 ve	 yersiz	
ödemeler	 ilgili	 fıkra	 hükümleri	 saklı	 kalmak	
kaydıyla	kanuni	faiziyle	birlikte	işverenden	tahsil	
edilir.	Ayrıca	her	bir	sigortalı	için	brüt	asgari	ücret	
tutarında	idari	para	cezası	uygulanır.

Bu	 maddede	 yer	 alan	 destek	 tutarlarını	 bu	
maddenin	 yürürlük	 tarihinden	 sonraki	 tespit	
edilecek	 asgari	 ücret	 artış	 oranında	 artırmaya	
Cumhurbaşkanı	yetkilidir.

Fondan	 bu	 madde	 kapsamında	 karşılanan	
tutarlar,	gelir	ve	kurumlar	vergisi	uygulamalarında	
gelir,	 gider	 veya	 maliyet	 unsuru	 olarak	 dikkate	
alınmaz.

Bu	madde	hükümleri;	5335	sayılı	Kanunun	
30	 uncu	 maddesinin	 ikinci	 fıkrası	 kapsamına	
giren	kurum	ve	kuruluşlara	ait	işyerleri	ile	2886	

Mevcut	bir	işletmenin	kapatılarak	değişik	bir	
ad,	unvan	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	 bu	 madde	 uyarınca	 verilen	 desteklerden	
yararlanmak	amacıyla	muvazaalı	işlem	tesis	ettiği	
anlaşılan	işyerlerinden	Fon	tarafından	karşılanan	
tutar	 5510	 sayılı	 Kanunun	 89	 uncu	maddesinin	
ikinci	fıkrası	uyarınca	gecikme	cezası	ve	gecikme	
zammı	ile	birlikte	geri	alınır.

İşveren,	 birinci	 fıkra	 uyarınca	 destekten	
yararlanan	sigortalıların	yarısından	her	birini,	bu	
maddenin	 uygulama	 süresinin	 sona	 ermesinden	
itibaren,	 birinci	 fıkra	 kapsamına	 girenlerin	
destekten	yararlandığı	ortalama	süre	kadar	fiilen	
çalıştırmakla	yükümlüdür.	Ödenen	destek	 tutarı,	
bu	 yükümlüğünü	 yerine	 getirmeyen	 işverenden,	
desteğin	 ödeme	 tarihinden	 itibaren	 5510	 sayılı	
Kanunun	 89	 uncu	 maddesinin	 ikinci	 fıkrası	
uyarınca	 gecikme	 cezası	 ve	 gecikme	 zammı	 ile	
birlikte	işverenden	tahsil	edilir.

Bu	 madde	 hükümlerine	 aykırı	 işlem	
yapılması	 hâlinde	 yapılan	 fazla	 ve	 yersiz	
ödemeler	 ilgili	 fıkra	 hükümleri	 saklı	 kalmak	
kaydıyla	kanuni	faiziyle	birlikte	işverenden	tahsil	
edilir.	Ayrıca	her	bir	sigortalı	için	brüt	asgari	ücret	
tutarında	idari	para	cezası	uygulanır.

Bu	 maddede	 yer	 alan	 destek	 tutarlarını	 bu	
maddenin	 yürürlük	 tarihinden	 sonraki	 tespit	
edilecek	 asgari	 ücret	 artış	 oranında	 artırmaya	
Cumhurbaşkanı	yetkilidir.

Fondan	 bu	 madde	 kapsamında	 karşılanan	
tutarlar,	gelir	ve	kurumlar	vergisi	uygulamalarında	
gelir,	 gider	 veya	 maliyet	 unsuru	 olarak	 dikkate	
alınmaz.

Bu	madde	hükümleri;	5335	sayılı	Kanunun	
30	 uncu	 maddesinin	 ikinci	 fıkrası	 kapsamına	
giren	kurum	ve	kuruluşlara	ait	işyerleri	ile	2886	
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sayılı	Kanuna,	4734	sayılı	Kanuna	ve	uluslararası	
anlaşma	 hükümlerine	 istinaden	 yapılan	 alım	 ve	
yapım	işleri	ile	4734	sayılı	Kanundan	istisna	olan	
alım	ve	yapım	işlerine	ilişkin	işyerleri	ile	sosyal	
güvenlik	 destek	 primine	 tabi	 çalışanlar,	 5510	
sayılı	Kanunun	ek	9	uncu	maddesi	kapsamında	ev	
hizmetlerinde	 çalışan	 sigortalılar	 ve	 yurtdışında	
çalışan	sigortalılar	hakkında	uygulanmaz.

Bu	 maddenin	 birinci	 fıkrası	 uyarınca	
destekten	yararlananları	işe	alan	işverenler;	aynı	
sigortalı	için	destekten	yararlanılan	süre	boyunca,	
bu	Kanun	ile	diğer	Kanunlarda	diğer	sigorta	primi	
teşvik,	destek	ve	indirimlerinden	yararlanamaz.

Bakanlık,	 bu	 madde	 uyarınca	 verilecek	
desteklere	 ilişkin	 ödeme	 usul	 ve	 esaslarını	
belirlemeye	 ve	 bu	 maddenin	 uygulanmasına	
ilişkin	ortaya	çıkabilecek	tereddütleri	gidermeye	
yetkilidir.”

MADDE 10-	31/12/1960	tarihli	ve	193	sayılı	
Gelir	 Vergisi	 Kanununun	 9	 uncu	 maddesinin	
birinci	 fıkrasına	 (9)	 numaralı	 bendinden	 sonra	
gelmek	üzere	aşağıdaki	bent	eklenmiş	ve	mevcut	
(10)	numaralı	bent	buna	göre	teselsül	ettirilmiştir.

“10.	 Ayrı	 bir	 işyeri	 açmaksızın	 ve	 sanayi	
tipi	 veya	 seri	 üretim	 yapabilen	 makine	 ve	 alet	
kullanmaksızın	oturdukları	evlerde	imal	ettikleri	

sayılı	Kanuna,	4734	sayılı	Kanuna	ve	uluslararası	
anlaşma	 hükümlerine	 istinaden	 yapılan	 alım	 ve	
yapım	işleri	ile	4734	sayılı	Kanundan	istisna	olan	
alım	ve	yapım	işlerine	ilişkin	işyerleri	ile	sosyal	
güvenlik	 destek	 primine	 tabi	 çalışanlar,	 5510	
sayılı	Kanunun	ek	9	uncu	maddesi	kapsamında	ev	
hizmetlerinde	çalışan	sigortalılar	ve	yurt	dışında	
çalışan	sigortalılar	hakkında	uygulanmaz.

Birinci	 fıkra	 uyarınca	 destekten	
yararlananları	 işe	 alan	 işverenler;	 aynı	 sigortalı	
için	 destekten	 yararlanılan	 süre	 boyunca,	 bu	
Kanun	 ile	 diğer	 kanunlarda	 diğer	 sigorta	 primi	
teşvik,	destek	ve	indirimlerinden	yararlanamaz.

Bakanlık,	 bu	 madde	 uyarınca	 verilecek	
desteklere	 ilişkin	 ödeme	 usul	 ve	 esaslarını	
belirlemeye	 ve	 bu	 maddenin	 uygulanmasına	
ilişkin	ortaya	çıkabilecek	tereddütleri	gidermeye	
yetkilidir.”

MADDE 14-	4447	sayılı	Kanuna	aşağıdaki	
geçici	madde	eklenmiştir.

“GEÇİCİ	 MADDE	 29-	 Yeni	 Koronavirüs	
(Covid-19)	 sebebiyle	 işverenlerin	 yaptıkları	
zorlayıcı	 sebep	 gerekçeli	 kısa	 çalışma	
başvurularının	 alınması,	 değerlendirilmesi	
ve	 ödenmesine	 ilişkin	 işlemler	 hakkında	
Bakanlık	 ve	 Kurum	 personeline	 herhangi	 bir	
sorumluluk	 yüklenemez.	 Bu	 kapsamda	 2020	
Ekim	 ayı	 ve	 öncesi	 döneme	 ait	 işverenlerin	
hatalı	 işlemlerinden	kaynaklanan	fazla	ve	yersiz	
ödemelerden	 bu	 maddenin	 yürürlük	 tarihi	
itibarıyla	 tahsil	 edilmemiş	 olanlar	 terkin	 edilir.	
Tahsil	edilenler	iade	veya	mahsup	edilemez.”

MADDE 15-	31/12/1960	tarihli	ve	193	sayılı	
Gelir	 Vergisi	 Kanununun	 9	 uncu	 maddesinin	
birinci	 fıkrasına	 (9)	 numaralı	 bendinden	 sonra	
gelmek	üzere	aşağıdaki	bent	eklenmiş	ve	mevcut	
(10)	numaralı	bent	buna	göre	teselsül	ettirilmiştir.

“10.	Ayrı	 bir	 iş	 yeri	 açmaksızın	 ve	 sanayi	
tipi	 veya	 seri	 üretim	 yapabilen	 makine	 ve	 alet	
kullanmaksızın	oturdukları	evlerde	imal	ettikleri	
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malları	 internet	 ve	 benzeri	 elektronik	 ortamlar	
üzerinden	 satanlar.	 Bu	 bent	 kapsamında	 esnaf	
muaflığından	faydalanılabilmesi	için	Esnaf	Vergi	
Muafiyeti	 Belgesi	 alınması,	 Türkiye’de	 kurulu	
bankalarda	 bir	 ticari	 hesap	 açılması	 ve	 tüm	
hasılatın	münhasıran	bu	hesap	aracılığıyla	tahsil	
edilmesi	 şarttır.	 Bankalar,	 bu	 bent	 kapsamında	
açılan	 ticari	 hesaplara	 aktarılan	 tutarlar	
üzerinden,	 aktarım	 tarihi	 itibarıyla	 %4	 (bir	 ve	
üzeri	 işçi	 çalıştırıldığı	 durumda	 %2)	 oranında	
gelir	vergisi	tevkifatı	yapmak	ve	Kanunun	98	ve	
119	 uncu	 maddelerindeki	 esaslar	 çerçevesinde	
beyan	 edip	 ödemekle	 yükümlüdür.	 İstihdama	
bağlı	 indirimli	 oranın	 uygulanması	 için	 ilgili	
ayda	bir	işçinin	en	az	on	gün	süreyle	çalıştırılması	
gerekir.	 Bu	 hasılat	 tutarı	 üzerinden	 ayrıca	 94	
üncü	 madde	 kapsamında	 tevkifat	 yapılmaz.	
Bu	 bent	 kapsamında	 elde	 edilen	 hasılatın	
220.000	 Türk	 lirasını	 aşması	 halinde,	 mükellef	
izleyen	 takvim	 yılı	 başından	 itibaren	 gerçek	
usulde	 vergilendirilir	 ve	 tekrar	 bu	 muafiyetten	
faydalanamaz.	 Bentte	 yer	 alan	 hasılat	 koşulu	
dışındaki	 diğer	 şartların	 ihlal	 edildiğinin	 tespit	
edilmesi	 halinde	muafiyetten	 faydalanılamaz	 ve	
zamanında	 tahakkuk	 ettirilmeyen	vergiler,	 vergi	
ziyaı	 cezası	 kesilmek	 suretiyle	gecikme	 faiziyle	
birlikte	 tahsil	 olunur.	 Bentte	 yer	 alan	 oranları	
ve	 tutarı,	yarısına	kadar	 indirmeye	ve	 iki	katına	
kadar	artırmaya	Cumhurbaşkanı	yetkilidir.”

MADDE 11-	 193	 sayılı	 Kanunun	 89	 uncu	
maddesinin	 birinci	 fıkrasına	 aşağıdaki	 bent	
eklenmiştir.

“16.	 Tam	 mükellef	 gerçek	 kişilerin,	
27/10/1999	 tarihli	 ve	 4458	 sayılı	 Gümrük	
Kanununun	225	inci	maddesi	kapsamında	dolaylı	
temsilci	 olarak	 yetkili	 kılınan	 Posta	 İdaresi	
ya	 da	 hızlı	 kargo	 taşımacılığı	 yapan	 şirketler	
tarafından	düzenlenen	elektronik	 ticaret	gümrük	
beyannamesiyle	 gerçekleştirdikleri	 mal	 ihracatı	
kapsamında	 elde	 ettikleri	 kazancın	 %50’si.	 Bu	
indirimden	 yararlanılabilmesi	 için	 bu	 kapsamda	
sayılan;

malları	 internet	 ve	 benzeri	 elektronik	 ortamlar	
üzerinden	 satanlar.	 Bu	 bent	 kapsamında	 esnaf	
muaflığından	 faydalanılabilmesi	 için	 Esnaf	
Vergi	 Muafiyeti	 Belgesi	 alınması,	 Türkiye’de	
kurulu	 bankalarda	 bir	 ticari	 hesap	 açılması	 ve	
tüm	 hasılatın	 münhasıran	 bu	 hesap	 aracılığıyla	
tahsil	 edilmesi	 şarttır.	 Bankalar,	 bu	 bent	
kapsamında	 açılan	 ticari	 hesaplara	 aktarılan	
tutarlar	 üzerinden,	 aktarım	 tarihi	 itibarıyla	 %4	
(bir	 ve	 üzeri	 işçi	 çalıştırıldığı	 durumda	 %2)	
oranında	 gelir	 vergisi	 tevkifatı	 yapmak	 ve	 98	
ve	 119	 uncu	maddelerdeki	 esaslar	 çerçevesinde	
beyan	 edip	 ödemekle	 yükümlüdür.	 İstihdama	
bağlı	 indirimli	 oranın	 uygulanması	 için	 ilgili	
ayda	bir	işçinin	en	az	on	gün	süreyle	çalıştırılması	
gerekir.	 Bu	 hasılat	 tutarı	 üzerinden	 ayrıca	 94	
üncü	 madde	 kapsamında	 tevkifat	 yapılmaz.	
Bu	 bent	 kapsamında	 elde	 edilen	 hasılatın	
220.000	 Türk	 lirasını	 aşması	 hâlinde,	 mükellef	
izleyen	 takvim	 yılı	 başından	 itibaren	 gerçek	
usulde	 vergilendirilir	 ve	 tekrar	 bu	 muafiyetten	
faydalanamaz.	 Bentte	 yer	 alan	 hasılat	 koşulu	
dışındaki	 diğer	 şartların	 ihlal	 edildiğinin	 tespit	
edilmesi	 hâlinde	muafiyetten	 faydalanılamaz	 ve	
zamanında	 tahakkuk	 ettirilmeyen	vergiler,	 vergi	
ziyaı	 cezası	 kesilmek	 suretiyle	gecikme	 faiziyle	
birlikte	 tahsil	 olunur.	 Bentte	 yer	 alan	 oranları	
ve	 tutarı,	yarısına	kadar	 indirmeye	ve	 iki	katına	
kadar	artırmaya	Cumhurbaşkanı	yetkilidir.”

MADDE 16-	 193	 sayılı	 Kanunun	 89	 uncu	
maddesinin	 birinci	 fıkrasına	 aşağıdaki	 bent	
eklenmiştir.

“16.	 Tam	 mükellef	 gerçek	 kişilerin,	
27/10/1999	 tarihli	 ve	 4458	 sayılı	 Gümrük	
Kanununun	225	inci	maddesi	kapsamında	dolaylı	
temsilci	 olarak	 yetkili	 kılınan	 Posta	 İdaresi	
ya	 da	 hızlı	 kargo	 taşımacılığı	 yapan	 şirketler	
tarafından	düzenlenen	elektronik	 ticaret	gümrük	
beyannamesiyle	 gerçekleştirdikleri	 mal	 ihracatı	
kapsamında	 elde	 ettikleri	 kazancın	 %50’si.	 Bu	
indirimden	 yararlanılabilmesi	 için	 bu	 kapsamda	
sayılan;
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1.	 İhracattan	 kaynaklanan	 hasılatları	
toplamı	 yıllık	 400.000	 Türk	 lirasına	 kadar	
olanların,	ilgili	yılda	kendilerinin	sigortalı	olması,

2.	 İhracattan	 kaynaklanan	 hasılatları	
toplamı	 yıllık	 800.000	 Türk	 lirasına	 kadar	
olanların,	ilgili	yılda	kendilerinin	sigortalı	olması	
ve	en	az	ortalama	bir	tam	zamanlı	ya	da	eş	değer	
kısmi	zamanlı	işçi	çalıştırması,

3.	 İhracattan	 kaynaklanan	 hasılatları	
toplamı	 yıllık	 1.600.000	 Türk	 lirasına	 kadar	
olanların,	ilgili	yılda	kendilerinin	sigortalı	olması	
ve	en	az	ortalama	iki	tam	zamanlı	ya	da	eş	değer	
kısmi	zamanlı	işçi	çalıştırması,

4.	 İhracattan	 kaynaklanan	 hasılatları	
toplamı	 yıllık	 2.400.000	 Türk	 lirasına	 kadar	
olanların,	ilgili	yılda	kendilerinin	sigortalı	olması	
ve	en	az	ortalama	üç	tam	zamanlı	ya	da	eş	değer	
kısmi	zamanlı	işçi	çalıştırması,

şarttır.	(Bu	bentte	geçen	sigortalı	ibaresi	5510	
sayılı	 Kanun	 kapsamında	 sigortalı	 sayılanları	
ifade	eder.)

Cumhurbaşkanı	bu	bentte	yer	alan	oran,	tutar	
ve	sayıları	yarısına	kadar	indirmeye	ve	iki	katına	
kadar	 artırmaya,	 Hazine	 ve	 Maliye	 Bakanlığı	
maddenin	uygulanmasına	ilişkin	usul	ve	esasları	
belirlemeye	yetkilidir.”

MADDE 12-	 193	 sayılı	 Kanunun	 94	 üncü	
maddesine	 üçüncü	 fıkrasından	 sonra	 gelmek	
üzere	aşağıdaki	fıkra	eklenmiştir.

“Tam	mükellef	sermaye	şirketlerinin	iktisap	
ettikleri	 kendi	 hisse	 senetlerini	 veya	 ortaklık	
paylarını,

i)	 Sermaye	azaltımı	yoluyla	itfa	etmeleri	
halinde	 iktisap	bedeli	 ile	hisse	senetlerinin	veya	
ortaklık	 paylarının	 itibari	 değeri	 arasındaki	 fark	
tutar	 sermaye	 azaltımına	 ilişkin	 kararın	 ticaret	
sicilinde	tescil	edildiği	tarih,

ii)	 İktisap	 bedelinin	 altında	 bir	 bedel	
karşılığında	 elden	 çıkarmaları	 halinde	 iktisap	
bedeli	 ile	 elden	 çıkarma	 bedeli	 arasındaki	 fark	
tutar	elden	çıkarma	tarihi,

a)	 İhracattan	 kaynaklanan	 hasılatları	
toplamı	 yıllık	 400.000	 Türk	 lirasına	 kadar	
olanların,	ilgili	yılda	kendilerinin	sigortalı	olması,

b)	 İhracattan	 kaynaklanan	 hasılatları	
toplamı	 yıllık	 800.000	 Türk	 lirasına	 kadar	
olanların,	ilgili	yılda	kendilerinin	sigortalı	olması	
ve	en	az	ortalama	bir	tam	zamanlı	ya	da	eş	değer	
kısmi	zamanlı	işçi	çalıştırması,

c)	 İhracattan	 kaynaklanan	 hasılatları	
toplamı	 yıllık	 1.600.000	 Türk	 lirasına	 kadar	
olanların,	ilgili	yılda	kendilerinin	sigortalı	olması	
ve	en	az	ortalama	iki	tam	zamanlı	ya	da	eş	değer	
kısmi	zamanlı	işçi	çalıştırması,

d)	 İhracattan	 kaynaklanan	 hasılatları	
toplamı	 yıllık	 2.400.000	 Türk	 lirasına	 kadar	
olanların,	ilgili	yılda	kendilerinin	sigortalı	olması	
ve	en	az	ortalama	üç	tam	zamanlı	ya	da	eş	değer	
kısmi	zamanlı	işçi	çalıştırması,

şarttır.	(Bu	bentte	geçen	sigortalı	ibaresi	5510	
sayılı	 Kanun	 kapsamında	 sigortalı	 sayılanları	
ifade	eder.)

Cumhurbaşkanı	bu	bentte	yer	alan	oran,	tutar	
ve	sayıları	yarısına	kadar	indirmeye	ve	iki	katına	
kadar	 artırmaya,	 Hazine	 ve	 Maliye	 Bakanlığı	
maddenin	uygulanmasına	ilişkin	usul	ve	esasları	
belirlemeye	yetkilidir.”

MADDE 17-	 193	 sayılı	 Kanunun	 94	 üncü	
maddesine	 üçüncü	 fıkrasından	 sonra	 gelmek	
üzere	aşağıdaki	fıkra	eklenmiştir.

“Tam	mükellef	sermaye	şirketlerinin	iktisap	
ettikleri	 kendi	 hisse	 senetlerini	 veya	 ortaklık	
paylarını,

i)	 Sermaye	azaltımı	yoluyla	itfa	etmeleri	
hâlinde	 iktisap	bedeli	 ile	hisse	senetlerinin	veya	
ortaklık	 paylarının	 itibari	 değeri	 arasındaki	 fark	
tutar	 sermaye	 azaltımına	 ilişkin	 kararın	 ticaret	
sicilinde	tescil	edildiği	tarih,

ii)	 İktisap	 bedelinin	 altında	 bir	 bedel	
karşılığında	 elden	 çıkarmaları	 hâlinde	 iktisap	
bedeli	 ile	 elden	 çıkarma	 bedeli	 arasındaki	 fark	
tutar	elden	çıkarma	tarihi,
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iii)	 İktisap	 ettikleri	 tarihten	 itibaren	 iki	
tam	 yıl	 içerisinde,	 sermaye	 azaltımı	 yoluyla	 itfa	
etmemeleri	 veya	 elden	 çıkarmamaları	 halinde,	
iktisap	 bedeli	 ile	 hisse	 senetlerinin	 veya	 ortaklık	
paylarının	itibari	değeri	arasındaki	fark	tutar	iktisap	
tarihinden	itibaren	iki	tam	yıllık	sürenin	son	günü,

itibarıyla	 dağıtılmış	 kar	 payı	 sayılır	 ve	 bu	
tutarlar	 üzerinden	 %15	 oranında	 vergi	 tevkifatı	
yapılır.	 Bu	 fıkra	 kapsamında	 tevkif	 edilen	
vergiler	herhangi	bir	vergiden	mahsup	edilemez.	
Cumhurbaşkanı,	bu	oranı	sıfıra	kadar	 indirmeye	
veya	bir	katına	kadar	artırmak	suretiyle	yeniden	
tespit	etmeye	yetkilidir.”

MADDE 13-	193	sayılı	Kanunun	mükerrer	
123	üncü	maddesinin	ikinci	fıkrasına	“Kanunun”	
ibaresinden	 sonra	 gelmek	 üzere	 “9/10,”	 ibaresi	
eklenmiştir.

MADDE 14-	 193	 sayılı	 Kanunun	 geçici	
67	 nci	 maddesinin	 beşinci	 fıkrasına	 birinci	
cümlesinden	 sonra	 gelmek	 üzere	 “(Diğer	
kanunlarda	 yer	 alan	 istisna	 veya	 muafiyet	
hükümlerinin	açık	olarak	kesinti	suretiyle	ödenen	
vergileri	de	kapsama	almadığı	durumlar	dahil).”	
ibaresi	 eklenmiş,	 onüçüncü	 fıkrasının	 ikinci	
paragrafına	 “opsiyon	 sözleşmeleri”	 ibaresinden	
sonra	gelmek	üzere	“ile	döviz,	kıymetli	madenler	
ve	 Sermaye	 Piyasası	 Kurulunca	 belirlenen	
diğer	 varlıklar	 üzerine	 yapılan	 kaldıraçlı	
işlemlere	 ilişkin	 sözleşmeler”	 ibaresi	 eklenmiş,	
ondokuzuncu	 fıkrasında	 yer	 alan	 “31/12/2020”	
ibaresi	 “31/12/2025”	 şeklinde	 değiştirilmiş	 ve	
fıkraya	aşağıdaki	cümle	eklenmiştir.
“Cumhurbaşkanı	 bu	 fıkrada	 yer	 alan	 tarihi	 beş	
yıla	kadar	uzatmaya	yetkilidir.”

iii)	 İktisap	 ettikleri	 tarihten	 itibaren	 iki	
tam	 yıl	 içerisinde,	 sermaye	 azaltımı	 yoluyla	 itfa	
etmemeleri	 veya	 elden	 çıkarmamaları	 hâlinde,	
iktisap	 bedeli	 ile	 hisse	 senetlerinin	 veya	 ortaklık	
paylarının	itibari	değeri	arasındaki	fark	tutar	iktisap	
tarihinden	itibaren	iki	tam	yıllık	sürenin	son	günü,

itibarıyla	 dağıtılmış	 kar	 payı	 sayılır	 ve	 bu	
tutarlar	 üzerinden	 %15	 oranında	 vergi	 tevkifatı	
yapılır.	 Bu	 fıkra	 kapsamında	 tevkif	 edilen	
vergiler	 herhangi	 bir	 vergiden	mahsup	 edilemez.	
Cumhurbaşkanı,	 tam	mükellef	sermaye	şirketinin	
paylarının	 Borsa	 İstanbul’da	 işlem	 görüp	
görmemesine,	 işlem	 gören	 paylarının	 toplam	
payları	 içindeki	 oranına,	 geri	 alınan	 payların	
Borsa	 İstanbul’da	 işlem	 gören	 paylardan	 olup	
olmamasına,	tam	mükellef	kurumlardan	geri	alınıp	
alınmamasına,	 tam	 mükellef	 sermaye	 şirketinin	
yıllık	 satış	 hasılatı	 ve	 diğer	 gelirlerinin	 toplam	
tutarına	göre	ayrı	ayrı	ya	da	birlikte,	bu	oranı	sıfıra	
kadar	 indirmeye	 veya	 bir	 katına	 kadar	 artırmak	
suretiyle	yeniden	tespit	etmeye	yetkilidir.”

MADDE 18-	193	sayılı	Kanunun	mükerrer	
123	üncü	maddesinin	ikinci	fıkrasına	“Kanunun”	
ibaresinden	 sonra	 gelmek	 üzere	 “9/10,”	 ibaresi	
eklenmiştir.

MADDE 19-	 193	 sayılı	 Kanunun	 geçici	
67	 nci	 maddesinin	 beşinci	 fıkrasına	 birinci	
cümlesinden	 sonra	 gelmek	 üzere	 “(Diğer	
kanunlarda	 yer	 alan	 istisna	 veya	 muafiyet	
hükümlerinin	açık	olarak	kesinti	suretiyle	ödenen	
vergileri	de	kapsama	almadığı	durumlar	dahil).”	
ibaresi	 eklenmiş,	 onüçüncü	 fıkrasının	 ikinci	
paragrafına	 “opsiyon	 sözleşmeleri”	 ibaresinden	
sonra	gelmek	üzere	“ile	döviz,	kıymetli	madenler	
ve	 Sermaye	 Piyasası	 Kurulunca	 belirlenen	
diğer	 varlıklar	 üzerine	 yapılan	 kaldıraçlı	
işlemlere	 ilişkin	 sözleşmeler”	 ibaresi	 eklenmiş,	
ondokuzuncu	 fıkrasında	 yer	 alan	 “31/12/2020”	
ibaresi	 “31/12/2025”	 şeklinde	 değiştirilmiş	 ve	
fıkraya	aşağıdaki	cümle	eklenmiştir.
“Cumhurbaşkanı	 bu	 fıkrada	 yer	 alan	 tarihi	 beş	
yıla	kadar	uzatmaya	yetkilidir.”
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MADDE 15-	193	sayılı	Kanunun	geçici	68	
inci	maddesinin	birinci	 fıkrası	aşağıdaki	 şekilde	
değiştirilmiştir.

“31/12/2025 tarihine kadar, 10/7/1953 tarihli 
ve	 6132	 sayılı	 At	 Yarışları	 Hakkında	 Kanuna	
göre	 lisans	 sahibi	 olan	 veya	 lisans	 sahibince	
yetkilendirilen	 kişi	 tarafından	 organize	 edilen	
yarışmalara	 katılan	 atların	 jokeyleri,	 jokey	
yamakları	ve	antrenörlerine	ücret	olarak	yapılan	
ödemeler	üzerinden	%	20	oranında	gelir	vergisi	
tevkifatı	yapılır.	Ödemeyi	yapanın	94	üncü	madde	
kapsamında	tevkifat	yapma	zorunluluğu	bulunup	
bulunmamasının	 ve	 23	 üncü	 maddenin	 birinci	
fıkrasının	 (2)	 numaralı	 bendinde	 düzenlenmiş	
olan	 istisnanın	 tevkif	 yoluyla	 ödenecek	 gelir	
vergisine	etkisi	yoktur.	Lisans	sahibi	veya	lisans	
sahibince	yetkilendirilen	kişi	aracılığıyla	yapılan	
ücret	 ödemelerinde	 gelir	 vergisi	 tevkifatı	 lisans	
sahibi	 veya	 lisans	 sahibince	 yetkilendirilen	 kişi	
tarafından	yerine	getirilir.”

MADDE 16-	 193	 sayılı	 Kanuna	 aşağıdaki	
geçici	madde	eklenmiştir.

“GEÇİCİ	 MADDE	 92	 -	 Tam	 süreli	
çalışıyorken	 31/12/2020	 tarihine	 kadar,	 kısmi	
süreli	olarak	çalışmaya	başlayan	hizmet	erbabının	
ücretleri;	 kısmi	 süreli	 çalışmaya	 geçmesi	
nedeniyle	 çalışmadığı	 gün	 sayısı	 kadar	 kısmi	
süreli	 yeni	 bir	 çalışan	 istihdam	 edilmesi	 ve	 bu	
çalışanın	en	az	altı	 ay	 süreyle	çalışmaya	devam	
etmesi	 şartıyla,	 gelir	 vergisinden	 istisnadır.	
Şu	 kadar	 ki	 bu	 istisnayı	 uygulamak	 suretiyle	
alınmayacak	vergi	 tutarı,	bu	kapsamdaki	her	bir	
çalışan	 için	 aylık	 brüt	 asgari	 ücretin	 %10	 unu	
aşamaz.	Bu	 istisna,	on	 iki	ayı	geçmemek	üzere,	
kısmi	süreli	olarak	yeni	istihdam	edilen	çalışanın	
çalışmaya	devam	ettiği	sürece	uygulanır.

Kısmi	 süreli	 çalışmaya	 başlayan	 mevcut	
çalışanlara	 yapılan	 ücret	 ödemeleri	 nedeniyle	
düzenlenen	 kağıtların,	 bu	 madde	 kapsamında	
gelir	vergisinden	 istisna	edilen	aylık	brüt	ücrete	
isabet	eden	kısmı	damga	vergisinden	istisnadır.

MADDE 20-	193	sayılı	Kanunun	geçici	68	
inci	maddesinin	birinci	 fıkrası	aşağıdaki	 şekilde	
değiştirilmiştir.

“31/12/2025 tarihine kadar, 10/7/1953 tarihli 
ve	 6132	 sayılı	 At	 Yarışları	 Hakkında	 Kanuna	
göre	 lisans	 sahibi	 olan	 veya	 lisans	 sahibince	
yetkilendirilen	 kişi	 tarafından	 organize	 edilen	
yarışmalara	 katılan	 atların	 jokeyleri,	 jokey	
yamakları	ve	antrenörlerine	ücret	olarak	yapılan	
ödemeler	 üzerinden	 %20	 oranında	 gelir	 vergisi	
tevkifatı	yapılır.	Ödemeyi	yapanın	94	üncü	madde	
kapsamında	tevkifat	yapma	zorunluluğu	bulunup	
bulunmamasının	 ve	 23	 üncü	 maddenin	 birinci	
fıkrasının	 (2)	 numaralı	 bendinde	 düzenlenmiş	
olan	 istisnanın	 tevkif	 yoluyla	 ödenecek	 gelir	
vergisine	etkisi	yoktur.	Lisans	sahibi	veya	lisans	
sahibince	yetkilendirilen	kişi	aracılığıyla	yapılan	
ücret	 ödemelerinde	 gelir	 vergisi	 tevkifatı	 lisans	
sahibi	 veya	 lisans	 sahibince	 yetkilendirilen	 kişi	
tarafından	yerine	getirilir.”

MADDE 21-	 193	 sayılı	 Kanuna	 aşağıdaki	
geçici	madde	eklenmiştir.

“GEÇİCİ	 MADDE	 92	 -	 Tam	 süreli	
çalışıyorken	 31/12/2020	 tarihine	 kadar,	 kısmi	
süreli	olarak	çalışmaya	başlayan	hizmet	erbabının	
ücretleri;	 kısmi	 süreli	 çalışmaya	 geçmesi	
nedeniyle	 çalışmadığı	 gün	 sayısı	 kadar	 kısmi	
süreli	 yeni	 bir	 çalışan	 istihdam	 edilmesi	 ve	 bu	
çalışanın	en	az	altı	 ay	 süreyle	çalışmaya	devam	
etmesi	 şartıyla,	 gelir	 vergisinden	 istisnadır.	
Şu	 kadar	 ki	 bu	 istisnayı	 uygulamak	 suretiyle	
alınmayacak	vergi	 tutarı,	bu	kapsamdaki	her	bir	
çalışan	 için	 aylık	 brüt	 asgari	 ücretin	 %10	 unu	
aşamaz.	Bu	 istisna,	on	 iki	ayı	geçmemek	üzere,	
kısmi	süreli	olarak	yeni	istihdam	edilen	çalışanın	
çalışmaya	devam	ettiği	sürece	uygulanır.

Kısmi	 süreli	 çalışmaya	 başlayan	 mevcut	
çalışanlara	 yapılan	 ücret	 ödemeleri	 nedeniyle	
düzenlenen	 kâğıtların,	 bu	 madde	 kapsamında	
gelir	vergisinden	 istisna	edilen	aylık	brüt	ücrete	
isabet	eden	kısmı	damga	vergisinden	istisnadır.
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İstisnadan	 yararlanma	 şartları	 bulunmadan	
istisnadan	 faydalanılması	 nedeniyle	 eksik	
tahakkuk	 ettirilen	 vergiler,	 vergi	 ziyaı	 cezası	
uygulanmaksızın	tarh	edilir.

Cumhurbaşkanı;	bu	maddede	yer	alan	altı	ve	
oniki	 aylık	 süreleri	 dört	 katına	 kadar	 uzatmaya	
ve	31/12/2020	 tarihini	her	defasında	birer	yıllık	
dönemler halinde dört kez uzatmaya, maddede 
belirtilen	oranı	bir	katına	kadar	artırmaya,	Hazine	
ve	 Maliye	 Bakanlığı	 maddenin	 uygulanmasına	
ilişkin	usul	ve	esasları	belirlemeye	yetkilidir.”

MADDE 17-	 193	 sayılı	 Kanuna	 aşağıdaki	
geçici	madde	eklenmiştir.	

“GEÇİCİ	 MADDE	 93-	 Yurt	 dışında	
bulunan	 para,	 altın,	 döviz,	 menkul	 kıymet	 ve	
diğer	sermaye	piyasası	araçlarını,	bu	maddedeki	
hükümler	çerçevesinde,	30/6/2021	tarihine	kadar	
Türkiye’deki	 banka	 veya	 aracı	 kuruma	 bildiren	
gerçek	 ve	 tüzel	 kişiler,	 söz	 konusu	 varlıkları	
serbestçe	tasarruf	edebilirler.

Birinci	fıkra	kapsamına	giren	varlıklar,	yurt	
dışında	bulunan	banka	veya	fînansal	kurumlardan	
kullanılan	 ve	 bu	 maddenin	 yürürlük	 tarihi	
itibarıyla	kanuni	defterlerde	kayıtlı	olan	kredilerin	
en	 geç	 30/6/2021	 tarihine	 kadar	 kapatılmasında	
kullanılabilir.	 Bu	 takdirde,	 defter	 kayıtlarından	
düşülmesi	 kaydıyla,	 borcun	 ödenmesinde	
kullanılan	 varlıklar	 için	 Türkiye’ye	 getirilme	
şartı	 aranmaksızın	 bu	 madde	 hükümlerinden	
yararlanılır.

Bu	 maddenin	 yürürlük	 tarihi	 itibarıyla	
kanuni	 defterlerde	 kayıtlı	 olan	 sermaye	
avanslarının,	 yurt	 dışında	 bulunan	 para,	 altın,	
döviz,	menkul	kıymet	ve	diğer	sermaye	piyasası	
araçlarının	 bu	maddenin	 yürürlüğe	 girmesinden	
önce	Türkiye’ye	getirilmek	suretiyle	karşılanmış	
olması	 hâlinde,	 söz	 konusu	 avansların	 defter	
kayıtlarından	 düşülmesi	 kaydıyla	 bu	 madde	
hükümlerinden	yararlanılır.

İstisnadan	 yararlanma	 şartları	 bulunmadan	
istisnadan	 faydalanılması	 nedeniyle	 eksik	
tahakkuk	 ettirilen	 vergiler,	 vergi	 ziyaı	 cezası	
uygulanmaksızın	tarh	edilir.

Cumhurbaşkanı;	bu	maddede	yer	alan	altı	ve	
oniki	 aylık	 süreleri	 dört	 katına	 kadar	 uzatmaya	
ve	31/12/2020	 tarihini	her	defasında	birer	yıllık	
dönemler	 hâlinde	 dört	 kez	 uzatmaya,	 maddede	
belirtilen	oranı	bir	katına	kadar	artırmaya,	Hazine	
ve	 Maliye	 Bakanlığı	 maddenin	 uygulanmasına	
ilişkin	usul	ve	esasları	belirlemeye	yetkilidir.”

MADDE 22-	 193	 sayılı	 Kanuna	 aşağıdaki	
geçici	madde	eklenmiştir.

“GEÇİCİ	 MADDE	 93-	 Yurt	 dışında	
bulunan	 para,	 altın,	 döviz,	 menkul	 kıymet	 ve	
diğer	sermaye	piyasası	araçlarını,	bu	maddedeki	
hükümler	çerçevesinde,	30/6/2021	tarihine	kadar	
Türkiye’deki	 banka	 veya	 aracı	 kuruma	 bildiren	
gerçek	 ve	 tüzel	 kişiler,	 söz	 konusu	 varlıkları	
serbestçe	tasarruf	edebilirler.

Birinci	fıkra	kapsamına	giren	varlıklar,	yurt	
dışında	bulunan	banka	veya	fınansal	kurumlardan	
kullanılan	 ve	 bu	 maddenin	 yürürlük	 tarihi	
itibarıyla	kanuni	defterlerde	kayıtlı	olan	kredilerin	
en	 geç	 30/6/2021	 tarihine	 kadar	 kapatılmasında	
kullanılabilir.	 Bu	 takdirde,	 defter	 kayıtlarından	
düşülmesi	 kaydıyla,	 borcun	 ödenmesinde	
kullanılan	 varlıklar	 için	 Türkiye’ye	 getirilme	
şartı	 aranmaksızın	 bu	 madde	 hükümlerinden	
yararlanılır.

Bu	 maddenin	 yürürlük	 tarihi	 itibarıyla	
kanuni	 defterlerde	 kayıtlı	 olan	 sermaye	
avanslarının,	 yurt	 dışında	 bulunan	 para,	 altın,	
döviz,	menkul	kıymet	ve	diğer	sermaye	piyasası	
araçlarının	 bu	maddenin	 yürürlüğe	 girmesinden	
önce	Türkiye’ye	getirilmek	suretiyle	karşılanmış	
olması	 hâlinde,	 söz	 konusu	 avansların	 defter	
kayıtlarından	 düşülmesi	 kaydıyla	 bu	 madde	
hükümlerinden	yararlanılır.
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213	 sayılı	 Vergi	 Usul	 Kanunu	 uyarınca	
defter	 tutan	 mükellefler,	 bu	 madde	 kapsamında	
Türkiye’ye	 getirilen	 varlıklarını,	 dönem	
kazancının	 tespitinde	 dikkate	 almaksızın	
işletmelerine	 dâhil	 edebilecekleri	 gibi	 aynı	
varlıkları	 vergiye	 tabi	 kazancın	 ve	 kurumlar	
için	 dağıtılabilir	 kazancın	 tespitinde	 dikkate	
almaksızın	işletmelerinden	çekebilirler.

Gelir	veya	kurumlar	vergisi	mükelleflerince	
sahip	olunan	ve	Türkiye’de	bulunan	ancak	kanuni	
defter	 kayıtlarında	 yer	 almayan	 para,	 altın,	
döviz,	menkul	kıymet	ve	diğer	sermaye	piyasası	
araçları	ile	taşınmazlar,	30/6/2021	tarihine	kadar	
vergi	dairelerine	bildirilir.	Bildirilen	söz	konusu	
varlıklar,	 30/6/2021	 tarihine	 kadar,	 dönem	
kazancının	 tespitinde	 dikkate	 alınmaksızın	
kanuni	 defterlere	 kaydedilebilir.	 Bu	 takdirde,	
söz	 konusu	 varlıklar	 vergiye	 tabi	 kazancın	 ve	
kurumlar	 için	 dağıtılabilir	 kazancın	 tespitinde	
dikkate	 alınmaksızın	 işletmeden	 çekilebilir.	 Bu	
fıkra	 kapsamında	 bildirilen	 taşınmazların	 ayni	
sermaye	 olarak	 konulmak	 suretiyle	 işletme	
kayıtlarına	 alınması	 hâlinde,	 sermaye	 artırım	
kararının	bildirim	tarihi	itibarıyla	alınmış	olması	
ve	 söz	 konusu	 kararın	 bildirim	 tarihini	 izleyen	
onuncu	 ayın	 sonuna	 kadar	 ticaret	 siciline	 tescil	
edilmesi	 kaydıyla,	 bu	 madde	 hükümlerinden	
faydalanılabilir.

Türkiye’ye	 getirilen	 veya	 kanuni	 defterlere	
kaydedilen	 varlıkların	 elden	 çıkarılmasından	
doğan	 zararlar,	 gelir	 veya	 kurumlar	 vergisi	
uygulaması	 bakımından	 gider	 veya	 indirim	
olarak	kabul	edilmez.

Bu	 madde	 kapsamında	 bildirilen	 varlıklar	
nedeniyle	 hiçbir	 suretle	 vergi	 incelemesi	
ve	 vergi	 tarhiyatı	 yapılmaz.	 Bu	 hükümden	
faydalanılabilmesi	 için	 birinci	 fıkra	 uyarınca	
bildirilen	varlıkların,	bildirimin	yapıldığı	tarihten	
itibaren	üç	ay	içinde	Türkiye’ye	getirilmesi	veya	
Türkiye’deki	 banka	 ya	 da	 aracı	 kurumlarda	
açılacak	bir	hesaba	transfer	edilmesi	şarttır.

213	 sayılı	 Vergi	 Usul	 Kanunu	 uyarınca	
defter	 tutan	 mükellefler,	 bu	 madde	 kapsamında	
Türkiye’ye	 getirilen	 varlıklarını,	 dönem	
kazancının	 tespitinde	 dikkate	 almaksızın	
işletmelerine	 dâhil	 edebilecekleri	 gibi	 aynı	
varlıkları	 vergiye	 tabi	 kazancın	 ve	 kurumlar	
için	 dağıtılabilir	 kazancın	 tespitinde	 dikkate	
almaksızın	işletmelerinden	çekebilirler.

Gelir	veya	kurumlar	vergisi	mükelleflerince	
sahip	olunan	ve	Türkiye’de	bulunan	ancak	kanuni	
defter	 kayıtlarında	 yer	 almayan	 para,	 altın,	
döviz,	menkul	kıymet	ve	diğer	sermaye	piyasası	
araçları	ile	taşınmazlar,	30/6/2021	tarihine	kadar	
vergi	dairelerine	bildirilir.	Bildirilen	söz	konusu	
varlıklar,	 30/6/2021	 tarihine	 kadar,	 dönem	
kazancının	 tespitinde	 dikkate	 alınmaksızın	
kanuni	 defterlere	 kaydedilebilir.	 Bu	 takdirde,	
söz	 konusu	 varlıklar	 vergiye	 tabi	 kazancın	 ve	
kurumlar	 için	 dağıtılabilir	 kazancın	 tespitinde	
dikkate	 alınmaksızın	 işletmeden	 çekilebilir.	 Bu	
fıkra	 kapsamında	 bildirilen	 taşınmazların	 ayni	
sermaye	 olarak	 konulmak	 suretiyle	 işletme	
kayıtlarına	 alınması	 hâlinde,	 sermaye	 artırım	
kararının	bildirim	tarihi	itibarıyla	alınmış	olması	
ve	 söz	 konusu	 kararın	 bildirim	 tarihini	 izleyen	
onuncu	 ayın	 sonuna	 kadar	 ticaret	 siciline	 tescil	
edilmesi	 kaydıyla,	 bu	 madde	 hükümlerinden	
faydalanılabilir.

Türkiye’ye	 getirilen	 veya	 kanuni	 defterlere	
kaydedilen	 varlıkların	 elden	 çıkarılmasından	
doğan	 zararlar,	 gelir	 veya	 kurumlar	 vergisi	
uygulaması	 bakımından	 gider	 veya	 indirim	
olarak	kabul	edilmez.

Bu	 madde	 kapsamında	 bildirilen	 varlıklar	
nedeniyle	 hiçbir	 suretle	 vergi	 incelemesi	
ve	 vergi	 tarhiyatı	 yapılmaz.	 Bu	 hükümden	
faydalanılabilmesi	 için	 birinci	 fıkra	 uyarınca	
bildirilen	varlıkların,	bildirimin	yapıldığı	tarihten	
itibaren	üç	ay	içinde	Türkiye’ye	getirilmesi	veya	
Türkiye’deki	 banka	 ya	 da	 aracı	 kurumlarda	
açılacak	bir	hesaba	transfer	edilmesi	şarttır.
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Cumhurbaşkanı,	 bu	 maddede yer alan 
süreleri,	bitim	tarihlerinden	itibaren	her	defasında	
altı	 ayı	 geçmeyen	 süreler	 halinde	bir	 yıla	 kadar	
uzatmaya;	 Hazine	 ve	Maliye	 Bakanlığı,	 madde	
kapsamına	giren	varlıkların	Türkiye’ye	getirilmesi	
ve	 bildirimi	 ile	 işletmeye	 dâhil	 edilmelerine	
ilişkin	hususları,	bildirime	esas	değerlerin	tespiti,	
bildirimin	 şekli,	 içeriği	 ve	 ekleri	 ile	 yapılacağı	
yeri,	 maddenin	 uygulanmasında	 kullanılacak	
bilgi	 ve	 belgeler	 ile	 uygulamaya	 ilişkin	 usul	 ve	
esasları	belirlemeye	yetkilidir.”

MADDE 18- 28/3/1983 tarihli ve 2809 
sayılı	 Yükseköğretim	 Kurumları	 Teşkilatı	
Kanununun ek 158 inci maddesinin ikinci 
fıkrasının	 dördüncü	 cümlesinde	 yer	 alan	 “bir	
üye	 ile	 Türkiye	 Sağlık	 Enstitüleri	 Başkanlığı	
Yönetim	 Kurulunca	 belirlenen	 Sağlık	 Bilimleri	
Üniversitesi	 dışından	 bir	 üye”	 ibaresi	 “iki	
üye”	 şeklinde,	 yedinci	 cümlesinde	 yer	 alan	
“,	 Yükseköğretim	 Kurulu	 ve	 Türkiye	 Sağlık	
Enstitüleri	 Başkanlığı	 Yönetim	 Kurulu”	 ibaresi	
“ve	 Yükseköğretim	 Kurulu”	 şeklinde,	 üçüncü	
fıkrasının	(a)	bendinde	yer	alan	“planını	ve	bütçe	
teklifini	 onaylamak”	 ibaresi	 “planı	 ve	 bütçe	
teklifi	 üzerinde	 görüş	 bildirmek”	 şeklinde,	 (b)	
bendinde	yer	alan	“karar”	ibaresi	“katkı”	şeklinde	
değiştirilmiş,	 (c)	 bendi	 yürürlükten	 kaldırılmış,	
dördüncü	fıkrasının	dördüncü	cümlesi	aşağıdaki	
şekilde	değiştirilmiş,	 fıkraya	 aşağıdaki	 cümleler	
eklenmiş,	 beşinci	 fıkrasının	 birinci	 cümlesinde	
yer	 alan	 “Türkiye	Kamu	Hastaneleri	Kurumuna	
bağlı	 eğitim	ve	araştırma	hastaneleriyle”	 ibaresi	
“Sağlık	 Bakanlığına	 bağlı	 eğitim	 ve	 araştırma	
hastaneleriyle”	 şeklinde,	 üçüncü	 cümlesi	
aşağıdaki	 şekilde	 değiştirilmiş,	 fıkraya	 üçüncü	
cümlesinden	 sonra	 gelmek	 üzere	 aşağıdaki	
cümleler	eklenmiş,	mevcut	dördüncü	cümlesinde	
yer	 alan	“ve	Mütevelli	Heyetinin	onayı”	 ibaresi	
madde	metninden	çıkarılmıştır.

Cumhurbaşkanı,	 bu	 maddede	 yer	 alan	
süreleri,	bitim	tarihlerinden	itibaren	her	defasında	
altı	 ayı	 geçmeyen	 süreler	 hâlinde	bir	 yıla	 kadar	
uzatmaya;	 Hazine	 ve	Maliye	 Bakanlığı,	 madde	
kapsamına	giren	varlıkların	Türkiye’ye	getirilmesi	
ve	 bildirimi	 ile	 işletmeye	 dâhil	 edilmelerine	
ilişkin	hususları,	bildirime	esas	değerlerin	tespiti,	
bildirimin	 şekli,	 içeriği	 ve	 ekleri	 ile	 yapılacağı	
yeri,	 maddenin	 uygulanmasında	 kullanılacak	
bilgi	 ve	 belgeler	 ile	 uygulamaya	 ilişkin	 usul	 ve	
esasları	belirlemeye	yetkilidir.”

MADDE 23- 28/3/1983 tarihli ve 2809 
sayılı	 Yükseköğretim	 Kurumları	 Teşkilatı	
Kanununun ek 158 inci maddesinin ikinci 
fıkrasının	 dördüncü	 cümlesinde	 yer	 alan	 “bir	
üye	 ile	 Türkiye	 Sağlık	 Enstitüleri	 Başkanlığı	
Yönetim	 Kurulunca	 belirlenen	 Sağlık	 Bilimleri	
Üniversitesi	 dışından	 bir	 üye”	 ibaresi	 “iki	
üye”	 şeklinde,	 yedinci	 cümlesinde	 yer	 alan	
“,	 Yükseköğretim	 Kurulu	 ve	 Türkiye	 Sağlık	
Enstitüleri	 Başkanlığı	 Yönetim	 Kurulu”	 ibaresi	
“ve	 Yükseköğretim	 Kurulu”	 şeklinde,	 üçüncü	
fıkrasının	(a)	bendinde	yer	alan	“planını	ve	bütçe	
teklifini	 onaylamak”	 ibaresi	 “planı	 ve	 bütçe	
teklifi	 üzerinde	 görüş	 bildirmek”	 şeklinde,	 (b)	
bendinde	yer	alan	“karar”	ibaresi	“katkı”	şeklinde	
değiştirilmiş,	 (c)	 bendi	 yürürlükten	 kaldırılmış,	
dördüncü	fıkrasının	dördüncü	cümlesi	aşağıdaki	
şekilde	değiştirilmiş,	 fıkraya	 aşağıdaki	 cümleler	
eklenmiş,	 beşinci	 fıkrasının	 birinci	 cümlesinde	
yer	 alan	 “Türkiye	Kamu	Hastaneleri	Kurumuna	
bağlı	 eğitim	ve	araştırma	hastaneleriyle”	 ibaresi	
“Sağlık	 Bakanlığına	 bağlı	 eğitim	 ve	 araştırma	
hastaneleriyle”	 şeklinde,	 üçüncü	 cümlesi	
aşağıdaki	 şekilde	 değiştirilmiş,	 fıkraya	 üçüncü	
cümlesinden	 sonra	 gelmek	 üzere	 aşağıdaki	
cümleler	eklenmiş,	mevcut	dördüncü	cümlesinde	
yer	 alan	“ve	Mütevelli	Heyetinin	onayı”	 ibaresi	
madde	metninden	çıkarılmıştır.



‒ 281 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 239)

(Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve 
Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ile 46 

Milletvekilinin Teklifi)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin)

“Bu	 birimlerde	 görevlendirilecek	 akademik	 ve	
idari	personelin	 sayısı	ve	görev	 süresi	 ile	görev	
yaptıkları	 ülkelerde	 sürekli	 görevle	 bulunan	 ve	
dokuzuncu	derecenin	birinci	kademesinden	aylık	
alan	bekâr	meslek	memurlarına	ödenmekte	olan	
yurt	 dışı	 aylığını	 geçmemek	 üzere	 unvanları	
itibarıyla	 yapılacak	 aylık	 ödemenin	 tutarı	
Cumhurbaşkanı	kararıyla	belirlenir.”	
“Bu	personel	fiili	çalışmaya	bağlı	ödemeler	hariç	
kadro	 ve	 pozisyonlarına	 bağlı	 mali	 ve	 sosyal	
haklardan	 faydalanmaya	 devam	 eder.	 Bunlara	
yurt	 dışındaki	 görevleri	 süresince	 gündelik	
verilmez.	Üniversite	 yurt	 dışındaki	 birimlerinde	
mahallinden	 sözleşmeli	 veya	 saat	 başı	 ücret	
karşılığı	 personel	 çalıştırabilir.	 Bu	 kapsamda	
çalıştırılan	 personele	 bir	 ayda	 ödenebilecek	
toplam	ücret	görev	yaptıkları	ülkelerde	14/7/1965	
tarihli	ve	657	sayılı	Devlet	Memurları	Kanununun	
4	üncü	maddesinin	(B)	fıkrasına	göre	çalıştırılan	
personele	ödenen	ücretten,	2547	sayılı	Kanunun	
3	üncü	maddesinin	 birinci	 fıkrasının	 (m)	ve	 (n)	
bentlerinde	 tanımlanan	 akademik	 unvanlarda	
öğretim	elemanı	olarak	çalıştırılanlara	yapılacak	
toplam	 aylık	 ödeme	 tutarı	 ise	 görev	 yaptıkları	
ülkelerde	sürekli	görevle	bulunan	ve	dokuzuncu	
derecenin	birinci	kademesinden	aylık	alan	bekâr	
meslek	 memurlarına	 ödenmekte	 olan	 yurt	 dışı	
aylığından	 fazla	 olamaz.	 Bu	 fıkra	 kapsamında	
çalıştırılacak	 personelin	 görev	 türü	 ve	 sayısı	 ile	
ücretlerine	 ilişkin	 usul	 ve	 esaslar	 Üniversitenin	
önerisi,	 Yükseköğretim	 Kurulunun	 teklifi	 ve	
Cumhurbaşkanı	onayı	ile	belirlenir.	Üniversitenin	
yurtdışındaki	faaliyetlerinden	elde	edilen	gelirler	
ilgili	 ülkeye	 özgü	 yurt	 içi	 veya	 yurt	 dışında	
üniversite	 adına	 açılacak	 hesaba	 yatırılır	 ve	
yurt	 dışında	 eğitim	 amaçlı	 yapılan	 faaliyetlerin	
gerektirdiği	 giderler	 öncelikle	 bu	 hesaplardan	
karşılanır.	 Bu	 hesaplarda	 yer	 alan	 kaynaklarla	
ilgili	 ülke	 yurt	 dışı	 faaliyetlerin	 gerektirdiği	
giderlerin	 karşılanamaması	 durumunda	

“Bu	 birimlerde	 görevlendirilecek	 akademik	 ve	
idari	personelin	 sayısı	ve	görev	 süresi	 ile	görev	
yaptıkları	 ülkelerde	 sürekli	 görevle	 bulunan	 ve	
dokuzuncu	derecenin	birinci	kademesinden	aylık	
alan	bekar	meslek	memurlarına	ödenmekte	olan	
yurt	 dışı	 aylığını	 geçmemek	 üzere	 unvanları	
itibarıyla	 yapılacak	 aylık	 ödemenin	 tutarı	
Cumhurbaşkanı	kararıyla	belirlenir.”	
“Bu	personel	fiili	çalışmaya	bağlı	ödemeler	hariç	
kadro	 ve	 pozisyonlarına	 bağlı	 mali	 ve	 sosyal	
haklardan	 faydalanmaya	 devam	 eder.	 Bunlara	
yurt	 dışındaki	 görevleri	 süresince	 gündelik	
verilmez.	Üniversite	 yurt	 dışındaki	 birimlerinde	
mahallinden	 sözleşmeli	 veya	 saat	 başı	 ücret	
karşılığı	 personel	 çalıştırabilir.	 Bu	 kapsamda	
çalıştırılan	 personele	 bir	 ayda	 ödenebilecek	
toplam	ücret	görev	yaptıkları	ülkelerde	657	sayılı	
Kanunun	 4	 üncü	maddesinin	 (B)	 fıkrasına	 göre	
çalıştırılan	personele	ödenen	ücretten,	2547	sayılı	
Kanunun	 3	 üncü	 maddesinin	 birinci	 fıkrasının	
(m)	 ve	 (n)	 bentlerinde	 tanımlanan	 akademik	
unvanlarda	öğretim	elemanı	olarak	çalıştırılanlara	
yapılacak	 toplam	 aylık	 ödeme	 tutarı	 ise	 görev	
yaptıkları	 ülkelerde	 sürekli	 görevle	 bulunan	
ve	 dokuzuncu	 derecenin	 birinci	 kademesinden	
aylık	alan	bekar	meslek	memurlarına	ödenmekte	
olan	yurt	dışı	 aylığından	 fazla	olamaz.	Bu	 fıkra	
kapsamında	 çalıştırılacak	 personelin	 görev	 türü	
ve	 sayısı	 ile	 ücretlerine	 ilişkin	 usul	 ve	 esaslar	
Üniversitenin	önerisi,	Yükseköğretim	Kurulunun	
teklifi	 ve	 Cumhurbaşkanı	 onayı	 ile	 belirlenir.	
Üniversitenin	yurtdışındaki	faaliyetlerinden	elde	
edilen	 gelirler	 ilgili	 ülkeye	 özgü	 yurtiçi	 veya	
yurtdışında	 üniversite	 adına	 açılacak	 hesaba	
yatırılır	 ve	 yurtdışında	 eğitim	 amaçlı	 yapılan	
faaliyetlerin	 gerektirdiği	 giderler	 öncelikle	 bu	
hesaplardan	 karşılanır.	 Bu	 hesaplarda	 yer	 alan	
kaynaklarla	 ilgili	 ülke	 yurt	 dışı	 faaliyetlerin	
gerektirdiği	 giderlerin	 karşılanamaması	
durumunda	 Sağlık	 Bilimleri	 Üniversitenin	
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bütçesinden	 kaynak	 aktarılabilir.	 Bu	 hesabın	
harcanmasına,	 muhasebeleştirilmesine	 ve	
denetlenmesine	 ilişkin	 usul	 ve	 esaslar	 Hazine	
ve	 Maliye	 Bakanlığı	 ile	 Strateji	 ve	 Bütçe	
Başkanlığının	 görüşü	 alınarak	 Üniversite	
tarafından	belirlenir.”	
“Üniversiteye	 tahsis	 edilen	 öğretim	 elemanı	
kadrolarının	 nitelikleri	 ve	 dağılımı,	 birlikte	
kullanılan	 eğitim	 ve	 araştırma	 hastanelerinin	
eğitim	 birimleri,	 ihtiyacı	 ve	 nitelikleri	 dikkate	
alınarak,	 Üniversite	 ve	 Sağlık	 Bakanlığınca	
müştereken	belirlenir.”
“Öğretim	 elemanı	 ile	 3359	 sayılı	 Kanunun	 ek	
9	 uncu	 maddesine	 göre	 sözleşme	 imzalanır.	
Sözleşmenin	 feshi	 veya	 süresinin	 sona	 ermesi	
halinde	 öğretim	 elemanı,	 Üniversitenin	
Bakanlıkla	birlikte	kullanım	protokolü	imzaladığı	
diğer	hastanelerle	de	yeniden	sözleşme	yapabilir	
veya	 Üniversitenin	 görevlendireceği	 birimlerde	
ve	hizmetlerde	çalıştırılır.”

MADDE 19- 17/8/1983 tarihli ve 2879 
sayılı	Cumhurbaşkanlığı	İdari	İşler	Başkanlığına	
İlişkin	 Bazı	 Düzenlemeler	 Hakkında	 Kanuna	 4	
üncü	maddesinden	sonra	gelmek	üzere	aşağıdaki	
madde	eklenmiştir.

“Cumhurbaşkanlığı	Raportörlüğü
MADDE	 4/A-	 Cumhurbaşkanlığının	 görev	

alanına	 giren	 ve	 uzmanlık	 gerektiren	 konularda	
çalıştırılmak	üzere	Cumhurbaşkanlığı	 İdari	 İşler	
Başkanlığında	 Cumhurbaşkanlığı	 raportörü	 ve	
Cumhurbaşkanlığı	 raportör	 yardımcısı	 istihdam	
edilebilir.	Cumhurbaşkanlığı	raportörleri	mesleğe	
özel	 yarışma	 sınavıyla	 Cumhurbaşkanlığı	
raportör	 yardımcısı	 olarak	 alınırlar	 ve	 bunlar	
için	 mesleğe	 girişte	 ihtiyaca	 göre	 yabancı	 dil	
şartı	aranabilir.	Cumhurbaşkanlığı	 raportörlerine	
ve	 Cumhurbaşkanlığı	 raportör	 yardımcılarına,	
sırasıyla	 Türkiye	 Büyük	Millet	Meclisi	 yasama	
uzmanı	 ve	 yasama	 uzman	 yardımcılarına	
mevzuatında	 kadrosuna	 bağlı	 olarak	 mali	 ve	

Sağlık	 Bilimleri	 Üniversitesinin	 bütçesinden	
kaynak	 aktarılabilir.	 Bu	 hesabın	 harcanmasına,	
muhasebeleştirilmesine	ve	denetlenmesine	ilişkin	
usul	 ve	 esaslar	 Hazine	 ve	Maliye	 Bakanlığı	 ile	
Strateji	 ve	 Bütçe	 Başkanlığının	 görüşü	 alınarak	
Üniversite	tarafından	belirlenir.”
“Üniversiteye	 tahsis	 edilen	 öğretim	 elemanı	
kadrolarının	 nitelikleri	 ve	 dağılımı,	 birlikte	
kullanılan	 eğitim	 ve	 araştırma	 hastanelerinin	
eğitim	 birimleri,	 ihtiyacı	 ve	 nitelikleri	 dikkate	
alınarak,	 Üniversite	 ve	 Sağlık	 Bakanlığınca	
müştereken	belirlenir.”
“Öğretim	 elemanı	 ile	 3359	 sayılı	 Kanunun	 ek	
9	 uncu	 maddesine	 göre	 sözleşme	 imzalanır.	
Sözleşmenin	 feshi	 veya	 süresinin	 sona	 ermesi	
hâlinde	 öğretim	 elemanı,	 Üniversitenin	
Bakanlıkla	birlikte	kullanım	protokolü	imzaladığı	
diğer	hastanelerle	de	yeniden	sözleşme	yapabilir	
veya	 Üniversitenin	 görevlendireceği	 birimlerde	
ve	hizmetlerde	çalıştırılır.”

MADDE 24- 17/8/1983 tarihli ve 2879 
sayılı	Cumhurbaşkanlığı	İdari	İşler	Başkanlığına	
İlişkin	 Bazı	 Düzenlemeler	 Hakkında	 Kanuna	 4	
üncü	maddesinden	sonra	gelmek	üzere	aşağıdaki	
madde	eklenmiştir.

“Cumhurbaşkanlığı	Raportörlüğü
MADDE	 4/A-	 Cumhurbaşkanlığının	 görev	

alanına	 giren	 ve	 uzmanlık	 gerektiren	 konularda	
çalıştırılmak	üzere	Cumhurbaşkanlığı	 İdari	 İşler	
Başkanlığında	 Cumhurbaşkanlığı	 raportörü	 ve	
Cumhurbaşkanlığı	 raportör	 yardımcısı	 istihdam	
edilebilir.	Cumhurbaşkanlığı	raportörleri	mesleğe	
özel	 yarışma	 sınavıyla	 Cumhurbaşkanlığı	
raportör	 yardımcısı	 olarak	 alınırlar	 ve	 bunlar	
için	 mesleğe	 girişte	 ihtiyaca	 göre	 yabancı	 dil	
şartı	aranabilir.	Cumhurbaşkanlığı	 raportörlerine	
ve	 Cumhurbaşkanlığı	 raportör	 yardımcılarına,	
sırasıyla	 Türkiye	 Büyük	Millet	Meclisi	 yasama	
uzmanı	 ve	 yasama	 uzman	 yardımcılarına	
mevzuatında	 kadrosuna	 bağlı	 olarak	 mali	 ve	
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sosyal	 hak	 ve	 yardımlar	 ile	 diğer	 özlük	 hakları	
kapsamında	 yapılması	 öngörülen	 ödemeler	
aynı	 usul	 ve	 esaslar	 çerçevesinde	 ödenir.	 Bu	
ödemelerden	 vergi	 ve	 diğer	 kesintilere	 tabi	
olmayanlar	 bu	maddeye	 göre	 de	 vergi	 ve	 diğer	
kesintilere	 tabi	 olmaz.	 Bunlar	 emeklilik	 hakları	
bakımından	 da	 Türkiye	 Büyük	 Millet	 Meclisi	
yasama	uzmanı	ve	yasama	uzman	yardımcılarına	
denk	 kabul	 edilir.	 Cumhurbaşkanlığı	 raportörü	
ve	 Cumhurbaşkanlığı	 raportör	 yardımcıları	
14/7/1965	tarihli	ve	657	sayılı	Devlet	Memurları	
Kanununun	36	ncı	maddesinin	“Ortak	Hükümler”	
bölümünün	 (A)	 fıkrasının	 (11)	 numaralı	 bendi	
hükmünden	 yararlanırlar.	 Bunlar	 hakkında	
mesleğe	 alınmaları,	 yetiştirilmeleri,	 yarışma	
sınavları,	 tez	 hazırlama	 ve	 yeterlik	 sınavları	 ile	
bu	Kanunda	 yer	 almayan	 diğer	 hususlarda,	 657	
sayılı	Kanunun	ek	41	inci	maddesi	uygulanır.

Cumhurbaşkanlığı	 raportörü	 kadrolarında	
bulunanlardan	 hizmetine	 ihtiyaç	 kalmayanlar,	
Cumhurbaşkanlığı	 bağlı	 kuruluşlarında	 veya	
bakanlıkların	merkez	teşkilatlarında	özel	yarışma	
sınavına	tabi	tutulmak	suretiyle	girilen	ve	belirli	
bir	 yetişme	 programı	 sonrası	 yeterlik	 sınavına	
tabi	 tutulan	 mesleklere	 ilişkin	 durumlarına	
uygun	 uzman	 kadrolarına	 atanabilir.	 Bunların	
atama	 teklifleri	 Cumhurbaşkanlığı	 İdari	 İşler	
Başkanlığınca	 yapılır.	 Atama	 teklifi	 yapılan	
kurum	veya	kuruluşça	personelin	atama	işlemleri	
on	beş	gün	içinde	sonuçlandırılır.	Bunlar,	atama	
işlemi	tamamlanıncaya	kadar,	mevcut	kadrolarına	
ait	 her	 türlü	 aylık,	 ek	 gösterge,	 zam,	 tazminat,	
ikramiye,	 sözleşme	 ücretleri	 ile	 diğer	 mali	
haklarını	Cumhurbaşkanlığı	bütçesinden	almaya	
devam	eder.	Bu	madde	kapsamında	atananların,	
önceki	 kadrolarında	 geçen	 veya	 geçmiş	 sayılan	
süreleri	 yeni	 atandıkları	 kadrolarda	 geçmiş	
sayılır.	 Bu	 fıkranın	 uygulanmasında	 ortaya	
çıkabilecek	tereddütleri	gidermeye	ve	uygulamayı	
yönlendirmeye	Cumhurbaşkanlığı	yetkilidir.

sosyal	 hak	 ve	 yardımlar	 ile	 diğer	 özlük	 hakları	
kapsamında	 yapılması	 öngörülen	 ödemeler	
aynı	 usul	 ve	 esaslar	 çerçevesinde	 ödenir.	 Bu	
ödemelerden	 vergi	 ve	 diğer	 kesintilere	 tabi	
olmayanlar	 bu	maddeye	 göre	 de	 vergi	 ve	 diğer	
kesintilere	 tabi	 olmaz.	 Bunlar	 emeklilik	 hakları	
bakımından	 da	 Türkiye	 Büyük	 Millet	 Meclisi	
yasama	uzmanı	ve	yasama	uzman	yardımcılarına	
denk	 kabul	 edilir.	 Cumhurbaşkanlığı	 raportörü	
ve	 Cumhurbaşkanlığı	 raportör	 yardımcıları	
14/7/1965	tarihli	ve	657	sayılı	Devlet	Memurları	
Kanununun	36	ncı	maddesinin	“Ortak	Hükümler”	
bölümünün	 (A)	 fıkrasının	 (11)	 numaralı	 bendi	
hükmünden	 yararlanırlar.	 Bunlar	 hakkında	
mesleğe	 alınmaları,	 yetiştirilmeleri,	 yarışma	
sınavları,	 tez	 hazırlama	 ve	 yeterlik	 sınavları	 ile	
bu	Kanunda	 yer	 almayan	 diğer	 hususlarda,	 657	
sayılı	Kanunun	ek	41	inci	maddesi	uygulanır.

Cumhurbaşkanlığı	 raportörü	 kadrolarında	
bulunanlardan	 hizmetine	 ihtiyaç	 kalmayanlar,	
Cumhurbaşkanlığı	 bağlı	 kuruluşlarında	 veya	
bakanlıkların	merkez	teşkilatlarında	özel	yarışma	
sınavına	tabi	tutulmak	suretiyle	girilen	ve	belirli	
bir	 yetişme	 programı	 sonrası	 yeterlik	 sınavına	
tabi	 tutulan	 mesleklere	 ilişkin	 durumlarına	
uygun	 uzman	 kadrolarına	 atanabilir.	 Bunların	
atama	 teklifleri	 Cumhurbaşkanlığı	 İdari	 İşler	
Başkanlığınca	 yapılır.	 Atama	 teklifi	 yapılan	
kurum	veya	kuruluşça	personelin	atama	işlemleri	
on	beş	gün	içinde	sonuçlandırılır.	Bunlar,	atama	
işlemi	tamamlanıncaya	kadar,	mevcut	kadrolarına	
ait	 her	 türlü	 aylık,	 ek	 gösterge,	 zam,	 tazminat,	
ikramiye,	 sözleşme	 ücretleri	 ile	 diğer	 mali	
haklarını	Cumhurbaşkanlığı	bütçesinden	almaya	
devam	eder.	Bu	madde	kapsamında	atananların,	
önceki	 kadrolarında	 geçen	 veya	 geçmiş	 sayılan	
süreleri	 yeni	 atandıkları	 kadrolarda	 geçmiş	
sayılır.	 Bu	 fıkranın	 uygulanmasında	 ortaya	
çıkabilecek	tereddütleri	gidermeye	ve	uygulamayı	
yönlendirmeye	Cumhurbaşkanlığı	yetkilidir.
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Hâkimler	 ve	 savcılar,	 yasama	 uzmanları,	
657	 sayılı	 Kanunun	 36	 ncı	 maddesinin	 “Ortak	
Hükümler”	 bölümünün	 (A)	 fıkrasının	 (11)	
numaralı	 bendinde	 belirtilen	 merkez	 teşkilatı	
kadrolarında	 bulunanlardan	 ve	 mesleğe	
alınmaları,	 yetiştirilmeleri	 ve	 yeterlikleri	 aynı	
veya	 benzer	 nitelik	 arz	 eden	 merkez	 teşkilatı	
kadro	 veya	 pozisyonlarında	 bulunanlardan	
yardımcılık,	 stajyerlik	 veya	 adaylık	 sürecini	
tamamlamış	olanlar	Cumhurbaşkanlığı	raportörü	
kadrolarında	4	üncü	maddedeki	usul	ve	esaslara	
göre	süreli	personel	olarak	görevlendirilebilir.”

MADDE 20-	2879	sayılı	Kanuna	aşağıdaki	
geçici	madde	eklenmiştir.

“GEÇİCİ	MADDE	3-	Hâkimler	ve	savcılar,	
yasama	 uzmanları,	 657	 sayılı	 Kanunun	 36	 ncı	
maddesinin	 “Ortak	 Hükümler”	 bölümünün	 (A)	
fıkrasının	 (11)	 numaralı	 bendinde	 belirtilen	
merkez	 teşkilatı	 kadrolarında	 bulunanlar	 ile	
mesleğe	alınmaları,	yetiştirilmeleri	ve	yeterlikleri	
aynı	veya	benzer	nitelik	arz	eden	merkez	teşkilatı	
kadro	 veya	 pozisyonlarında	 bulunanlardan	
30/9/2020	 tarihinde	 Cumhurbaşkanlığı	 İdari	
İşler	 Başkanlığında	 raportör	 unvanıyla	 görev	
yapmakta	 olanlar,	 bu	 maddenin	 yürürlüğe	
girdiği	 tarihten	 itibaren	 on	 beş	 gün	 içerisinde	
başvurmaları	 kaydıyla	başvuruyu	 takip	 eden	bir	
ay	 içinde	 Cumhurbaşkanlığı	 raportörü	 unvanlı	
kadrolara	atanırlar.

Birinci	 fıkra	 kapsamındaki	 kadro	 veya	
pozisyonlarda	 bulunmuş	 ve	 Cumhurbaşkanlığı	
İdari	 İşler	 Başkanlığında	 süreli	 personel	
olmayanlardan	 anılan	 Başkanlıkta,	 30/9/2020	
tarihinde	 yönetici	 kadrolarında	 görev	 yapanlar	
Cumhurbaşkanlığı	 raportörü	 unvanını	 ihraz	
etmiş	 sayılırlar.	 Birinci	 fıkra	 kapsamındaki	
kadro	 veya	 pozisyonlarda	 bulunanlardan	 süreli	
personel	 statüsünde	 Cumhurbaşkanlığı	 İdari	
İşler	Başkanlığında	30/9/2020	tarihinde	yönetici	
kadrolarında	görev	yapanlar	on	beş	gün	içerisinde	
başvurmaları	 kaydıyla	 Cumhurbaşkanlığı	
raportörü	unvanlı	kadrolara	atanırlar.

Hâkimler	 ve	 savcılar,	 yasama	 uzmanları,	
657	 sayılı	 Kanunun	 36	 ncı	 maddesinin	 “Ortak	
Hükümler”	 bölümünün	 (A)	 fıkrasının	 (11)	
numaralı	 bendinde	 belirtilen	 merkez	 teşkilatı	
kadrolarında	 bulunanlardan	 ve	 mesleğe	
alınmaları,	 yetiştirilmeleri	 ve	 yeterlikleri	 aynı	
veya	 benzer	 nitelik	 arz	 eden	 merkez	 teşkilatı	
kadro	 veya	 pozisyonlarında	 bulunanlardan	
yardımcılık,	 stajyerlik	 veya	 adaylık	 sürecini	
tamamlamış	olanlar	Cumhurbaşkanlığı	raportörü	
kadrolarında	4	üncü	maddedeki	usul	ve	esaslara	
göre	süreli	personel	olarak	görevlendirilebilir.”

MADDE 25-	2879	sayılı	Kanuna	aşağıdaki	
geçici	madde	eklenmiştir.

“GEÇİCİ	MADDE	3-	Hâkimler	ve	savcılar,	
yasama	 uzmanları,	 657	 sayılı	 Kanunun	 36	 ncı	
maddesinin	 “Ortak	 Hükümler”	 bölümünün	 (A)	
fıkrasının	 (11)	 numaralı	 bendinde	 belirtilen	
merkez	 teşkilatı	 kadrolarında	 bulunanlar	 ile	
mesleğe	alınmaları,	yetiştirilmeleri	ve	yeterlikleri	
aynı	veya	benzer	nitelik	arz	eden	merkez	teşkilatı	
kadro	 veya	 pozisyonlarında	 bulunanlardan	
30/9/2020	 tarihinde	 Cumhurbaşkanlığı	 İdari	
İşler	 Başkanlığında	 raportör	 unvanıyla	 görev	
yapmakta	 olanlar,	 bu	 maddenin	 yürürlüğe	
girdiği	 tarihten	 itibaren	 on	 beş	 gün	 içerisinde	
başvurmaları	 kaydıyla	başvuruyu	 takip	 eden	bir	
ay	 içinde	 Cumhurbaşkanlığı	 raportörü	 unvanlı	
kadrolara	atanırlar.

Birinci	 fıkra	 kapsamındaki	 kadro	 veya	
pozisyonlarda	 bulunmuş	 ve	 Cumhurbaşkanlığı	
İdari	 İşler	 Başkanlığında	 süreli	 personel	
olmayanlardan	 anılan	 Başkanlıkta,	 30/9/2020	
tarihinde	 yönetici	 kadrolarında	 görev	 yapanlar	
Cumhurbaşkanlığı	 raportörü	 unvanını	 ihraz	
etmiş	 sayılırlar.	 Birinci	 fıkra	 kapsamındaki	
kadro	 veya	 pozisyonlarda	 bulunanlardan	 süreli	
personel	 statüsünde	 Cumhurbaşkanlığı	 İdari	
İşler	Başkanlığında	30/9/2020	tarihinde	yönetici	
kadrolarında	görev	yapanlar	on	beş	gün	içerisinde	
başvurmaları	 kaydıyla	 Cumhurbaşkanlığı	
raportörü	unvanlı	kadrolara	atanırlar.
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Bu	 maddeye	 göre	 Cumhurbaşkanlığı	
raportörü	 unvanlı	 kadrolara	 atananların	 ve	
ihraz	 etmiş	 sayılanların	 adaylık,	 yardımcılık	
veya	 stajyerlik	 süreleri	 dâhil	 birinci	 fıkra	
kapsamındaki	 kadro	 veya	 pozisyonlar	 ile	
yöneticilik	 kadrolarında	 geçirdikleri	 ve/veya	
geçirmiş	 sayıldıkları	 süreler	 Cumhurbaşkanlığı	
raportörü	kadrolarında	geçmiş	sayılır.

Bu	 maddeye	 göre	 atananlardan	 mali	
hakları	 hususunda	 375	 sayılı	Kanun	Hükmünde	
Kararnamenin	 geçici	 12	 nci	 maddesi	 veya	
ilgili	 diğer	 mevzuat	 hükümleri	 uygulananlar	
hakkında,	talepleri	halinde	anılan	düzenlemelerin	
uygulanmasına	 kazanılmış	 hak	 aylık	 derecesi	
birinci	derecenin	birinci	kademesine	yükselinceye	
kadar	devam	edilir.

Bu	 madde	 kapsamında,	 Cumhurbaşkanlığı	
raportörü	 kadrosuna	 atananlardan	 ya	 da	 bu	
unvanı	 ihraz	 etmiş	 sayılanlardan	 hizmetine	
ihtiyaç	 kalmayanların	 4/A	 maddesinin	 ikinci	
fıkrası	 kapsamındaki	 atama	 teklifleri	 talepleri	
hâlinde,	daha	önce	görev	yaptıkları	kurum	veya	
kuruluşa	 yapılması	 suretiyle	 uygulanır.	 Hâkim	
ve	 savcılar	 hakkında	 24/2/1983	 tarihli	 ve	 2802	
sayılı	Hâkimler	 ve	 Savcılar	Kanununun	 40	 ıncı	
maddesi	hükümleri	uygulanır.

Bu	 maddenin	 uygulanmasında	 ortaya	
çıkabilecek	tereddütleri	gidermeye	ve	uygulamayı	
yönlendirmeye	Cumhurbaşkanlığı	yetkilidir.”

MADDE 26- 25/10/1984 tarihli ve 3065 
sayılı	 Katma	 Değer	 Vergisi	 Kanununun	 geçici	
17	 nci	 maddesinin	 birinci	 fıkrasında	 yer	 alan	
“31/12/2020”	 ibaresi	 “31/12/2025”	 şeklinde	
değiştirilmiştir.

MADDE 27-	 3065	 sayılı	 Kanunun	 geçici	
23	 üncü	 maddesinin	 birinci	 fıkrasında	 yer	 alan	
“31/12/2020”	 ibaresi	 “31/12/2023”	 şeklinde	
değiştirilmiştir.

MADDE 28-	 3065	 sayılı	 Kanunun	 geçici	
40	 ıncı	 maddesinin	 birinci	 fıkrasında	 yer	 alan	
“2020”	ibaresi	“2021”	şeklinde	değiştirilmiştir.

Bu	 maddeye	 göre	 Cumhurbaşkanlığı	
raportörü	 unvanlı	 kadrolara	 atananların	 ve	
ihraz	 etmiş	 sayılanların	 adaylık,	 yardımcılık	
veya	 stajyerlik	 süreleri	 dâhil	 birinci	 fıkra	
kapsamındaki	 kadro	 veya	 pozisyonlar	 ile	
yöneticilik	 kadrolarında	 geçirdikleri	 ve/veya	
geçirmiş	 sayıldıkları	 süreler	 Cumhurbaşkanlığı	
raportörü	kadrolarında	geçmiş	sayılır.

Bu	 maddeye	 göre	 atananlardan	 mali	
hakları	 hususunda	 375	 sayılı	Kanun	Hükmünde	
Kararnamenin	 geçici	 12	 nci	 maddesi	 veya	
ilgili	 diğer	 mevzuat	 hükümleri	 uygulananlar	
hakkında,	talepleri	halinde	anılan	düzenlemelerin	
uygulanmasına	 kazanılmış	 hak	 aylık	 derecesi	
birinci	derecenin	birinci	kademesine	yükselinceye	
kadar	devam	edilir.

Bu	 madde	 kapsamında,	 Cumhurbaşkanlığı	
raportörü	 kadrosuna	 atananlardan	 ya	 da	 bu	
unvanı	 ihraz	 etmiş	 sayılanlardan	 hizmetine	
ihtiyaç	 kalmayanların	 4/A	 maddesinin	 ikinci	
fıkrası	 kapsamındaki	 atama	 teklifleri	 talepleri	
halinde,	daha	önce	görev	yaptıkları	kurum	veya	
kuruluşa	 yapılması	 suretiyle	 uygulanır.	 Hâkim	
ve	 savcılar	 hakkında	 24/2/1983	 tarihli	 ve	 2802	
sayılı	Hâkimler	 ve	 Savcılar	Kanununun	 40	 ıncı	
maddesi	hükümleri	uygulanır.

Bu	 maddenin	 uygulanmasında	 ortaya	
çıkabilecek	tereddütleri	gidermeye	ve	uygulamayı	
yönlendirmeye	Cumhurbaşkanlığı	yetkilidir.”

MADDE 21- 25/10/1984 tarihli ve 3065 
sayılı	 Katma	 Değer	 Vergisi	 Kanununun	 geçici	
17	 nci	 maddesinin	 birinci	 fıkrasında	 yer	 alan	
“31/12/2020”	 ibaresi	 “31/12/2025”	 şeklinde	
değiştirilmiştir.

MADDE 22-	 3065	 sayılı	 Kanunun	 geçici	
23	 üncü	 maddesinin	 birinci	 fıkrasında	 yer	 alan	
“31/12/2020”	 ibaresi	 “31/12/2023”	 şeklinde	
değiştirilmiştir.

MADDE 23-	 3065	 sayılı	 Kanunun	 geçici	
40	 ıncı	 maddesinin	 birinci	 fıkrasında	 yer	 alan	
“2020”	ibaresi	“2021”	şeklinde	değiştirilmiştir.
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MADDE 24-	3/5/1985	tarihli	ve	3194	sayılı	
İmar	Kanununa	aşağıdaki	ek	madde	eklenmiştir.

“Elektronik	 haberleşme	 altyapılarında	 yapı	
ruhsatı	alınması

EK	 MADDE	 9-	 Dördüncü	 fıkradaki	 kule	
ve	 direkler	 hariç,	 Devletin	 hüküm	 ve	 tasarrufu	
altındaki	 yerler	 ile	 umumi	 hizmet	 alanları	 gibi	
kamu	 hizmetine	 tahsis	 edilmiş	 tüm	 alanlar	 ile	
kamu	veya	özel	mülkiyete	tabi	arsa	ve	arazilerde	
yapılacak	 olan	 5/11/2008	 tarihli	 ve	 5809	 sayılı	
Elektronik	 Haberleşme	 Kanunu	 kapsamında	
elektronik	 haberleşme	 istasyonlarının	
kurulumuna	mahsus	onbeş	metreden	yüksek	kule	
ve	direkler	ile	bunlara	ait	zorunlu	altyapı	unsurları	
1/1000	 ölçekli	 uygulama	 imar	 planlarında,	 alan	
fonksiyonu	 tahdidi	 olmaksızın	 ve	 herhangi	 bir	
bedel,	ücret	ve	harç	alınmaksızın	gösterilir.

Devletin	hüküm	ve	tasarrufu	altındaki	yerler	
ile	 umumi	 hizmet	 alanları	 gibi	 kamu	 hizmetine	
tahsis	 edilmiş	 tüm	 alanlar	 ile	 kamu	 veya	 özel	
mülkiyete	tabi	arsa	ve	arazilerde;	1/1000	ölçekli	
uygulama	 imar	 planlarında	 gösterilen	 kule	 ve	
direkler	 ile	 bunlara	 ait	 zorunlu	 altyapı	 unsurları	
için	 ruhsat	 alınır.	 Ruhsat	 başvurularında	 yatay	
ve	 dikey	 görünüşü	 ihtiva	 eden	 kroki	 ile	 statik	
ve	 elektrik	 projeleri	 dışında	 herhangi	 bir	 proje	
veya	 belge	 istenemez.	 Ruhsat	 başvurusuna	
malik	ya	da	tasarruf	sahibi	ile	işletmeci	arasında	
yapılan	kiralamaya	veya	kullanıma	 ilişkin	belge	
eklenir.	 Bu	 kule	 veya	 direkler	 ile	 kurulumu	
bunlarla	birlikte	yapılacak	elektronik	haberleşme	
cihazlarına	 ait	 bulunduğu	 konteyner,	 kabin,	
kabinet	ve	benzeri	altyapı	unsurları	için	tek	ruhsat	
düzenlenir.

1/1000	 ölçekli	 uygulama	 imar	 planlarında	
gösterilmeyen	ve	yüksekliği	onbeş	metreden	fazla	
olmayan	 elektronik	 haberleşme	 istasyonlarının	
Devletin	hüküm	ve	 tasarrufu	altındaki	yerler	 ile	
umumi	hizmet	alanları	gibi	kamu	hizmetine	tahsis	
edilmiş	tüm	alanlar	ile	kamu	veya	özel	mülkiyete	
tabi	 arsa	 ve	 arazilerde	 kurulumuna	 mahsus	

MADDE 29-	3/5/1985	tarihli	ve	3194	sayılı	
İmar	Kanununa	aşağıdaki	ek	madde	eklenmiştir.

“Elektronik	 haberleşme	 altyapılarında	 yapı	
ruhsatı	alınması

EK	 MADDE	 9-	 Dördüncü	 fıkradaki	 kule	
ve	 direkler	 hariç,	 Devletin	 hüküm	 ve	 tasarrufu	
altındaki	 yerler	 ile	 umumi	 hizmet	 alanları	 gibi	
kamu	 hizmetine	 tahsis	 edilmiş	 tüm	 alanlar	 ile	
kamu	veya	özel	mülkiyete	tabi	arsa	ve	arazilerde	
yapılacak	 olan	 5/11/2008	 tarihli	 ve	 5809	 sayılı	
Elektronik	 Haberleşme	 Kanunu	 kapsamında	
elektronik	 haberleşme	 istasyonlarının	
kurulumuna	mahsus	onbeş	metreden	yüksek	kule	
ve	direkler	ile	bunlara	ait	zorunlu	altyapı	unsurları	
1/1000	 ölçekli	 uygulama	 imar	 planlarında,	 alan	
fonksiyonu	 tahdidi	 olmaksızın	 ve	 herhangi	 bir	
bedel,	ücret	ve	harç	alınmaksızın	gösterilir.

Devletin	hüküm	ve	tasarrufu	altındaki	yerler	
ile	 umumi	 hizmet	 alanları	 gibi	 kamu	 hizmetine	
tahsis	 edilmiş	 tüm	 alanlar	 ile	 kamu	 veya	 özel	
mülkiyete	tabi	arsa	ve	arazilerde;	1/1000	ölçekli	
uygulama	 imar	 planlarında	 gösterilen	 kule	 ve	
direkler	 ile	 bunlara	 ait	 zorunlu	 altyapı	 unsurları	
için	 ruhsat	 alınır.	 Ruhsat	 başvurularında	 yatay	
ve	 dikey	 görünüşü	 ihtiva	 eden	 kroki	 ile	 statik	
ve	 elektrik	 projeleri	 dışında	 herhangi	 bir	 proje	
veya	 belge	 istenemez.	 Ruhsat	 başvurusuna	
malik	ya	da	tasarruf	sahibi	ile	işletmeci	arasında	
yapılan	kiralamaya	veya	kullanıma	 ilişkin	belge	
eklenir.	 Bu	 kule	 veya	 direkler	 ile	 kurulumu	
bunlarla	birlikte	yapılacak	elektronik	haberleşme	
cihazlarına	 ait	 bulunduğu	 konteyner,	 kabin,	
kabinet	ve	benzeri	altyapı	unsurları	için	tek	ruhsat	
düzenlenir.

1/1000	 ölçekli	 uygulama	 imar	 planlarında	
gösterilmeyen	ve	yüksekliği	onbeş	metreden	fazla	
olmayan	 elektronik	 haberleşme	 istasyonlarının	
Devletin	hüküm	ve	 tasarrufu	altındaki	yerler	 ile	
umumi	hizmet	alanları	gibi	kamu	hizmetine	tahsis	
edilmiş	tüm	alanlar	ile	kamu	veya	özel	mülkiyete	
tabi	 arsa	 ve	 arazilerde	 kurulumuna	 mahsus	
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kule	 ve	 direkler	 ile	 bunlara	 ait	 zorunlu	 altyapı	
unsurlarına,	statik	bakımından	sakınca	olmadığına	
dair	inşaat	mühendislerince	hazırlanacak	raporun	
sunulması,	fennî	mesuliyetin	üstlenilmesi,	malik	
ya	da	tasarruf	sahibi	ile	işletmeci	arasında	yapılan	
kiralamaya	 veya	 kullanıma	 ilişkin	 belgenin	
sunulması	 ve	 Bilgi	 Teknolojileri	 ve	 İletişim	
Kurumunun	ilgili	mevzuatında	belirlenen	gerekli	
ve	yeterli	koruma	mesafesinin	bırakılması	ile	yer	
seçim	belgesinin	alınmış	olması	kaydıyla	başkaca	
bir	şart	aranmaksızın	ilgili	idarelerce	izin	verilir.

Yapı	ve	binalarda	kule	ve	direkler	ile	bunlara	
ait	 zorunlu	 altyapı	 unsurlarına;	 yüksekliği	 10	
metreden	az	olmak,	statik	ve	elektrik	bakımından	
sakınca	 olmadığına	 dair	 inşaat	 ve	 elektrik/
elektronik	 mühendislerince	 hazırlanacak	 rapor	
ile	 bu	 meslek	 mensuplarınca	 fennî	 mesuliyetin	
üstlenildiğine	 dair	 taahhütname	 verilmek	 ve	
malik	ya	da	tasarruf	sahibi	ile	işletmeci	arasında	
yapılan	 kiralamaya	 veya	 kullanıma	 ilişkin	
belgenin	 sunulması	 kaydıyla	 başkaca	 bir	 şart	
aranmaksızın	ilgili	idarece	izin	verilir.

İkinci	 fıkra	uyarınca	yapılan	ruhsat	ve	yapı	
kullanma	 izin	 belgesi	 başvurularında	 26/5/1981	
tarihli	ve	2464	sayılı	Belediye	Gelirleri	Kanunu	
uyarınca	ruhsat	harcı	ve	yapı	kullanma	izin	harcı	
alınır.	 Üçüncü	 ve	 dördüncü	 fıkralar	 uyarınca	
yapılan	 izin	başvurularında	 ruhsat	harcı	ve	yapı	
kullanma	 izin	 harcı	 tutarı	 toplamı	 kadar	 izin	
belgesi	bedeli	alınır.	Bu	madde	kapsamında,	ruhsat	
harcı,	 yapı	 kullanma	 izni	 harcı	 ve	 izin	 bedeline	
esas	olan	haberleşme	istasyonlarına	mahsus	kule	
ve	 direklerin	 alanı	 [taban	 alanı*(yükseklik/5)]	
şeklinde	hesaplanır.	Bunlar	dışında	herhangi	bir	
harç,	ücret	ve	bedel	alınamaz.

Her	 tür	 elektronik	 haberleşme	 cihazları	 ile	
bu	cihazların	 teknik	donanım	ve	bileşenleri	 izin	
veya	 ruhsata	 tabi	değildir.	Ancak	 ikinci,	üçüncü	
ve	 dördüncü	 fıkra	 uyarınca	 kule	 ve	 direkler	 ile	
konteyner,	 kabin,	 kabinet	 için	 yapılan	 ilk	 izin	

kule	 ve	 direkler	 ile	 bunlara	 ait	 zorunlu	 altyapı	
unsurlarına,	statik	bakımından	sakınca	olmadığına	
dair	inşaat	mühendislerince	hazırlanacak	raporun	
sunulması,	fennî	mesuliyetin	üstlenilmesi,	malik	
ya	da	tasarruf	sahibi	ile	işletmeci	arasında	yapılan	
kiralamaya	 veya	 kullanıma	 ilişkin	 belgenin	
sunulması	 ve	 Bilgi	 Teknolojileri	 ve	 İletişim	
Kurumunun	ilgili	mevzuatında	belirlenen	gerekli	
ve	yeterli	koruma	mesafesinin	bırakılması	ile	yer	
seçim	belgesinin	alınmış	olması	kaydıyla	başkaca	
bir	şart	aranmaksızın	ilgili	idarelerce	izin	verilir.

Yapı	ve	binalarda	kule	ve	direkler	ile	bunlara	
ait	 zorunlu	 altyapı	 unsurlarına;	 yüksekliği	 10	
metreden	az	olmak,	statik	ve	elektrik	bakımından	
sakınca	 olmadığına	 dair	 inşaat	 ve	 elektrik/
elektronik	 mühendislerince	 hazırlanacak	 rapor	
ile	 bu	 meslek	 mensuplarınca	 fennî	 mesuliyetin	
üstlenildiğine	 dair	 taahhütname	 verilmek	 ve	
malik	ya	da	tasarruf	sahibi	ile	işletmeci	arasında	
yapılan	 kiralamaya	 veya	 kullanıma	 ilişkin	
belgenin	 sunulması	 kaydıyla	 başkaca	 bir	 şart	
aranmaksızın	ilgili	idarece	izin	verilir.

İkinci	 fıkra	uyarınca	yapılan	ruhsat	ve	yapı	
kullanma	 izin	 belgesi	 başvurularında	 26/5/1981	
tarihli	ve	2464	sayılı	Belediye	Gelirleri	Kanunu	
uyarınca	ruhsat	harcı	ve	yapı	kullanma	izin	harcı	
alınır.	 Üçüncü	 ve	 dördüncü	 fıkralar	 uyarınca	
yapılan	 izin	başvurularında	 ruhsat	harcı	ve	yapı	
kullanma	 izin	 harcı	 tutarı	 toplamı	 kadar	 izin	
belgesi	bedeli	alınır.	Bu	madde	kapsamında,	ruhsat	
harcı,	 yapı	 kullanma	 izni	 harcı	 ve	 izin	 bedeline	
esas	olan	haberleşme	istasyonlarına	mahsus	kule	
ve	 direklerin	 alanı	 [taban	 alanı*(yükseklik/5)]	
şeklinde	hesaplanır.	Bunlar	dışında	herhangi	bir	
harç,	ücret	ve	bedel	alınamaz.

Her	 tür	 elektronik	 haberleşme	 cihazları	 ile	
bu	cihazların	 teknik	donanım	ve	bileşenleri	 izin	
veya	 ruhsata	 tabi	değildir.	Ancak	 ikinci,	üçüncü	
ve	 dördüncü	 fıkra	 uyarınca	 kule	 ve	 direkler	 ile	
konteyner,	 kabin,	 kabinet	 için	 yapılan	 ilk	 izin	



‒ 288 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 239)

(Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve 
Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ile 46 

Milletvekilinin Teklifi)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin)

veya ruhsat	başvurusunda	elektronik	haberleşme	
cihazları	 ile	 teknik	donanımları	statik	projelerde	
veya	raporlarda	gösterilir.	Elektronik	haberleşme	
cihazları	 ile	 teknik	 donanımlarında;	 teknoloji	
değişikliği,	 ilavesi	 veya	 revizyon	 yapılması	
durumunda	 bu	 hususlar	 için	 ayrıca	 proje	 veya	
rapor	düzenlenmez.

Elektronik	 haberleşme	 istasyonları	 için	
kamu	 kurum	 veya	 kuruluşları	 tarafından	 yer	
kullandırılması	 halinde;	 sözleşme	 uyarınca	
tahsil	 edilecek	 yıllık	 yer	 kullanım	 bedeli,	
büyükşehir	belediyelerinde	Ulaştırma	ve	Altyapı	
Bakanlığının	 yer	 seçim	 belgesi	 için	 belirlediği	
ücretin	 beş	 katını,	 diğer	 yerlerde	 üç	 katını	
geçemez.	 Bu	 hükme	 aykırı	 yapılan	 sözleşmeler	
geçersizdir.

Elektronik	 haberleşme	 istasyonlarının	
kurulumuna	 mahsus	 kule,	 direk,	 konteyner,	
kabin,	 kabinet	 gibi	 altyapı	 unsurlarının	 imar	
planlarında	 gösterilmesi,	 bunların	 kurulumu	
için	 yapılacak	 ruhsat	 veya	 izin	 başvurularında	
sunulacak	 projeler,	 raporlar,	 bilgi	 ve	 belgeler,	
bunlara	mahsus	izin	belgesi,	yapı	ruhsatı	ve	yapı	
kullanma	 izin	 belgesine	 ilişkin	 usul	 ve	 esaslar	
Ulaştırma	ve	Altyapı	Bakanlığının	uygun	görüşü	
alınarak	Bakanlıkça	yönetmelikle	düzenlenir.”

MADDE 25-	3194	sayılı	Kanuna	aşağıdaki	
geçici	madde	eklenmiştir.

“GEÇİCİ	MADDE	24-	Ek	9	uncu	maddenin	
yürürlüğe	 girdiği	 tarihten	 önce	 kurulmuş	 olup	
aynı	 maddenin	 birinci	 fıkrası	 kapsamına	 giren	
kule	 ve	 direkler	 bu	maddenin	 yürürlüğe	 girdiği	
tarihten	 itibaren	 işletmecilerin	 bir	 yıl	 içinde	
başvurusu	 üzerine	 üç	 yıl	 içinde	 1/1000	 ölçekli	
uygulama	 imar	 planlarına,	 alan	 fonksiyonu	
tahdidi	olmaksızın	ve	herhangi	bir	bedel,	ücret	ve	
harç	 alınmaksızın	 işlenir.	 Başvuru	 yapılmaması	
halinde	32	nci	ve	42	nci	maddeler	uyarınca	işlem	
yapılır.

veya	ruhsat	başvurusunda	elektronik	haberleşme	
cihazları	 ile	 teknik	donanımları	statik	projelerde	
veya	raporlarda	gösterilir.	Elektronik	haberleşme	
cihazları	 ile	 teknik	 donanımlarında;	 teknoloji	
değişikliği,	 ilavesi	 veya	 revizyon	 yapılması	
durumunda	 bu	 hususlar	 için	 ayrıca	 proje	 veya	
rapor	düzenlenmez.

Elektronik	 haberleşme	 istasyonları	 için	
kamu	 kurum	 veya	 kuruluşları	 tarafından	 yer	
kullandırılması	 hâlinde;	 sözleşme	 uyarınca	
tahsil	 edilecek	 yıllık	 yer	 kullanım	 bedeli,	
büyükşehir	belediyelerinde	Ulaştırma	ve	Altyapı	
Bakanlığının	 yer	 seçim	 belgesi	 için	 belirlediği	
ücretin	 beş	 katını,	 diğer	 yerlerde	 üç	 katını	
geçemez.	 Bu	 hükme	 aykırı	 yapılan	 sözleşmeler	
geçersizdir.

Elektronik	 haberleşme	 istasyonlarının	
kurulumuna	 mahsus	 kule,	 direk,	 konteyner,	
kabin,	 kabinet	 gibi	 altyapı	 unsurlarının	 imar	
planlarında	 gösterilmesi,	 bunların	 kurulumu	
için	 yapılacak	 ruhsat	 veya	 izin	 başvurularında	
sunulacak	 projeler,	 raporlar,	 bilgi	 ve	 belgeler,	
bunlara	mahsus	izin	belgesi,	yapı	ruhsatı	ve	yapı	
kullanma	 izin	 belgesine	 ilişkin	 usul	 ve	 esaslar	
Ulaştırma	ve	Altyapı	Bakanlığının	uygun	görüşü	
alınarak	Bakanlıkça	yönetmelikle	düzenlenir.”

MADDE 30-	3194	sayılı	Kanuna	aşağıdaki	
geçici	madde	eklenmiştir.

“GEÇİCİ	MADDE	24-	Ek	9	uncu	maddenin	
yürürlüğe	 girdiği	 tarihten	 önce	 kurulmuş	 olup	
aynı	 maddenin	 birinci	 fıkrası	 kapsamına	 giren	
kule	 ve	 direkler	 bu	maddenin	 yürürlüğe	 girdiği	
tarihten	 itibaren	 işletmecilerin	 bir	 yıl	 içinde	
başvurusu	 üzerine	 üç	 yıl	 içinde	 1/1000	 ölçekli	
uygulama	 imar	 planlarına,	 alan	 fonksiyonu	
tahdidi	olmaksızın	ve	herhangi	bir	bedel,	ücret	ve	
harç	 alınmaksızın	 işlenir.	 Başvuru	 yapılmaması	
hâlinde	32	nci	ve	42	nci	maddeler	uyarınca	işlem	
yapılır.
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Ek	 9	 uncu	 maddenin	 yürürlüğe	 girdiği	
tarihten	 önce	 kurulmuş	 bulunan	 elektronik	
haberleşme	 istasyonlarına	 mahsus	 kule	 ve	
direkler	 ile	 bunların	 zorunlu	 altyapı	 unsurları	
için	elektronik	haberleşme	istasyonunu	ilk	kuran	
işletmeci	 tarafından	 bir	 yıl	 içinde	 müracaat	
dilekçesi	 ibraz	 edilmek	 ve	 üç	 yıl	 içinde	 gerekli	
belgeler	tamamlanmak	şartıyla	statik	bakımından	
uygun	 olduğuna	 dair	 inşaat	 mühendislerince	
hazırlanacak	 raporun	 ve	 Bilgi	 Teknolojileri	 ve	
İletişim	Kurumu	tarafından	düzenlenen	güvenlik	
sertifikasının	 veya	 güvenlik	 sertifikasına	 tabi	
olmayanlar	 için	 radyolink	 frekansı	 tahsis	
edildiğine	 ilişkin	 kullanım	 hakkı	 yetki	 belgesi,	
elektrik	aboneliği	veya	ilgili	tarihi	tevsik	edici	bir	
belgenin	idareye	sunulması	ve	söz	konusu	kule	ve	
direklerin	 statik/betonarme	 fennî	 mesuliyetinin	
üstlenilmesi	kaydıyla	başkaca	herhangi	bir	belge	
aranmaksızın	 ve	 ek	 9	 uncu	 maddenin	 beşinci	
fıkrasında	 yer	 alan	 yöntem	 ile	 hesaplanan	
bedelin	 ödenmesi	 şartıyla	 belirtilen	 haberleşme	
istasyonlarına	 mahsus	 kule	 ve	 direkler	 ile	
bunların	zorunlu	altyapı	unsurları	 için	 izin	veya	
ruhsat	verilmiş	sayılır.	Bu	ücret	dışında	herhangi	
bir	harç,	ücret	veya	bedel	alınmaz.

2/7/2004	 ile	 1/10/2009	 tarihleri	 arasında	
kurulmuş	 olan	 elektronik	 haberleşme	
istasyonlarının	 kurulumuna	 mahsus	 yapılmış	
kule	 ve	 direkler	 için	 izin	 veya	 ruhsat	 aranmaz.	
Bilgi	Teknolojileri	ve	İletişim	Kurumu	tarafından	
verilen	 güvenlik	 sertifikası	 veya	 güvenlik	
sertifikasına	 tabi	 olmayanlar	 için	 radyolink	
frekansı	 tahsis	 edildiğine	 ilişkin	 kullanım	 hakkı	
yetki	 belgesi,	 elektrik	 aboneliği	 veya	 ilgili	 tarihi	
tevsik	edici	bir	belgenin	idareye	sunulması	ile	bu	
tarihler	arasında	kurulum	yapıldığı	tevsik	edilir	ve	
başkaca	herhangi	bir	belge	aranmaz.

Ek	 9	 uncu	 maddenin	 yürürlüğe	 girdiği	
tarihten	önce	yapılmış	olan	elektronik	haberleşme	
istasyonlarının	 kurulumuna	 mahsus	 kule	 ve	

Ek	 9	 uncu	 maddenin	 yürürlüğe	 girdiği	
tarihten	 önce	 kurulmuş	 bulunan	 elektronik	
haberleşme	 istasyonlarına	 mahsus	 kule	 ve	
direkler	 ile	 bunların	 zorunlu	 altyapı	 unsurları	
için	elektronik	haberleşme	istasyonunu	ilk	kuran	
işletmeci	 tarafından	 bir	 yıl	 içinde	 müracaat	
dilekçesi	 ibraz	 edilmek	 ve	 üç	 yıl	 içinde	 gerekli	
belgeler	tamamlanmak	şartıyla	statik	bakımından	
uygun	 olduğuna	 dair	 inşaat	 mühendislerince	
hazırlanacak	 raporun	 ve	 Bilgi	 Teknolojileri	 ve	
İletişim	Kurumu	tarafından	düzenlenen	güvenlik	
sertifikasının	 veya	 güvenlik	 sertifikasına	 tabi	
olmayanlar	 için	 radyolink	 frekansı	 tahsis	
edildiğine	 ilişkin	 kullanım	 hakkı	 yetki	 belgesi,	
elektrik	aboneliği	veya	ilgili	tarihi	tevsik	edici	bir	
belgenin	idareye	sunulması	ve	söz	konusu	kule	ve	
direklerin	 statik/betonarme	 fennî	 mesuliyetinin	
üstlenilmesi	kaydıyla	başkaca	herhangi	bir	belge	
aranmaksızın	 ve	 ek	 9	 uncu	 maddenin	 beşinci	
fıkrasında	 yer	 alan	 yöntem	 ile	 hesaplanan	
bedelin	 ödenmesi	 şartıyla	 belirtilen	 haberleşme	
istasyonlarına	 mahsus	 kule	 ve	 direkler	 ile	
bunların	zorunlu	altyapı	unsurları	 için	 izin	veya	
ruhsat	verilmiş	sayılır.	Bu	ücret	dışında	herhangi	
bir	harç,	ücret	veya	bedel	alınmaz.

2/7/2004	 ile	 1/10/2009	 tarihleri	 arasında	
kurulmuş	 olan	 elektronik	 haberleşme	
istasyonlarının	 kurulumuna	 mahsus	 yapılmış	
kule	 ve	 direkler	 için	 izin	 veya	 ruhsat	 aranmaz.	
Bilgi	Teknolojileri	ve	İletişim	Kurumu	tarafından	
verilen	 güvenlik	 sertifikası	 veya	 güvenlik	
sertifikasına	 tabi	 olmayanlar	 için	 radyolink	
frekansı	 tahsis	 edildiğine	 ilişkin	 kullanım	hakkı	
yetki	belgesi,	elektrik	aboneliği	veya	ilgili	tarihi	
tevsik	edici	bir	belgenin	idareye	sunulması	ile	bu	
tarihler	 arasında	 kurulum	 yapıldığı	 tevsik	 edilir	
ve	başkaca	herhangi	bir	belge	aranmaz.

Ek	 9	 uncu	 maddenin	 yürürlüğe	 girdiği	
tarihten	önce	yapılmış	olan	elektronik	haberleşme	
istasyonlarının	 kurulumuna	 mahsus	 kule	 ve	
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direkler	için	32	nci	ve	42	nci	maddeler	uyarınca	
alınmış	tüm	idari	yaptırım	kararları	iptal	edilmiş	
sayılır	ve	yıkım	kararları	uygulanmaz,	idari	para	
cezaları	tahsil	edilmez.	Ancak	ödenmiş	olan	idari	
para	cezaları	iade	edilmez.”

MADDE 26-	7/5/1987	tarihli	ve	3359	sayılı	
Sağlık	Hizmetleri	Temel	Kanununun	 ek	 9	 uncu	
maddesinin	dokuzuncu	fıkrasına	aşağıdaki	cümle	
eklenmiştir.
“Ancak	 bu	 personelin	 birlikte	 kullanılan	 sağlık	
tesisinde	 sözleşme	 kapsamındaki	 hizmet	 ve	
faaliyetlerinden	dolayı	işledikleri	disipline	aykırı	
fiilleri	hakkında,	Başhekim	 tarafından	657	sayılı	
Kanunun	disiplin	hükümlerine	göre	işlem	yapılır.”

MADDE 27- 29/6/2001 tarihli ve 4706 
sayılı	 Hazineye	 Ait	 Taşınmaz	 Malların	
Değerlendirilmesi	 ve	 Katma	 Değer	 Vergisi	
Kanununda	 Değişiklik	 Yapılması	 Hakkında	
Kanuna	aşağıdaki	geçici	madde	eklenmiştir.

“GEÇİCİ	MADDE	 26-	Kanunları	 uyarınca	
ilgili	 bakanlıklar	 tarafından	 üzerinde	 turizm	
tesisleri	 yapılmak	 üzere	 adlarına	 kamu	 arazisi	
tahsis	 edilen	 Kültür	 ve	 Turizm	 Bakanlığından	
belgeli	 yatırımcılar	 ve	 işletmecilerden;	 irtifak	
hakkı	 tesis	 edilip	 edilmediğine	 veya	 kullanma	
izni	verilip	verilmediğine	bakılmaksızın	1/7/2020	
tarihi	 ile	 31/12/2020	 tarihi	 arasındaki	 dönemde	
geçici	 25	 inci	 madde	 kapsamında	 ertelenen	
bedeller	 de	 dâhil	 tahsil	 edilmesi	 gereken	 kira,	
kesin	 izin,	 kesin	 tahsis,	 irtifak	 hakkı,	 kullanma	
izni,	 yararlanma,	 ilave	 yararlanma	 bedelleri	 ve	
hasılat	payları	ile	Kültür	ve	Turizm	Bakanlığından	
belgeli	 turizm	 tesislerinin	 yatırımcıları	 ve	
işletmecilerinden	 bu	 faaliyetleri	 dolayısıyla	
Hazine	 taşınmazlarını	 izinsiz	 kullanımlarından	
dolayı	 aynı	 dönemde	 tahsil	 edilmesi	 gereken	
ecrimisillerin	 ödeme	 süreleri,	 başvuru	 şartı	
aranmaksızın	 bir	 yıl	 ertelenir	 ve	 bu	 alacaklar	
ertelenen	 süre	 sonuna	 kadar	 herhangi	 bir	 zam	
veya	faiz	uygulanmadan	tahsil	edilir.	Bu	döneme	
ilişkin	tahsil	edilen	bedeller	iade	edilmez.

direkler	için	32	nci	ve	42	nci	maddeler	uyarınca	
alınmış	tüm	idari	yaptırım	kararları	iptal	edilmiş	
sayılır	ve	yıkım	kararları	uygulanmaz,	idari	para	
cezaları	tahsil	edilmez.	Ancak	ödenmiş	olan	idari	
para	cezaları	iade	edilmez.”

MADDE 31-	7/5/1987	tarihli	ve	3359	sayılı	
Sağlık	Hizmetleri	Temel	Kanununun	 ek	 9	 uncu	
maddesinin	dokuzuncu	fıkrasına	aşağıdaki	cümle	
eklenmiştir.
“Ancak	 bu	 personelin	 birlikte	 kullanılan	 sağlık	
tesisinde	 sözleşme	 kapsamındaki	 hizmet	 ve	
faaliyetlerinden	dolayı	işledikleri	disipline	aykırı	
fiilleri	hakkında,	Başhekim	 tarafından	657	sayılı	
Kanunun	disiplin	hükümlerine	göre	işlem	yapılır.”

MADDE 32- 29/6/2001 tarihli ve 4706 
sayılı	 Hazineye	 Ait	 Taşınmaz	 Malların	
Değerlendirilmesi	 ve	 Katma	 Değer	 Vergisi	
Kanununda	 Değişiklik	 Yapılması	 Hakkında	
Kanuna	aşağıdaki	geçici	madde	eklenmiştir.

“GEÇİCİ	MADDE	 26-	Kanunları	 uyarınca	
ilgili	 bakanlıklar	 tarafından	 üzerinde	 turizm	
tesisleri	 yapılmak	 üzere	 adlarına	 kamu	 arazisi	
tahsis	 edilen	 Kültür	 ve	 Turizm	 Bakanlığından	
belgeli	 yatırımcılar	 ve	 işletmecilerden;	 irtifak	
hakkı	 tesis	 edilip	 edilmediğine	 veya	 kullanma	
izni	verilip	verilmediğine	bakılmaksızın	1/7/2020	
tarihi	 ile	 31/12/2020	 tarihi	 arasındaki	 dönemde	
geçici	 25	 inci	 madde	 kapsamında	 ertelenen	
bedeller	 de	 dâhil	 tahsil	 edilmesi	 gereken	 kira,	
kesin	 izin,	 kesin	 tahsis,	 irtifak	 hakkı,	 kullanma	
izni,	 yararlanma,	 ilave	 yararlanma	 bedelleri	 ve	
hasılat	payları	ile	Kültür	ve	Turizm	Bakanlığından	
belgeli	 turizm	 tesislerinin	 yatırımcıları	 ve	
işletmecilerinden	 bu	 faaliyetleri	 dolayısıyla	
Hazine	 taşınmazlarını	 izinsiz	 kullanımlarından	
dolayı	 aynı	 dönemde	 tahsil	 edilmesi	 gereken	
ecrimisillerin	 ödeme	 süreleri,	 başvuru	 şartı	
aranmaksızın	 bir	 yıl	 ertelenir	 ve	 bu	 alacaklar	
ertelenen	 süre	 sonuna	 kadar	 herhangi	 bir	 zam	
veya	faiz	uygulanmadan	tahsil	edilir.	Bu	döneme	
ilişkin	tahsil	edilen	bedeller	iade	edilmez.
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Bu	 maddenin	 uygulamasına	 ilişkin	 usul	
ve	 esasları	 belirlemeye	 Çevre	 ve	 Şehircilik	
Bakanlığı	yetkilidir.”

MADDE 33- 22/5/2003 tarihli ve 4857 
sayılı	İş	Kanununun	11	inci	maddesine	aşağıdaki	
fıkra	eklenmiştir.

“Belirli	 süreli	 iş	 sözleşmesi,	 işçinin	
yirmibeş	 yaşını	 doldurmamış	 veya	 elli	 ve	 daha	
yukarı	 yaşta	 olma	 koşulunu	 sağlaması	 kaydıyla	
birinci	 ve	 ikinci	 fıkradaki	 koşullar	 aranmadan	
yazılı	 şekilde	 yapılabilir.	 Yirmibeş	 yaşını	
doldurmamış	 işçiler	 ile	 yapılacak	 belirli	 süreli	
iş	sözleşmelerinin	süresi	işçinin	yirmi	beş	yaşını	
doldurduğu	tarihi	geçemez.	Bu	fıkra	uyarınca	bir	
defada	veya	yenilenerek	yapılan	belirli	 süreli	 iş	
sözleşmelerinin	toplam	süresi	iki	yılı	geçemez.”

MADDE 34-	25/6/2003	tarihli	ve	4904	sayılı	
Türkiye	İş	Kurumu	ile	İlgili	Bazı	Düzenlemeler	
Hakkında	 Kanunun	 14	 üncü	 maddesinin	 ikinci	
fıkrası	yürürlükten	kaldırılmıştır.

MADDE 35- 13/12/2004 tarihli ve 5275 
sayılı	 Ceza	 ve	 Güvenlik	 Tedbirlerinin	 İnfazı	
Hakkında	 Kanunun	 geçici	 9	 uncu	 maddesinin	
beşinci	fıkrasında	yer	alan	“üç	kez”	ibaresi	“yedi	
kez”	ve	altıncı	fıkrasında	yer	alan	“31/12/2020”	
ibaresi	“31/7/2021”	şeklinde	değiştirilmiştir.

MADDE 36- 31/5/2006 tarihli ve 5510 
sayılı	Sosyal	Sigortalar	ve	Genel	Sağlık	Sigortası	
Kanununun	40	ıncı	maddesinin	ikinci	fıkrasında	
yer	alan	tablonun	16	ncı	sırası	aşağıdaki	şekilde	
değiştirilmiştir.
“16)		Basın	ve	 14	sayılı	

		gazetecilik	 Cumhurbaşkanlığı	
		mesleğinde	 Kararnamesine	göre	

	 	 basın	kartı	sahibi	 										
	 	 olmak	suretiyle	

	 	 fiilen	çalışanlar.	 								90”

Bu	 maddenin	 uygulamasına	 ilişkin	 usul	
ve	 esasları	 belirlemeye	 Çevre	 ve	 Şehircilik	
Bakanlığı	yetkilidir.”

MADDE 28- 22/5/2003 tarihli ve 4857 
sayılı	İş	Kanununun	11	inci	maddesine	aşağıdaki	
fıkra	eklenmiştir.

“Belirli	 süreli	 iş	 sözleşmesi,	 işçinin	
yirmibeş	 yaşını	 doldurmamış	 veya	 elli	 ve	 daha	
yukarı	 yaşta	 olma	 koşulunu	 sağlaması	 kaydıyla	
birinci	 ve	 ikinci	 fıkradaki	 koşullar	 aranmadan	
yazılı	 şekilde	 yapılabilir.	 Yirmibeş	 yaşını	
doldurmamış	 işçiler	 ile	 yapılacak	 belirli	 süreli	
iş	sözleşmelerinin	süresi	işçinin	yirmi	beş	yaşını	
doldurduğu	tarihi	geçemez.	Bu	fıkra	uyarınca	bir	
defada	veya	yenilenerek	yapılan	belirli	 süreli	 iş	
sözleşmelerinin	toplam	süresi	iki	yılı	geçemez.”

MADDE 29-	25/6/2003	tarihli	ve	4904	sayılı	
Türkiye	İş	Kurumu	ile	İlgili	Bazı	Düzenlemeler	
Hakkında	 Kanunun	 14	 üncü	 maddesinin	 ikinci	
fıkrası	yürürlükten	kaldırılmıştır.

MADDE 30- 13/12/2004 tarihli ve 5275 
sayılı	 Ceza	 ve	 Güvenlik	 Tedbirlerinin	 İnfazı	
Hakkında	 Kanunun	 geçici	 9	 uncu	 maddesinin	
beşinci	 fıkrasında	 yer	 alan	 “31/5/2020”	 ibaresi	
“31/1/2021”	 şeklinde	 ve	 altıncı	 fıkrasında	 yer	
alan	 “31/12/2020”	 ibaresi	 “31/7/2021”	 şeklinde	
değiştirilmiştir.

MADDE 31- 31/5/2006 tarihli ve 5510 
sayılı	Sosyal	Sigortalar	ve	Genel	Sağlık	Sigortası	
Kanununun	40	ıncı	maddesinin	ikinci	fıkrasında	
yer	alan	tablonun	16	ncı	sırası	aşağıdaki	şekilde	
değiştirilmiştir.
“16)		Basın	ve	 14	sayılı	

		gazetecilik	 Cumhurbaşkanlığı	
		mesleğinde	 Kararnamesine	göre	

	 	 basın	kartı	sahibi	 										
	 	 olmak	suretiyle	

	 	 fiilen	çalışanlar.	 								90”
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MADDE 37-	5510	sayılı	Kanuna	aşağıdaki	
ek	madde	eklenmiştir.

“EK	MADDE	20-	İşe	girdiği	tarih	itibarıyla	
25	yaşından	küçük	olup	hizmet	akdine	tabi	olarak	
bir	veya	birden	fazla	işveren	tarafından	çalıştırılan	
ve	çalıştıkları	kişi	yanında	ay	içinde	çalışma	saati	
süresine	 göre	 hesaplanan	 çalışma	 gün	 sayısı	 10	
günden	 az	 olanlar	 için	 çalıştırıldıkları	 süreyle	
orantılı	olarak	işverenlerce,	82	nci	maddeye	göre	
belirlenen	prime	esas	günlük	kazanç	alt	sınırının	
%2’si	 oranında	 iş	 kazası	 ve	 meslek	 hastalığı	
sigortası	primi	ile	%7,5’i	işveren	%5’i	sigortalıya	
ait	 olmak	 üzere	 %	 12,5	 oranında	 genel	 sağlık	
sigortası	 primi	 ödenir.	 Bu	 madde	 kapsamında	
çalışanların	genel	 sağlık	 sigortası	primlerinin	30	
güne	 tamamlanması	 zorunludur.	 Sigortalıların	
eksik	 günlerine	 ilişkin	 genel	 sağlık	 sigortası	
primleri,	 60	 ıncı	maddenin	 birinci	 fıkrasının	 (c)	
bendinin	 (1)	 numaralı	 alt	 bendi	 veya	 (g)	 bendi	
kapsamında	ödenir.	Bu	fıkra	kapsamına	girenler,	
adlarına	 ödenen	 priminin	 ait	 olduğu	 ayı	 takip	
eden	 ayın	 sonuna	 kadar	 aynı	 kazancın	 otuz	
katının	 %20’si	 oranında	 malullük,	 yaşlılık	 ve	
ölüm	sigortaları	primi	ödeyebilir.	Bu	süre	 içinde	
ödenmeyen	primin	ödenme	hakkı	düşer.	Ödenen	
primlere	 ilişkin	 süreler	 4	 üncü	maddenin	 birinci	
fıkrasının	(a)	bendi	kapsamında	sigortalılık	süresi	
sayılır.

Bu	 şekilde	 çalışanlar	 ve	 çalıştırıldıkları	
işyerlerinin	 tescil	 ve	 bildiriminde	 8	 ve	 11	 inci	
madde	 hükümleri	 uygulanır.	 Kanuna	 göre	
Kuruma	verilmesi	gereken	diğer	her	 türlü	bilgi,	
belge,	 bildirge	 ve	 beyannamelerin	 verilmesi	
ile	 maddenin	 uygulama	 usul	 ve	 esaslarını	
belirlemeye	Kurum	yetkilidir.

İşe	 girdiği	 tarihten	 önceki	 son	 bir	 yıl	
içerisinde	 prim	 ödeme	 gün	 sayısı	 120	 günden	
fazla	 olanlar	 ile	 25	 yaşını	 dolduran	 sigortalılar	
hakkında	bu	madde	hükümleri	uygulanmaz.”

MADDE 32-	5510	sayılı	Kanuna	aşağıdaki	
ek	madde	eklenmiştir.

“EK	MADDE	20-	İşe	girdiği	tarih	itibarıyla	
25	yaşından	küçük	olup	hizmet	akdine	tabi	olarak	
bir	veya	birden	fazla	işveren	tarafından	çalıştırılan	
ve	çalıştıkları	kişi	yanında	ay	içinde	çalışma	saati	
süresine	 göre	 hesaplanan	 çalışma	 gün	 sayısı	 10	
günden	 az	 olanlar	 için	 çalıştırıldıkları	 süreyle	
orantılı	olarak	işverenlerce,	82	nci	maddeye	göre	
belirlenen	prime	esas	günlük	kazanç	alt	sınırının	
%2’si	 oranında	 iş	 kazası	 ve	 meslek	 hastalığı	
sigortası	primi	ile	%7,5’i	işveren	%5’i	sigortalıya	
ait	 olmak	 üzere	 %	 12,5	 oranında	 genel	 sağlık	
sigortası	 primi	 ödenir.	 Bu	 madde	 kapsamında	
çalışanların	genel	 sağlık	 sigortası	primlerinin	30	
güne	 tamamlanması	 zorunludur.	 Sigortalıların	
eksik	 günlerine	 ilişkin	 genel	 sağlık	 sigortası	
primleri,	 60	 ıncı	maddenin	 birinci	 fıkrasının	 (c)	
bendinin	 1	 numaralı	 alt	 bendi	 veya	 (g)	 bendi	
kapsamında	ödenir.	Bu	fıkra	kapsamına	girenler,	
adlarına	 ödenen	 priminin	 ait	 olduğu	 ayı	 takip	
eden	 ayın	 sonuna	 kadar	 aynı	 kazancın	 otuz	
katının	 %20’si	 oranında	 malullük,	 yaşlılık	 ve	
ölüm	sigortaları	primi	ödeyebilir.	Bu	süre	 içinde	
ödenmeyen	primin	ödenme	hakkı	düşer.	Ödenen	
primlere	 ilişkin	 süreler	 4	 üncü	maddenin	 birinci	
fıkrasının	(a)	bendi	kapsamında	sigortalılık	süresi	
sayılır.

Bu	 şekilde	 çalışanlar	 ve	 çalıştırıldıkları	
işyerlerinin	 tescil	 ve	 bildiriminde	 8	 ve	 11	 inci	
madde	 hükümleri	 uygulanır.	 Kanuna	 göre	
Kuruma	verilmesi	gereken	diğer	her	 türlü	bilgi,	
belge,	 bildirge	 ve	 beyannamelerin	 verilmesi	
ile	 maddenin	 uygulama	 usul	 ve	 esaslarını	
belirlemeye	Kurum	yetkilidir.

İşe	 girdiği	 tarihten	 önceki	 son	 bir	 yıl	
içerisinde	 prim	 ödeme	 gün	 sayısı	 120	 günden	
fazla	 olanlar	 ile	 25	 yaşını	 dolduran	 sigortalılar	
hakkında	bu	madde	hükümleri	uygulanmaz.”
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MADDE 38-	5510	sayılı	Kanuna	aşağıdaki	
geçici	madde	eklenmiştir.

“GEÇİCİ	 MADDE	 82-	 2020	 yılında	
götürü	 bedel	 üzerinden	 hizmet	 alım	 sözleşmesi	
yapılmış	üniversite	 sağlık	hizmeti	 sunucularının	
Kuruma	31/12/2020	 tarihine	 kadar	 bu	 sözleşme	
kapsamında	verdikleri	tedavi	hizmetlerine	ilişkin	
toplam	tahakkuk	tutarının	götürü	bedel	sözleşme	
tutarından	düşük	olması	durumunda,	aradaki	fark	
terkin	edilir.	Terkin	edilen	tutar	Hazineden	tahsil	
edilir.

Bu	maddeye	 ilişkin	 usul	 ve	 esaslar	Hazine	
ve	Maliye	Bakanlığının	görüşü	alınarak	Kurumca	
belirlenir.”

MADDE 39-	5510	sayılı	Kanuna	aşağıdaki	
geçici	madde	eklenmiştir.

“GEÇİCİ	 MADDE	 83-	 Kendi	 adına	 ve	
hesabına	 bağımsız	 çalışanlarla	 tarımda	 kendi	
adına	ve	hesabına	bağımsız	çalışanlardan,	Kuruma	
kayıt	 ve	 tescilleri	 yapıldığı	 hâlde,	 31/10/2020	
tarihi	 itibarıyla	 prim	 borcu	 bulunanların,	 bu	
tarihten	 önceki	 sürelere	 ilişkin	 prim	 borçlarını,	
bu	maddenin	yürürlüğe	girdiği	 tarihi	 takip	eden	
ikinci	 ayın	 sonuna	 kadar	 ödememeleri	 veya	
ilgili	 Kanunları	 uyarınca	 yapılandırmamaları	
halinde,	 prim	 ödemesi	 bulunan	 sigortalıların	
daha	 önce	 ödedikleri	 primlerin	 tam	 olarak	
karşıladığı	 ayın	 sonu	 itibarıyla,	 prim	 ödemesi	
bulunmayan	 sigortalıların	 ise	 tescil	 tarihi	
itibarıyla	 sigortalılığı	 durdurulur.	 Durdurulan	
süreler	sigortalılık	süresi	olarak	değerlendirilmez	
ve	 bu	 sürelere	 ilişkin	 Kurum	 alacakları	 takip	
edilmeyerek	 bunlara	 Kurum	 alacakları	 arasında	
yer	 verilmez.	 Sigortalılıkları	 durdurulanlardan	
bu	Kanunun	4	üncü	maddesinin	birinci	fıkrasının	
(b)	bendi	kapsamında	çalışmaya	devam	edenlerin	
sigortalılıkları	1/11/2020	tarihi	itibarıyla	yeniden	
başlatılır.

Ancak,	 daha	 sonra	 sigortalı	 ya	 da	 hak	
sahipleri	 tarafından	 talep	 edilmesi	 hâlinde	
durdurulan	 sigortalılık	 sürelerinin	 tamamı,	 talep	
tarihinde 80 inci maddenin	 ikinci	 fıkrasına	göre	
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MADDE 33-	13/6/2006	tarihli	ve	5520	sayılı	
Kurumlar	Vergisi	Kanununun	32	nci	maddesinin	
birinci	 fıkrasına	 aşağıdaki	 cümle	 ve	 maddeye	
aşağıdaki	fıkra	eklenmiştir.	
“Cumhurbaşkanı,	 bu	 oranı	 beş	 puana	 kadar	
indirmeye	ve	tekrar	kanuni	seviyesine	getirmeye	
yetkilidir.”

“(6)	Payları	Borsa	İstanbul	Pay	Piyasasında	
ilk	defa	işlem	görmek	üzere	en	az	%20	oranında	
halka	 arz	 edilen	 kurumların	 (bankalar,	 finansal	
kiralama	şirketleri,	faktoring	şirketleri,	finansman	
şirketleri,	 ödeme	ve	 elektronik	 para	 kuruluşları,	
yetkili	 döviz	 müesseseleri,	 varlık	 yönetim	
şirketleri,	sermaye	piyasası	kurumları	ile	sigorta	
ve	 reasürans	 şirketleri	 ve	 emeklilik	 şirketleri	
hariç)	paylarının	ilk	defa	halka	arz	edildiği	hesap	
döneminden	başlamak	üzere	beş	hesap	dönemine	
ait	 kurum	 kazançlarına	 kurumlar	 vergisi	 oranı	

belirlenecek	 prime	 esas	 kazanç	 tutarı	 üzerinden 
borç	 tutarı	 hesaplanarak	 ihya	 edilir.	 Hesaplanan	
borç	 tutarının	 tamamını,	 borcun	 tebliğ	 tarihinden	
itibaren	üç	ay	içinde	ödedikleri	takdirde,	bu	süreler	
sigortalılık	 süresi	 olarak	 değerlendirilir.	 Tebliğ	
edilen	 borç	 tutarının	 bu	 süre	 içinde	 tamamen	
ödenmemesi	 hâlinde	 bu	 süreler	 sigortalılık	 süresi	
olarak	değerlendirilmez	ve	bu	madde	kapsamında	
ödenmiş	olan	tutarlar	ilgilinin	prim	ve	prime	ilişkin	
borcunun	 bulunmaması	 kaydıyla	 faizsiz	 olarak	
iade	edilir.	İhya	edilerek	kazanılan	hizmet	süreleri	
borcun	ödendiği	tarihten	itibaren	geçerli	sayılır.

Birinci	 fıkraya	 göre	 sigortalılıkları	
durdurulanlar	 ile	 bunların	 bakmakla	 yükümlü	
olduğu	 kişiler	 hakkında	 1/1/2012	 tarihinden	 bu	
maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan 
süreler	 için	 genel	 sağlık	 sigortası	 hükümleri	
uygulanmaz.

Sigortalılıkları	 önceki	 kanunlara	 göre	
durdurulanlar	için	de	bu	maddenin	ikinci	fıkrası	
hükmü	uygulanır.

Bu	maddenin	uygulanmasına	ilişkin	usul	ve	
esaslar	Kurum	tarafından	belirlenir.”

MADDE 40-	13/6/2006	tarihli	ve	5520	sayılı	
Kurumlar	Vergisi	Kanununun	32	nci	maddesinin	
birinci	 fıkrasına	 aşağıdaki	 cümle	 ve	 maddeye	
aşağıdaki	fıkra	eklenmiştir.	
“Cumhurbaşkanı,	 bu	 oranı	 5	 puana	 kadar	
indirmeye	ve	tekrar	kanuni	seviyesine	getirmeye	
yetkilidir.”

“(6)	Payları	Borsa	İstanbul	Pay	Piyasasında	
ilk	defa	işlem	görmek	üzere	en	az	%20	oranında	
halka	 arz	 edilen	 kurumların	 (bankalar,	 fınansal	
kiralama	şirketleri,	faktoring	şirketleri,	finansman	
şirketleri,	 ödeme	ve	 elektronik	 para	 kuruluşları,	
yetkili	 döviz	 müesseseleri,	 varlık	 yönetim	
şirketleri,	sermaye	piyasası	kurumları	ile	sigorta	
ve	 reasürans	 şirketleri	 ve	 emeklilik	 şirketleri	
hariç)	paylarının	ilk	defa	halka	arz	edildiği	hesap	
döneminden	başlamak	üzere	beş	hesap	dönemine	
ait kurum kazançlarına	 kurumlar	 vergisi	 oranı	
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2	 puan	 indirimli	 olarak	 uygulanır.	 İndirimden	
yararlanılan	hesap	döneminden	itibaren	beş	hesap	
dönemi	 içinde	 pay	 oranına	 ilişkin	 bu	 fıkrada	
belirlenen	şartın	kaybedilmesi	hâlinde,	 indirimli	
vergi	 oranı	 uygulaması	 nedeniyle	 zamanında	
tahakkuk	ettirilmeyen	vergiler	vergi	ziyaı	cezası	
uygulanmaksızın	gecikme	faizi	ile	birlikte	tahsil	
edilir.”

MADDE 41-	 5520	 sayılı	 Kanunun	 geçici	
2	 nci	 maddesinin	 birinci	 fıkrasında	 yer	 alan	
“31/12/2020”	 ibaresi	 “31/12/2025”	 şeklinde	
değiştirilmiş	 ve	 fıkranın	 (c)	 ve	 (ç)	 bentleri	 ile	
ikinci	fıkrası	yürürlükten	kaldırılmıştır.

MADDE 42-	 5520	 sayılı	 Kanunun	 geçici	
11	 inci	 maddesinin	 birinci	 fıkrasında	 yer	 alan	
“2020”	ibaresi	“2021”	şeklinde	değiştirilmiştir.

MADDE 43- 8/2/2007 tarihli ve 5580 
sayılı	 Özel	 Öğretim	 Kurumları	 Kanununun	
6	 ncı	 maddesinin	 altıncı	 fıkrası	 yürürlükten	
kaldırılmıştır.

MADDE 44-	5580	sayılı	Kanuna	aşağıdaki	
geçici	madde	eklenmiştir.

“GEÇİCİ	 MADDE	 7-	 Bu	 maddenin	
yürürlüğe	 girdiği	 tarihe	 kadar	 6	 ncı	 maddenin	
mülga	 altıncı	 fıkrası	 uyarınca	 Bakanlıkça	
belirlenen	 programları	 başarıyla	 tamamlayarak	
kurs	bitirme	belgesi	alanların	kazanılmış	hakları	
saklıdır.”

MADDE 45- 13/2/2011 tarihli ve 6111 
sayılı	Bazı	Alacakların	Yeniden	Yapılandırılması	
ile	 Sosyal	 Sigortalar	 ve	 Genel	 Sağlık	 Sigortası	
Kanunu	 ve	 Diğer	 Bazı	 Kanun	 ve	 Kanun	
Hükmünde	Kararnamelerde	Değişiklik	Yapılması	
Hakkında	 Kanunun	 geçici	 16	 ncı	 maddesinin	
birinci	 fıkrasında	 yer	 alan	 “İstanbul	 İl	 Özel	
İdaresine”	 ibaresi	 “İstanbul	Valiliğine”	 şeklinde	
ve	 “31/12/2020”	 ibaresi	 “31/12/2025”	 şeklinde	
değiştirilmiştir.

MADDE 46-	1/2/2018	tarihli	ve	7075	sayılı	
Olağanüstü	 Hal	 İşlemleri	 İnceleme	 Komisyonu	

2	 puan	 indirimli	 olarak	 uygulanır.	 İndirimden	
yararlanılan	hesap	döneminden	itibaren	beş	hesap	
dönemi	 içinde	 pay	 oranına	 ilişkin	 bu	 fıkrada	
belirlenen	şartın	kaybedilmesi	halinde,	 indirimli	
vergi	 oranı	 uygulaması	 nedeniyle	 zamanında	
tahakkuk	ettirilmeyen	vergiler	vergi	ziyaı	cezası	
uygulanmaksızın	gecikme	faizi	ile	birlikte	tahsil	
edilir.”

MADDE 34-	 5520	 sayılı	 Kanunun	 geçici	
2	 nci	 maddesinin	 birinci	 fıkrasında	 yer	 alan	
“31/12/2020”	 ibaresi	 “31/12/2025”	 şeklinde	
değiştirilmiş	 ve	 fıkranın	 (c)	 ve	 (ç)	 bentleri	 ile	
ikinci	fıkrası	yürürlükten	kaldırılmıştır.

MADDE 35-	 5520	 sayılı	 Kanunun	 geçici	
11	 inci	 maddesinin	 birinci	 fıkrasında	 yer	 alan	
“2020”	ibaresi	“2021”	şeklinde	değiştirilmiştir.

MADDE 36- 8/2/2007 tarihli ve 5580 
sayılı	 Özel	 Öğretim	 Kurumları	 Kanununun	
6	 ncı	 maddesinin	 altıncı	 fıkrası	 yürürlükten	
kaldırılmıştır.

MADDE 37- 13/2/2011 tarihli ve 6111 
sayılı	Bazı	Alacakların	Yeniden	Yapılandırılması	
ile	 Sosyal	 Sigortalar	 ve	 Genel	 Sağlık	 Sigortası	
Kanunu	 ve	 Diğer	 Bazı	 Kanun	 ve	 Kanun	
Hükmünde	Kararnamelerde	Değişiklik	Yapılması	
Hakkında	 Kanunun	 geçici	 16	 ncı	 maddesinin	
birinci	 fıkrasında	 yer	 alan	 “İstanbul	 İl	 Özel	
İdaresine”	 ibaresi	 “İstanbul	Valiliğine”	 şeklinde	
ve	 “31/12/2020”	 ibaresi	 “31/12/2025”	 şeklinde	
değiştirilmiştir.

MADDE 38-	1/2/2018	tarihli	ve	7075	sayılı	
Olağanüstü	 Hal	 İşlemleri	 İnceleme	 Komisyonu	



‒ 296 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 239)

(Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve 
Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ile 46 

Milletvekilinin Teklifi)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin)

Kurulması	 Hakkında	 Kanun	 Hükmünde	
Kararnamenin	 Değiştirilerek	 Kabul	 Edilmesine	
Dair	Kanuna	aşağıdaki	geçici	madde	eklenmiştir.

“İlave	tedbirler	için	başvuru	yolu
GEÇİCİ	 MADDE	 4-	 (1)	 Bu	 Kanunun	

2	 nci	 maddesinde	 belirtilen	 işlemlere	 bağlı	
olarak	 olağanüstü	 hal	 kapsamında	 kabul	 edilen	
kanunlarda	yer	alan	ilave	tedbirlere	karşı	hakkında	
tedbir	 uygulanan	 kişi,	 kanuni	 temsilcisi	 ya	 da	
mirasçıları	 tarafından	 tedbiri	 uygulayan	 veya	
tedbirle	 ilgili	olan	kamu	kurum	ve	kuruluşlarına	
bu	maddenin	yürürlüğe	girdiği	tarihten	itibaren	üç	
ay	içinde	başvurulur.	Kamu	kurum	ve	kuruluşları,	
başvuru	üzerine	yapacağı	inceleme	sonucuna	göre	
en	 geç	 altı	 ay	 içinde	 başvurunun	 reddine	 veya	
tedbirin	 kaldırılmasına	 karar	 verir.	 15/7/1950	
tarihli	 ve	 5682	 sayılı	 Pasaport	 Kanununun	 ek	 7	
nci	maddesi	hükmü	saklıdır.

(2)	 Başvuruların	 incelenmesi	 ve	
sonuçlandırılması	için	kamu	kurum	ve	kuruluşları	
bünyesinde	komisyon	kurulabilir.

(3)	 Kamu	 kurum	 ve	 kuruluşları	 bu	
madde	 kapsamında	 yapılacak	 başvuruların	
sonuçlandırılması	 için	her	 türlü	bilgi	ve	belgeyi	
ilgililerden	talep	edebilir.

(4)	 Soruşturmanın	 gizliliğine	 ve	 Devlet	
sırlarına	 ilişkin	 ilgili	 mevzuat	 hükümleri	 saklı	
kalmak	 kaydıyla	 kurum	 ve	 kuruluşlar	 ile	 yargı	
mercileri,	 başvuru	 kapsamında	 ihtiyaç	 duyulan	
her	türlü	bilgi	ve	belgeyi	gecikmeksizin	başvuru	
yapılan	kamu	kurum	ve	kuruluşlarına	göndermek	
veya	 yerinde	 incelenmesine	 imkân	 sağlamak	
zorundadır.

(5)	 Bu	madde	 kapsamındaki	 çalışmalarda	
kamu	kurum	ve	kuruluşlarınca	görevlendirilenler,	
görevlerini	 yerine	 getirdikleri	 sırada	 edindikleri	
kamuya,	 ilgililere	 ve	 üçüncü	 kişilere	 ait	
gizlilik	 taşıyan	 bilgileri,	 kişisel	 verileri,	 ticari	
sırları	 ve	 bunlara	 ait	 belgeleri,	 bu	 konuda	
kanunen	 yetkili	 kılınan	 mercilerden	 başkasına	

Kurulması	 Hakkında	 Kanun	 Hükmünde	
Kararnamenin	 Değiştirilerek	 Kabul	 Edilmesine	
Dair	Kanuna	aşağıdaki	geçici	madde	eklenmiştir.

“İlave	tedbirler	için	başvuru	yolu
GEÇİCİ	 MADDE	 4-	 (1)	 Bu	 Kanunun	

2	 nci	 maddesinde	 belirtilen	 işlemlere	 bağlı	
olarak	 olağanüstü	 hal	 kapsamında	 kabul	 edilen	
kanunlarda	yer	alan	ilave	tedbirlere	karşı	hakkında	
tedbir	 uygulanan	 kişi,	 kanuni	 temsilcisi	 ya	 da	
mirasçıları	 tarafından	 tedbiri	 uygulayan	 veya	
tedbirle	 ilgili	olan	kamu	kurum	ve	kuruluşlarına	
bu	maddenin	yürürlüğe	girdiği	tarihten	itibaren	üç	
ay	içinde	başvurulur.	Kamu	kurum	ve	kuruluşları,	
başvuru	üzerine	yapacağı	inceleme	sonucuna	göre	
en	 geç	 altı	 ay	 içinde	 başvurunun	 reddine	 veya	
tedbirin	 kaldırılmasına	 karar	 verir.	 15/7/1950	
tarihli	 ve	 5682	 sayılı	 Pasaport	 Kanununun	 ek	 7	
nci	maddesi	hükmü	saklıdır.

(2)	 Başvuruların	 incelenmesi	 ve	
sonuçlandırılması	için	kamu	kurum	ve	kuruluşları	
bünyesinde	komisyon	kurulabilir.

(3)	 Kamu	 kurum	 ve	 kuruluşları	 bu	
madde	 kapsamında	 yapılacak	 başvuruların	
sonuçlandırılması	 için	her	 türlü	bilgi	ve	belgeyi	
ilgililerden	talep	edebilir.

(4)	 Soruşturmanın	 gizliliğine	 ve	 Devlet	
sırlarına	 ilişkin	 ilgili	 mevzuat	 hükümleri	 saklı	
kalmak	 kaydıyla	 kurum	 ve	 kuruluşlar	 ile	 yargı	
mercileri,	 başvuru	 kapsamında	 ihtiyaç	 duyulan	
her	türlü	bilgi	ve	belgeyi	gecikmeksizin	başvuru	
yapılan	kamu	kurum	ve	kuruluşlarına	göndermek	
veya	 yerinde	 incelenmesine	 imkân	 sağlamak	
zorundadır.

(5)	 Bu	madde	 kapsamındaki	 çalışmalarda	
kamu	kurum	ve	kuruluşlarınca	görevlendirilenler,	
görevlerini	 yerine	 getirdikleri	 sırada	 edindikleri	
kamuya,	 ilgililere	 ve	 üçüncü	 kişilere	 ait	
gizlilik	 taşıyan	 bilgileri,	 kişisel	 verileri,	 ticari	
sırları	 ve	 bunlara	 ait	 belgeleri,	 bu	 konuda	
kanunen	 yetkili	 kılınan	 mercilerden	 başkasına	
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açıklayamaz,	 kendilerinin	 veya	 üçüncü	 kişilerin	
yararına	 kullanamaz.	 Bu	 yükümlülük	 görevden	
ayrılmalarından	sonra	da	devam	eder.

(6)	 Bu	 madde	 ile	 olağanüstü	 hal	
kapsamında	 kabul	 edilen	 kanunlarda	 yer	 alan	
ilave	tedbirlere	karşı	kamu	kurum	ve	kuruşlarına	
yapılan	 başvurular	 hakkında	 karar	 verenlerin	
görev	 ve	 fiillerine	 ilişkin	 hukuki,	 idari,	 mali	
ve	 cezai	 sorumlulukları	 hakkında	 6755	 sayılı	
Kanunun	37	nci	maddesi	uygulanır.

(7)	 Kamu	 kurum	 ve	 kuruluşlarının	
kararlarına	karşı	Hâkimler	ve	Savcılar	Kurulunca	
belirlenecek	Ankara	 idare	mahkemelerinde	 iptal	
davası	açılabilir.

(8)	 Bu	 madde	 uyarınca	 yetkili	 olmayan	
kamu	 kurum	 ve	 kuruluşuna	 yapılan	 başvurular	
yetkili	 olduğu	 değerlendirilen	 kamu	 kurum	
ve	 kuruluşuna	 gönderilir	 ve	 durum	 başvurana	
bildirilir.

(9)	 Bu	 maddenin	 uygulanmasına	 ilişkin	
ortaya	 çıkabilecek	 ihtilafları	 gidermeye	
Cumhurbaşkanlığı	yetkilidir.”

MADDE 47- 5/12/2019 tarihli ve 7194 
sayılı	Dijital	Hizmet	Vergisi	ile	Bazı	Kanunlarda	
ve	 375	 sayılı	 Kanun	 Hükmünde	 Kararnamede	
Değişiklik	 Yapılması	 Hakkında	 Kanunun	 52	
nci	 maddesinin	 birinci	 fıkrasının	 (b)	 bendinde	
yer	 alan	 “1/1/2021”	 ibaresi	 “1/1/2022”	 şeklinde	
değiştirilmiştir.

MADDE 48-	25/3/2020	tarihli	ve	7226	sayılı	
Bazı	 Kanunlarda	 Değişiklik	 Yapılmasına	 Dair	
Kanunun	52	nci	maddesinin	birinci	fıkrasının	(c)	
bendinde	yer	alan	“1/1/2021”	ibaresi	“30/6/2021”	
şeklinde	değiştirilmiştir.

MADDE 49- 16/4/2020 tarihli ve 7244 
sayılı	 Yeni	 Koronavirüs	 (Covid-19)	 Salgınının	
Ekonomik	 ve	 Sosyal	 Hayata	 Etkilerinin	
Azaltılması	Hakkında	Kanun	ile	Bazı	Kanunlarda	
Değişiklik	 Yapılmasına	 Dair	 Kanunun	 2	 nci	
maddesinin	 birinci	 fıkrasının	 (ç)	 bendinde	 yer	
alan	 “3	 aya”	 ibaresi	 “üçer	 aylık	 sürelerle	 üç	
defaya”	şeklinde	değiştirilmiştir.

açıklayamaz,	 kendilerinin	 veya	 üçüncü	 kişilerin	
yararına	 kullanamaz.	 Bu	 yükümlülük	 görevden	
ayrılmalarından	sonra	da	devam	eder.

(6)	 Bu	 madde	 ile	 olağanüstü	 hal	
kapsamında	 kabul	 edilen	 kanunlarda	 yer	 alan	
ilave	tedbirlere	karşı	kamu	kurum	ve	kuruşlarına	
yapılan	 başvurular	 hakkında	 karar	 verenlerin	
görev	 ve	 fiillerine	 ilişkin	 hukuki,	 idari,	 mali	
ve	 cezai	 sorumlulukları	 hakkında	 6755	 sayılı	
Kanunun	37	nci	maddesi	uygulanır.

(7)	 Kamu	 kurum	 ve	 kuruluşlarının	
kararlarına	karşı	Hâkimler	ve	Savcılar	Kurulunca	
belirlenecek	Ankara	 idare	mahkemelerinde	 iptal	
davası	açılabilir.

(8)	 Bu	 madde	 uyarınca	 yetkili	 olmayan	
kamu	 kurum	 ve	 kuruluşuna	 yapılan	 başvurular	
yetkili	 olduğu	 değerlendirilen	 kamu	 kurum	
ve	 kuruluşuna	 gönderilir	 ve	 durum	 başvurana	
bildirilir.

(9)	 Bu	 maddenin	 uygulanmasına	 ilişkin	
ortaya	 çıkabilecek	 ihtilafları	 gidermeye	
Cumhurbaşkanlığı	yetkilidir.”

MADDE 39- 5/12/2019 tarihli ve 7194 
sayılı	Dijital	Hizmet	Vergisi	ile	Bazı	Kanunlarda	
ve	 375	 sayılı	 Kanun	 Hükmünde	 Kararnamede	
Değişiklik	 Yapılması	 Hakkında	 Kanunun	 52	
nci	 maddesinin	 birinci	 fıkrasının	 (b)	 bendinde	
yer	 alan	 “1/1/2021”	 ibaresi	 “1/1/2022”	 şeklinde	
değiştirilmiştir.

MADDE 40-	25/3/2020	tarihli	ve	7226	sayılı	
Bazı	 Kanunlarda	 Değişiklik	 Yapılmasına	 Dair	
Kanunun	52	nci	maddesinin	birinci	fıkrasının	(c)	
bendinde	yer	alan	“1/1/2021”	ibaresi	“30/6/2021”	
şeklinde	değiştirilmiştir.

MADDE 41- 16/4/2020 tarihli ve 7244 
sayılı	 Yeni	 Koronavirüs	 (Covid-19)	 Salgınının	
Ekonomik	 ve	 Sosyal	 Hayata	 Etkilerinin	
Azaltılması	Hakkında	Kanun	ile	Bazı	Kanunlarda	
Değişiklik	 Yapılmasına	 Dair	 Kanunun	 2	 nci	
maddesinin	 birinci	 fıkrasının	 (ç)	 bendinde	 yer	
alan	 “3	 aya”	 ibaresi	 “üçer	 aylık	 sürelerle	 üç	
defaya”	şeklinde	değiştirilmiştir.
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MADDE 42- Bu Kanunun;
a) 8 inci, 9 uncu ve 32 nci maddeleri 

yayımı	tarihini	takip	eden	ayın	başında,
b)	 10	 uncu,	 11	 inci	 maddeleri	 ile	 14	

üncü	 maddesinin	 193	 sayılı	 Kanunun	 geçici	
67	 nci	 maddesinin	 onüçüncü	 fıkrasının	 ikinci	
paragrafına	 ibare	 eklenmesine	 ilişkin	 hükmü	
1/1/2021	tarihinden	itibaren	elde	edilen	gelirlere	
uygulanmak	üzere	yayımı	tarihinde,

c) 33 üncü maddesi 1/1/2021 tarihinden, 
özel	hesap	dönemine	tabi	olan	mükelleflerde	2021	
takvim	 yılında	 başlayan	 özel	 hesap	 döneminin	
başından	 itibaren	 elde	 edilen	 kazançlara	
uygulanmak	üzere	yayımı	tarihinde,

d)	 Diğer	hükümleri	yayımı	tarihinde,
yürürlüğe	girer.
MADDE 43- Bu Kanun hükümlerini 

Cumhurbaşkanı	yürütür.

MADDE 50- (1) Bu Kanunun;
a) 12 nci, 13 üncü ve 37 nci maddeleri 

yayımı	tarihini	takip	eden	ayın	başında,
b)	 15	 inci,	 16	 ncı	 maddeleri	 ile	 19	

uncu	 maddesinin	 193	 sayılı	 Kanunun	 geçici	
67	 nci	 maddesinin	 onüçüncü	 fıkrasının	 ikinci	
paragrafına	 ibare	 eklenmesine	 ilişkin	 hükmü	
1/1/2021	tarihinden	itibaren	elde	edilen	gelirlere	
uygulanmak	üzere	yayımı	tarihinde,

c)	 40	 ıncı	 maddesi	 1/1/2021	 tarihinden,	
özel	hesap	dönemine	tabi	olan	mükelleflerde	2021	
takvim	 yılında	 başlayan	 özel	 hesap	 döneminin	
başından	 itibaren	 elde	 edilen	 kazançlara	
uygulanmak	üzere	yayımı	tarihinde,

ç)	Diğer	hükümleri	yayımı	tarihinde,	
yürürlüğe	girer.
MADDE 51- (1) Bu Kanun hükümlerini 

Cumhurbaşkanı	yürütür.
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