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GENEL GEREKÇE
Salgın sonrası dönemin ekonomik yapılanmasına uygun, sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyümenin 

sağlanabilmesi için hazırlanan Ekonomi Reformları Paketi ile “makroekonomik istikrarın temini”, 
“rekabetçi üretim ve verimlilik artışları” ve “şeffaf, öngörülebilir ve hesap verilebilir yönetişim” 
amaçlanmaktadır.

Söz konusu reformlar kapsamında gerçekleştirilmesi gereken hedefler Ekonomi Reformları Eylem 
Planında belirlenmiş olup, reformların hayata geçirilebilmesi için mevzuat düzenlemelerine ihtiyaç 
duyulmaktadır.

Bu kapsamda Teklifle, Ekonomi Reformları Eylem Planında yer alan bazı hedeflerin 
gerçekleştirilmesini teminen muhtelif kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle;

-18 yaş altı vatandaşlarımızın Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınmasının sağlanması,
- Emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES’e aktarımına imkân sağlanması,
- Orta vadeli mali plan ve orta vadeli program belgelerinin orta vadeli program adı altında tek bir 

belge olacak şekilde düzenlenerek bütçe hazırlık sürecinin daha etkin kılınması,
- Mikro ve küçük ölçekli işletmelerin likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek için 

bu işletmelerin ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerinin 
Hazine destekli kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu 
bankalardan 30/6/2022 tarihine kadar kullanacakları kredilerde kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden 
düşülmesine olanak tanınması,

- Sigorta ve reasürans teminatı bulunamayan riskler ve özellik arz eden riskler için daha hızlı 
çözüm üretilebilmesi ve ölçek ekonomisinden faydalanılabilmesi,

amaçlanmaktadır.
Ayrıca, Ülkemiz finansal sisteminin iktisadi büyümeyi etkin bir şekilde destekleyebilmesi 

adına istikrarının korunması ilkesi çerçevesinde, finansal sistemi gözeten farklı otoritelerin eşgüdüm 
içerisinde çalışmaları gerektiğinden, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin, görev ve yetkileri 
gözden geçirilerek daha etkin ve şeffaf bir kurumsal yapı oluşturulacak şekilde Finansal İstikrar 
Komitesi olarak yeniden yapılandırılması amaçlanmaktadır.

Diğer yandan, 9/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Anayasa 
Mahkemesinin 17/7/2020 tarihli ve Esas No: 2019/40, Karar No: 2020/40 Kararı ile 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 90 ve 92 nci maddelerinde kısmi iptallere hükmedilmiş olduğundan, 
Kanun Teklifiyle, trafik sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarına ilişkin boşluğun giderilmesi ve 
trafik sigortası teminatı dışında kalan hallere ilişkin kapsamlı düzenlemelere gidilmesi öngörülmektedir.

 
MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- 9/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 
17/7/2020 tarihli ve Esas No: 2019/40, Karar No: 2020/40 Kararı ile 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 90 ve 92 nci maddelerinde kısmi iptallere hükmedilmiş olup iptallerin gerekçesi olarak, 
Kanunda genel bir çerçeve çizilmeksizin idarenin takdir yetkisine göre düzenlenen Genel Şartlar 
aracılığıyla tazminat hesaplamalarına dair esasların belirlenmesinin Anayasaya aykırı olduğu 
belirtilmiştir.

Anılan iptal gerekçeleri göz önünde bulundurularak maddeyle, karayolları motorlu araçlar zorunlu 
mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarına dair temel çerçeve çizilmiştir. Bu 
kapsamda, değer kaybı tazminat hesaplamalarında esas alınacak temel kriterlerin Kanunda açıkça 
sayılması, destekten yoksun kalma ve sürekli sakatlık tazminatı hesaplamalarında ise ülkemiz 
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demografik gerçeklerini en doğru biçimde yansıtan ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak 
hazırlanan hayat tablosunun kullanılması amaçlanmaktadır.

Ayrıca, gelecekte gerçekleşmesi muhtemel maddi kayıpların hesaplama tarihi itibarıyla peşin 
ödenmesi sebebiyle, tazminat hesaplamalarında zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında 
belirtilen iskonto oranının kullanılması esası getirilmesi ve kişilerin hayatta kalma olasılığı ile beklenen 
ömür sürelerinin dikkate alındığı hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun 
bir biçimde tazminat hesabı yapılması hedeflenmektedir. Bununla birlikte, sürekli sakatlık tazminatı 
hesaplamalarına esas teşkil eden sürekli sakatlık oranının tespitinde esas alınacak ve konuyla ilgili 
kamu kurum veya kuruluşları tarafından yayımlanan yönetmeliğin, zorunlu mali sorumluluk sigortası 
genel şartlarında belirtilmesi öngörülmektedir.

Diğer taraftan, uygulamada birliğin ve sigortalılar arasında eşitliğin sağlanması adına Sigortacılık 
ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (SEDDK), Karayolları Trafik Kanununun 90 
ıncı maddesinin birinci fıkrası ile düzenlenen tazminat hesaplamalarında sigorta şirketleri tarafından 
kullanılacak olan aktüeryal yöntemleri ve diğer teknik hususları düzenleme yetkisi verilmektedir.

Madde 2- 9/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 
17/7/2020 tarihli ve Esas No: 2019/40, Karar No: 2020/40 Kararı ile 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 90 ve 92 nci maddelerinde kısmi iptallere hükmedilmiş olup iptallerin gerekçesi olarak 
Kanunda genel bir çerçeve çizilmeksizin doğrudan Genel Şartlar aracılığıyla tazminat hesaplamalarına 
dair esasların belirlenmesinin Anayasaya aykırı olduğu belirtilmiştir.

Anılan iptal gerekçeleri göz önünde bulundurularak maddeyle, halihazırda sayılan teminat dışında 
kalan hallere ekleme yapılarak Genel Şartlar aracılığıyla bugüne kadar uygulanmakta olan birtakım 
özellikli durumların da Kanuna eklenerek teminat dışı sayılmaya devam etmesi amaçlanmaktadır. Bu 
kapsamda maddeyle;

- Destekten yoksun kalan hak sahibinin, ölümüne sebep olan kazadaki kusuruna karşılık gelen 
tazminat taleplerinin,

- Zorunlu mali sorumluluk sigortası ile korunan hukukî menfaat, araç işletilmesi sebebiyle üçüncü 
kişinin malvarlığında doğrudan meydana gelen zararlar olduğundan doğrudan zarar niteliğinde olmayan 
gelir kaybı, kâr kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti gibi zararların,

- Araçta değer kaybı tazminatı oluşmasına sebep olmayacak kadar küçük hasarlar için değer kaybı 
tazminatı talepleri,

- Aracın trafik kazası neticesinde trafikten çekme işlemi ya da hurdaya çıkarma işlemi nedeniyle 
ilgili tazminatlar ödenmekle birlikte, bu araçlar için artık piyasa değerinin bahsedilemeyeceğinden, 
değer kaybı tazminatı talepleri,

- Terör eyleminde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların sebep olduğu, terör ve 
sabotaj eyleminde yer alan kişilerin veya bu eylemlerde kullanılan araçların uğradığı zararlar, sigorta 
sözleşmesinde teminat altına alınan “risk” ile bağdaşmadığından, söz konusu kişiler ve araçların 
uğradıkları zararların,

zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında bırakılması amaçlanmaktadır.
Madde 3- Ülkemiz finansal sisteminin, iktisadi büyümeyi etkin bir şekilde destekleyebilmesi 

adına istikrarının korunması önemlidir. Bu ilke çerçevesinde, finansal sistemi gözeten farklı otoritelerin 
eşgüdüm içerisinde çalışmaları gerekmektedir. Maddeyle söz konusu eşgüdümün sağlanabilmesi adına 
Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin, görev ve yetkileri gözden geçirilerek, daha etkin ve şeffaf 
bir kurumsal yapı oluşturulacak şekilde Finansal İstikrar Komitesi olarak yeniden yapılandırılması 
amaçlanmaktadır. Diğer taraftan, mevcut Kanun metninde Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin, 
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“Kalkınma” ifadesiyle öngörülen misyonunun, kurulması planlanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu 
tarafından yerine getirilmesi öngörülmektedir. Bu sebeple Komite isminden “Kalkınma” ibaresi 
çıkarılmaktadır.

Madde 4- Maddeyle, mikro ve küçük ölçekli işletmelerin likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı 
desteklemek için bu işletmelerin ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken 
sigorta primlerinin, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak 
hâkim sermayedar olduğu bankalardan bu maddenin yürürlük tarihinden sonra 30/6/2022 tarihine kadar 
kullanacakları kredilerde kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşülmesi amaçlanmaktadır.

Madde 5-18 yaşın altındaki kişiler için, veli ve vasileri aracılığıyla konut hesabı vb. hesaplar 
açılarak geleceğe yönelik birikim yapılabilmekte ancak, bu kişilerin bireysel emeklilik sistemi 
aracılığıyla birikim yapması imkânı bulunmamaktadır. Maddeyle, 18 yaşını tamamlamamış çocukları 
adına birikim yapmak isteyen ebeveynlere çocukları adına Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) birikim 
yapabilme imkânı tanınması ve bu suretle yurt içi tasarrufları artıracak şekilde BES’in kapsamının 
genişletilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 6- Maddeyle, özellikle aktüeryal olarak sürdürülemez duruma düştüğü için üyelerinin 
gelecekteki yükümlülüklerini karşılayamama riski bulunan hizmet sunucularının BES’e aktarımına 
izin verilerek üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunması, birikimlerinin profesyonel fon yönetim 
uzmanlarınca değerlendirilmesi gibi Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında sunulan fırsatlardan 
faydalanma imkânı sağlanması ve BES’teki birikim tutarının artırılması amaçlanmaktadır.

Madde 7- Maddeyle, bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında orta vadeli program ve 
orta vadeli mali planın tek bir belge haline getirilmesi ve orta vadeli program adı altında birleştirilmesi 
ve bu kapsamda 5018 sayılı Kanunun farklı maddelerinde yapılan değişiklikle “orta vadeli mali plan” 
ibarelerinin kaldırılmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Madde 8- Orta vadeli program ve orta vadeli mali planın tek bir belge haline getirilerek orta vadeli 
program adı altında birleştirilmesi nedeniyle mevzuatta orta vadeli mali plana yapılan atıfların “orta 
vadeli programa” yapılmış sayılacağına ilişkin düzenlenme yapılmaktadır.

Madde 9- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 21/4/2021 tarihli ve 73 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı halinde iki ayrı bakanlık olarak yeniden teşkilatlandırılmıştır. Maddeyle, 5018 sayılı Kamu 
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı Cetvelde bu doğrultuda gerekli değişikliğin 
yapılması amaçlanmaktadır.

Madde 10- Maddeyle, ikili yapıya mahal vermemek ve daha etkin bir finansal istikrar izleme ve 
finansal sektör geliştirme yapısını sağlamak üzere, Finansal Sektör Komisyonuna ilişkin maddenin 
yürürlükten kaldırılması amaçlanmaktadır.

Madde 11- Maddeyle, sigorta ve reasürans teminatı bulunamayan riskler ve özellik arz eden 
riskler için daha hızlı çözüm üretilebilmesi, ölçek ekonomisinden faydalanılabilmesi amaçlanmaktadır. 
Buna ilave olarak, kurulacak yeni merkezin bünyesindeki havuzların hem kendi aralarında hem de 
Doğal Afet Sigortaları Kurumu ya da Tarım Sigortaları Havuzu ile reasürans konusunda dayanışma ve 
işbirliği yapabilmelerine imkân sağlanması, havuzların birbirleri ile bu işbirliğinin bir sonucu olarak 
reasürans primlerinin bir bölümünün yurt içinde tutulması suretiyle milli menfaatlerin gözetilmesi 
amaçlanmaktadır.

Madde 12- 5684 sayılı Kanunun mevcut 33/A maddesi uyarınca oluşturulmuş havuzlar (devlet 
destekli alacak sigortası, maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortası, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin 
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zorunlu mali sorumluluk sigortası) ile bu kapsamda yapılan görevlendirmeler ve yapılan sözleşmeler 
hâlihazırda dağınık bir yapıda mevcut olduğundan, havuzların işletici şirket ile Özel Riskler Yönetim 
Merkezi arasında akdedilecek sözleşme ile Özel Riskler Yönetim Merkezi bünyesinde toplanmasının 
sağlanması, ilgili görevlendirme ve sözleşmelerin ise Kanunun yürürlüğünden sonra başka bir işlem 
yapılmasına gerek kalmaksızın sona ermesini sağlayacak şekilde düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.

Madde 13- Maddeyle, 7226 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 
uygulanmasından kaynaklı tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır. Düzenlemeyle getirilen ikinci 
fıkrada bahsi geçen “ilgililer” ibaresi, çeki ibraz edenler ile çekin ödenmesi sürecinde işleme katılan 
gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır.

Madde 14- Bölge kalkınma idareleri 43 ilde faaliyetlerine devam etmekte olup, esasen kamu 
yatırımlarının, ihtiyaç olduğu değerlendirilen bölgelere bir plan/proje dâhilinde yönlendirilmesi 
ve bu bölgelerdeki tüm kamu yatırımlarının sorumlu bir muhatap tarafından izlenmesi ve koordine 
edilmesi amacıyla kurulmuştur. Bu bağlamda, bölge kalkınma idarelerince hazırlanan ve 2021-2023 
dönemini kapsayan yeni nesil eylem planı niteliğindeki Bölge Kalkınma Programları, 19/2/2021 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak, gelinen nokta itibarıyla 2021-2023 Bölge Kalkınma Programlarını 
yürütmekle görevlendirilmiş olan DAP, DOKAP ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının 
görev süreleri yasal olarak 8/6/2021 tarihinde sona ermektedir. Bu nedenle, söz konusu madde ile, 
642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan hüküm 
değiştirilerek Cumhurbaşkanı tarafından üç bölge kalkınma idaresinin görev süresinin üç defa ile 
sınırlı olmak üzere beşer yıllığına uzatılabilmesine imkân verilmektedir. Bu değişiklik ile 2016-2021 
döneminde kullanılan ilave beş yıllık görev süresi uzatma yetkisine ek olarak iki defa daha beşer 
yıllığına uzatma yetkisi verilmiş olacaktır.

Madde 15- Yürürlük maddesidir.
Madde 16- Yürütme maddesidir.
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Türkiye Büyük Millet Meclisi

 Plan ve Bütçe Komisyonu  18/5/2021

 Esas No: 2/3607

 Karar No: 7

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2/3607 esas numaralı, “Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun 

Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Komisyonumuzun 17/5/2021 
tarihinde yaptığı 30 uncu birleşiminde görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur.
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1. GİRİŞ

Uşak Milletvekili İsmail GÜNEŞ ile 64 milletvekili tarafından 10/5/2021 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 2/3607 esas numaralı ‘Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin 
Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’, 
Başkanlıkça aynı tarihte esas komisyon olarak Komisyonumuza, tali komisyon olarak Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonuna havale edilmiştir.

Komisyonumuzun 17/5/2021 tarihinde yaptığı 30 uncu birleşiminde 2/3607 esas numaralı Kanun 
Teklifi, Teklifin ilk imza sahibi Uşak Milletvekili İsmail GÜNEŞ ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ticaret 
Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 
Sayıştay Başkanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 
Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Sigorta, Reasürans 
ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB), T. C. Ziraat Bankası A. Ş., Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Hak İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (HAK-İŞ) temsilcilerinin katılımıyla görüşülmüştür.

2.2/3607 ESAS NUMARALI KANUN TEKLİFİNDE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

2/3607 esas numaralı Teklifin gerekçesi ve metni incelendiğinde, Teklifte;

-Anayasa Mahkemesinin 17/7/2020 tarihli ve 2020/40 No’lu Kararı ile 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanununun 90 ıncı ve 92 nci maddelerine yönelik hükmedilen kısmi iptaller sonrasında, trafik 
sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarında oluşan boşluğun giderilmesi amacıyla değer 
kaybı tazminatı ile destekten yoksun kalma ve sürekli sakatlık tazminatı hesaplamalarına ilişkin 
temel kriterlerin belirlenmesine, bu hususta kullanılacak teknik ve aktüeryal yöntemlere ilişkin usul 
ve esasların tespitinde ise Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 
yetkilendirilmesine,

- Destekten yoksun kalan hak sahibinin, ölümüne sebep olan kazadaki kusuruna karşılık gelen 
tazminat taleplerinin, doğrudan zarar niteliğinde olmayan gelir kaybı, kâr kaybı, iş durması ve kira 
mahrumiyeti gibi zararların, araçlarda basit onarımlık hasarlar için değer kaybı tazminatı talepleri kaza 
sonucunda trafikten çekme ya da hurdaya çıkarma işlemi nedeniyle değer kaybı tazminatı taleplerinin, 
ve terör eyleminde kullanılan araçların sebep olduğu, terör ve sabotaj eyleminde yer alan kişilerin 
veya bu eylemlerde kullanılan araçların uğradığı zararların zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı 
dışında bırakılmasına,

- Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin “kalkınma” misyonunun, kurulması öngörülen 
Ekonomi Koordinasyon Kurulu tarafından yerine getirilmesini sağlamak amacıyla ilgili misyonun 
Komitenin görev alanından çıkarılarak “Finansal İstikrar Komitesi” adı altında yeni bir Komite 
yapısının oluşturulmasına ve bu doğrultuda komitenin görev ve yetkilerinin güncellenmesine,

- Ek istihdam yaratmak ve mikro ve küçük ölçekli işletmelerin finansman ihtiyacını karşılamak 
amacıyla, bu grupta yer alan işletmelerin ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri 
gereken sigorta primlerinin, kamunun hakim sermayedar olduğu bankalardan kullanacakları kredilerde 
kredi faiz veya kâr payı bakiyelerinden düşürülmesine,
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- 18 yaş altındaki kişilerin Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) birikim yapabilmelerine imkan 
sağlanmasına, ayrıca üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, 
tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu, sair ticaret şirketleri ve bazı sandıkların emeklilik taahhüt planları 
kapsamındaki yurtiçi veya yurtdışındaki birikimlerinin BES’e aktarımına imkan sağlanmasına,

- Orta vadeli program ve orta vadeli mali planın orta vadeli program adı altında tek bir belgeye 
dönüştürülmesine ve bu hususta uyum düzenlemelerinin yapılmasına,

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak iki ayrı bakanlığa dönüştürülmesi nedeniyle bu hususa ilişkin 
5018 sayılı Kanun’a ekli (I) Sayılı Cetvelde uyum düzenlemesinin yapılmasına,

- Finansal istikrar izleme ve finansal sektör geliştirmede etkin bir yapının oluşturulması ve bu 
alanda ikili yapıya mahal verilmemesi amacıyla Finansal Sektör Komisyonunun kaldırılmasına,

- Sigorta ve reasürans teminatı bulunamayan ve özellik arz eden riskler için daha hızlı çözüm 
üretilebilmesi ve ölçek ekonomisinden faydalanabilmesi için Özel Riskler Yönetim Merkezi 
kurulmasına ve bu Merkeze ilişkin çalışma usul ve esasları ile gelir ve giderlerine ilişkin bazı hususların 
belirlenmesine,

- Halihazırda bazı olağanüstü risklere ilişkin oluşturulmuş olan devlet destekli alacak sigortası, 
maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortası ve tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk 
sigortası gibi sigorta havuzlarının ve bu husustaki görevlendirme ve sözleşmelerin Özel Riskler 
Yönetim Merkezi bünyesinde toplanmasına,

- Covid-19 salgını nedeniyle hak kayıplarının önlenmesi için 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri 
arasında çek ibrazlarının durdurulmasına rağmen bu süre zarflarında gerçekleştirilen ibrazların ve bu 
ibrazların taraflarının durumuna ilişkin mevcut hukuki boşluğun giderilmesine,

- Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Karadeniz Pojesi Bölge Kalkınma İdaresi, 
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının görev sürelerinin üç defa ile sınırlı 
olmak üzere beşer yıllığına uzatılması için Cumhurbaşkanına yetki verilmesine,

yönelik düzenlemelerin yer aldığı görülmektedir.
3. KOMİSYONDA KANUN TEKLİFİ ÜZERİNDE YAPILAN GÖRÜŞMELER 
Kanun Teklifi üzerinde yapılan görüşmelerde milletvekilleri tarafından;
- Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında yer alan değer kaybı, 

destekten yoksun kalma ve sürekli sakatlık tazminatlarına ilişkin Anayasa Mahkemesi iptal kararı 
doğrultusunda yapılan değişikliklerin sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki menfaat dengesini 
bozarak sigortalılar açısından olumsuz sonuçlar yaratabileceği, bu hususta tazminatlara ilişkin genel 
şartların doğrudan maddeleştirilmesi suretiyle yapılan değişikliklerin beklentileri karşılamayacağı ve 
mevcut eksikliği ortadan kaldırmayacağı, ayrıca bazı hususların zorunlu mali sorumluluk sigortasının 
kapsamı dışında tutulmasının sigortalılar açısından mağduriyet yaratabileceği, bu bağlamda ilgili 
madde hükümlerinin Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda revize edilmesinin kanun yapım 
tekniği açısından ve sigorta taraflarının menfaat dengesinin sağlanması açısından daha sağlıklı sonuçlar 
doğuracağı,

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hizmet alanının sürdürülemez bir şekilde her 
geçen gün genişlediği, bu nedenle Bakanlığın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı olarak iki ayrı bakanlığa dönüştürülmesinin desteklendiği ve bu bağlamda gerekli 
uyum düzenlemelerinin yapılmasının yerinde görüldüğü, ancak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı için hayata geçirilen bu yapılandırmanın diğer bazı bakanlıklar için de uygulanmasının 
faydalı olabileceği,
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- Tasarruf sisteminin gelişmiş ülkeler açısından büyük önem arz ettiği, bu nedenle kamu sektörünün 
vatandaşların geç yaşlarda hayat standartlarını yükseltmelerine imkan sağlayacak emeklilik ve tasarruf 
sisteminin oluşturulmasında daha fazla rol alması gerektiği, bu kapsamda 45 yaş üzeri bireylerin 
BES kapsamı dışında tutulmasına rağmen 18 yaş altı bireylerin kapsam dahiline alınmasının mevcut 
dönemde yararlı olacağı, ancak kapsam dışında tutulan üst yaş gruplarının da sisteme dahil edilmesinin 
de değerlendirilebileceği, aksi takdirde bu grupta yer alan kimselerin aile içindeki 18 yaş altı 
bireylerin sisteme dahil olmalarını engellemesi neticesinde hedeflenen katılım ve tasarruf oranlarına 
ulaşılamayacağı,

- Bütçe sürecinin sadeleştirilmesi suretiyle anlaşılabilirliğin ve şeffaflığın artırılmasına ilişkin 
çabaların desteklendiği, ancak sadeleştirmenin yanında mali disiplinin ve denetim mekanizmalarının 
da güçlendirilmesi gerektiği, bu çerçevede özellikle iç kontrol sistemi başta olmak üzere bu hususta 
mevzuatta yer alan düzenlemelerin ilgili ilke ve kurallara uygun bir şekilde işletilmesine azami önem 
verilmesinin beklenildiği,

- DAP, DOKAP ve KOP Bölge Kalkınma İdarelerinin kapsamında bulunan alanların 
geliştirilmesinde daha etkin görev alması gerektiği, bu kapsamda ilgili Başkanlıkların diğer kurum ve 
kuruluşlar ile koordinesini artırmasının bölgesel destek ve kalkınmayı artıracağı,

- Covid-19 salgını nedeniyle azalan talebe bağlı olarak çeşitli sektörlerin üretim ağında aksaklıklar 
meydana geldiği, bu bağlamda istihdam oranlarının gerileyerek işsizlik oranlarında artış yaşandığı, 
bu çerçevede ilgili aksaklıkların ortadan kaldırılması, istihdamın artırılması ve ilgili sektörlerin 
desteklenmesine yönelik mikro ve küçük ölçekli işletmelere sağlanan prim desteği gibi desteklerin 
sayısının artırılmasının faydalı olabileceği,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Teklifin ilk imza sahibi Uşak Milletvekili İsmail 
GÜNEŞ ve ilgili kamu idarelerinin temsilcileri tarafından yapılan açıklamalarda;

- Zorunlu mali sorumluluk sigortasının üçüncü kimselere olan zararların karşılanması amacıyla 
uygulanan bir sigorta çeşidi olduğu, bu alanda uygulanacak sigorta kapsamının belirlenmesine ve 
ödenecek tazminatların hesaplanmasına ilişkin kriterlere yönelik geçmiş yıllarda genel bir çerçeve 
çizildiği, ancak Anayasa Mahkemesi tarafından bu hususta yapılan düzenlemenin iptal edildiği, bu 
kapsamda destekten yoksun kalma, sürekli sakatlık ve değer kaybı tazminatlarının hesaplanmasına ve 
kapsamının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslara dair daha ayrıntılı bir düzenleme yapıldığı, bu sayede 
mevcut öngörülemezliklerin, menfaat dengesizliklerinin ve eksikliklerin giderilmesinin amaçlandığı,

- 73 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak iki ayrı bakanlığa 
ayrıldığı, Anayasa Mahkemesinin ilgili kararında Bakanlıkların kuruluşlarında 5018 sayılı Kanun eki 
cetvellerde de gerekli düzenlemenin yapılması gerektiği belirtildiği, bu kapsamda 5018 sayılı Kanun’a 
ekli (I) Sayılı Cetvelde uyum düzenlemesinin yapıldığı,

- Covid-19 salgının küresel ekonomik sisteme büyük zarar verdiği, bu süreçte tasarruf oranlarında 
önemli miktarda azalma yaşandığı, harcama-tasarruf dengesinin sağlanması amacıyla Bireysel 
Emeklilik Sisteminin (BES) kapsamının genişletilmesinin amaçlandığı, bu bağlamda 18 yaş altı bireyler 
ile emekliliğe ilişkin üyelerine veya çalışanlarına taahhütte bulunan bazı özel hizmet sunucularının 
BES kapsamına dâhil edilebilmelerine imkân sağlandığı, ayrıca BES kapsamına dahil olmak için üst 
yaş grupları açısından bir sınırın bulunmadığı, sadece bu kapsamda yer alan kimselerin BES otomatik 
katılım sistemi kapsamı dışında bırakıldığı,

-2020 yılı itibarıyla Türkiye’de merkezi yönetim bütçesinin hazırlanmasında program bütçe 
sistemine geçildiği ve bütçe sistemin hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi ve şeffaflığın artırılmasına 
yönelik çalışmaların devam ettiği, bu bağlamda Orta Vadeli Program ile Orta Vadeli Mali Planın tek bir 
belge olarak Orta Vadeli Program adı altında birleştirilmesinin amaçlandığı,
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- 2021-2023 dönemini kapsayan Bölge Kalkınma Planları doğrultusunda kalkınma idarelerinin 
43 ilde faaliyetlerini devam ettirmesine rağmen DAP, DOKAP ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlıklarının yakın zaman içinde yasal olarak görev sürelerinin sona ereceği, bu kapsamda Bölge 
Kalkınma Programlarındaki temel hedef ve görevlerin tamamlanması ve bölgesel kalkınmanın 
sürdürülmesi amacıyla DAP, DOKAP ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının görev süresinin 
üç defa ile sınırlı olmak kaydıyla beşer yıl uzatılması hususunda Cumhurbaşkanına yetki verildiği, 
böylece 2016-2021 döneminde kullanılan beş yıllık görev süresi uzatma yetkisine ek olarak iki defa 
daha beşer yıllığına uzatma yetkisi verilmiş olacağı,

- Dünya genelinde hâlihazırda etkisini sürdürmekte olan Covid-19 salgınından kaynaklı olarak 
istihdam başta olmak üzere birçok ekonomik parametrenin olumsuz etkilendiği, bu bağlamda ek 
istihdam yaratmak ve mikro ve küçük ölçekli işletmelerin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla, 
bazı işletmelere ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerinin, 
kamunun hakim sermayedar olduğu bankalardan kullanacakları kredilerde kredi faiz veya kâr payı 
bakiyelerinden düşürülmesine olanak sağlanacağı,

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

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun kesin hesabı ve denetimini düzenleyen 74 üncü maddesinin 
ikinci fıkrası uyarınca; siyasi parti başkanlarının Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine ve 
bilgi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına vermek zorunda oldukları kesin hesap ve iller teşkilatının 
kesin hesaplarının onaylı birer örneklerine ekledikleri taşınır mallar listesinde yer alacak taşınır mal 
değerinin yüz milyon lira olan alt limitinin binbeşyüz lira olarak değiştirilmesini öngören düzenleme 
Teklife yeni çerçeve 1 inci madde olarak eklenmiştir.

Yeni Madde

Siyasi Partiler Kanununun 74 üncü maddesinde; taşınır mal değerinin yüz milyon lira olan alt 
limitinin binbeşyüz lira olarak değiştirilmesini öngören değişiklikle uyumlu olarak anılan maddede yer 
alan parasal değerin her yıl yeniden değerleme oranında artırılmasına yönelik düzenleme Teklife yeni 
çerçeve 2 nci madde olarak eklenmiştir.

Madde 1

Teklifin çerçeve 1 inci maddesi; Karayolları Trafik Kanunu kapsamında zorunlu mali sorumluluk 
sigortası genel şartlarında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna belirleme 
yetkisi verilen iskonto oranına yüzde 5’i geçmemek üzere üst sınır getirilerek Kurumun kullanacağı 
takdir yetkisinin çerçevesinin belirgin hale getirilmesini teminen değiştirilmek suretiyle çerçeve 3 üncü 
madde olarak kabul edilmiştir.

Madde 2

Teklifin çerçeve 2 nci maddesi; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 92 nci maddesine 
eklenen fıkrada sigortacının kendi sigortalısının kusuru oranında sorumluluğunun devam edeceğine 
ilişkin hükmün anlatımına açıklık kazandırılması amacıyla, fıkrada yer alan “sorumluluğu varsa” 
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ibaresinden sonra gelmek üzere “bu sorumluluk” ibaresinin eklenmesini teminen redaksiyona tabi 
tutulmak suretiyle çerçeve 4 üncü madde olarak kabul edilmiştir.

Madde 3
Teklifin çerçeve 3 üncü maddesi; Komitenin görevinin esasen Komitede temsil edilen kurumlar 

arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlamak şeklinde tanımlanmasını teminen değiştirilmek suretiyle 
çerçeve 5 inci madde olarak kabul edilmiştir.

Madde 4, 5 ve 6
Teklifin çerçeve 4, 5 ve 6 ncı maddeleri; sırasıyla çerçeve 6, 7 ve 8 inci maddeler olarak aynen 

kabul edilmiştir.

Yeni Madde
Covid-19 salgınının devam etmesi ve bu durumun turizm sektörüne olumsuz etkilerinin sürmesi 

nedeniyle; 1/1/2021 tarihi ile 31/12/2021 tarihi arasındaki dönemde geçici 25 inci ve 26 ncı maddeler 
kapsamında ertelenen bedeller hariç olmak üzere tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, 
irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile ecrimisillerin 
ödeme sürelerinin herhangi bir başvuru şartı aranmaksızın 30/11/2022 tarihine kadar ertelenmesi, bu 
alacakların erteleme tarihi sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilmesi 
yönündeki düzenleme Teklife yeni çerçeve 9 uncu madde olarak eklenmiştir.

Madde 7, 8, 9,10,11,12,13 ve 14
Teklifin çerçeve 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri; sırasıyla çerçeve 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16 ve 17 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir.

Madde 15
Teklifin yürürlüğe ilişkin 15 inci maddesi; 18 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Madde 16
Teklifin yürütmeye ilişkin 16 ncı maddesi; 19 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Teklifin maddelerinin kabul edilmesinin ardından Teklifin tümü oylanmış ve kabul edilmiştir.

Ayrıca; Komisyondan alınan yetki çerçevesinde Teklif metni; kanun dili ve tekniği, anlatıma 
açıklık kazandırılması ile kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslar doğrultusunda gözden 
geçirilmiş, bu çerçevede metinde redaksiyon mahiyetinde değişiklikler yapılmıştır.

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

temsil etmek üzere;

- Ağrı Milletvekili Ekrem ÇELEBİ,

- Ankara Milletvekili Orhan YEGİN,

-  Antalya Milletvekili İbrahim AYDIN,
-  Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet ERİM,
- Bursa Milletvekili Ahmet KILIÇ,

- Denizli Milletvekili Nilgün ÖK,

-  Erzurum Milletvekili İbrahim AYDEMİR,

-  Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat KOÇER,
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-  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.

 Başkan Başkanvekili Sözcü
 Cevdet Yılmaz İsmail Faruk Aksu Abdullah Nejat Koçer
 Bingöl 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 Orhan Yegin Cavit Arı
 Ankara Ankara Antalya
 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsüdür) (Muhalefet şerhimiz vardır)
 Üye Üye Üye
 Bekir Kuvvet Erim Necdet İpekyüz İbrahim Aydın
 Aydın Batman Antalya
 (Bu raporun özel sözcüsüdür) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsüdür)
 Üye Üye Üye
 Nilgün Ök Garo Paylan Ahmet Kılıç
 Denizli Diyarbakır Bursa
 (Bu raporun özel sözcüsüdür) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsüdür)
 Üye Üye Üye
 İbrahim Aydemir Cemal Öztürk Mehmet Bekaroğlu
 Erzurum Giresun İstanbul
 (Bu raporun özel sözcüsüdür) (Bu raporun özel sözcüsüdür) (Muhalefet şerhimiz vardır)
 Üye Üye Üye
 Emine Gülizar Emecan Erol Katırcıoğlu Yaşar Kırkpınar
 İstanbul İstanbul İzmir

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsüdür)
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 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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 Bülent Kuşoğlu  Abdullatif Şener Mehmet Bekaroğlu
 Ankara Konya İstanbul
 Kamil Okyay Sındır Emine Gülizar Emecan Cavit Arı
 İzmir İstanbul Antalya
  Süleyman Girgin
  Muğla



‒ 66 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 262)

MUHALEFET ŞERHİ
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 Erol Katırcıoğlu  Garo Paylan Necdet İpekyüz
 İstanbul Diyarbakır Batman
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 Erhan Usta Durmuş Yılmaz
 Samsun Ankara
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(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

SİGORTACILIK İLE DİĞER BAZI 
ALANLARA İLİŞKİN KANUNLARDA VE 

BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

TEKLİFİ
 

MADDE 1- 13/10/1983 tarihli ve 2918 
sayılı Karayolları Trafik Kanununun 90 ıncı 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kanun” 
ibareleri “Kanunda” şeklinde değiştirilmiş ve 
fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki cümleler eklenmiştir. 
“Bu tazminatlardan;

a)  Değer kaybı tazminatı, aracın; piyasa 
değeri, kullanılmıştık düzeyi, hasara uğrayan 
parçaları ile hasar tutarı dikkate alınarak,

b)  Destekten yoksun kalma tazminatı, 
ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak 
hazırlanan hayat tablosu ve zorunlu mali 
sorumluluk sigortası genel şartlarında belirtilen 
iskonto oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile 
genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun 
olarak,

c)  Sürekli sakatlık tazminatı, ulusal doğum 
ve ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan 
hayat tablosu, zorunlu mali sorumluluk sigortası 
genel şartlarında belirtilen iskonto oranı ve sürekli 
sakatlık oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile 
genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun 
olarak,

hesaplanır. Sürekli sakatlık oranının 
tespitinde esas alınacak mevzuat zorunlu mali 
sorumluluk sigortası genel şartlarında belirtilir. 

SİGORTACILIK İLE DİĞER BAZI 
ALANLARA İLİŞKİN KANUNLARDA VE 

BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

TEKLİFİ

MADDE 1- 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununun 74 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasında yer alan “yüz milyon lirayı 
aşan” ibaresi “binbeşyüz lirayı aşan” şeklinde 
değiştirilmiştir.

MADDE 2- 2820 sayılı Kanunun ek 6 ncı 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 70 inci” 
ibaresi “, 70 ve 74 üncü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 13/10/1983 tarihli ve 2918 
sayılı Karayolları Trafik Kanununun 90 ıncı 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kanun” 
ibareleri “Kanunda” şeklinde değiştirilmiş ve 
fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Bu tazminatlardan;

a) Değer kaybı tazminatı, aracın; piyasa 
değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan 
parçaları ile hasar tutarı dikkate alınarak,

b) Destekten yoksun kalma tazminatı, 
ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak 
hazırlanan hayat tablosu ve zorunlu mali 
sorumluluk sigortası genel şartlarında yüzde 5’i 
geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı esas 
alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş 
aktüerya kurallarına uygun olarak,

c) Sürekli sakatlık tazminatı, ulusal doğum 
ve ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan 
hayat tablosu, zorunlu mali sorumluluk sigortası 
genel şartlarında yüzde 5’i geçmemek üzere 
belirlenen iskonto oranı ve sürekli sakatlık oranı 
esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul 
görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak, 

hesaplanır. Sürekli sakatlık oranının 
tespitinde esas alınacak mevzuat zorunlu mali 
sorumluluk sigortası genel şartlarında belirtilir. 

UŞAK MİLLETVEKİLİ İSMAİL GÜNEŞ İLE
64 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ
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(Uşak Milletvekili İsmail Güneş ile 
64 Milletvekilinin Teklifi)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

Bu madde kapsamında kullanılacak teknik ve 
aktüeryal yöntemlere ilişkin diğer usul ve esaslar 
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu tarafından belirlenir.”

MADDE 2- 2918 sayılı Kanunun 92 nci 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler ve 
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“j) Destekten yoksun kalan hak sahibinin, 
destek şahsı olan sigortalının kusuruna denk 
gelen tazminat talepleri,

k) Gelir kaybı, kâr kaybı, iş durması ve kira 
mahrumiyeti gibi dolaylı zararlar,

1) Aracın piyasa değerini etkilemeyecek 
ve basit onarımla giderilebilecek hasarlar için 
değer kaybı tazminatı talepleri ile hasar sebebiyle 
trafikten çekme veya hurdaya çıkarılma işlemi 
görmüş araçların değer kaybı tazminatı talepleri,

m) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı 
Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör 
eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda 
kullanılan araçların neden olduğu ve sigortalının 
sorumluluk riski kapsamında olmayan 
tazminat talepleri ile aracın terör eylemlerinde 
kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen 
kişilerin ve terör ve sabotaj eyleminde yer alan 
kişilerin uğradıkları zararlara ilişkin talepler.”

“31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 
yapılan gelir kaybına ilişkin ödemelerde, 5510 
sayılı Kanunun 21 inci maddesi uyarınca 
sigortacının Sosyal Güvenlik Kurumuna 
karşı sorumluluğu varsa, sigortacının kendi 
sigortalısının kusuru oranında devam eder.”

MADDE 3- 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı 
Finansal İstikrar ile Bazı Düzenlemeler Hakkında 
Kanunun 1 inci maddesinin başlığı “Finansal 
İstikrar Komitesi” şeklinde, birinci ve ikinci 
fıkraları aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasının 
birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 
aynı fıkranın (a) bendine “risklerin” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “ve kırılganlıkların” ibaresi 

Bu madde kapsamında kullanılacak teknik ve 
aktüeryal yöntemlere ilişkin diğer usul ve esaslar 
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu tarafından belirlenir.” 

MADDE 4- 2918 sayılı Kanunun 92 nci 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler ve 
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“j) Destekten yoksun kalan hak sahibinin, 
destek şahsı olan sigortalının kusuruna denk 
gelen tazminat talepleri,

k) Gelir kaybı, kâr kaybı, iş durması ve kira 
mahrumiyeti gibi dolaylı zararlar,

l) Aracın piyasa değerini etkilemeyecek 
ve basit onarımla giderilebilecek hasarlar için 
değer kaybı tazminatı talepleri ile hasar sebebiyle 
trafikten çekme veya hurdaya çıkarılma işlemi 
görmüş araçların değer kaybı tazminatı talepleri, 

m) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı 
Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör 
eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda 
kullanılan araçların neden olduğu ve sigortalının 
sorumluluk riski kapsamında olmayan 
tazminat talepleri ile aracın terör eylemlerinde 
kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen 
kişilerin ve terör ve sabotaj eyleminde yer alan 
kişilerin uğradıkları zararlara ilişkin talepler.”

“31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 
yapılan gelir kaybına ilişkin ödemelerde, 5510 
sayılı Kanunun 21 inci maddesi uyarınca 
sigortacının Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı 
sorumluluğu varsa, bu sorumluluk sigortacının 
kendi sigortalısının kusuru oranında devam eder.”

MADDE 5- 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı 
Finansal İstikrar ile Bazı Düzenlemeler Hakkında 
Kanunun 1 inci maddesinin başlığı “Finansal 
İstikrar Komitesi” şeklinde, birinci ve ikinci 
fıkraları aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasının 
birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 
aynı fıkranın (a) bendine “risklerin” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “ve kırılganlıkların” ibaresi 
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eklenmiş, bentte yer alan “alınabilecek tedbirlerin” 
ibaresi “gerekli yöntemlerin oluşturulması ve 
politika önerilerinin” şeklinde, (b) bendi aşağıdaki 
şekilde, (c) bendinde yer alan “sektörün” ibaresi 
“sektörün, sürdürülebilir büyümeyi ve finansal 
istikrarı destekleyecek şekilde” şeklinde, 
dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan 
“Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi” ibaresi 
“Komite” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya 
aşağıdaki cümle eklenmiş ve beşinci fıkrasında 
yer alan “Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi” 
ibaresi “Komite” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Finansal sistemin sürdürülebilir 
ekonomik büyümeyi sağlıklı bir şekilde 
desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması 
için kırılganlıkların belirlenmesi ve sistemik 
risklerin yönetilmesinde ilgili kurumlar arasında 
işbirliği ve eşgüdümün sağlanması amacıyla 
Finansal İstikrar Komitesi kurulmuştur.

 (2) Komite; Hazine ve Maliye Bakanının 
başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakan 
Yardımcısı, Strateji ve Bütçe Başkanı, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, Sermaye 
Piyasası Kurulu Başkanı, Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu Başkanı, Sigortacılık 
ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu Başkanı ve  Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu Başkanından oluşur. Komitenin çalışma 
usul ve esasları üyesi bulunan kurum ve 
kuruluşların görüşü alınarak Hazine ve Maliye 
Bakanlığı tarafından belirlenir. Komitenin 
sekretarya faaliyetleri Hazine ve Maliye 
Bakanlığı tarafından yürütülür.”

“Komite aşağıda sayılan hususlarda 
Komitede temsil edilen kurum ve kuruluşlar 
arasında işbirliği ve eşgüdümü tesis eder:”

“b) Finansal düzenlemelerin etkilerinin 
değerlendirilmesi.”
“Kamu kurum ve kuruluşları, talep edilen veri ve 
bilgiyi Komitenin belirleyeceği şekil ve süreler 
içerisinde vermekle yükümlüdür.”

eklenmiş, bentte yer alan “alınabilecek tedbirlerin” 
ibaresi “gerekli yöntemlerin oluşturulması ve 
politika önerilerinin” şeklinde, (b) bendi aşağıdaki 
şekilde, (c) bendinde yer alan “sektörün” ibaresi 
“sektörün, sürdürülebilir büyümeyi ve finansal 
istikrarı destekleyecek şekilde” şeklinde, 
dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan 
“Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi” ibaresi 
“Komite” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya 
aşağıdaki cümle eklenmiş ve beşinci fıkrasında 
yer alan “Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi” 
ibaresi “Komite” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Finansal sistemin sürdürülebilir 
ekonomik büyümeyi sağlıklı bir şekilde 
desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması 
için kırılganlıkların belirlenmesi ve sistemik 
risklerin yönetilmesinde ilgili kurumlar arasında 
işbirliği ve eşgüdümün sağlanması amacıyla 
Finansal İstikrar Komitesi kurulmuştur.

(2) Komite; Hazine ve Maliye Bakanının 
başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakan 
Yardımcısı, Strateji ve Bütçe Başkanı, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, Sermaye 
Piyasası Kurulu Başkanı, Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu Başkanı, Sigortacılık 
ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu Başkanı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu Başkanından oluşur. Komitenin çalışma 
usul ve esasları üyesi bulunan kurum ve 
kuruluşların görüşü alınarak Hazine ve Maliye 
Bakanlığı tarafından belirlenir. Komitenin 
sekretarya faaliyetleri Hazine ve Maliye 
Bakanlığı tarafından yürütülür.” 
“Komite aşağıda sayılan hususlarda Komitede 
temsil edilen kurum ve kuruluşlar arasında 
işbirliği ve eşgüdümü tesis eder:”

“b) Finansal düzenlemelerin hazırlanması, 
uygulanması ve etkilerinin değerlendirilmesi.”
“Kamu kurum ve kuruluşları, talep edilen veri ve 
bilgiyi Komitenin belirleyeceği şekil ve süreler 
içerisinde vermekle yükümlüdür.”
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MADDE 6- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı 
İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 31- 5510 sayılı Kanun 
kapsamında tescil edilen ve Sosyal Güvenlik 
Kurumuna 2021 yılı Mart ayına/dönemine 
ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet 
beyannamelerindeki sigortalı sayısı 50’nin 
altında olan özel sektör işyeri işverenlerince 
1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında 5510 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınanların, 
işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede 
toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) 
bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna 
bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık 
hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı 
olmamaları, işe alındıkları yıldan bir önceki 
takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen 
aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya 
muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki 
sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları 
ve 12 ay süreyle bu sigortalılar için primlerini 
yasal süresi içerisinde ödemeleri kaydıyla, bu 
sigortalılar için 5510 sayılı Kanunun 82 nci 
maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç 
alt sınır üzerinden hesaplanan ve tamamı yasal 
süresi içinde ödenen sigorta primi ve işsizlik 
sigortası sigortalı ve işveren hissesi primlerinden 
bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim 
teşvik, destek ya da indirimleri düşüldükten sonra 
kalan tutar, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu 
Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanunun geçici 20 nci maddesi 
kapsamında kefalet sağlanan ve kamunun 
doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar 
olduğu bankalardan bu maddenin yürürlük 
tarihinden sonra 30/6/2022 tarihine kadar ilgili 
işverenlerce kullanılan kredilerde 12 aylık süreye 

MADDE 4- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı 
İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 31- 5510 sayılı Kanun 
kapsamında tescil edilen ve Sosyal Güvenlik 
Kurumuna 2021 yılı Mart ayına/dönemine 
ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet 
beyannamelerindeki sigortalı sayısı 50’nin 
altında olan özel sektör işyeri işverenlerince 
1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında 5510 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınanların, 
işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede 
toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) 
bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna 
bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık 
hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı 
olmamaları, işe alındıkları yıldan bir önceki 
takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen 
aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya 
muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki 
sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları 
ve 12 ay süreyle bu sigortalılar için primlerini 
yasal süresi içerisinde ödemeleri kaydıyla, bu 
sigortalılar için 5510 sayılı Kanunun 82 nci 
maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç 
alt sınır üzerinden hesaplanan ve tamamı yasal 
süresi içinde ödenen sigorta primi ve işsizlik 
sigortası sigortalı ve işveren hissesi primlerinden 
bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim 
teşvik, destek ya da indirimleri düşüldükten sonra 
kalan tutar, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu 
Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanunun geçici 20 nci maddesi 
kapsamında kefalet sağlanan ve kamunun 
doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar 
olduğu bankalardan bu maddenin yürürlük 
tarihinden sonra 30/6/2022 tarihine kadar ilgili 
işverenlerce kullanılan kredilerde 12 aylık süreye 
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ilişkin primlerin ödenmesini müteakip kredi faiz 
veya kar payı bakiyesinden düşülür. Bu madde 
kapsamında kredi garanti kurumlarınca kredi faiz 
veya kar payı bakiyesinden düşülen tutar Fondan 
karşılanır. 

2021 yılı Mart dönemi için geçici 24 
üncü, geçici 27 nci maddenin birinci fıkrasının 
(b) bendi ve geçici 28 inci maddenin ikinci 
fıkrası kapsamında en az 20 gün nakdi ücret 
desteğinden yararlandırılan sigortalının haftalık 
normal çalışma süresine dönmesi durumunda, 
söz konusu sigortalı için birinci fıkradaki işe 
giriş ve ilave istihdam şartına bakılmaksızın 
işyeri birinci fıkrada belirtilen destekten üçüncü 
fıkrada belirtilen süre ve sigortalı sayısı kadar 
yararlandırılır.

Bu maddeyle sağlanan kredi faiz veya kar 
payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar 
için 12 ay süreyle uygulanır. Bu madde kapsamına 
giren işyerleri ilave olarak işe aldığı en fazla beş 
sigortalı için bu destekten yararlanır.

İşyeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet 
beyannamelerinin yasal süresi içerisinde 
verilmemesi, primlerin yasal süresinde 
ödenmemesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna 
prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme 
cezası ve gecikme zammı borcu bulunması ya 
da mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve 
denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak 
bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen 
çalıştırmadığının tespit edilmesi durumlarında 
bu maddede belirtilen destekten yararlanılamaz. 
Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, 
idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme 
cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı 
Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ettiren ve 
taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca 
yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya 
yapılandırma devam ettiği sürece bu madde 
hükmünden yararlandırılır.

ilişkin primlerin ödenmesini müteakip kredi faiz 
veya kar payı bakiyesinden düşülür. Bu madde 
kapsamında kredi garanti kurumlarınca kredi faiz 
veya kar payı bakiyesinden düşülen tutar Fondan 
karşılanır.

2021 yılı Mart dönemi için geçici 24 
üncü, geçici 27 nci maddenin birinci fıkrasının 
(b) bendi ve geçici 28 inci maddenin ikinci 
fıkrası kapsamında en az 20 gün nakdi ücret 
desteğinden yararlandırılan sigortalının haftalık 
normal çalışma süresine dönmesi durumunda, 
söz konusu sigortalı için birinci fıkradaki işe 
giriş ve ilave istihdam şartına bakılmaksızın 
işyeri birinci fıkrada belirtilen destekten üçüncü 
fıkrada belirtilen süre ve sigortalı sayısı kadar 
yararlandırılır.

Bu maddeyle sağlanan kredi faiz veya kar 
payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar 
için 12 ay süreyle uygulanır. Bu madde kapsamına 
giren işyerleri ilave olarak işe aldığı en fazla beş 
sigortalı için bu destekten yararlanır.

İşyeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet 
beyannamelerinin yasal süresi içerisinde 
verilmemesi, primlerin yasal süresinde 
ödenmemesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna 
prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme 
cezası ve gecikme zammı borcu bulunması ya 
da mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve 
denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak 
bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen 
çalıştırmadığının tespit edilmesi durumlarında 
bu maddede belirtilen destekten yararlanılamaz. 
Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, 
idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme 
cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı 
Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ettiren ve 
taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca 
yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya 
yapılandırma devam ettiği sürece bu madde 
hükmünden yararlandırılır.
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Bu maddede belirtilen şartların sağlanması 
kaydıyla üçüncü fıkrada belirtilen yararlanma 
süresini aşmamak üzere, destekten yararlanılmış 
olan sigortalının destek süresini tamamlamadan 
işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, söz 
konusu sigortalıdan dolayı yeniden işe başladığı 
tarihteki durumu dikkate alınarak bu destekten 
kalan süre kadar yararlanmaya devam edilir.

Bu madde hükümleri; 5335 sayılı Kanunun 
30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına 
giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 
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 
ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında 
uygulanmaz.

1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında 
5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri 
ve daha önce tescil edildiği halde ortalama 
sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı 
çalıştırılmaması nedeniyle muhtasar ve prim 
hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri de, bu 
maddede belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla, 
maddenin yürürlük tarihinden sonra ilk defa 
sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden 
üçüncü aya ilişkin muhtasar ve prim hizmet 
beyannamesinden itibaren bu maddenin üçüncü 
fıkrasında belirtilen süre kadar bu destekten 
yararlandırılır.

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 destekten yararlanmak amacıyla muvazaalı 
işlem tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden Fon 
tarafından karşılanan tutar gecikme cezası ve 
gecikme zammıyla birlikte geri alınır. 

Bu maddede belirtilen şartların sağlanması 
kaydıyla üçüncü fıkrada belirtilen yararlanma 
süresini aşmamak üzere, destekten yararlanılmış 
olan sigortalının destek süresini tamamlamadan 
işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, söz 
konusu sigortalıdan dolayı yeniden işe başladığı 
tarihteki durumu dikkate alınarak bu destekten 
kalan süre kadar yararlanmaya devam edilir.

Bu madde hükümleri; 5335 sayılı Kanunun 
30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına 
giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 
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 
ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında 
uygulanmaz.

1/7/2021 ila 30/6/2022 tarihleri arasında 
5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri 
ve daha önce tescil edildiği halde ortalama 
sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı 
çalıştırılmaması nedeniyle muhtasar ve prim 
hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri de, bu 
maddede belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla, 
maddenin yürürlük tarihinden sonra ilk defa 
sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden 
üçüncü aya ilişkin muhtasar ve prim hizmet 
beyannamesinden itibaren bu maddenin üçüncü 
fıkrasında belirtilen süre kadar bu destekten 
yararlandırılır.

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 destekten yararlanmak amacıyla muvazaalı 
işlem tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden Fon 
tarafından karşılanan tutar gecikme cezası ve 
gecikme zammıyla birlikte geri alınır.
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Bu madde kapsamında Fon tarafından 
işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık 
gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi 
işverenden talep edilemez.

Bu madde kapsamında destekten yersiz 
yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan 
destek tutarı işverenden 5510 sayılı Kanunun 89 
uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme 
cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

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

Bu madde kapsamında Fondan kaynak 
aktarılacak kredi garanti kurumları Hazine 
ve Maliye Bakanlığınca, bu maddenin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine 
ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
belirlenir.”

MADDE 5- 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı 
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi 
Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- 4632 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- Yetkili organlarınca 
karar alınması kaydıyla, üyelerine veya 
çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte 
bulunan dernek, vakıf, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındakiler 
hariç olmak üzere sandık, tüzel kişiliği haiz 
meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri 
nezdinde 1/1/2021 tarihi itibarıyla mevcut 
bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki 
yurt içi ya da yurt dışındaki birikimler ve 
taahhütlere ilişkin tutarlar (plan esaslarına göre 
aktarım tarihine kadar mutat yapılan ödemeler 
nedeniyle oluşanlar dahil), 31/12/2023 tarihine 
kadar kısmen veya tamamen bireysel emeklilik 
sistemine aktarılabilir.

Bu madde kapsamında Fon tarafından 
işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık 
gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi 
işverenden talep edilemez.

Bu madde kapsamında destekten yersiz 
yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan 
destek tutarı işverenden 5510 sayılı Kanunun 89 
uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme 
cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

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

Bu madde kapsamında Fondan kaynak 
aktarılacak kredi garanti kurumları Hazine 
ve Maliye Bakanlığınca, bu maddenin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine 
ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
belirlenir.” 

MADDE 7- 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı 
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi 
Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- 4632 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- Yetkili organlarınca 
karar alınması kaydıyla, üyelerine veya 
çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte 
bulunan dernek, vakıf, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi 
kapsamındakiler hariç olmak üzere sandık, tüzel 
kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret 
şirketleri nezdinde 1/1/2021 tarihi itibarıyla 
mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları 
kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki 
birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlar (plan 
esaslarına göre aktarım tarihine kadar mutat 
yapılan ödemeler nedeniyle oluşanlar dahil), 
31/12/2023 tarihine kadar kısmen veya tamamen 
bireysel emeklilik sistemine aktarılabilir.
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Emeklilik taahhüt planlarındaki belirlenmiş 
fayda esaslı olmayan birikim ve taahhütlerin 
aktarımında birinci fıkrada belirtilen yetkili organ 
kararı aranmayabilir.

Birinci fıkra kapsamında bireysel emeklilik 
sistemine aktarılan tutarlar gelir vergisinden 
müstesnadır. Bu kapsamda aktarım yapan 
üyeler aktarım tarihinden itibaren üç yıl içinde 
maluliyet ve ölüm haricindeki bir nedenle 
sistemden ayrılamaz. Aktarım yapan üyelerin 
sistemde kazanacakları süreye ve üyelerden 
sosyal güvenlik sistemi ve tabi olduğu vakıf 
senedi kapsamında emeklilik hakkı kazanmış 
olanların aktarım sonrası sistemde emeklilik 
hakkı kazanacağı yaşa ilişkin esas ve usuller 
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve 
Denetleme Kurumunca belirlenir.

Bireysel emeklilik sistemine aktarılan 
tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince 
daha önce gider kaydedilmemişse, aktarıldığı 
yılın ticari kazancının tespitinde dikkate alınır.

Birinci fıkrada belirtilen aktarımın yapılması 
amacıyla gerçekleştirilen taşınmaz veya iştirak 
hissesi satışından doğacak kazancın, bu kapsamda 
aktarılan kısma isabet eden tutarı kurumlar 
vergisinden müstesnadır.

Birinci fıkra kapsamında yapılan işlemler 
her türlü harçtan, düzenlenen kâğıtlar damga 
vergisinden, lehe alınan paralar banka ve sigorta 
muameleleri vergisinden müstesnadır. Şu kadar 
ki, bu istisna aktarılacak tutarla sınırlı olarak 
uygulanır.

Bu madde kapsamında emeklilik sözleşmesi 
akdetmiş olan katılımcılardan, aktarıma ilişkin 
olarak giriş aidatı dahil herhangi bir kesinti 
yapılmaz.

Bu kapsamda aktarılan tutarlar aktarım 
sonrasında 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun bireysel emeklilik sistemine 
ilişkin hükümleri çerçevesinde vergilendirilir. 
Bu madde kapsamında yapılacak aktarıma ve 

Emeklilik taahhüt planlarındaki belirlenmiş 
fayda esaslı olmayan birikim ve taahhütlerin 
aktarımında birinci fıkrada belirtilen yetkili organ 
kararı aranmayabilir. 

Birinci fıkra kapsamında bireysel emeklilik 
sistemine aktarılan tutarlar gelir vergisinden 
müstesnadır. Bu kapsamda aktarım yapan 
üyeler aktarım tarihinden itibaren üç yıl içinde 
malûliyet ve ölüm haricindeki bir nedenle 
sistemden ayrılamaz. Aktarım yapan üyelerin 
sistemde kazanacakları süreye ve üyelerden 
sosyal güvenlik sistemi ve tabi olduğu vakıf 
senedi kapsamında emeklilik hakkı kazanmış 
olanların aktarım sonrası sistemde emeklilik 
hakkı kazanacağı yaşa ilişkin esas ve usuller 
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve 
Denetleme Kurumunca belirlenir. 

Bireysel emeklilik sistemine aktarılan 
tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince 
daha önce gider kaydedilmemişse, aktarıldığı 
yılın ticari kazancının tespitinde dikkate alınır. 

Birinci fıkrada belirtilen aktarımın yapılması 
amacıyla gerçekleştirilen taşınmaz veya iştirak 
hissesi satışından doğacak kazancın, bu kapsamda 
aktarılan kısma isabet eden tutarı kurumlar 
vergisinden müstesnadır.

Birinci fıkra kapsamında yapılan işlemler 
her türlü harçtan, düzenlenen kâğıtlar damga 
vergisinden, lehe alınan paralar banka ve sigorta 
muameleleri vergisinden müstesnadır. Şu kadar 
ki, bu istisna aktarılacak tutarla sınırlı olarak 
uygulanır.

Bu madde kapsamında emeklilik sözleşmesi 
akdetmiş olan katılımcılardan, aktarıma ilişkin 
olarak giriş aidatı dahil herhangi bir kesinti 
yapılmaz.

Bu kapsamda aktarılan tutarlar aktarım 
sonrasında 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı 
Kanunun bireysel emeklilik sistemine ilişkin 
hükümleri çerçevesinde vergilendirilir. Bu madde 
kapsamında yapılacak aktarıma ve bireysel 



‒ 105 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 262)

(Uşak Milletvekili İsmail Güneş ile 
64 Milletvekilinin Teklifi)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

emeklilik sisteminde hak kazanılacak süreye 
ilişkin usul ve esasları belirlemeye Sigortacılık 
ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu yetkilidir.”

MADDE 9- 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 28- 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 1/1/2021 
tarihi ile 31/12/2021 tarihi arasındaki dönemde 
geçici 25 inci ve 26 ncı maddeler kapsamında 
ertelenen bedeller hariç olmak üzere tahsil 
edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, 
irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri, yararlanma 
bedelleri, 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 30/11/2022 tarihine kadar ertelenir 
ve bu alacaklar ertelenen tarihe kadar herhangi 
bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilir. Bu 
döneme ilişkin tahsil edilen bedeller iade edilmez.

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

MADDE 10- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı 
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun; 

a) 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında 
yer alan “orta vadeli mali plan,” ibaresi madde 
metninden çıkarılmıştır.

bireysel emeklilik sisteminde hak kazanılacak 
süreye ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu yetkilidir.”

MADDE 7- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı 
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun;

a)  9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında 
yer alan “orta vadeli mali plan,” ibaresi madde 
metninden çıkarılmıştır.
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b)  14 üncü maddesinin birinci fıkrasında 
yer alan “ve malî plan” ibaresi madde metninden 
çıkarılmıştır.

c)  16 ncı maddesinin başlığında yer alan 
“, malî plan” ibaresi başlık metninden çıkarılmış, 
ikinci fıkrasında yer alan “de kapsayacak şekilde 
onaylanan” ibaresi “, gelecek üç yıla ilişkin toplam 
gelir ve gider tahminlerini, bütçe dengesi ve 
borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek 
teklif tavanlarını içeren” şeklinde değiştirilmiş ve 
üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendinde yer alan “program ve malî planda” 
ibaresi “programda” şeklinde değiştirilmiştir.

d)  18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) 
bendinde yer alan “Orta vadeli malî planı” ibaresi 
“Orta vadeli programı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- 5018 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir. 

“EK MADDE 8- Mevzuatta orta vadeli 
mali plana yapılan atıflar orta vadeli programa 
yapılmış sayılır.”

MADDE 9- 5018 sayılı Kanuna ekli (I) 
sayılı Cetvelin 9 uncu sırası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, Cetvele 9 uncu sıradan sonra 
gelmek üzere aşağıdaki 10 uncu sıra eklenmiş 
ve mevcut sıra numaraları buna göre teselsül 
ettirilmiştir.

“9) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı”
“10) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı”
MADDE 10- 19/10/2005 tarihli ve 5411 

sayılı Bankacılık Kanununun 99 uncu maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11- 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı 
Sigortacılık Kanununun 33/A maddesi başlığı ile 
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel Riskler Yönetim Merkezi ve 
olağanüstü durumlarda teminat 

MADDE 33/A- (1) Yurt içinden veya 
uluslararası piyasalardan sigorta veya reasürans 
teminatı bulunamayan ya da teminat sağlanmasında 

b) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında 
yer alan “ve malî plan” ibaresi madde metninden 
çıkarılmıştır.

c) 16 ncı maddesinin başlığında yer alan 
“, malî plan” ibaresi başlık metninden çıkarılmış, 
ikinci fıkrasında yer alan “de kapsayacak şekilde 
onaylanan” ibaresi “, gelecek üç yıla ilişkin toplam 
gelir ve gider tahminlerini, bütçe dengesi ve 
borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek 
teklif tavanlarını içeren” şeklinde değiştirilmiş ve 
üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendinde yer alan “program ve malî planda” 
ibaresi “programda” şeklinde değiştirilmiştir. 

d) 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) 
bendinde yer alan “Orta vadeli malî planı” ibaresi 
“Orta vadeli programı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11-  5018 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 8- Mevzuatta orta vadeli 
mali plana yapılan atıflar orta vadeli programa 
yapılmış sayılır.”

MADDE 12- 5018 sayılı Kanuna ekli (I) 
sayılı Cetvelin 9 uncu sırası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, Cetvele 9 uncu sıradan sonra 
gelmek üzere aşağıdaki 10 uncu sıra eklenmiş 
ve mevcut sıra numaraları buna göre teselsül 
ettirilmiştir. 

“9) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı”
“10) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı”
 MADDE 13- 19/10/2005 tarihli ve 5411 

sayılı Bankacılık Kanununun 99 uncu maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14- 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı 
Sigortacılık Kanununun 33/A maddesi başlığı ile 
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel Riskler Yönetim Merkezi ve 
olağanüstü durumlarda teminat 

MADDE 33/A- (1) Yurt içinden veya 
uluslararası piyasalardan sigorta veya reasürans 
teminatı bulunamayan ya da teminat sağlanmasında 
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güçlük bulunan riskler, nükleer riskler gibi özellik 
arz eden riskler ile sigorta edilmesinde kamu 
yararı bulunan riskler için teminat sağlama, 
sigorta veya reasürans havuzları kurma veya 
kurulmasını koordine etme, sigorta ve reasürans 
şirketleri arasında işbirliği yapılmasını sağlama, 
oluşturulacak havuz, organizasyon veya işbirliği 
mekanizmalarının yürütülebilmesi amacıyla 
tüzel kişiliği haiz Özel Riskler Yönetim Merkezi 
kurulmuştur.

(2)  Hangi risklerin Özel Riskler Yönetim 
Merkezi kapsamında yönetileceği Sigortacılık 
ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme 
Kurumunun önerisi üzerine Hazine ve Maliye 
Bakanlığı tarafından; kapsama alınan risklere 
ilişkin olarak Devlet tarafından prim veya 
reasürans desteği verilip verilmeyeceği, verilecek 
ise kapsamı, reasürans Devlet desteğinin bir bedel 
karşılığında temin edilip edilmeyeceği hususları 
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve 
Denetleme Kurumunun teklifi ve Hazine ve 
Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine 
Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenir.

(3)  Özel Riskler Yönetim Merkezinin 
işletilmesine ilişkin iş ve işlemler bir kamu 
sigorta veya reasürans şirketi tarafından yürütülür. 
Özel Riskler Yönetim Merkezi, bir sözleşme ile 
işleticisi şirketle çalışma usul ve esaslarını belirler.

(4)  Özel Riskler Yönetim Merkezinin merkezi 
İstanbul’dadır. Özel Riskler Yönetim Merkezi, bu 
Kanun kapsamındaki faaliyetleri bakımından 5018 
sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tâbi değildir.

(5)  Özel Riskler Yönetim Merkezi, 
Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim 
Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığından en az 
daire başkanı düzeyinde bir üye, Sigortacılık 
ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme 
Kurumundan en az daire başkanı düzeyinde bir 
üye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 
önerilecek bir üye, Sigortacılık ve Özel Emeklilik 

güçlük bulunan riskler, nükleer riskler gibi özellik 
arz eden riskler ile sigorta edilmesinde kamu 
yararı bulunan riskler için teminat sağlama,  
sigorta veya reasürans havuzları kurma veya 
kurulmasını koordine etme, sigorta ve reasürans 
şirketleri arasında işbirliği yapılmasını sağlama, 
oluşturulacak havuz, organizasyon veya işbirliği 
mekanizmalarının yürütülebilmesi amacıyla 
tüzel kişiliği haiz Özel Riskler Yönetim Merkezi 
kurulmuştur.

(2) Hangi risklerin Özel Riskler Yönetim 
Merkezi kapsamında yönetileceği Sigortacılık 
ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme 
Kurumunun önerisi üzerine Hazine ve Maliye 
Bakanlığı tarafından; kapsama alınan risklere 
ilişkin olarak Devlet tarafından prim veya 
reasürans desteği verilip verilmeyeceği, verilecek 
ise kapsamı, reasürans Devlet desteğinin bir bedel 
karşılığında temin edilip edilmeyeceği hususları 
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve 
Denetleme Kurumunun teklifi ve Hazine ve 
Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine 
Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenir.

(3) Özel Riskler Yönetim Merkezinin 
işletilmesine ilişkin iş ve işlemler bir kamu 
sigorta veya reasürans şirketi tarafından yürütülür. 
Özel Riskler Yönetim Merkezi, bir sözleşme ile 
işleticisi şirketle çalışma usul ve esaslarını belirler.

(4) Özel Riskler Yönetim Merkezinin merkezi 
İstanbul’dadır. Özel Riskler Yönetim Merkezi, 
bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri bakımından 
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4/1/2002 tarihli 
ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tâbi değildir.

(5) Özel Riskler Yönetim Merkezi, 
Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim 
Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığından en az 
daire başkanı düzeyinde bir üye, Sigortacılık 
ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme 
Kurumundan en az daire başkanı düzeyinde bir 
üye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 
önerilecek bir üye, Sigortacılık ve Özel Emeklilik 
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Düzenleme ve Denetleme Kurumunca belirlenen 
şartlara uygun olarak Birlik tarafından önerilecek 
üç aday arasından belirlenecek bir üye ile işletici 
şirketin temsilcisi bir üyeden oluşur. Hazine ve 
Maliye Bakanlığı temsilcisi Yönetim Kurulunun 
başkanıdır. Kurul üyelerine, bir ay içerisinde 
dörtten fazla olmamak üzere, her toplantı 
günü için (3000) gösterge rakamının Devlet 
memurlarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı 
sonucu bulunacak miktarda toplantı ücreti ödenir.

(6)  Özel Riskler Yönetim Merkezinin gelirleri; 
Özel Riskler Yönetim Merkezi kapsamındaki 
sigortalardan elde edilen primler, bunların 
getirilerinden ve sigorta ve reasürans işlemleri 
çerçevesinde elde edilebilecek diğer gelirler ile 
sair gelirlerden oluşur. Özel Riskler Yönetim 
Merkezinin giderleri; Özel Riskler Yönetim 
Merkezi kapsamındaki sigortalar için ödenecek 
tazminatlardan, reasürans ve benzeri piyasalardan 
sağlanacak korumaya ilişkin ödemelerden, tanıtım 
ve bilgilendirme için yapılan harcamalardan, 
hasar tespit işlemlerine ilişkin harcamalardan, 
işletici şirkete yapılacak ödemelerden ve Özel 
Riskler Yönetim Merkezi amaçları doğrultusunda 
yapılacak diğer ödemelerden oluşur.

(7)  Özel Riskler Yönetim Merkezi, gelir 
ve kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet, 
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 kapsamaz. Özel Riskler 
Yönetim Merkezi, kendisine yapılacak bağış ve 
yardımlar ile her türlü ivazsız intikaller yönünden 
veraset ve intikal vergisinden; taraf olduğu 
işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar yönünden 
damga vergisinden muaftır.

(8)  Kamu yararı açısından gerek görülmesi 
hâlinde sigortacılık ilkeleri gözetilerek 
Cumhurbaşkanı kararı ile Özel Riskler Yönetim 
Merkezi Doğal Afet Sigortaları Kurumuna ve 
Tarım Sigortaları Havuzuna reasürans teminatı 
verebilir veya bu kurumlardan reasürans desteği 
alabilir.

Düzenleme ve Denetleme Kurumunca belirlenen 
şartlara uygun olarak Birlik tarafından önerilecek 
üç aday arasından belirlenecek bir üye ile işletici 
şirketin temsilcisi bir üyeden oluşur. Hazine ve 
Maliye Bakanlığı temsilcisi Yönetim Kurulunun 
başkanıdır. Kurul üyelerine, bir ay içerisinde 
dörtten fazla olmamak üzere, her toplantı 
günü için (3000) gösterge rakamının Devlet 
memurlarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı 
sonucu bulunacak miktarda toplantı ücreti ödenir.

(6) Özel Riskler Yönetim Merkezinin gelirleri; 
Özel Riskler Yönetim Merkezi kapsamındaki 
sigortalardan elde edilen primler, bunların 
getirilerinden ve sigorta ve reasürans işlemleri 
çerçevesinde elde edilebilecek diğer gelirler ile 
sair gelirlerden oluşur. Özel Riskler Yönetim 
Merkezinin giderleri; Özel Riskler Yönetim 
Merkezi kapsamındaki sigortalar için ödenecek 
tazminatlardan, reasürans ve benzeri piyasalardan 
sağlanacak korumaya ilişkin ödemelerden, tanıtım 
ve bilgilendirme için yapılan harcamalardan, 
hasar tespit işlemlerine ilişkin harcamalardan, 
işletici şirkete yapılacak ödemelerden ve Özel 
Riskler Yönetim Merkezi amaçları doğrultusunda 
yapılacak diğer ödemelerden oluşur.  

(7)  Özel Riskler Yönetim Merkezi, gelir 
ve kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet, 
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 kapsamaz. Özel Riskler 
Yönetim Merkezi, kendisine yapılacak bağış ve 
yardımlar ile her türlü ivazsız intikaller yönünden 
veraset ve intikal vergisinden; taraf olduğu 
işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar yönünden 
damga vergisinden muaftır.

(8) Kamu yararı açısından gerek görülmesi 
hâlinde sigortacılık ilkeleri gözetilerek 
Cumhurbaşkanı kararı ile Özel Riskler Yönetim 
Merkezi Doğal Afet Sigortaları Kurumuna ve 
Tarım Sigortaları Havuzuna reasürans teminatı 
verebilir veya bu kurumlardan reasürans desteği 
alabilir. 
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(9) Özel Riskler Yönetim Merkezinin 
teşkilatı, çalışma usul ve esasları, varlıklarının 
yatırıma yönlendirilmesi, yetki ve sorumlulukları 
ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer 
usul ve esaslar Sigortacılık ve Özel Emeklilik 
Düzenleme ve Denetleme Kurumunca çıkarılacak 
yönetmelikle belirlenir.

(10) Terör, savaş hâli, doğal afetler ve 
benzeri olağanüstü durumlarda, yurt içinden veya 
uluslararası piyasalardan sigorta veya reasürans 
teminatı sağlanamaması ya da sağlanmasında 
güçlük bulunması ve Cumhurbaşkanlığının 
gerekli görmesi hâlinde, sivil hava ve deniz 
ulaşım araçları için, Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca sigorta veya reasürans teminatı 
sağlanmasına karar vermeye Hazine ve Maliye 
Bakanı yetkilidir. Verilecek teminatın kapsamı, 
süresi, türü, limitleri, karşılığında bir bedel alınıp 
alınmayacağı, bedel alınacak ise bedelin tutarı, 
alınacak bedelin nemalandırılması ve yönetimine 
ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanı 
tarafından belirlenir.”

MADDE 15- 5684 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 13- (1) Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanunun 
33/A maddesi uyarınca oluşturulmuş ve faaliyet 
göstermekte olan havuz, organizasyon veya 
işbirliği mekanizmaları, işletici şirket ile Yönetim 
Kurulu arasında akdedilen sözleşmeyle Özel 
Riskler Yönetim Merkezi bünyesine geçer.

(2) Özel Riskler Yönetim Merkezi bünyesine 
geçen havuz, organizasyon ve işbirlikleri için bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan 
görevlendirmeler ve bu kapsamda yapılan 
sözleşmeler, birinci fıkra kapsamında yapılan 
işlemler dışında başkaca bir işlem yapılmasına 
gerek olmaksızın sona erer.”

MADDE 16- 25/3/2020 tarihli ve 7226 
sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunun geçici 3 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(9)  Özel Riskler Yönetim Merkezinin 
teşkilatı, çalışma usul ve esasları, varlıklarının 
yatırıma yönlendirilmesi, yetki ve sorumlulukları 
ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer 
usul ve esaslar Sigortacılık ve Özel Emeklilik 
Düzenleme ve Denetleme Kurumunca çıkarılacak 
yönetmelikle belirlenir.

(10)  Terör, savaş hâli, doğal afetler ve 
benzeri olağanüstü durumlarda, yurt içinden veya 
uluslararası piyasalardan sigorta veya reasürans 
teminatı sağlanamaması ya da sağlanmasında 
güçlük bulunması ve Cumhurbaşkanlığının 
gerekli görmesi halinde, sivil hava ve deniz 
ulaşım araçları için, Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca sigorta veya reasürans teminatı 
sağlanmasına karar vermeye Hazine ve Maliye 
Bakanı yetkilidir. Verilecek teminatın kapsamı, 
süresi, türü, limitleri, karşılığında bir bedel alınıp 
alınmayacağı, bedel alınacak ise bedelin tutarı, 
alınacak bedelin nemalandırılması ve yönetimine 
ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanı 
tarafından belirlenir.”

MADDE 12- 5684 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 13- (1) Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanunun 
33/A maddesi uyarınca oluşturulmuş ve faaliyet 
göstermekte olan havuz, organizasyon veya 
işbirliği mekanizmaları, işletici şirket ile Yönetim 
Kurulu arasında akdedilen sözleşmeyle Özel 
Riskler Yönetim Merkezi bünyesine geçer.

(2) Özel Riskler Yönetim Merkezi bünyesine 
geçen havuz, organizasyon ve işbirlikleri için bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan 
görevlendirmeler ve bu kapsamda yapılan 
sözleşmeler, birinci fıkra kapsamında yapılan 
işlemler dışında başkaca bir işlem yapılmasına 
gerek olmaksızın sona erer.”

MADDE 13- 25/3/2020 tarihli ve 7226 
sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunun geçici 3 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.



‒ 110 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 262)

(Uşak Milletvekili İsmail Güneş ile 
64 Milletvekilinin Teklifi)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

“a) İbraz süresinin son günü 30/4/2021 ilâ 
31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına 
isabet eden veya ibraz süresi bu tarihler arasında 
başlayan çeklerin ibraz süresi 31/5/2021 (bu tarih 
dahil) tarihine kadar durur. Bu çeklerin belirtilen 
tarihler arasında ibraz edilmesi ve çek karşılığının 
tamamen bulunması halinde ödeme yapılır, çek 
karşılığının bulunmaması veya kısmen bulunması 
halinde ise karşılıksızdır işlemi yapılmaz. 
Belirtilen tarihler arasında ibraz edilmeyen 
veya ibraz edildiği halde karşılıksızdır işlemi 
yapılmayan çekler 1/6/2021 tarihinden itibaren, 
kalan ibraz süreleri içinde ibraz edilebilir.”

“(2) Bu fıkrayı ihdas eden Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce birinci fıkranın 
(a) bendi kapsamındaki çekler bakımından 
yapılan ibraz, ödeme ve diğer işlemler sebebiyle 
ilgililerin hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu 
doğmaz.”

MADDE 14- 3/6/2011 tarihli ve 642 
sayılı Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz 
Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 
inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Başkanlıkların görev sürelerini üç defa ile 
sınırlı olmak üzere beşer yıllığına uzatmaya 
Cumhurbaşkanı yetkilidir.”

MADDE 15- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.

“a) İbraz süresinin son günü 30/4/2021 ilâ 
31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına 
isabet eden veya ibraz süresi bu tarihler arasında 
başlayan çeklerin ibraz süresi 31/5/2021 (bu tarih 
dahil) tarihine kadar durur. Bu çeklerin belirtilen 
tarihler arasında ibraz edilmesi ve çek karşılığının 
tamamen bulunması halinde ödeme yapılır, çek 
karşılığının bulunmaması veya kısmen bulunması 
halinde ise karşılıksızdır işlemi yapılmaz. 
Belirtilen tarihler arasında ibraz edilmeyen 
veya ibraz edildiği halde karşılıksızdır işlemi 
yapılmayan çekler 1/6/2021 tarihinden itibaren, 
kalan ibraz süreleri içinde ibraz edilebilir.”

“(2) Bu fıkrayı ihdas eden Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce birinci fıkranın 
(a) bendi kapsamındaki çekler bakımından 
yapılan ibraz, ödeme ve diğer işlemler sebebiyle 
ilgililerin hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu 
doğmaz.”

MADDE 17- 3/6/2011 tarihli ve 642 
sayılı Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz 
Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 
inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Başkanlıkların görev sürelerini üç defa ile 
sınırlı olmak üzere beşer yıllığına uzatmaya 
Cumhurbaşkanı yetkilidir.”

MADDE 18- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 19- Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.
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