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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
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HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/3592)

ESAS Adalet Komisyonu  
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu
Plan ve Bütçe Komisyonu

GENEL GEREKÇE
15 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7101 sayılı Kanunla, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 

konkordatoya ilişkin hükümleri revize edilmiştir. Teklifle, üç yıllık uygulamanın takibi sonucunda tespit 
edilen bazı sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. Bu kapsamda kesin mühletin 
borçlu, rehinli alacaklılar ve sözleşmeler bakımından sonuçları, konkordatonun tasdik edilmemesi ve 
borçlunun iflasına ilişkin hükümlerde değişiklikler yapılmaktadır. Düzenlemelerle, alacaklı ve borçlu 
arasındaki menfaat dengesinin azami derecede korunması ilkesi esas alınarak konkordato kurumunun 
daha işlevsel hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Öte yandan Teklifle, iflas tasfiyesinin daha etkin bir 
şekilde yürütülebilmesine yönelik bazı düzenlemeler de yapılmaktadır. Buna göre iflas tasfiye sürecinde 
görev alan ve iflas organlarından biri olan iflas idare memurlarının nitelikleri artırılmakta ve bunlara 
yönelik atama, eğitim ve denetim sistemi getirilmektedir. Ayrıca değişiklikle, iflas aşaması bakımından 
ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün hâlinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde 
edileceği anlaşılan mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmelerin bir bütün olarak satılacağı açıkça 
düzenlenmektedir. Böylece işletmenin devamlılığı ve ekonomiye olan katkısının gözetileceği bu tür 
satışlarda, hem modern tasfiye hukuku prensiplerine uygunluk hem de belirtilen sosyal ve ekonomik 
amaç gerçekleştirilmiş olacaktır.

Dijital dönüşüm ve iş yapma kolaylığı endeksi metodolojisi çerçevesinde yatırım ortamının ve 
hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu, 
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 2560 sayılı İstanbul Su ve 
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda bazı düzenlemeler 
de öngörülmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1- Maddeyle, iflas idaresi ve iflas dairesinin vazifelerinin düzenlendiği 2004 sayılı Kanunun 

223 üncü maddesine yeni bir fıkra eklenmektedir. Maddeye eklenen fıkrayla iflas idare memurlarının 
seçimi, nitelikleri, eğitimi ve denetimi ile ilgili düzenleme yapılmaktadır. İflas idare memuru olarak 
seçilebilmek için yönetmelikte belirlenen eğitimin alınması ve bilirkişilik bölge kurulları tarafından 
oluşturulan iflas idare memurları listesine kayıtlı olunması zorunlu hale getirilmektedir. Ayrıca listede 
görevlendirilecek memurun bulunmaması halinde liste dışından da görevlendirme yapılabilecek ve bu 
durum bölge kuruluna bildirilecektir. Teklifle, iflas idare memurlarından birinin yeminli mali müşavir 
veya serbest muhasebeci mali müşavir, birinin ise hukukçu olması zorunluluğu getirilmektedir. Diğer 
iflas idare memurunun ise sektörü bilen kişiler arasından seçilebilmesi konusunda alacaklılara tercih 
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hakkı tanınmaktadır. İflas idare memuru eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada görev alamayacaktır. 
Böylece iflas idare memurlarının aşırı iş yükü altında kalarak kendilerine tevdi edilen görevle 
ilgilenememelerinin ve tasfiye sürecinin uzamasının önüne geçilecektir. Düzenlemeyle, iflas tasfiye 
sürecini yürütmekle görevli ve yetkili olan iflas idare memurlarının niteliklerinin artırılması ve böylece 
tasfiye sürecinin daha etkin ve hızlı bir şekilde tamamlanması amaçlanmaktadır.

Madde 2- Maddeyle, iflasta mal ve hakların paraya çevrilmesi usulünün düzenlendiği 2004 
sayılı Kanunun 241 inci maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılmaktadır. Değişiklikle, mevcut 
hükümde yer alıp ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün hâlinde satıldığı takdirde daha 
yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve hakların bir bütün halinde paraya çevrilmesine ilişkin 
olan imkanın yanı sıra bu mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmelerin de bir bütün olarak 
paraya çevrilmesinin mümkün olduğu açıkça belirtilmektedir. Bir bütün olarak yapılacak bu satışlarda 
işletmenin devamlılığı ve ekonomiye olan katkısı gözetilecektir.

28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı Kanunla 2004 sayılı Kanunun 210 uncu maddesinin birinci 
fıkrasında yapılan değişiklikle, masa hakkında faydalı olacağı anlaşılan müflise ait mağazaların, eşya 
depolarının, fabrikaların, imalathanelerin ve üretime yönelik yerler ile perakende satış dükkânlarının 
ve buna benzer yerlerin kapatılması yerine açık tutularak işletmenin devam ettirilmesi esası 
benimsenmiştir. Buna göre iflasın açılmasıyla iflas organları tarafından tasarruf yetkisi üstlenilerek 
idare edilen bu işletmeler, ilke olarak kapatılmayacak, iflas tasfiyesi kapsamında işletilecek ve faal 
vaziyette bir bütün olarak malvarlığıyla birlikte satılacaktır. Teklifle, bu esasın daha etkin bir şekilde 
uygulanabilmesi zımnında fıkraya eklenen “bu mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmeler” 
ibaresiyle bu husus açıkça hükme bağlanmaktadır. Böylece yapılan bu satışla sadece müflise ait 
işletmelerin mülkiyetinde değişiklik olacak ve bu sayede işletmenin sürekliliği sağlanarak ekonomiye 
olan katkısı devam ettirilecektir. Zira, o işletmede sağlanan istihdamın ve ekonomik hayata verdiği 
katma değerin korunabilmesi, ancak o işletmenin devamlılığının sağlanması ile mümkün olabilecektir. 
Yapılacak cebri satışlarda da bu ilkenin benimsenmesiyle hem modern tasfiye hukuku prensiplerine 
uygunluk hem de belirtilen sosyal ve ekonomik amaç gerçekleştirilmiş olacaktır.

Bu fıkraya göre yapılacak olan satışlar kapsamında taşınır ve taşınmaz mallar ile hakların 
da birlikte bulunacağı dikkate alındığında, tartışmaya mahal vermemek için taşınmazların paraya 
çevrilmesine ilişkin kuralların yeknesak olarak uygulanması kuralı benimsenmiştir. Ayrıca tatbikat 
kolaylığını sağlayabilmek amacıyla bu tip satışlarda ikincil düzenlemelerin de yapılabileceği dikkate 
alındığında, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenmesine ilişkin yetki hükmüne fıkrada yer verilmektedir.

Madde 3- Maddeyle, kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçlarının düzenlendiği 
2004 sayılı Kanunun 295 inci maddesine fıkra eklenmektedir. Maddenin mevcut hükmüne göre, 
mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip 
başlatılabilecek veya başlamış olan takiplere devam edilebilecektir. Ancak bu takip nedeniyle muhafaza 
tedbirleri alınamayacak ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemeyecektir. Söz konusu bu kuralın yanı 
sıra Teklifle, rehinli malın konkordato projesine göre işletme tarafından kullanılması öngörülmüyor 
veya kıymeti düşecek ya da muhafazası masraflı olacak ise 2004 sayılı Kanunun 297 nci maddesinin 
ikinci fıkrasındaki usule göre satışına izin verilebilmesi ve bu satış gelirinden rehinli alacaklıya rehin 
miktarı kadar ödeme yapılması öngörülmektedir. Böylece, geçici veya kesin konkordato mühleti 
içinde, fıkrada belirtilen koşulların bulunması durumunda ve yine Kanundaki usule göre rehinli malın 
satılabilmesi imkanı açıkça düzenlenmektedir.
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Madde 4- Maddeyle, kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçlarının düzenlendiği 2004 
sayılı Kanunun 296 ncı maddesinde değişiklikler yapılmaktadır.

Birinci fıkrada yapılan değişiklikle, modern iflas ve yeniden yapılandırma yaklaşımlarına uygun 
olarak sözleşmenin karşı tarafının konkordato projesinden etkilenip etkilenmediğine bakılmaksızın, 
borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden sözleşmelerin devamının 
esas olduğu ve bu fıkra kapsamında geçici ve kesin mühlet süresince devam eden sözleşmeler nedeniyle 
borçlanılan edimlerin karşılıklı olarak ifa edileceği düzenlenmektedir. Böylece konkordatonun 
başarıya ulaşabilmesi için fıkradaki nitelikleri haiz sözleşmelerin devam edeceği ilke olarak ortaya 
konulmaktadır.

İkinci fıkranın birinci cümlesinde yapılan değişiklikle, mahkemenin izniyle feshedilebilecek 
sözleşmelerin borçlunun tarafı olduğu ve konkordatonun amacına ulaşmasını engelleyen “aşırı külfetli” 
sözleşmeler olduğu açık şekilde hükme bağlanmaktadır. Ayrıca mahkemenin bu konuda vereceği 
kararın mahiyeti itibariyle izin kararı olduğu hükümde açıklığa kavuşturulmaktadır.

Madde 5- Maddeyle, konkordatoda kesin mühletin borçlu bakımından sonuçlarının düzenlendiği 
2004 sayılı Kanunun 297 nci maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yapılmaktadır. Düzenlemeyle, 
borçlunun izinle yapacağı işlemlere “işletmenin faaliyetinin devamı için önem arz eden taşınırların” 
devri de hükme eklenmektedir. Ayrıca fıkrada belirtilen işlemlerin yapılmasına mahkemece izin 
verilmeden önce komiserin görüşü ile alacaklılar kurulunun muvafakatinin alınmasının zorunlu olduğu 
hükme bağlanmaktadır. Böylece borçlunun mümkün olduğu kadar verimli çalışması ve borçlarını 
ödeyebilme potansiyelini muhafaza etmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

Madde 6- Maddeyle, konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflâsının düzenlendiği 2004 
sayılı Kanunun 308 inci maddesine fıkra eklenmektedir. Buna göre, konkordato süreci iflasla sonuçlandığı 
takdirde, iflas kararını veren mahkeme tasfiyenin basit veya adi tasfiye usulüne göre yapılmasına ve 
gerektiğinde adi tasfiyenin komiserler tarafından yerine getirilmesine karar verecek ve bu durumda iflas 
idaresine ait görev ve yetkiler komiserler tarafından kullanılabilecektir. Bilindiği üzere 28/2/2018 tarihli 
ve 7101 sayılı Kanunla 2004 sayılı Kanunun konkordato hükümlerinde yapılan değişiklikle, tasdike 
ilişkin kararın verilmesine kadar geçici ve kesin mühlet müesseseleri kabul edilmiştir. Bu aşamalarda 
Kanunda verilen görevleri ifa edecek konkordato komiseri (komiserleri) atanmaktadır. Kanunun 297 
nci maddesinin birinci fıkrasına göre de mahkeme, borçlunun komiserin nezareti altında işlerine devam 
edebileceğine, bazı işlemlerinin ancak komiserin izni ile yapılması durumunda geçerli olabileceğine 
veya komiserin işletmenin faaliyetini tek başına devam ettirmesine karar verebilecektir. Dolayısıyla 
konkordato sürecinde, borçlunun komiserin denetimi altında olması nedeniyle alacaklıları ile aktif ve 
pasif tüm malvarlığı komiser tarafından bilinmektedir. İşte bu belirliliğin ve denetimin sağladığı bir 
imkân olarak konkordato talebinin ret ve iflas ile sonuçlanması halinde, söz konusu iflas tasfiyesinin 
taraf menfaatleri de gözetilmek suretiyle etkili bir şekilde yürütülerek sonuçlandırılabilmesi için bir 
yenilik olarak tasfiye usulüne mahkemece karar verilecektir. Bu kapsamda mahkemece adi tasfiyeye 
karar verilmesi halinde, borçlunun hukuki ve ekonomik durumunu en iyi bilen kişi olan komiserin 
(komiserlerin) iflas idaresine ait görev ve yetkileri kullanabilmesi, yani iflas idaresi oluşturulmadan 
komiserin bu tasfiyeyi sağlıklı bir şekilde sonuçlandırması imkânı getirilmektedir. Ancak mahkeme, 
tasfiyenin komiserler tarafından yapılması durumunda daha etkili, süratli ve tarafların menfaatine 
uygun olacağına kanaat getirdiği takdirde böyle bir kararı verebilecektir.
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Madde 7- Maddeyle, konkordatonun hükümlerinin düzenlendiği 2004 sayılı Kanunun 308/c 
maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde değişiklik yapılmaktadır. Yapılan değişikliğe 
göre, konkordatoda geçici mühlet kararından sonra komiserin izniyle akdedilmiş olan borçlar, 
adi konkordatoda konkordato şartlarına tabi olmayacak ve temerrüdün oluşması durumunda icra 
takibine konu edilebilecektir. Bu alacaklar, 2004 sayılı Kanunun 206 ncı maddesi kapsamında 
rehinli alacaklardan hemen sonra ve diğer bütün alacaklardan önce ödenecektir. Ayrıca, konkordato 
talebinin iflasla sonuçlanması halinde iflas tasfiyesinde iflas alacaklılarından önce ödenmesi gereken 
masa borçlan arasında yer alacak ve böylece muhtemel bir iflas durumunda alacağını tahsil edebilme 
bakımından önemli bir garantiye kavuşturulmuş olacaktır.

Madde 8- Teklifle, 2004 sayılı Kanunun iflas idaresi ve iflas dairesinin vazifelerini düzenleyen 
223 üncü maddesine eklenen yeni fıkrayla iflas idare memurlarına ilişkin hükümlerde düzenlemeye 
gidildiğinden maddeyle geçiş hükümleri getirilmektedir. Buna göre, 223 üncü maddenin altıncı fıkrası 
uyarınca iflas idare memurları listesi oluşturuluncaya kadar listeden görevlendirme usulü dikkate 
alınmaksızın memur görevlendirileceği ve bir kişinin eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada memur 
olarak görev alma yasağının takibi amacıyla, görevlendirilen memurların, icra mahkemesinin bağlı 
bulunduğu bölge adliye mahkemesi bilirkişilik bölge kuruluna bildirileceği hüküm altına alınmaktadır.

Madde 9- Madde ile, 492 sayılı Kanunun 132 nci maddesinde yapılan düzenlemeye uyum 
sağlamak amacıyla yapı kullanma izin belgesi verilmesinden önce ödenmesi gereken cins tashihi 
harcının ilgili belediyeye ödenmesi öngörülmektedir.

Madde 10- Madde ile, yapı kullanma izin belgesi verilmesi sırasında yapı kullanma izni harcı 
ile cins tashihi harcının belediyelerce tek seferde alınması öngörülmüştür. Bu sayede, yapı kullanma 
izin belgesi talebinde ortaya çıkan yapı kullanma izni harcı ile cins tashihi harcının tek seferde ve tek 
noktada alınarak ödemelerde kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır.

Madde 11- Madde ile, dijital dönüşüm ve iş yapma kolaylığı endeksi metodolojisi çerçevesinde 
yatırım ortamının ve hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla yapı ruhsatına tabi tüm yapıların yapı kullanma 
izin belgesi düzenlendiğinde, yapı kullanma izin belgesi ve yapı aplikasyon projesine uygun şekilde 
resen cins değişikliği işlemlerinde, bürokrasinin azaltılması amacı da gözetilerek düzenleme yapılması, 
10 uncu madde beşinci fıkrasındaki “ve” ibaresinin “veya” olarak değiştirilmesiyle seçimlik belge olarak 
uygulanması, aynı maddenin altıncı fıkrasında cins değişikliği işlemleri yeniden düzenlendiğinden 
beşinci fıkradaki cins değişikliği ibaresinin fıkra metninden çıkarılması, 10 uncu maddenin altıncı 
fıkrasındaki düzenlemede ifade edilen “yapı aplikasyon projesi” Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 
“Yapı projeleri” başlığı altında 57 nci maddesinde tanımlanan belgelerden olup aynen alınmış yeni 
bir belge üretimi veya tanımı yapılmamış, cins değişikliğine konu kat irtifakı tesisli taşınmazlarda, kat 
irtifakının tesciline ait resmi senede ve 12 nci maddede yazılı belgelere dayalı olarak zorunlu deprem 
sigortası dahil başkaca bir belge aranmaksızın resen kat mülkiyetine çevrilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 12- 634 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında aynı konuda düzenleme 
yapıldığından bu fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 13- Geçici 1 inci maddenin yeniden düzenlenmesi ile; bu düzenlemenin yürürlüğe 
girmesinden önce yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiş tüm yapılarda, Mekânsal Adres Kayıt 
Sistemine yüklenemeyen yapı kullanma izin belgesi ile yapı aplikasyon projesinin yetkili idare 
tarafından elektronik ortamda gönderilmesi durumunda Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası 
hükümleri uyarınca işlem yapılması ve zorunlu deprem sigortası dahil hiçbir belge aranmaması 
suretiyle, tüm işlemlerde uygulama birliği ile vatandaşlara kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır.
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Madde 14- Madde ile, iş yapma kolaylığı reformları kapsamında, belediyelerin sisteminde yer 
alan emlak vergi değerlerinin tapu müdürlüklerine elektronik ortamda açılması; tapu müdürlüklerinin 
de taşınmaz alım ve satımlarını elektronik ortamda belediyelere bildirmelerine imkân sağlanmaktadır. 
Bu düzenlemeyle, belediyelerce istenen “emlak vergisi borcu yoktur” şeklindeki fiili uygulamanın 
mükelleflere getirmiş olduğu zorluk ortadan kaldırılarak iş yapma kolaylığı bakımından gerekli 
iyileştirmenin sağlanması amaçlanmaktadır.

Madde 15- Madde ile; altyapısı mevcut olmayan belediyelerin gerekli elektronik altyapıyı 
hazırlayabilmeleri amacıyla geçiş süreci öngörülmektedir.

Madde 16- Madde ile, iş yapma kolaylığı reformları kapsamında birleştirilen bazı inşaat izinleri 
prosedürlerine bağlı olan harçların, bedel ve ücretlerin de yapı ruhsatı başvurusu ile tek seferde 
ödenebilmesi öngörülmektedir. Bu sayede, idari başvuru olarak birleştirilen süreçlerin arka planında 
var olan ödeme işlemlerinin tek seferde yapılabilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 17- Madde ile, iş yapma kolaylığı reformları kapsamında birleştirilen bazı inşaat izinleri 
prosedürlerine bağlı olan harçların, bedel ve ücretlerin de yapı ruhsatı başvurusu ile tek seferde 
ödenebilmesi öngörülmektedir. Bu sayede, idari başvuru olarak birleştirilen süreçlerin arka planında 
var olan ödeme işlemlerinin de tek seferde yapılabilmesi amaçlanmış olup, 2464 sayılı Kanunda yapılan 
düzenlemeyle uyumlu olarak 2560 sayılı Kanunda da buna ilişkin düzenlemeye yer verilmektedir.

Madde 18- Yürürlük maddesidir.

Madde 19- Yürütme maddesidir.
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Adalet Komisyonu Raporu

 Türkiye Büyük Millet Meclisi

 Adalet Komisyonu 31/5/2021

 Esas No: 2/3592

 Karar No: 13

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

“Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve 49 Milletvekili’nin; İcra ve İflas Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3592)” 29/4/2021 tarihinde esas komisyon 
olarak Komisyonumuza, tali komisyon olarak da Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve 
Bütçe komisyonlarına havale edilmiştir. Teklif, Adalet Komisyonu Başkanı Bartın Milletvekili Yılmaz 
Tunç başkanlığında, Komisyonumuzun 25/5/2021 ve 26/5/2021 tarihli toplantılarında Teklif sahipleri 
ile Adalet Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yargıtay, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Sigorta, 
Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği temsilcileri ile Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Rauf Karasu ve İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Serdar Kale’nin 
katılımlarıyla görüşülmüştür.

Görüşmelerin tamamı tutanağa bağlanmıştır. İçtüzüğün 45’inci maddesi uyarınca Genel Kurul 
çalışmalarında Komisyonumuzu temsil etmek üzere Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Çorum 
Milletvekili Oğuzhan Kaya ile İstanbul Milletvekili Abdullah Güler özel sözcü seçilmişlerdir. 

Müzakereler esnasında Teklifin lehinde genel olarak aşağıdaki görüşler ifade edilmiştir:
2003 yılından kaldırıldığı 2018 yılına kadar iflas erteleme müessesesi, kötü bir şekilde uygulanmıştır. 

İflas ertelemede alacaklılar sürece müdahale edememekte ve uzun süren iflas erteleme süreci, kötü 
niyetli kullanımlara açık bir hâldeydi. Sonrasında konkordato hükümlerinin düzenlenmesine yönelik 
olarak, bilim kurulu ve bürokratlardan oluşan bir heyet tarafından Kıta Avrupası, Amerikan Hukuku 
gibi dünyada şirketlerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin hangi mekanizmaların var olduğu detaylı bir 
şekilde incelenmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde iflas erteleme kurumu nedeniyle tercih edilmeyen 
konkordato kurumunun revize edilmesine yönelik düzenleme 2018 yılında kanunlaşmıştır. Geçen süre 
içerisinde, konkordato müessesesine ilişkin zamanında yapılan değişiklikler neticesinde, çok sayıda 
çalışanı istihdam eden şirketler borçlarını yapılandırmak suretiyle bu süreçten başarıyla çıkmışlar, 
iflas etmekten kurtulmuşlardır. Şu an şirketlerin iflasının önünde, yeniden yapılandırılmalarına ilişkin 
tek mekanizma, konkordatodur. Bu nedenle getirilen düzenlemedeki hükümler, üç yıllık süre zarfında 
konkordato kurumunu daha işlevsel hâle getirmek amacıyla uygulama neticesinde ortaya çıkan 
aksaklıkların ve tereddütlerin giderilmesine yöneliktir.

İflas idare memurlarının niteliklerinin artırılması amacıyla konkordato komiserlerinde olduğu gibi 
iflas idare memuru olarak seçilebilmek için belirlenen eğitimin alınması ve bilirkişilik bölge kurulları 
tarafından oluşturulan listeye kayıt olunması zorunlu kılınmaktadır. Getirilen müesseseyle iflas idare 
memuru olmak isteyenler, işi nasıl yürütmeleri gerektiği, sorumluluklarının neler olduğuna ilişkin en 
baştan bilgi sahibi olacaklardır. İflas idare memurlarının kendilerine verilen görevleri gerektiği gibi 



‒ 11 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 266)

yapabilmeleri noktasında sıkıntı yaşanmaması ve tasfiye sürecinin hızlı bir şekilde bitirilmesi amacıyla 
da iflas idare memurları eş zamanlı olarak en fazla beş dosyada görev alabileceklerdir. Böylelikle 
iflas idare memurlarının niteliklerinin artırılması ve tasfiye sürecinin daha etkin ve hızlı yürütülmesi 
planlanmaktadır.

Modern hukuk sistemlerinde zor duruma düşmüş şirketlere destek olanların diğer alacaklılara 
göre öncelikli olması ön plana çıkmaktadır. Düzenlemedeki kurgu da, konkordato sürecinde olduğu 
bilindiği hâlde, zor durumda olan şirketlere destek olanların korunmasına yöneliktir. İşçi alacakları 
ise düzenlemede yer alan “geçici mühlet kararından sonra komiserin izniyle akdedilmiş borçlar” 
kapsamına, komiserin açık veya örtülü onayıyla girebilecektir. Dolayısıyla geçici mühletten sonra 
iş akitleri sona erdirilmeyen işçilerin alacakları bu kapsamda değerlendirilecek ve öncelikli olarak 
alacaklarını alabileceklerdir. İşçiler bakımından herhangi bir hak kaybı söz konusu olmayacaktır.

Düzenleme, dijital dönüşümün gereklerini de kapsar şekilde yatırım ortamının iyileştirilmesi, 
vatandaşlara kolaylık sağlanması ve iş yapma kolaylığı sağlanması amacıyla çok sayıda düzenleme 
içermektedir. Düzenlemeyle, yapı kullanma izin belgesi verilmesi sırasında, yapı kullanma izni harcı 
ile cins tahsisi harcı tek sefer tahsil edilerek iş yapma kolaylığı sağlanacaktır. Uygulamada ortaya çıkan 
“vergi borcu yoktur” şeklindeki usul ile geçmiş dönem cezalarının tahsiline yönelik, yatırım ortamının 
iyileştirilmesi noktasında engelleyici nitelik arz eden uygulamalar ortadan kalkacaktır. Aynı şekilde 
emlak vergi değerleri belediyeler tarafından elektronik ortamda tapu müdürlüklerinin erişimine açılacak 
ve taşınmaz satışları elektronik ortamda belediyelere bildirilecektir. Bu düzenleme de uygulamada fiili 
olarak ortaya çıkan “emlak vergisi borcu yoktur” şeklinde vatandaşlar için getirilmiş olan zorluğu sona 
erdirecektir. Yapı ruhsatına tabi yapıların yapı kullanım izin belgesi düzenlenirken, yapı kullanma izin 
belgesi ve yapı aplikasyon projesine uygun olarak resen cins değişikliği yapılarak kat mülkiyetine geçiş 
işlemleri gerçekleştirilmiş olacaktır.  Birleştirilen bazı inşaat izinlerine bağlı olan harç, bedel ve ücretler 
tek seferde, yapı ruhsatı başvuru ile ödenebilecektir. İdari para cezalarının tahsili ve uygulanmasıyla 
ilgili olarak ise yerel yönetimlerin ve İstanbul Su Kanalizasyon İdaresinin zaten alt düzenleyici işlemleri 
bulunmaktadır. Bu noktada Belediye Kanunu veya alt düzenleyici işlemlerde gereken düzenlemelere 
gidilebilecektir. Dolayısıyla belediyelerin gelirleri bakımından uygulamada sorunlar ortaya çıkaracağı 
yönündeki görüşler yerinde değildir. Düzenlemede yer alan hükümler, Avrupa Birliği üyelik süreci 
içerisinde yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla verilen taahhütlerin de konusunu teşkil etmektedir.

Teklife eklenmesi öngörülen maddeler, Anayasa Mahkemesinin 17/7/2020 tarihli, 2019/40 esas 
ve 2020/40 karar numaralı kararı ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 90 ve 92’nci maddeleri 
kapsamında vermiş olduğu kısmi iptallere yönelik düzenlemeler içeren, Mahkeme kararıyla uyumlu, 
taraf menfaatlerini gözeten ve dengeleyen, sürdürülebilir kriterleri ortaya koyan düzenlemelerdir. 
Bu doğrultuda karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat 
hesaplamalarına dair temel esaslar Anayasa Mahkemesinin kararına uygun olarak belirlenmektedir. 
Yapılan somut düzenlemelerle, uygulamada şimdiye kadar ortaya çıkan belirsizliklerin ortadan 
kaldırılması hedeflenmektedir.

Tazminatlar bakımından belirlenen iskonto oranı, aktüeryal ilkelere dayanarak bilimsel yöntemlerle 
hesaplanan bir orandır. Bu doğrultuda hesaplanarak uygulanan iskonto oranı hâlihazırda genel şartlarda 
1,8 olarak uygulanmaktadır. Bu oran ekonomik koşullar içerisinde parametrelere göre değişkenlik 
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gösterebilecek bir orandır ve yıllar içerisinde azalması mümkün olabileceği gibi artması da söz konusu 
olabilecektir. Ancak yapılan düzenlemeyle artış miktarı, yüzde 2’yi geçemeyecektir. Bu da sigortalıyı 
koruyan, ekonomik koşullar değiştiğinde sigortalıya ödenecek tazminat miktarının azalmasının önüne 
geçecektir. Dolayısıyla sigortalıların aleyhine düzenleme olacağı yönündeki görüşler yerinde değildir. 
Maluliyetin tespit edileceği yönetmelik bakımından ise kaza tarihi esas alınması durumunda, şu 
an biri sadece meslekte kazanç kaybını esas alan, diğeri ise zarar görenin hayatına tesir eden efor 
kaybını esas alan daha kapsamlı iki yönetmelik bulunduğu dikkate alındığında, kaza tarihi itibarıyla 
hangi yönetmeliğin uygulanacağı sorunu ortaya çıkacaktır. Öte yandan tazminat hesaplamaları çok 
teknik, detaylı hesaplamalar olduğundan tüm detaylarıyla somut bir biçimde kanuna aktarılması 
olanaklı değildir. Düzenlemeyle yapılmak istenen Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda temel 
ilkeleriyle genel bir çerçevenin oluşturulmasıdır.

Teklifin aleyhinde ise genel itibarıyla aşağıdaki görüşler dile getirilmiştir:
Ülkemizde avukatların karşı karşıya olduğu ekonomik güçlükler ve hızla artan hukuk 

fakülteleriyle birlikte genç avukatların yaşadığı sorunlar ile konkordato komiserlerinin seçiminde 
ortaya çıkan problemler ortadadır. İcra ve iflas hukuku gibi hukuki bilgi ve tecrübenin gerekli 
olduğu, insan hayatına doğrudan tesir eden hukuk alanlarında görev yapacak kişilerin hukukçulardan 
belirlenmesi gerekmektedir. Hukuk nosyonuna sahip olmayanlar bakımından alınacak kısa süreli 
eğitimler, uygulamada görev alacak kişilerin niteliğini artırmada yeterli olmayacak ve sorunlara neden 
olacaktır. Bu nedenle iflas idare memurlarının hukukçular arasından belirlenmesi yönünde değişikliğe 
gidilmelidir.

Borçlunun malvarlığı üzerinde herhangi bir tesiri olmadığı dikkate alınarak, üçüncü kişiler 
tarafından verilen rehinlerin satışı geçici ve kesin mühlet içerisinde mümkün olabilmelidir. 

Düzenlemeyle rehinli malların satışına imkân tanınması nedeniyle icra vasıtasıyla satışlarda, satışa 
konu malın değerinin çok altında satış gerçekleştirilmesi sonucunda kefil ve ticari işletmeler ciddi 
anlamda zarara uğrayacaklardır.

Kredi kurumları tarafından verilen kredilerin, temerrüt hâlinde rehinli alacaklardan hemen sonra 
diğer bütün alacaklardan önce ödeneceğine ilişkin hüküm ve diğer kredi kurumlarına ayrıcalık tanıyan 
hükümler, işçilerin hak kayıplarına uğramalarına neden olacaktır. Zaten konkordato ilanı ve iflas 
durumunda en büyük hak kayıplarına işçiler uğramakta ve haklarını almaları için uzun süreli uğraş 
vermek durumunda bırakılmaktadırlar. Muvazaalı işlemlerle borçlanmalar neticesinde işçi alacaklarının 
tehlikeye girmesi durumu da göz önünde bulundurularak, işçilerin haklarını koruyan, işçi alacaklarını 
önceleyen düzenlemelere gidilmelidir. Getirilen düzenleme, işçi alacaklarının durumu bakımından 
netlik içermediğinden işçi alacakları lafzi yorumla bertaraf edilebilecektir. 

Teklifin önemli bir kısmındaki düzenlemeler esas olarak Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunu ilgilendirmektedir. Yakın zamanda lisanslı harita bürolarına ilişkin bir Teklif görüşülmüş, 
kurulan deprem araştırma komisyonunda ise ciddi çalışmalar yapılmıştır. Getirilen hükümlerde olumlu 
düzenlemeler bulunmasına karşın, yapılmak istenen düzenlemelerin temel bir yasa değişikliği olarak 
bir bütün olarak gündeme getirilmemesi düzenleme kalitesi açısından sakıncalı, usul açısından doğru 
olmayan bir uygulamadır. Diğer yandan getirilen düzenlemelerle, işlemin yapıldığı yıla ilişkin tahakkuk 
etmiş bulunan vergilerin, satıcının yabancı olması veya yeterli geliri olmaması örneklerinde olduğu gibi 
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tahsilatlarında sıkıntılar yaşanacak, bu durum belediyelere olumsuz olarak yansıyacaktır. Buna ilave 
olarak, iskan aşamasına gelmiş gayrimenkullerin yağmur suyu ve kanalizasyonunun projesine uygun 
olarak şebekeye bağlanıp bağlanmadığı gibi daha önce denetimi yapılıp, gerekli harçları alındıktan sonra 
yapılan işlemlerin denetimi ile ilgili aksaklıklar ortaya çıkacaktır. Uygulamada koordinatlarına uygun 
olarak inşa edilmemiş binaların, kadastro müdürlüğü tarafından yerinde tescil işlemi yapılmayacağından 
işgal ve komşu parsele taşma gibi çok sayıda konuda ihtilaf ortaya çıkacaktır.

Anayasa Mahkemesinin düzenlemeye eklenen hükümlere dayanak yapılan 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanununa ilişkin iptal kararı neticesinde herhangi bir kanun boşluğu oluşmamıştır. Tazminat ve 
sorumlulukla ilgili temel kurallar, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda zaten yer almaktadır. Anayasanın 
19’uncu maddesinin son fıkrası “…kişilerin uğradığı zarar, tazminat hukukunun genel prensiplerine 
göre, Devletçe ödenir.” hükmünü ihtiva etmektedir ve tazminat hukuku, evrensel ilkeleri de barındıran 
çok geniş bir kavramdır. Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği hükümlerin birkaç ibare değişikliği dışında 
neredeyse bir benzerinin getirilmesi, Anayasaya aykırılığın ötesinde bir Anayasayı ihlal suçudur; 
getirilen düzenleme “yok” hükmündedir. Söz konusu hâl, bir iptal durumu söz konusu olduğunda 
iptal edilmeden önce yapılan işlemler bakımından ciddi sıkıntılara neden olacaktır. Yaşam ve sağlık 
hakkı gibi insan haklarına müdahale niteliğinde, sigorta şirketlerine imtiyazlar taşıyan düzenleme başta 
“Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü” başlıklı Anayasanın 11’inci maddesi ve Anayasa Mahkemesi 
Kararlarının bağlayıcılığını düzenleyen Anayasanın 153’üncü maddesinin altıncı fıkrası olmak üzere, 
diğer birçok hükmüne aykırıdır.

Tazminatlar bakımından yüzde 2’yi geçmemek üzere belirlenen iskonto oranının mevcutta 1,8 
olarak uygulandığı dikkate alındığında, sigortalının lehine olarak, belirlenen oranın düşürülmesi; hangi 
tarihteki yönetmeliğe göre sakatlık oranının belirleneceği noktasında ihtilafları giderir mahiyette, 
haksız fiillerde genelde zararın doğduğu tarihteki mevzuatın uygulandığı dikkate alınarak Yargıtay 
içtihatlarına uygun bir düzenleme yapılması ve değer kaybının uygulamada sorunlu bir alan olduğu 
gözetilerek kanuni bir kriter olarak düzenlemede “aracın piyasadaki gerçek değer kaybını tespit etmek” 
ifadesinin kullanılması yerinde olacaktır. 

Komisyonumuzda yapılan çalışmalar sonunda maddeler üzerindeki değişiklikler ve kabuller 
aşağıdaki şekildedir.  

Teklifin çerçeve 1 ila 10’uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir.
Teklifin çerçeve 11’inci maddesi, 3194 sayılı İmar Kanununun 30’uncu maddesi ile yapı kullanma 

izin belgesi düzenlemeye yetkili idare tarafından tanzim edilen belgeler, yine belgenin sıhhatinden 
sorumlu idare tarafından Mekânsal Adres Kayıt Sistemine yükleneceğinden, hukukun genel ilkeleri 
kapsamında bu veriyi işleyen idarenin sorumluluk sınırının tekraren zikredilmesine gerek bulunmadığı 
gerekçesiyle verilen önergenin kabul edilmesi neticesinde değiştirilerek kabul edilmiştir.

Teklifin çerçeve 12 ila 17’nci maddeleri aynen kabul edilmiştir.
Önergeyle, Kanun Teklifine madde eklenmek suretiyle 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 Kararına uygun olarak 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 90’ıncı 
maddesinin düzenlenmesi amaçlanmaktadır. 9/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 17/7/2020 gün, 2019/40 Esas ve 2020/40 Karar no.lu kararı ile 2918 
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sayılı Karayolları Trafik Kanunu 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, 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 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. 

Diğer taraftan, uygulamada birliğin ve sigortalılar arasında eşitliğin sağlanması adına Sigortacılık 
ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, Kanunun 90’ıncı maddesinin birinci 
fıkrasındaki tazminatlara dair usul ve esasları düzenleme yetkisi verilmektedir.

Yeni madde ihdasına ilişkin yukarıdaki gerekçelerle verilen önerge kabul edilmiş, çerçeve 18’inci 
madde olarak metne eklenmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

Önergeyle, Kanun Teklifine madde eklenmek suretiyle 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 Kararına uygun olarak 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 92’nci 
maddesinin düzenlenmesi amaçlanmaktadır. 9/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 17/7/2020 gün, 2019/40 Esas ve 2020/40 Karar no.lu kararı ile 
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 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, hâlihazırda 92’nci maddede sayılan teminat 
dışında kalan hâllere ekleme yapılarak Genel Şartlar aracılığıyla bugüne kadar uygulanmakta olan 
birtakım istisna hâllerin kanuna eklenerek teminat dışı sayılmaya devam edilmesi amaçlanmıştır. Bu 
kapsamda maddeyle;

- “Hiç kimse kendi kusurundan yararlanamaz” ilkesi göz önünde bulundurularak zarara sebep 
olan kişinin sonuçlarına da katlanması gerektiği, desteğin ölümü sebebiyle meydana gelen zararın 
yansıma yoluyla destek görenleri etkileyeceği kabul edildiğinden desteğin kusurlu davranışlarının da 
aynı şekilde destek görenlere yansımasından hareketle, destek kişisinin ölümüne sebep olan kazadaki 
kusuruna karşılık gelen destekten yoksun kalan hak sahibinin 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, 

- Aracın trafik kazası neticesinde trafikten çekme işlemi ya da hurdaya çıkarma işlemi nedeniyle 
ilgili tazminatlar ödenmekle birlikte, bu araçlar için artık piyasa değerinin bahsedilemeyeceğinden, 
bunlar için değer kaybı tazminatı taleplerinin, 
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- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör eylemlerinde ve 
bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu zararlar, 17/7/2004 tarihli ve 5233 
sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında 
karşılanmakta olduğundan, söz konusu zararlardan sigortalının sorumluluk riski kapsamında 
olmayanların,  

- Ayrıca, 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.
Yeni madde ihdasına ilişkin yukarıdaki gerekçelerle verilen önerge kabul edilmiş, çerçeve 19’uncu 

madde olarak metne eklenmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.
Teklifin yürürlük ve yürütmeye ilişkin 18 ve 19’uncu maddeleri, 20 ve 21’inci maddeler olarak 

aynen kabul edilmiştir.
Teklif oy çokluğu ile kabul edilmiş, maddeleri redaksiyona tabi tutulmuştur. 
Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere yüksek Başkanlığınıza saygı ile arz olunur.

 Başkan Başkanvekili Sözcü

 Yılmaz Tunç Ramazan Can Gülay Samancı

 Bartın Kırıkkale Konya

 Kâtip Üye Üye

 Belgin Uygur Muhammed Fatih Toprak Abdullah Koç

 Balıkesir Adıyaman Ağrı

 (Bu raporun özel sözcüsü)  (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

 Ayhan Erel Hasan Subaşı  Rafet Zeybek

 Aksaray Antalya Antalya

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

 Süleyman Bülbül Mehmet Ruştu Tiryaki Emine Yavuz Gözgeç

 Aydın Batman Bursa

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Son oylamada bulunamadı)

 Üye Üye Üye

 Oğuzhan Kaya Tufan Köse Sabri Öztürk

 Çorum Çorum Giresun

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Son oylamada bulunamadı, (Son oylamada bulunamadı)

  muhalefet şerhimiz vardır)
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 Üye Üye Üye
 Abdulkadir Özel Turan Aydoğan Zeynel Emre
 Hatay İstanbul İstanbul
  (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır)
 Üye Üye Üye
 Abdullah Güler Züleyha Gülüm Mahmut Atilla Kaya
 İstanbul İstanbul İzmir
 (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhimiz vardır) 
 Üye Üye Üye
 Halil Öztürk Alpay Antmen Orhan Kırcalı
 Kırıkkale Mersin Samsun
  (Son oylamada bulunamadı,
  muhalefet şerhimiz vardır)
 Üye Üye
 Mustafa Arslan Yücel Bulut

 Tokat Tokat



‒ 17 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 266)

MUHALEFET ŞERHİ
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 Zeynel Emre Tufan Köse                                   Rafet Zeybek
 İstanbul Çorum Antalya

 Turan Aydoğan Alpay Antmen Süleyman Bülbül
 İstanbul Mersin Aydın

31.05.2021
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MUHALEFET ŞERHİ

31.05.2021
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 Züleyha Gülüm Mehmet Ruştu Tiryaki Abdullah Koç
 İstanbul Batman Ağrı

31.05.2021
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MUHALEFET ŞERHİ
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  Hasan Subaşı   Ayhan Erel
      Antalya      Aksaray
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(Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve 
49 Milletvekilinin Teklifi) (Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

ADALET KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

İCRA VE İFLAS KANUNU İLE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı 
İcra ve İflas Kanununun 223 üncü maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İflas idare memurları, bilirkişilik bölge 
kurulları tarafından oluşturulan iflas idare 
memurları listesinden seçilir. Bu şekilde seçilen 
iflas idare memurlarından birinin yeminli mali 
müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, 
birinin ise hukukçu olması zorunludur. Listeye 
kayıt için Adalet Bakanlığı tarafından izin verilen 
kurumlardan alınacak eğitimin tamamlanmış 
olması şarttır. Listede görevlendirilecek 
memurun bulunmaması hâlinde liste dışından 
görevlendirme yapılır ve bu durum bölge 
kuruluna bildirilir. Bir iflas idare memuru, eş 
zamanlı olarak beşten fazla dosyada görev 
alamaz. İflas idare memurlarının nitelikleri, 
denetimi, eğitimi, eğitim verecek kurumlar ve 
eğitimden muaf tutulacaklar ile bu maddenin 
uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Adalet 
Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikte 
belirlenir.”

MADDE 2- 2004 sayılı Kanunun 241 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da 
bir bütün hâlinde satıldığı takdirde daha yüksek 
gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar ile bu 
mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmeler 
bir bütün olarak satılır. Satışta işletmenin 
devamlılığı ve ekonomiye olan katkısı gözetilir. 
Bu halde taşınmazın paraya çevrilmesi hükümleri 
uygulanır. Bir bütün olarak satış gerçekleşmezse 
mal ve haklar ayrı ayrı satılır. Bu fıkranın 
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Adalet 
Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikte 
düzenlenir.”

İCRA VE İFLAS KANUNU İLE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı 
İcra ve İflas Kanununun 223 üncü maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İflas idare memurları, bilirkişilik bölge 
kurulları tarafından oluşturulan iflas idare 
memurları listesinden seçilir. Bu şekilde 
seçilen iflas idare memurlarından birinin 
yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci 
mali müşavir, birinin ise hukukçu olması 
zorunludur. Listeye kayıt için, Adalet Bakanlığı 
tarafından izin verilen kurumlardan alınacak 
eğitimin tamamlanmış olması şarttır. Listede 
görevlendirilecek memurun bulunmaması 
hâlinde liste dışından görevlendirme yapılır ve 
bu durum bölge kuruluna bildirilir. Bir iflas idare 
memuru, eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada 
görev alamaz. İflas idare memurlarının nitelikleri, 
denetimi, eğitimi, eğitim verecek kurumlar ve 
eğitimden muaf tutulacaklar ile bu maddenin 
uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Adalet 
Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikte 
belirlenir.”

MADDE 2- 2004 sayılı Kanunun 241 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da 
bir bütün hâlinde satıldığı takdirde daha yüksek 
gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar ile bu 
mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmeler 
bir bütün olarak satılır. Satışta işletmenin 
devamlılığı ve ekonomiye olan katkısı gözetilir. 
Bu hâlde taşınmazın paraya çevrilmesi hükümleri 
uygulanır. Bir bütün olarak satış gerçekleşmezse 
mal ve haklar ayrı ayrı satılır. Bu fıkranın 
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Adalet 
Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikte 
düzenlenir.”

ÇORUM MİLLETVEKİLİ OĞUZHAN KAYA VE
49 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ
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MADDE 3- 2004 sayılı Kanunun 295 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Şu kadar ki, rehinli malın konkordato 
projesine göre işletme tarafından kullanılması 
öngörülmüyor veya kıymeti düşecek ya da 
muhafazası masraflı olacak ise 297 nci maddenin 
ikinci fıkrasındaki usule göre satışına izin 
verilebilir. Satış gelirinden rehinli alacaklıya 
rehin miktarı kadar ödeme yapılır.”

MADDE 4- 2004 sayılı Kanunun 296 ncı 
maddesinin birinci fıkrasına “arz eden” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “sözleşmelerin devamı esastır. 
Bu” ibaresi ile fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş, 
ikinci fıkrasının birinci cümlesine “engelleyen” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “aşırı külfetli” 
ibaresi eklenmiş ve cümlede yer alan “onayıyla” 
ibaresi “izniyle” şeklinde değiştirilmiştir.
“Bu fıkra kapsamında geçici ve kesin mühlet 
süresince devam eden sözleşmeler nedeniyle 
borçlanılan edimler karşılıklı olarak ifa edilir.”

MADDE 5- 2004 sayılı Kanunun 297 nci 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet 
kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil 
olamaz ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz; 
taşınmazını, işletmenin faaliyetinin devamı için 
önem arz eden taşınırını ve işletmenin devamlı 
tesisatını devredemez ve takyit edemez. Aksi 
hâlde yapılan işlemler hükümsüzdür. Mahkeme 
bu işlemler hakkında karar vermeden önce 
komiserin görüşü ile alacaklılar kurulunun 
muvafakatini almak zorundadır.”

MADDE 6- 2004 sayılı Kanunun 308 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Konkordato süreci iflasla sonuçlandığı 
takdirde, iflas kararını veren mahkeme tasfiyenin 
basit veya adi tasfiye usulüne göre yapılmasına ve 
gerektiğinde adi tasfiyenin komiserler tarafından 
yerine getirilmesine karar verir. Bu halde 
iflas idaresine ait görev ve yetkiler komiserler 
tarafından kullanılır.”

MADDE 3- 2004 sayılı Kanunun 295 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Şu kadar ki, rehinli malın konkordato 
projesine göre işletme tarafından kullanılması 
öngörülmüyor veya kıymeti düşecek ya da 
muhafazası masraflı olacak ise 297 nci maddenin 
ikinci fıkrasındaki usule göre satışına izin 
verilebilir. Satış gelirinden rehinli alacaklıya 
rehin miktarı kadar ödeme yapılır.”

MADDE 4- 2004 sayılı Kanunun 296 ncı 
maddesinin birinci fıkrasına “arz eden” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “sözleşmelerin devamı esastır. 
Bu” ibaresi ile fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş, 
ikinci fıkrasının birinci cümlesine “engelleyen” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “aşırı külfetli” 
ibaresi eklenmiş ve cümlede yer alan “onayıyla” 
ibaresi “izniyle” şeklinde değiştirilmiştir.
“Bu fıkra kapsamında geçici ve kesin mühlet 
süresince devam eden sözleşmeler nedeniyle 
borçlanılan edimler karşılıklı olarak ifa edilir.”

MADDE 5- 2004 sayılı Kanunun 297 nci 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet 
kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil 
olamaz ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz; 
taşınmazını, işletmenin faaliyetinin devamı için 
önem arz eden taşınırını ve işletmenin devamlı 
tesisatını devredemez ve takyit edemez. Aksi 
hâlde yapılan işlemler hükümsüzdür. Mahkeme 
bu işlemler hakkında karar vermeden önce 
komiserin görüşü ile alacaklılar kurulunun 
muvafakatini almak zorundadır.”

MADDE 6- 2004 sayılı Kanunun 308 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Konkordato süreci iflasla sonuçlandığı 
takdirde, iflas kararını veren mahkeme tasfiyenin 
basit veya adi tasfiye usulüne göre yapılmasına ve 
gerektiğinde adi tasfiyenin komiserler tarafından 
yerine getirilmesine karar verir. Bu hâlde 
iflas idaresine ait görev ve yetkiler komiserler 
tarafından kullanılır.”
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MADDE 7- 2004 sayılı Kanunun 308/c 
maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kredi kurumları tarafından verilen krediler 
de dâhil olmak üzere geçici mühlet kararından 
sonra komiserin izniyle akdedilmiş borçlar, 
adi konkordatoda konkordato şartlarına tabi 
değildir, temerrüt hâlinde mühlet sırasında 
dahi icra takibine konu edilebilir ve 206 ncı 
madde kapsamında rehinli alacaklardan hemen 
sonra, diğer bütün alacaklardan önce ödenir; 
malvarlığının terki suretiyle konkordatoda yahut 
sonraki bir iflâsta 248 inci madde kapsamında 
masa borcu sayılır.”

MADDE 8- 2004 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 17 - 223 üncü maddenin 
altıncı fıkrası uyarınca iflas idare memurları listesi 
oluşturuluncaya kadar listeden görevlendirme 
usulü dikkate alınmaksızın iflas idare memuru 
görevlendirilir. Bir kişinin eş zamanlı olarak 
beşten fazla dosyada memur olarak görev alma 
yasağının takibi amacıyla, görevlendirilen 
iflas idare memurları, icra mahkemesinin bağlı 
bulunduğu bölge adliye mahkemesi bilirkişilik 
bölge kuruluna bildirilir.”

MADDE 9- 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı 
Harçlar Kanununun mükerrer 69 uncu maddesinin 
üçüncü fıkrasında yer alan “vergi dairesine” 
ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 10- 492 sayılı Kanunun 132 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin “I- Tapu 
işlemleri:” başlıklı bölümünün 13 numaralı 
fıkrasının (a) bendine göre tahsil edilmesi gereken 
cins tashihi harcı, ilgili belediyesince yapı 
kullanma izni harcı ile birlikte makbuz karşılığı 
peşin olarak tahsil edilir. Bu suretle tahsil olunan 
harçlar; şekil, içerik ve muhteviyatı Hazine ve 
Maliye Bakanlığınca belirlenen bir bildirim ile cins 
tashihi harcının tahsiline yetkili vergi dairesine, 

MADDE 7- 2004 sayılı Kanunun 308/c 
maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kredi kurumları tarafından verilen krediler 
de dahil olmak üzere geçici mühlet kararından 
sonra komiserin izniyle akdedilmiş borçlar, 
adi konkordatoda konkordato şartlarına tabi 
değildir, temerrüt halinde mühlet sırasında 
dahi icra takibine konu edilebilir ve 206 ncı 
madde kapsamında rehinli alacaklardan hemen 
sonra, diğer bütün alacaklardan önce ödenir; 
malvarlığının terki suretiyle konkordatoda yahut 
sonraki bir iflâsta 248 inci madde kapsamında 
masa borcu sayılır.”

MADDE 8- 2004 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 17 - 223 üncü maddenin 
altıncı fıkrası uyarınca iflas idare memurları listesi 
oluşturuluncaya kadar listeden görevlendirme 
usulü dikkate alınmaksızın iflas idare memuru 
görevlendirilir. Bir kişinin eş zamanlı olarak 
beşten fazla dosyada memur olarak görev alma 
yasağının takibi amacıyla, görevlendirilen 
iflas idare memurları, icra mahkemesinin bağlı 
bulunduğu bölge adliye mahkemesi bilirkişilik 
bölge kuruluna bildirilir.”

MADDE 9- 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı 
Harçlar Kanununun mükerrer 69 uncu maddesinin 
üçüncü fıkrasında yer alan “vergi dairesine” 
ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 10- 492 sayılı Kanunun 132 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin “I- Tapu 
işlemleri” başlıklı bölümünün 13 üncü maddesinin 
(a) fıkrasına göre tahsil edilmesi gereken cins 
tashihi harcı, ilgili belediyesince yapı kullanma 
izni harcı ile birlikte makbuz karşılığı peşin 
olarak tahsil edilir. Bu suretle tahsil olunan 
harçlar; şekil, içerik ve muhteviyatı Hazine ve 
Maliye Bakanlığınca belirlenen bir bildirim 
ile cins tashihi harcının tahsiline yetkili vergi 
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tahsil edildiği günün akşamına kadar bildirilip 
ödenir. Tahsil edilen harçların ilgili vergi dairesine 
süresinde ödenmemesi durumunda, harç ilgili 
belediyeden 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre 
takip ve tahsil edilir. Süresinde vergi dairesine 
beyan edilmeyen tutarlar hakkında 4/1/1961 
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri 
uygulanır. İşlemden doğan harçları tamamen 
almadan işlem yapan belediye personeli ve ilgili 
belediyeler harcın ödenmesinden mükelleflerle 
birlikte müteselsilen sorumludur.”

MADDE 11- 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununun 10 uncu maddesinin 
beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan 
“kat karşılığı temlik sözleşmesi ve” ibaresi 
“kat karşılığı temlik sözleşmesi veya”  şeklinde 
değiştirilmiş, cümlede yer alan “cins değişikliği” 
ibaresi madde metninden çıkarılmış, maddenin 
altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yapı kullanma izin belgesi düzenlenen tüm 
yapıların cins değişikliği işlemleri resen yapılır. 
Yapı kullanma izin belgesini düzenlemeye 
yetkili idare tarafından Mekânsal Adres Kayıt 
Sistemine yüklenerek elektronik ortamda 
kadastro müdürlüğüne gönderilen yapı kullanma 
izin belgesi ile yapı aplikasyon projesine 
göre kadastro müdürlüğünce tescil bildirimi 
düzenlenir. Tapu müdürlüğüne gönderilen tescil 
bildirimi üzerine başkaca bir belge aranmaksızın 
cins değişikliği resen tescil edilir. Cins değişikliği 
yapılmış taşınmaz kat irtifakı tesisli ise, kat 
irtifakının tesciline ait resmî senede ve 12 nci 
maddede yazılı belgelere dayalı olarak başkaca 
bir belge aranmaksızın resen kat mülkiyetine 
çevrilir. Bu işlemler, döner sermaye hizmet 
bedelinden muaftır.”

MADDE 12- 634 sayılı Kanunun 14 üncü 
maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

dairesine, tahsil edildiği günün akşamına kadar 
bildirilip ödenir. Tahsil edilen harçların ilgili vergi 
dairesine süresinde ödenmemesi durumunda, harç 
ilgili belediyeden 6183 sayılı Kanun hükümlerine 
göre takip ve tahsil edilir. Süresinde vergi 
dairesine beyan edilmeyen tutarlar hakkında 
213 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. İşlemden 
doğan harçları tamamen almadan işlem yapan 
belediye personeli ve ilgili belediyeler harcın 
ödenmesinden mükelleflerle birlikte müteselsilen 
sorumludur.”

MADDE 11- 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununun 10 uncu maddesinin 
beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan 
“kat karşılığı temlik sözleşmesi ve” ibaresi 
“kat karşılığı temlik sözleşmesi veya” şeklinde 
değiştirilmiş, cümlede yer alan “cins değişikliği” 
ibaresi madde metninden çıkarılmış, maddenin 
altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yapı kullanma izin belgesi düzenlenen tüm 
yapıların cins değişikliği işlemleri resen yapılır. 
Yapı kullanma izin belgesini düzenlemeye 
yetkili idare tarafından Mekânsal Adres Kayıt 
Sistemine yüklenerek elektronik ortamda 
kadastro müdürlüğüne gönderilen yapı kullanma 
izin belgesi ile yapı aplikasyon projesine 
göre kadastro müdürlüğünce tescil bildirimi 
düzenlenir. Tapu müdürlüğüne gönderilen tescil 
bildirimi üzerine başkaca bir belge aranmaksızın 
cins değişikliği resen tescil edilir. Cins değişikliği 
yapılmış taşınmaz kat irtifakı tesisli ise, kat 
irtifakının tesciline ait resmi senede ve 12 nci 
maddede yazılı belgelere dayalı olarak başkaca 
bir belge aranmaksızın resen kat mülkiyetine 
çevrilir. Bu işlemler, döner sermaye hizmet 
bedelinden muaftır. Yapılan cins değişikliğinde 
tapu ve kadastro idaresinin sorumluluğu yapının 
belgelere uygun tescili ile sınırlıdır.”

MADDE 12- 634 sayılı Kanunun 14 üncü 
maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırıl-
mıştır.
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MADDE 13- 634 sayılı Kanunun geçici 1 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 1- Bu maddenin 
yürürlüğe girmesinden önce yapı kullanma izin 
belgesi düzenlenen tüm yapılarda, Mekânsal 
Adres Kayıt Sistemine yüklenemeyen yapı 
kullanma izin belgesi ile yapı aplikasyon 
projesinin yetkili idare tarafından elektronik 
ortamda kadastro müdürlüğüne gönderilmesi 
hâlinde, 10 uncu maddenin altıncı fıkrası 
hükümleri uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 14- 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı 
Emlak Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin 
sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tapu müdürlükleri, bina ve arazinin 
devir ve ferağında tapu ve kadastro harcının 
matrahında dikkate alınan emlak vergi değeri 
ile emlak vergisi borcunu ilgili belediyesi 
tarafından sağlanan sistem üzerinden elektronik 
ortamda sorgular. Miras, mahkeme kararı, cebrî 
icra, kamulaştırma hâlleri ile özel kanunlarda 
öngörülen diğer hâller hariç emlak vergisi 
borcu bulunan bina ve arazinin devir ve ferağı 
yapılmaz. Tapu müdürlükleri devir ve ferağ 
işlemini, işlemin yapıldığı ayı takip eden ayın 
15’inci günü akşamına kadar ilgili belediyelere 
elektronik ortamda bildirir.”

MADDE 15- 1319 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 25- Belediyeler, 30 uncu 
maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen sistemi 
1/1/2023 tarihine kadar kurarak ilgili tapu mü-
dürlüklerinin kullanımına açarlar.”

MADDE 16- 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı 
Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer Yedinci 
bölümüne aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 7- Bina inşaatlarında, inşaat 
ruhsatı başvurusunun 80 inci maddede sayılan 
imarla ilgili harçlara ve 97 nci madde gereği 
alınan imarla ilgili ücretlere konu işlemler ile 
2560 sayılı Kanunun 17 nci ve 18 inci maddesi 

MADDE 13- 634 sayılı Kanunun geçici 1 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- Bu maddenin 
yürürlüğe girmesinden önce yapı kullanma izin 
belgesi düzenlenen tüm yapılarda, Mekânsal 
Adres Kayıt Sistemine yüklenemeyen yapı 
kullanma izin belgesi ile yapı aplikasyon 
projesinin yetkili idare tarafından elektronik 
ortamda kadastro müdürlüğüne gönderilmesi 
halinde, 10 uncu maddenin altıncı fıkrası 
hükümleri uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 14- 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı 
Emlak Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin 
sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tapu müdürlükleri, bina ve arazinin 
devir ve ferağında tapu ve kadastro harcının 
matrahında dikkate alınan emlak vergi değeri 
ile emlak vergisi borcunu ilgili belediyesi 
tarafından sağlanan sistem üzerinden elektronik 
ortamda sorgular. Miras, mahkeme kararı, cebrî 
icra, kamulaştırma hâlleri ile özel kanunlarda 
öngörülen diğer hâller hariç emlak vergisi 
borcu bulunan bina ve arazinin devir ve ferağı 
yapılmaz. Tapu müdürlükleri devir ve ferağ 
işlemini, işlemin yapıldığı ayı takip eden ayın 
15’inci günü akşamına kadar ilgili belediyelere 
elektronik ortamda bildirir.”

MADDE 15-1319 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 25- Belediyeler, 30 uncu 
maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen sistemi 
1.1.2023 tarihine kadar kurarak ilgili tapu müdür-
lüklerinin kullanımına açarlar.”

MADDE 16- 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı 
Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer Yedinci 
bölümüne aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 7- Bina inşaatlarında, inşaat 
ruhsatı başvurusunun 80 inci maddede sayılan 
imarla ilgili harçlara konu işlemler ve 97 nci 
madde gereği alınan imarla ilgili ücretlere konu 
işlemler ile 2560 sayılı Kanunun 17 nci ve 18 inci 
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kapsamında alınması gereken bağlantı ve iştirak 
bedeli ile su ve kanalizasyon durum belgesini 
kapsayacak şekilde tek başvuruda yapılması 
hâlinde; ek 6 ncı maddede ve 84 üncü maddede 
yer alan tarifeler uyarınca tahsil edilmesi 
gereken harçlardan her birisi ve 97 nci madde 
kapsamında tahsil edilecek ücretler ile su ve 
kanalizasyon idaresinin yılı içinde belirlediği su 
ve kanalizasyon durum belgesi ücreti ile bağlantı 
ve iştirak bedeli hesaplanarak tek seferde 
tahsil edilir. Belediyesince tahsil edilen su ve 
kanalizasyon durum belgesi ücreti ile bağlantı 
ve iştirak bedeli, tahsil edildiği günün akşamına 
kadar mahsuba konu edilmeden ilgili su ve 
kanalizasyon idaresi hesabına aktarılır. Tahsil 
ettiği ücreti ve bedeli yukarıda belirtilen süre 
içinde ilgili idareye aktarmayan belediyelerden, 
bu tutarlar 6183 sayılı Kanunun 51 inci 
maddesine göre belirlenen oranda gecikme faizi 
uygulanarak tahsil edilir.

Başvuranın talebinden vazgeçmesi veya 
idarenin herhangi bir sebeple işlemleri kısmen 
veya tamamen yerine getirmemesi nedeniyle 
uygulama kabiliyeti kalmamış olan işlemlerin 
her birisi için birinci fıkra uyarınca daha 
önce tahsil edilmiş olan harçlar, ücretler veya 
bedellerden işlemin mevcut durumu göz önünde 
bulundurularak ilgili idaresince gerekli düzeltme 
ve iadeler yapılır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü 
alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
belirlenir.”

MADDE 17- 20/11/1981 tarihli ve 2560 
sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanuna 18 inci maddesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki madde eklenmiştir. 

maddesi kapsamında alınması gereken bağlantı 
ve iştirak bedeli ile su ve kanalizasyon durum 
belgesini kapsayacak şekilde tek başvuruda 
yapılması halinde; ek 6 ncı maddede ve 84 
üncü maddede yer alan tarifeler uyarınca tahsil 
edilmesi gereken harçlardan her birisi ve 97 nci 
madde kapsamında tahsil edilecek ücretler ile su 
ve kanalizasyon idaresinin yılı içinde belirlediği 
su ve kanalizasyon durum belgesi ücreti ile 
bağlantı ve iştirak bedeli hesaplanarak tek seferde 
tahsil edilir. Belediyesince tahsil edilen su ve 
kanalizasyon durum belgesi ücreti ile bağlantı 
ve iştirak bedeli, tahsil edildiği günün akşamına 
kadar mahsuba konu edilmeden ilgili su ve 
kanalizasyon idaresi hesabına aktarılır. Tahsil 
ettiği ücreti ve bedeli yukarıda belirtilen süre 
içinde ilgili idareye aktarmayan belediyelerden, 
bu tutarlar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine 
göre belirlenen oranda gecikme faizi uygulanarak 
tahsil edilir.”

Başvuranın talebinden vazgeçmesi veya 
idarenin herhangi bir sebeple işlemleri kısmen 
veya tamamen yerine getirmemesi nedeniyle 
uygulama kabiliyeti kalmamış olan işlemlerin 
her birisi için birinci fıkra uyarınca daha 
önce tahsil edilmiş olan harçlar, ücretler veya 
bedellerden işlemin mevcut durumu göz önünde 
bulundurularak ilgili idaresince gerekli düzeltme 
ve iadeler yapılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü 
alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
belirlenir.”

 MADDE 17- 20/11/1981 tarihli ve 2560 
sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanuna 18 inci maddesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki madde eklenmiştir.
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“Su ve kanalizasyon durum belgesi ücreti ile 
bağlantı ve iştirak bedelinin tahsili:

MADDE 18/A- Su ve kanalizasyon durum 
belgesi ile bağlantı ve iştirak talebinin inşaat ruhsatı 
başvurusu ile birlikte yapılması halinde, İSKİ 
tarafından yılı içinde belirlenen su ve kanalizasyon 
durum belgesi ücreti ile bağlantı ve iştirak bedeli 
hesaplanarak ilgili belediyesince tahsil edilir. İlgili 
belediyesince tahsil edilen su ve kanalizasyon 
durum belgesi ücreti ile bağlantı ve iştirak bedeli, 
tahsil edildiği günün akşamına kadar mahsuba 
konu edilmeden İSKİ’nin hesabına aktarılır. Tahsil 
ettiği ücreti ve bedeli yukarıda belirtilen süre 
içinde ilgili idareye aktarmayan belediyelerden, 
bu tutarlar 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 
inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme 
faizi uygulanarak tahsil edilir.”

“Su ve kanalizasyon durum belgesi ücreti ile 
bağlantı ve iştirak bedelinin tahsili:

MADDE 18/A- Su ve kanalizasyon durum 
belgesi ile bağlantı ve iştirak talebinin inşaat ruhsatı 
başvurusu ile birlikte yapılması hâlinde, İSKİ 
tarafından yılı içinde belirlenen su ve kanalizasyon 
durum belgesi ücreti ile bağlantı ve iştirak bedeli 
hesaplanarak ilgili belediyesince tahsil edilir. İlgili 
belediyesince tahsil edilen su ve kanalizasyon 
durum belgesi ücreti ile bağlantı ve iştirak bedeli, 
tahsil edildiği günün akşamına kadar mahsuba 
konu edilmeden İSKİ’nin hesabına aktarılır. Tahsil 
ettiği ücreti ve bedeli yukarıda belirtilen süre 
içinde ilgili idareye aktarmayan belediyelerden 
bu tutarlar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 
inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme 
faizi uygulanarak tahsil edilir.”

MADDE 18- 13/10/1983 tarihli ve 2918 
sayılı Karayolları Trafik Kanununun 90 ıncı 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kanun” 
ibareleri “Kanunda” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya 
birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
cümle ve maddeye aşağıdaki fıkra 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 2’yi 
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 2’yi geçmemek üzere 
belirlenen iskonto oranı ve sürekli sakatlık oranı 
esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul 
görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak, 

hesaplanır.”



‒ 48 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 266)

(Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve 
49 Milletvekilinin Teklifi) (Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

MADDE 18- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 19- Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.

“Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenir.”

MADDE 19- 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) 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 20- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 21- Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.
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