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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz 

ve gerekçesi ekte sunulmaktadır. 
Gereğini arz ederiz.
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 İstanbul Samsun Osmaniye
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 Balıkesir İstanbul İstanbul
	 İbrahim	Aydın	 Süleyman	Karaman	 Recep	Özel
 Antalya Erzincan Isparta
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 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine 

imzamı koyuyorum.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.

	 	 	 Ekrem	Çelebi
   Ağrı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 09.07.2021 tarihinde sunulan 2/3740 esas numaralı 

“Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi”ne 
imza sahibi olarak katılmak ister, bilginize arz ederim. 

  12.07.2021
	 	 	 Sena	Nur	Çelik
   Antalya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2/3740 esas numaralı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Teklifine katılıyorum.
Gereğini arz ederim.
  09.07.2021
	 	 	 Zehra	Taşkesenlioğlu	Ban
   Erzurum

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine 

imzamı koyuyorum.
Gereğini arz ederim. 

  12.07.2021
	 	 	 Fatih	Süleyman	Denizolgun
   İstanbul
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 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
3740 esas nolu “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Teklifi”ne imzamı koyuyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim. 
  09.07.2021
	 	 	 Selim	Gültekin
   Niğde

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine 

imzamı koyuyorum.
Gereğini arz ederim.
	 	 	 Recep	Uncuoğlu
   Sakarya

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/3740)

ESAS Plan ve Bütçe Komisyonu  

TALİ

Adalet Komisyonu

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu

GENEL GEREKÇE

Hazırlanan Kanun Teklifiyle, kamu kurum ve kuruluşlarımızın ihtiyaçları ile son dönemde 
vatandaşlarımızdan gelen taleplerin karşılanması amacıyla çeşitli konularda kanuni düzenlemelerin 
hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda toplam 18 farklı kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmaktadır. 
Kanun Teklifi ile;

- Güvenlik korucularının aylık ücretlerinin, asgari ücretin altına düşmesi halinde aradaki farkın 
tazminat olarak ödenmesi,

- Diş protez laboratuvarlarında diş protez teknisyenleri ve diş protez teknikerlerine ait iş ve 
işlemlerde yardımcı olmak üzere 31/12/2011 ile 23/11/2015 tarihleri arasında Sağlık ve Milli Eğitim 
Bakanlıkları arasında düzenlenmiş olan protokol kapsamında eğitim almış olan kişilerin yardımcı 
personel olarak çalışabilmesi,

- Kambiyo mevzuatı uyarınca faaliyet gösterecek firmalara, faaliyet izni veya yetki belgesi 
verilmesi aşamasında, hem katılımcıların mali gücünün tespiti hem de piyasaya girişlerin kontrolü 
amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına ücret alma yetkisi verilmesi,
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- 2020 yılında meydana gelen depremlerde, binaları zarar gören vatandaşlarımız için Devletin konut 
kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerde olası mağduriyetlerin 
giderilerek hak kayıplarının söz konusu olmaması, afetzedelere eşit ölçüde yardım eli uzatılabilmesi ve 
uygulama birliğinin sağlanması,

- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda tabip ve eczacı olarak çalışanların başka kurumlara 
geçişini önlemek ve kurumsal hafızayı daim kılmak amacıyla bu personele döner sermayeden ek ödeme 
yapılması,

- Kooperatif yönetim kurullarında üniversiteler dahil her ortağın yönetime seçilme açısından eşit 
olması,

- Rekabet Kurulunun ve Rekabet Kurumunun tarafsızlığına yönelebilecek olası tereddütleri 
gidermek amacıyla Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurumun bazı personeline, görevden ayrıldıkları 
tarihten önceki iki yıl içinde yürüttükleri soruşturmaların konusu olan sektörlerde faaliyet gösteren 
tüzel kişilerde görev yasağı getirilmesi,

- 76 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Türkiye İstatistik Kurumunun “özel bütçeli” kuruluş 
olarak teşkilatlandırılması sebebiyle ilgili mevzuatta teknik değişikliklerin yapılması,

- Terörle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla Anayasal güvence altındaki 
temel hak ve özgürlükler korunarak soruşturma ve kovuşturmalar ile disiplin soruşturmaları bakımından 
ihtiyaç duyulan tedbirlerin düzenlendiği 7145 sayılı Kanundaki sürelerin uzatılması,

- Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti 
yapanlara yönelik cezanın yürürlük tarihinin 1/1/2022 tarihine ertelenmesi,

- Gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla mücadele görevleri kapsamında yüksek hizmetleri görülenler 
ile olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösteren gümrük muhafaza 
personelinin ödüllendirilebilmesi,

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

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Güvenlik korucularının aylık ücretlerinin belirlenmesinde esas alınan 11.500 gösterge 

rakamı (2016 yılından bu yana bu rakam 14.640 olarak uygulansa bile) nedeniyle güvenlik korucularına 
ödenen ücret asgari ücretin altında kalmaktadır. Madde ile güvenlik korucularına ödenen ücretin asgari 
ücrete tamamlanması amaçlanmaktadır.

Madde 2- Madde ile diş protez laboratuvarlarında diş protez teknisyenleri ve diş protez 
teknikerlerine ait iş ve işlemlerde yardımcı olmak üzere, 31/12/2011 ile 23/11/2015 tarihleri arasında 
Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenmiş olan protokol kapsamında eğitim 
almış olanların diş protez laboratuvar sahibi ve mesul müdürü olmamak üzere, yardımcı personel 
olarak çalışabilmesine imkan tanınmaktadır.

Madde 3- Kambiyo mevzuatı uyarınca farklı alanlarda düzenlemeler yapılmakta ve bu alanlarda 
faaliyet gösterecek firmalara faaliyet izni veya yetki belgesi verilebilmektedir. Bu alanlar düzenlenirken 
hem katılımcıların mali gücünün tespiti hem de piyasaya girişlerin belli bir şekilde kontrol altında 
tutulması gerekmektedir. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı kambiyo mevzuatında birçok özel sektör 
paydaşının yer alacağı bilgi sistemlerini de kullanıma sunabilmektedir. Bu sebeplerle madde ile bu 
alanlarda yapılacak başvuru, verilecek izin ve belgeler için yönetmelikte belirlenecek usul ve esaslar 
çerçevesinde ücret alma yetkisinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verilmesi öngörülmektedir.
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Madde 4- Üretim süreçleri ve teknolojilerinde meydana gelen gelişim, endüstriyel gazlara olan 
ihtiyacı artırmıştır. Havanın bileşenleri olan oksijen, azot ve argon farklı endüstriyel sektörlerde yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Madde ile endüstriyel sektörün gelişmesi için fabrikalarda kullanılan oksijen, 
azot ve argon ihtiyacını karşılayacak hava ayrıştırma tesislerinin ormanlık alanlarda kurulabilmesine 
izin verme yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığına verilmektedir.

Madde 5- 2020 yılında meydana gelen depremlerde, binaları zarar gören vatandaşlarımız için 
Devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerde olası 
mağduriyetlerin giderilerek hak kayıplarının söz konusu olmaması, afetzedelere eşit ölçüde yardım eli 
uzatılabilmesi ve uygulama birliği sağlanması amacıyla düzenleme yapılmaktadır.

Madde 6- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu personelinin başka kurumlara geçişini önlemek ve 
kurumsal hafızayı daim kılmak amacıyla Kurumda tabip ve eczacı olarak çalışanlara döner sermayeden 
ek ödeme yapılması öngörülmektedir.

Madde 7- Sağlık Bakanlığının, götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti sunmak üzere kamu kurum 
ve kuruluşları ile protokol yapmasına imkân veren 209 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesindeki 
süre 26 Mart 2020 tarihinde sona ermiştir. Belirli hal ve şartlarda sağlık hizmetlerinin, götürü bedel 
üzerinden sunulabilmesi daha pratik ve uygun olduğundan madde ile buna ilişkin daimi düzenleme 
yapılmaktadır.

Madde 8- Üniversitelerin, ortaklığının bulunduğu kooperatiflerin yönetim kurullarında etkinlik 
sağlayabilmelerine yönelik olarak düzenlenen 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun ek 4 üncü 
maddesi, 2014 yılında 6525 sayılı Kanunla eklenmiştir. Ancak, maddenin yürürlüğe girdiğinden bu 
yana anasözleşme değişikliği yalnızca bir üniversite tarafından talep edilmiş olup, maddeden beklenen 
amaç bugüne kadar hasıl olmamıştır. Bu minvalde söz konusu maddenin yürürlükten kaldırılması 
suretiyle, kooperatiflerde üniversitelere yönelik bu özel uygulamadan vazgeçilerek üniversiteler dahil 
her ortağın yönetime seçilme açısından eşit olması amaçlanmaktadır. Bu sebeplerle madde ile 1163 
sayılı Kooperatifler Kanununun ek 4 üncü maddesinin yürürlükten kaldırılması amaçlanmaktadır.

Madde 9- Teklif ile, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunun ek 4 üncü maddesinin yürürlükten 
kaldırılması öngörüldüğünden, söz konusu ek maddenin uygulamasını belirlemek üzere düzenlenen 
geçici maddenin de yürürlükten kaldırılması amaçlanmaktadır.

Madde 10- Madde ile Banka Meclisi üyeliği ile birleşen görevler arasına Devlet üniversitelerindeki 
öğretim üyeliği de eklenmektedir. Bu suretle, öğretim üyelerinin akademik birikimlerinden ve bakış 
açılarından Bankanın en üst karar organında yararlanılmasına imkân amaçlanmaktadır. Ayrıca Banka 
Meclisi üyeliğine seçilen öğretim üyelerine yalnızca Meclis üyeleri için öngörülen aylık ve tazminatların 
ödenmesi, ayrıca üniversitelerindeki öğretim üyeliği kadrolarına bağlı herhangi bir ödeme yapılmaması 
öngörülmektedir.

Madde 11- Gerek 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun 10 uncu 
maddesinde gerekse 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesinde yol, meydan, otopark, çocuk 
bahçesi, yeşil alan, ibadet yeri ve benzeri yerlerin bedelsiz terkin edileceğine dair hususlar benzerlik 
gösterse de mahiyet itibariyle farklı uygulamalardır. 3194 sayılı Kanun kapsamında yapılan imar planları 
ile getirilen kullanım kararları sonucunda oluşan değer artışı karşılığında kesilen düzenleme ortaklık 
payları, uygulamaya giren her bir parselden eşit olarak kesilmektedir. Bu uygulamayla imar planında 
umumi hizmetlere ayrılan yerler kamuya bedelsiz kazandırılırken; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına 
uygun yaşam kalitesi yüksek yaşam alanları oluşturulmaktadır. 2981 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi 
kapsamında yapılan kesinti ise sadece zaruri ihtiyaçlar için fiili olarak zeminde bırakılan yol, park ve 
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benzeri alanların kamuya terk edilmesidir. Madde ile 3194 sayılı Kanunun amacına uygun olarak sağlıklı 
yerleşim alanları oluşturabilmek amacıyla bu alanlarda yapılacak imar planlarının uygulanmasında 2981 
sayılı Kanun kapsamında yapılan söz konusu kesintiyi %45’e tamamlayan fark kadar düzenleme ortaklık 
payı kesintisi yapılması hükme bağlanmaktadır.

Madde 12- Terörle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla gözaltı sürelerinin, bazı 
suçlarla ilgili olarak yeniden düzenlenmesine ve ek gözaltı süreleri getirilmesine ilişkin hükümlerin 
uygulaması 31/7/2021 tarihinden itibaren üç yıl uzatılmaktadır.

Madde 13- Madde ile Rekabet Kurulunun ve Rekabet Kurumunun tarafsızlığına yönelebilecek 
olası tereddütleri gidermek, soruşturma esnasında teşebbüslerden elde edilen rekabete hassas bilgilerin 
aynı sektörde faaliyet gösteren rakiplerin lehine ve aleyhine kullanılmasını engellemek amacıyla Kurul 
Başkan ve üyelerinin; üyeliklerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, görevden ayrıldıkları 
tarihten önceki iki yıl içinde 4054 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen soruşturmaların konusu 
sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilerde görev almaları ve bu nitelikteki gerçek ve tüzel kişileri 
bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili idari süreçlerde Kurum nezdinde temsil etmeleri yasaklanmaktadır. 
Benzer şekilde, görevden ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde soruşturmada raportör olarak 
görevlendirilen meslek personeli ile bu süre içinde 4054 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi uyarınca 
anılan personelin gözetiminden sorumlu daire başkanının ve ilgili başkan yardımcısının, Kurumdan 
ayrılmalarından itibaren iki yıl süreyle, ilgili soruşturmaların konusu olan sektörlerde faaliyet 
gösteren tüzel kişilerde görev almaları ve bu nitelikteki gerçek ve tüzel kişileri 4054 sayılı Kanunun 
uygulanmasıyla ilgili idari süreçlerde Kurum nezdinde temsil etmeleri de yasaklanmaktadır.

Madde 14- 4458 sayılı Gümrük Kanununun 211 inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan 
düzenleme ile; yükümlülerin, ticaret politikası önlemlerinden kaçınmak için kendi beyanlarıyla eşyanın 
gümrük kıymetini artırmalarını müteakiben ödenmiş veya tahakkuk ettirilmiş vergilerin geri verilmesi 
veya kaldırılması önlenerek, Dünya piyasa fiyatlarından daha düşük fiyatlardan ithal edilen eşyaların 
gözetim uygulaması kapsamında izlenmesi ve ticaret politikası önlemlerinin etkisizleştirilmesinin 
önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 15- Türkiye İstatistik Kurumu 30/6/2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 76 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle özel bütçeli bir kamu idaresi olarak yeniden teşkilatlandırılmıştır. 
Madde ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) 
sayılı cetvellerde bu doğrultuda gerekli değişikliğin yapılması amaçlanmaktadır.

Madde 16- Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesinde düzenlenen erişilebilirliğin 
sağlanabilmesi için yapılacak yükümlülüklerin Covid-19 salgını sebebiyle yerine getirilememesi nedeniyle, 
ilk kez denetlenerek eksikliği olduğu tespit edilenler ile daha önce süre verilenlere, yükümlülüklerinin 
maliyet ve niteliğine göre ilave süre verilebilmesine imkan tanınması amaçlanmaktadır.

Madde 17- 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanunla 5941 sayılı Çek Kanununa eklenen geçici 
5 inci madde uyarınca, 24/3/2020 tarihine kadar işlenen karşılıksız çek düzenleme suçundan mahkûm 
olanların cezalarının infazı durdurulmuş, hükümlünün (borçlu) tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay 
içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorunda olduğu belirtilmiştir. 
Kalan kısmının üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödenmesi 
durumunda mahkemece ceza mahkûmiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verileceği 
düzenlenmiştir. 18/6/2020 tarihli ve 7247 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle, maddenin birinci fıkrasında 
yer alan ödemeye ilişkin üç aylık süre, bir yıla çıkarılmıştır. Covid-19 salgın hastalığının etkisinin halen 
devam etmesi ve düzenlemede yer alan bir yıllık ödeme süresinin dolması nedeniyle borçlulara yeni bir 
ödeme imkânı vermek amacıyla düzenleme yapılması ihtiyacı doğmuştur.
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Maddeyle, önceki hükümde yer alan 24/3/2020 tarihi, 30/4/2021 olarak değiştirilmek suretiyle 
düzenlemeden yararlanacakların kapsamı genişletilirken, çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini 
ödemek için öngörülen süre 30/6/2022 tarihine kadar uzatılmaktadır. Böylelikle, borçluların bu süre 
içinde ekonomik faaliyetlerini gerçekleştirerek ödeme imkânına ulaşması ve alacaklıların da alacaklarını 
tahsil etme imkânına kavuşmaları amaçlanmaktadır. Maddenin değişiklikten önceki hükümlerinden 
faydalanmış olan hükümlülerin cezasının infazı, ödeme sürecinin geldiği aşama dikkate alınmaksızın 
yeni düzenlemeye göre yapılacaktır. Ayrıca, maddenin ilk halinden faydalanamayan veya faydalanmış 
olup da taksitlerini aksatan hükümlülere yeni bir fırsat tanınmaktadır. Bu fıkra uygulamasında çek 
bedelinin ödenmeyen kısmının belirlenmesinde ister haricen ödeme yapılmış olsun, ister icra dosyasına 
ödeme yapılmış olsun, isterse bu fıkranın uygulanması suretiyle daha önce herhangi bir ödeme yapılmış 
olsun, yapılan bu ödemelerin hepsi dikkate alınacak ve ödenen bu miktarlar düşüldükten sonra kalan 
miktar üzerinden onda birin hesabı yapılacak ve buna göre taksit miktarları belirlenecektir.

Ayrıca bu fıkra hükümlerinin, henüz yargılamasına başlanmamış veya yargılaması devam eden, 
başka bir ifadeyle henüz infaz aşamasına geçilmemiş suçlar bakımından, bu fıkrada belirtilen şartlara 
ve sürelere uyulmak koşuluyla uygulanabilmesine imkân tanınmaktadır. Buna göre, 30/4/2021 tarihine 
kadar işlenmiş ve henüz infaz aşamasına geçilmemiş suçlarda borçlunun, çek bedelinin ödenmeyen 
kısmının onda birini 30/6/2022 tarihine kadar ve kalan kısmını ise 30/6/2022 tarihinden itibaren 
ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödemesi durumunda, mahkûmiyet kararı daha sonra verilmiş veya 
kesinleşmiş olsa bile taksitlerin geldiği aşama dikkate alınarak mahkemece infazın durdurulmasına veya 
ceza mahkûmiyetinin bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmasına karar verilecektir. Düzenleme, 
kovuşturma evresinin ilerlemesine ilişkin herhangi bir etki doğurmayacak olup, yargılamaya 
devam edilerek hüküm kurulacaktır. Düzenlemeden faydalanmak isteyenlerin, ceza yargılamasının 
sonuçlanmasını beklemeden, birinci fıkrada belirtilen koşullara uygun olarak süresinde, kendiliğinden 
ödemelerini yapması gerekmektedir. Bu husus infaz aşamasında dikkate alınarak hükümlünün bu 
düzenlemeden faydalanıp faydalanamayacağına karar verilecektir.

Belirtmek gerekir ki, hükümlünün herhangi bir tebligat beklemeden birinci fıkrada belirtilen 
sürelere kendiliğinden uyması ve ödemelerini yapması gerekmektedir. Aksi takdirde bu düzenlemeden 
faydalanamayacak ve cezası infaz edilecektir.

Son olarak, maddede yer alan düzenlemelerin, infaz rejimine ilişkin olduğu ve Türk Ceza 
Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında derhal uygulanacak hüküm mahiyetinde 
bulunduğu da dikkate alınmalıdır.

Madde 18- Madde ile Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde 
bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen cezanın yürürlük tarihinin 1/1/2022 tarihine 
ertelenmesi amaçlanmaktadır.

Madde 19- 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19 uncu maddesinin 
ikinci fıkrası uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atanmasına ilişkin hükmün, 
31/7/2021 tarihinden itibaren üç yıl daha uygulanması amaçlanmaktadır. Ayrıca bu üç yıllık süre 
zarfında, terör suçları bakımından yürütülen soruşturma veya kovuşturmalarda kayyım atanmasına 
karar verildiği takdirde, kayyımlık görevinin Fon tarafından yerine getirilmesi öngörülmektedir.

Madde 20- 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata 
Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
uyarınca 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları, 31/7/2020 tarihine 
kadar ertelenmiş ve ilgili bakanlıklara üçer aylık sürelerle üç defaya kadar bu sürenin uzatılabilmesi 
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yetkisi verilmiştir. Bu kapsamda kooperatif genel kurul toplantıları Ticaret Bakanlığınca önce 
31/10/2020, akabinde 31/1/2021 ve son olarak da 30/4/2021 tarihleri sonrasına ertelenmiştir. Bakanlıkça 
yapılan ertelemeyle Kanunda tanınan erteleme yetkisi sona ermiş olup mevcut durumda kooperatiflerin 
31/7/2021 tarihine kadar genel kurullarını gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, salgın koşulları dikkate alınarak belirlenen kapanma döneminde kooperatif genel 
kurulları da dahil olmak üzere geniş katılımlı toplantıların gerçekleştirilmesi ileri tarihlere ertelenmiş 
ve kooperatiflerin 15/6/2021 tarihine kadar genel kurul yapması mümkün olmamıştır. Bu tarihten sonra 
31/7/2021 tarihine kadar olan 45 günlük sürede binlerce kooperatifin genel kurulunun gerçekleştirilmesi 
hem uygulayıcı Bakanlık hem de kooperatifler açısından çeşitli zorlukları beraberinde getirecektir. 
Geriye kalan kısa sürede ifa edilmesi gereken bu yasal zorunluluk, başta esnaf ve sanatkârlar kredi ve 
kefalet kooperatifleri olmak üzere ortak sayısı yüzlerle ifade edilen birçok kooperatifin erteleme talebi 
iletmesine neden olmuştur. Bu kapsamda öngörülen değişiklikle, Covid-19 ile mücadele kapsamında 
kooperatif ortakları bakımından riskin en aza indirilmesi ve yasal zorunluluktan kaynaklanabilecek 
olası problemlerin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede kooperatiflere, genel kurullarını 
31/10/2021 tarihine kadar yapabilme imkânı getirilmektedir.

Madde 21- Türkiye İstatistik Kurumu 30/6/2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 76 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili bir kamu idaresi olarak 
yeniden teşkilatlandırılmıştır. Madde ile, Kurum personelinin mali haklarının mevcut haliyle devamının 
sağlanması için 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesinde 
gerekli değişiklik yapılmaktadır.

Madde 22- Terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, 
ihracı, rütbelerin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmaması gibi ihtiyaç duyulan 
birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresi ihtiyaca binaen 31/7/2021 tarihinden itibaren üç yıl 
uzatılmaktadır.

Madde 23- Ticaret Bakanlığı bünyesinde başta hudut kapıları olmak üzere ülke genelinde 
kaçakçılıkla mücadele görevi yürüten ve gümrüklü sahalarda kamu düzeninin sağlanmasından sorumlu 
olan gümrük muhafaza personeli, silahlı ve üniformalı olarak yedi gün yirmi dört saat nöbet esasına 
göre hizmet vermektedir. Ülkemizin güvenliği, ekonomik çıkarları, çevre ve toplum sağlığı ile doğal ve 
kültürel mirasın korunması kapsamında uyuşturucu, silah, tarihi eser, akaryakıt, tütün ve alkol ürünleri 
dahil her türlü kaçakçılıkla mücadele görevini yürütmek için istihbari ve operasyonel faaliyetleri 
yerine getirmektedir. Yasadışı ticaretin önlenmesi ve güvenli bir ticaret ortamının temini amacıyla 
görev yapmakta olan gümrük muhafaza personeli, sağlığı olumsuz etkileyen zorlu saha ve koşullarda 
çalışmakta, görevleri nedeniyle bedensel ve zihinsel yıpranmanın yanı sıra, hayati tehlikelere maruz 
kalmakta, zaman zaman terör saldırılarının hedefi olabilmektedir.

Bu itibarla, madde ile gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla mücadele görevleri kapsamında 
yüksek hizmetleri görülenler ile olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar 
gösteren gümrük muhafaza personelinin; ülkemizdeki diğer adli kolluk birimleri olan Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı personeline benzer şekilde 
para verilerek gecikmeksizin ödüllendirilebilmesine imkân verilmekte ve bu suretle personelin moral 
ve motivasyonuna katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Madde 24- Yürürlük maddesidir.

Madde 25- Yürütme maddesidir.
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Türkiye Büyük Millet Meclisi

 Plan ve Bütçe Komisyonu  14/7/2021

 Esas No: 2/3740

 Karar No: 10

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2/3740 esas numaralı, “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Teklifi” Komisyonumuzun 12/7/2021 ve 13/7/2021 tarihlerinde yaptığı 34 üncü ve 35 inci 
birleşimlerinde görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

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

Ankara Milletvekili Orhan YEGİN ile 45 milletvekili tarafından 9/7/2021 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 2/3740 esas numaralı ‘Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’, Başkanlıkça aynı tarihte esas komisyon 
olarak Komisyonumuza, tali komisyon olarak Adalet Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna havale 
edilmiştir. 

Komisyonumuzun 12/7/2021 ve 13/7/2021 tarihlerinde yaptığı 34 üncü ve 35 inci birleşimlerinde 
2/3740 esas numaralı Kanun Teklifi, Teklifin ilk imza sahibi Ankara Milletvekili Orhan YEGİN ile 
Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Rekabet Kurumu, Sosyal 
Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 
Türkiye İstatistik Kurumu, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Barolar Birliği ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri 
Konfederasyonu temsilcilerinin katılımıyla görüşülmüştür.

2. 2/3740 ESAS NUMARALI KANUN TEKLİFİNDE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

2/3740 esas numaralı Teklifin gerekçesi ve metni incelendiğinde, Teklifte;

- Güvenlik korucularının aylık ücretlerinin belirlenmesinde esas alınan 11.500 gösterge rakamı 
nedeniyle güvenlik korucularına ödenen ücretin asgari ücretin altında kalması nedeniyle, güvenlik 
korucularına ödenen ücretin asgari ücrete tamamlanmasına,

- 31/12/2011 ilâ 23/11/2015 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 
düzenlenmiş olan protokol kapsamında eğitim alan ve diş protez laboratuvarlarında diş protez teknisyeni 
ve diş protez teknikerlerine ait iş ve işlemlerde yardımcı olmak üzere çalışan kişilere, “yardımcı 
personel” olarak çalışma imkânı verilmesine, 

- Hazine ve Maliye Bakanlığının kambiyo mevzuatı uyarınca belirlenen alanlarda faaliyet izni 
veya yetki belgesi verilecek firmaların mali gücünün tespiti ve piyasaya girişlerin belli bir şekilde 
kontrol altında tutulması ile Bakanlık tarafından geliştirilen bilgi sistemlerinin sistem kullanıcılarına 
sunumu kapsamında, her bir başvuru, izin, belge veya sistem sunumu için bir mali yıl içerisinde altı 
milyon Türk lirasını geçmemek üzere yönetmelikte belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ücret 
almaya yetkili kılınmasına ve bu ücretin her yıl yeniden değerleme oranında artırılmasına,

- Endüstriyel sektörün gelişmesi amacıyla, fabrikalarda kullanılan oksijen, azot ve argon ihtiyacını 
karşılayacak hava ayrıştırma tesislerinin ormanlık alanlarda kurulabilmesine izin verme yetkisinin 
Tarım ve Orman Bakanlığına verilmesine,

- 2020 yılında meydana gelen depremlerde, binaları zarar gören vatandaşlarımız için Devletin konut 
kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerde olası mağduriyetlerin 
giderilerek hak kayıplarının söz konusu olmaması, afetzedelere eşit ölçüde yardım eli uzatılabilmesi ve 
uygulama birliğinin sağlanmasına,
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- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda tabip ve eczacı olarak çalışanlara döner sermayeden ek 
ödeme yapılmasına,

- Sağlık Bakanlığının, götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti sunmak üzere kamu kurum ve 
kuruluşları ile protokol yapmasına imkân veren ve 26 Mart 2020 tarihinde süresi dolan 209 sayılı 
Kanunun geçici 8 inci maddesindeki düzenlemenin, kalıcı bir düzenleme olarak 209 sayılı Kanuna 
eklenmesine,

- Kooperatif yönetim kurullarında üniversitelerin üye bulundurmasına yönelik olarak meri 
mevzuattaki farklı uygulamadan vazgeçilerek üniversiteler dâhil her ortağının yönetime seçilme 
açısından eşit olması amacıyla ilgili maddenin yürürlükten kaldırılmasına,

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi üyeliği ile birleşen görevler arasına 
devlet üniversitelerindeki öğretim üyeliğinin de eklenmesine, ayrıca Banka Meclisi üyeliğine seçilen 
öğretim üyelerine yalnızca Meclis üyeleri için öngörülen aylık ve tazminatların ödenmesi, ayrıca 
üniversitelerindeki öğretim üyeliği kadrolarına bağlı herhangi bir ödeme yapılmamasına,

- 3194 sayılı İmar Kanunun amacına uygun olarak sağlıklı yerleşim alanları oluşturabilmek amacıyla 
bu alanlarda yapılacak imar planlarının uygulanmasında 2981 sayılı Kanun kapsamında yapılan söz 
konusu kesintiyi %45’e tamamlayan fark kadar düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılmasına, 

- Terörle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla gözaltı sürelerinin, bazı suçlarla ilgili 
olarak yeniden düzenlenmesine ve ek gözaltı süreleri getirilmesine ilişkin hükümlerin uygulamasının 
31/7/2021 tarihinden itibaren üç yıl uzatılmasına, 

- Rekabet Kurulu başkan ve üyeleri ile Rekabet Kurumunda raportör olarak görev yapan 
meslek personeli ile onların gözetiminden sorumlu daire başkanlarının, üyelikten veya Kurumdan 
ayrılmalarından itibaren iki yıl süreyle, görevden ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde 4054 sayılı 
Kanun kapsamında gerçekleştirilen soruşturmaların konusu sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilerde 
görev almamaları, ve bu nitelikteki gerçek ve tüzel kişileri 4054 sayılı Kanunun uygulanmasıyla ilgili 
idari süreçlerde Kurum nezdinde temsil etmelerinin yasaklanmasına, 

- Dünya piyasa fiyatlarından daha düşük fiyatlardan ithal edilen eşyaların gözetim uygulaması 
kapsamında izlenmesi ve ticaret politikası önlemlerinin etkisizleştirilmesinin önüne geçilmesi amacıyla, 
yükümlülerin ticaret politikası önlemlerinden kaçınmak için kendi beyanlarıyla eşyanın gümrük 
kıymetini artırmalarını müteakiben ödenmiş veya tahakkuk ettirilmiş vergilerin geri verilmesinin veya 
kaldırılmasının önlenmesine,

- Türkiye İstatistik Kurumunun 30/6/2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 76 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle özel bütçeli bir kamu idaresi olarak yeniden teşkilatlandırılmış 
olması nedeniyle, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı 
cetvellerde bu doğrultuda gerekli değişikliğin yapılmasına,

- Türkiye İstatistik Kurumunun 76 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Hazine ve Maliye 
Bakanlığı ile ilişkili bir kamu idaresi olarak yeniden teşkilatlandırılmış olması nedeniyle, Kurum 
personelinin mali haklarının mevcut haliyle devamının sağlanması amacıyla 27/6/1989 tarihli ve 375 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesinde gerekli değişikliğin yapılmasına, 

- Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesinde düzenlenen erişilebilirliğin sağlanabilmesi 
için yapılacak yükümlülüklerin Covid-19 salgını sebebiyle yerine getirilememesi nedeniyle, ilk kez 
denetlenerek eksikliği olduğu tespit edilenler ile daha önce süre verilenlere, yükümlülüklerinin maliyet 
ve niteliğine göre ilave süre verilebilmesine imkân tanınmasına, 
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- 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 5 inci maddesindeki karşılıksız çeklerin borçlularına ilişkin 
düzenlemenin süresinin uzatılması ve kapsamının genişletilmesine,

- Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti 
yapanlara yönelik getirilen cezanın yürürlük tarihinin 1/1/2022 tarihine ertelenmesine,

- 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci 
fıkrası uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atanmasına ilişkin hükmün, 
31/7/2021 tarihinden itibaren üç yıl daha uygulanmasına,

- Covid-19 ile mücadele kapsamında kooperatif ortakları bakımından riskin en aza indirilmesi ve 
yasal zorunluluktan kaynaklanabilecek olası problemlerin önüne geçilmesi amacıyla, kooperatiflere, 
genel kurullarını 31/10/2021 tarihine kadar yapabilme imkânı getirilmesine,

- Terör örgütleriyle mücadele kapsamında, terör örgütleriyle iltisakı bulunan kamu görevlilerine 
uygulanacak tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresinin ihtiyaca binaen 31/7/2021 tarihinden itibaren 
üç yıl uzatılmasına,

yönelik düzenlemelerin yer aldığı görülmektedir.

3. KOMİSYONDA KANUN TEKLİFİ ÜZERİNDE YAPILAN GÖRÜŞMELER

Kanun Teklifi üzerinde yapılan görüşmelerde milletvekilleri tarafından;

- Kanun teklifinde OHAL döneminde yürürlüğe konulan bazı düzenlemelerinin uygulama sürelerinin 
uzatılmasının sakıncalı olabileceği, bazı anayasal temel hak ve özgürlükler ile ilgili bu düzenlemelerin 
15 Temmuz darbe girişimi sonrası OHAL döneminde olağanüstü şartlarda yürürlüğe girdiği, ilgili 
maddelerdeki düzenlemelerin Anayasa’ya göre ancak olağanüstü dönemde uygulanabileceği, bu 
düzenlemelerin olağan süreçte uygulanmasının kanun ile anayasal hükümlerin önüne geçerek normlar 
hiyerarşisini bozacağı, olağanüstü hukuk normlarının olağan dönemde uygulanmasının hukuk devleti 
ilkeleriyle bağdaşmayacağı,

- Köy korucularının ücret ve emekliliklerinin belirli bir maaş yerine sabit bir gösterge rakamı 
üzerinden belirlendiği, bu durumun korucuların statü ve hakları konusunda belirsizliğe neden olduğu, 
ayrıca köy korucularının çalışma alanı olan köylerin Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında 
büyükşehirlerde mahalle haline gelerek köy mevzuatının dışına çıktığı, bu nedenle düzenlemenin 
büyükşehirlerde mahalle statüsünde görevli korucular için mağduriyet yaşatabileceği, 

- Tütün ile ilgili düzenleme yaparken soruna kalıcı bir çözümün geliştirilmesi gerektiği, bölgede 
tarım ve hayvancılığın gerilemesi nedeniyle halihazırda refah kaybının yaşandığı, bölge için önemli 
bir geçim kaynağı olan tütün üretiminde küçük üreticinin büyük üreticiler karşısında rekabet gücünün 
zayıfladığı, bu nedenle yapılacak düzenlemelerde küçük üreticinin haklarının korunmasına dikkat 
edilmesi gerektiği, 

- Görevinde bağımsız olması gereken TCMB Banka Meclisi üyelerinin hem TCMB hem de 
üniversitede üst yöneticisi olmasının bu bağımsızlığa olumsuz etki edebileceği, halihazırda mevzuata 
göre Banka Meclisi üyesinin üniversitelerde ders vermesinde veya görevine geri dönmesinde bir 
problem yaşanmayacağı,

- Ormanlık bölgelerde hava ayrıştırma tesislerinin kurulmasına imkân sağlayan düzenlemenin 
suistimal edilerek orman bölgelerinde tahribatı artırabileceği, bu tesislerin hangi firmalar tarafından 
hangi büyüklükte kurulabileceğinin belirli olması gerektiği,  
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- Rekabet Kurulu üyeleri ve Rekabet Kurumu personelinin Kurul tarafından yapılan soruşturmaların 
konusu sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilerde görev almalarının yasaklanmasının olumlu 
bulunduğu, ilgili düzenlemenin Rekabet Kurumu ile sınırlı kalmaması gerektiği, diğer düzenleyici ve 
denetleyici kurumları da kapsayacak şekilde bir düzenleme yapılmasının daha doğru olacağı,

- Engellilerin toplu taşıma araçlarına erişilebilirliğinin sağlanması için ilgililerin yükümlülüklerini 
yerine getirme süresinin uzatılmasının engellilerin bu hizmetlere ulaşma sürecini uzatarak mağduriyet 
yarattığı, pandeminin bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için uygun bir ortam yarattığı, bu 
ertelemelerin müeyyide içermediğinden sürekli bir erteleme beklentisi yaratarak düzenlemenin 
uygulamaya geçmesinin önünde engel teşkil ettiği

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Teklifin ilk imza sahibi Ankara Milletvekili 
Orhan YEGİN ve ilgili kamu idarelerinin temsilcileri tarafından yapılan açıklamalarda;

- Ulusal güvenlik konusunda çeşitli ülkelerin mevzuatında terör örgütü üyelerine karşı tutukluluk 
ve yargılama konusunda benzer düzenlemelerin bulunduğu, OHAL süresinin üzerinden belli bir 
zaman geçmesine rağmen halihazırda soruşturma, yargılama ve değerlendirmelerin devam etmesinden 
dolayı ilgili düzenlemelerin süresinin uzatılmasının amaçlandığı, çeşitli terör örgütleri üzerindeki adli 
süreçlerin devam ettiği, terörle mücadelenin sekteye uğramaması ve devamlılığının sağlanması için 
düzenlemelerin sürelerinin uzatılmasının gerekli olduğu,

- Güvenlik korucularının aylık ücretlerinin asgari ücretin altında kalmasından dolayı oluşacak 
farkın asgari ücrete tamamlanması amacıyla düzenleme yapıldığı,  bu şekilde asgari ücretteki artışın ek 
göstergedeki artışın altında kalması nedeniyle oluşacak mağduriyetlerin giderilmesinin amaçlandığı, 
büyükşehirlerde mahalle statüsünde çalışan köy korucularının ilgili kanunlarda hakları saklı 
tutulduğundan dolayı köylerde çalışan korucular ile eşit haklara sahip olacağı, bu nedenle herhangi bir 
mağduriyet yaşanmayacağı,

- Daha önce TCMB Banka Meclisi üyeliği yapan öğretim üyelerinin bu görevi yapabilmek için 
emekliye ayrıldıkları ya da üniversitedeki görevlerini bıraktıkları, bazı üyelerin görevlerine geri dönmek 
için üniversiteler ile dava süreci yaşadığı, bu nedenle Banka Meclisi üyesi olacak akademisyenlerin ek 
ödeme almadan, üniversitedeki kadroları saklı kalacak şekilde akademik görevleriyle TCMB Banka 
Meclisi görevlerinin birleştirilebilmesinin amaçlandığı, bu şekilde öğretim üyelerinin akademik 
birikimleri ve bakış açılarından TCMB’nin üst  yönetiminde faydalanılabileceği,

- Tütün ticaretinde yetki belgesi istenmesindeki amacın küçük üreticiyi koruma olduğu, 
yetki belgesiyle üretim yapan küçük üreticinin ürünlerini yasal bir şekilde satabileceği, bu şekilde 
yurt içine kaçak şekilde sokulan tütün satışının engelleneceği, ayrıca düzenleme ile üreticilerin 
kooperatifleşmesinin teşvik edildiği, bu şekilde üreticinin üretim maliyetinin düşürülerek kârlılığının 
artırılmasının sağlanacağı, bu durumun yerli üreticiyi ve üretimi teşvik edeceği,

- Hava ayrıştırma tesislerinin ormanlık alanlara kurulmasının istisnai bir durum olduğu, önceden 
kurulan fabrikaların çevresindeki alanın orman kadastrosuna girmesinden dolayı çevresinde yapılaşma 
imkânı kalmamasından dolayı düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu, bu tesislerin ormana veya 
çevreye herhangi bir zararının bulunmadığı, endüstri sektöründe, özellikle metalurji alanında hizmet 
veren bakır, aliminyum, demir-çelik fabrikalarında kullanılan bu tesislerin kurulumu için ÇED 
raporunun gerekli olacağı, bu durumun keyfiyet ve suistimali engelleyeceği,
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- Engellilerin büyükşehirlerde raylı sistemlere, otobüs ve özel otobüslere erişiminin büyük 
oranda sağlandığı, ancak engelliler için erişilebilirlik mevzuatları öncesi üretilen dolmuş ve gemilerde 
engellerin erişimini sağlayacak yapısal değişikliklerin zaman ve maddi külfet gerektirdiği, pandemi 
sürecinde ekonomik alanda zorluk çeken taşıma sektörüne bu düzenlemeleri uygulamak için ek süre 
verildiği

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.

Madde 1, 2, 3 ve 4

Teklifin çerçeve 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri; aynen kabul edilmiştir. 

Madde 5

Teklifin çerçeve 5 inci maddesi; Van ili Tuşba ilçesi ve çevresinde 15/12/2020 tarihinde meydana 
gelen deprem nedeniyle zarar gören vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla değiştirilmek 
suretiyle kabul edilmiştir.

Madde 6, 7, 8, ve 9

Teklifin çerçeve 6, 7, 8 ve 9 uncu maddeleri; aynen kabul edilmiştir.

Madde 10

Teklifin çerçeve 10 uncu maddesi; teklif metninden çıkarılmıştır. 

Madde 11 ve 12

Teklifin çerçeve 11 ve 12 nci maddeleri; sırasıyla 10 ve 11 inci maddeleri olarak aynen kabul 
edilmiştir.

Madde 13

Teklifin çerçeve 13 üncü maddesi; Rekabet Kurumu soruşturmalarında raportör olarak 
görevlendirilen personel ile bu personelin gözetiminden sorumlu daire başkanı ve başkan 
yardımcılarının, getirilen yasak hükmüne aykırı hareket etmeleri halinde 2/10/1981 tarihli ve 2531 
sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde 
belirtilen cezalara tabi olmasını sağlamak amacıyla değiştirilmek suretiyle teklifin 12 nci maddesi 
olarak kabul edilmiştir. 

Madde 14, 15 ve 16

Teklifin çerçeve 14 ve 15 ve 16 ncı maddeleri; sırasıyla 13, 14 ve 15 inci maddeleri olarak aynen 
kabul edilmiştir.

Yeni Madde 

İşverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumaları ve artırmalarını destekleyen ve 
2016 yılından 2020 yılı sonuna kadar verilmiş olan asgari ücret desteğinin 2021 yılında da verilmesi 
yönündeki düzenleme Teklife yeni çerçeve 16 ncı madde olarak eklenmiştir.
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Madde 17
Teklifin çerçeve 17 nci maddesi; aynen kabul edilmiştir.

Yeni Madde 
BDDK tarafından tasfiyesine karar verilen şirketlerin tasfiye sürecinin ihtisas kurumu olması ve 

tasfiye sürecindeki etkinliği nedeniyle TMSF tarafından yerine getirilmesi, bu şekilde tasfiye karar 
verme yetkisi ve tasfiye sürecinin aynı kurum bünyesinde toplanması yönündeki düzenleme Teklife 
yeni çerçeve 18 inci madde olarak eklenmiştir.

Madde 18, 19, 20, 21, 22 ve 23
Teklifin çerçeve 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 üncü maddeleri; sırasıyla 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 üncü 

maddeleri olarak aynen kabul edilmiştir.

Madde 24
Teklifin yürürlüğe ilişkin 24 üncü maddesi; 25 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Madde 25
Teklifin yürütmeye ilişkin 25 inci maddesi; 26 ncı 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,

- Giresun Milletvekili Cemal ÖZTÜRK, 

- İzmir Milletvekili Yaşar KIRKPINAR,

- İstanbul Milletvekili Şirin ÜNAL,

- Konya Milletvekili Mustafa KALAYCI,

- Manisa Milletvekili Uğur AYDEMİR,

- Trabzon Milletvekili Salih CORA,

- Uşak Milletvekili İsmail GÜNEŞ

 özel sözcüler olarak seçilmiştir.
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 Başkan Başkanvekili Sözcü
 Cevdet Yılmaz İsmail Faruk Aksu Abdullah Nejat Koçer
 Bingöl İstanbul Gaziantep
   (Bu raporun özel sözcüsü)
 Kâtip Üye Üye
 Şirin Ünal Ekrem Çelebi Bülent Kuşoğlu
 İstanbul Ağrı Ankara
 (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhimiz vardır)
 Üye Üye Üye
 Durmuş Yılmaz Orhan Yegin Cavit Arı
 Ankara Ankara Antalya
 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhimiz vardır)
 Üye Üye Üye
 Bekir Kuvvet Erim Necdet İpekyüz İbrahim Aydın
 Aydın Batman Antalya
 (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsü)
 Üye Üye Üye 
 Nilgün Ök Garo Paylan Ahmet Kılıç
 Denizli Diyarbakır Bursa
 (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsü)
 Üye Üye Üye
 İbrahim Aydemir Cemal Öztürk Mehmet Bekaroğlu
 Erzurum Giresun İstanbul
 (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü) (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 sözcüsü)
 Üye Üye Üye 
 Kamil Okyay Sındır Mustafa Kalaycı Abdullatif Şener
 İzmir Konya Konya
 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhimiz vardır)
 Üye Üye Üye 
 Uğur Aydemir Süleyman Girgin Salih Cora
 Manisa Muğla Trabzon
 (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsü)
  Üye  Üye
  Erhan Usta  İsmail Güneş
  Samsun  Uşak
  (Muhalefet şerhimiz vardır)  (Bu raporun özel sözcüsü)
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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
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MUHALEFET ŞERHİ
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 Erol Katırcıoğlu Garo Paylan Necdet İpekyüz
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MADDE 1- 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy 
Kanununun 74 üncü maddesinin altıncı fıkrasına 
ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
cümle eklenmiştir.
“Bu ücret ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (B) 
fıkrası kapsamında ödenen ek tazminat toplamının, 
içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin net 
asgari ücret tutarının (sadece kendisi için asgari 
geçim indirimi uygulanan) altında kalması halinde 
aradaki fark, ücret için öngörülen usul ve esaslar 
çerçevesinde tazminat olarak ayrıca ödenir.”

MADDE 2- 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı 
Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair 
Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 14-31/12/2011 
ile 23/11/2015 tarihleri arasında diş protez 
laboratuvarlarında diş protez teknisyenleri ve diş 
protez teknikerlerine ait iş ve işlemlerde yardımcı 
olmak üzere, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim 
Bakanlığı arasında düzenlenmiş olan protokol 
kapsamında eğitim almış olanlar diş protez 
laboratuvar sahibi ve mesul müdürü olmamak 
üzere, yardımcı personel olarak çalışabilir. Bu 
maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 
Sağlık Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 3- 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 
Kanunun mülga 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
yeniden düzenlenmiştir.

“MADDE 4 - Hazine ve Maliye Bakanlığı; bu 
Kanuna dayanılarak çıkarılan karar, yönetmelik, 
tebliğler ve diğer genel ve düzenleyici işlemler 
uyarınca başvurusu alınacak, düzenlenecek 
veya onaylanacak her türlü izin veya belge ile 
Bakanlık tarafından geliştirilen bilgi sistemlerinin 
sistem kullanıcılarına sunumu kapsamında, her 
bir başvuru, izin, belge veya sistem sunumu için 
bir mali yıl içerisinde altımilyon Türk Lirasını 
geçmemek üzere yönetmelikte belirlenecek usul 

MADDE 1- 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy 
Kanununun 74 üncü maddesinin altıncı fıkrasına 
ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
cümle eklenmiştir. 
“Bu ücret ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (B) 
fıkrası kapsamında ödenen ek tazminat toplamının, 
içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin net 
asgari ücret tutarının (sadece kendisi için asgari 
geçim indirimi uygulanan) altında kalması halinde 
aradaki fark, ücret için öngörülen usul ve esaslar 
çerçevesinde tazminat olarak ayrıca ödenir.”

MADDE 2- 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı 
Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair 
Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 14- 31/12/2011 
ilâ 23/11/2015 tarihleri arasında diş protez 
laboratuvarlarında diş protez teknisyenleri ve diş 
protez teknikerlerine ait iş ve işlemlerde yardımcı 
olmak üzere, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim 
Bakanlığı arasında düzenlenmiş olan protokol 
kapsamında  eğitim almış olanlar, diş protez 
laboratuvar sahibi ve mesul müdürü olmamak 
üzere, yardımcı personel olarak çalışabilir. Bu 
maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 
Sağlık Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 3- 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 
Kanunun mülga 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
yeniden düzenlenmiştir.

“MADDE 4 - Hazine ve Maliye Bakanlığı; bu 
Kanuna dayanılarak çıkarılan karar, yönetmelik, 
tebliğ ve diğer genel ve düzenleyici işlemler 
uyarınca başvurusu alınacak, düzenlenecek 
veya onaylanacak her türlü izin veya belge ile 
Bakanlık tarafından geliştirilen bilgi sistemlerinin 
sistem kullanıcılarına sunumu kapsamında, her 
bir başvuru, izin, belge veya sistem sunumu için 
bir mali yıl içerisinde altı milyon Türk lirasını 
geçmemek üzere yönetmelikte belirlenecek usul 

ANKARA MİLLETVEKİLİ ORHAN YEGİN VE
45 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
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ve esaslar çerçevesinde ücret almaya yetkilidir. Bu 
tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre 
tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında 
artırılarak uygulanır.”

MADDE 4- 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı 
Orman Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü 
fıkrasının birinci cümlesine “doğalgaz,” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “hava ayrıştırma,” ibaresi 
eklenmiştir.

MADDE 5- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı 
Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle 
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara 
Dair Kanunun geçici 26 ncı maddesinin birinci 
fıkrasına “Elazığ İli Merkez, Sivrice,” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “Alacakaya, Arıcak,” ibaresi, 
“23/2/2020 tarihinde,” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “Malatya İli Arapgir, Arguvan, Doğanşehir, 
Hekimhan, Kuluncak, Pütürge İlçeleri ve çevresinde 
5/6/2020 tarihinde,” ibaresi eklenmiş, fıkrada yer 
alan “14/6/2020 tarihinde meydana gelen ve genel 
hayata etkili olan deprem afetleri nedeniyle” ibaresi 
“14/6/2020 tarihinde, Erzincan İli Tercan İlçesi ve 
çevresinde 14/6/2020 ve 15/6/2020 tarihlerinde, Van 
İli Saray, Özalp ve Gürpınar İlçeleri ve çevresinde 
25/6/2020 tarihinde, Bitlis İli Hizan İlçesi ve 
çevresinde 7/8/2020 tarihinde, Erzincan İli Tercan 
İlçesi ve çevresinde 28/10/2020 tarihinde, İzmir 
İli Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, 
Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, 
Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, 
Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menderes, 
Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Tire, 
Torbalı, Urla İlçeleri ile Aydın İli Kuşadası İlçesi ve 
çevresinde 30/10/2020 tarihinde, Siirt İli Kurtalan 
İlçesi ve çevresinde 3/12/2020 tarihinde, Elazığ İli 
Baskil, Karakoçan, Kovancılar, Maden Merkez, 
Palu, Sivrice İlçeleri ve çevresinde 27/12/2020 
tarihinde meydana gelen deprem afetleri sebebiyle 
genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen 
yerlerde,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı 
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları 
ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine 
Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 
inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesine 

ve esaslar çerçevesinde ücret almaya yetkilidir. Bu 
tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre 
tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında 
artırılarak uygulanır.”

MADDE 4- 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı 
Orman Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü 
fıkrasının birinci cümlesine “doğalgaz,” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “hava ayrıştırma,” ibaresi 
eklenmiştir.

MADDE 5- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı 
Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak 
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 
geçici 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına “Elazığ İli 
Merkez, Sivrice,” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“Alacakaya, Arıcak,” ibaresi, “23/2/2020 tarihinde,” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “Malatya İli Arapgir, 
Arguvan, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak, Pütürge 
İlçeleri ve çevresinde 5/6/2020 tarihinde,” ibaresi 
eklenmiş, fıkrada yer alan “14/6/2020 tarihinde 
meydana gelen ve genel hayata etkili olan deprem 
afetleri nedeniyle” ibaresi “14/6/2020 tarihinde, 
Erzincan İli Tercan İlçesi ve çevresinde 14/6/2020 
ve 15/6/2020 tarihlerinde, Van İli Saray, Özalp ve 
Gürpınar İlçeleri ve çevresinde 25/6/2020 tarihinde, 
Bitlis İli Hizan İlçesi ve çevresinde 7/8/2020 tarihinde, 
Erzincan İli Tercan İlçesi ve çevresinde 28/10/2020 
tarihinde, İzmir İli Aliağa, Balçova, Bayındır, 
Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, 
Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, 
Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, 
Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, 
Tire, Torbalı, Urla İlçeleri ile Aydın İli Kuşadası 
İlçesi ve çevresinde 30/10/2020 tarihinde, Siirt İli 
Kurtalan İlçesi ve çevresinde 3/12/2020 tarihinde, 
Van İli Tuşba İlçesi ve çevresinde 15/12/2020 
tarihinde, Elazığ İli Baskil, Karakoçan, Kovancılar, 
Maden Merkez, Palu, Sivrice İlçeleri ve çevresinde 
27/12/2020 tarihinde meydana gelen deprem afetleri 
sebebiyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul 
edilen yerlerde,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı 
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları 
ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine 
Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 
inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesine 
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“Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “tabip ve eczacı 
unvanlı kadrolarında çalışanlar ile” ibaresi ve 
cümleye “yüzde 500’ünü,” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumunda görev yapan eczacılara yüzde 350’sini,” 
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- 209 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 
madde eklenmiştir. 

“EK MADDE 5- Sağlık Bakanlığı ve bağlı 
kuruluşları, götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti 
sunmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile 
protokol yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları da 
söz konusu protokoller doğrultusunda götürü bedel 
üzerinden sağlık hizmeti bedeli ödemeye yetkilidir. 
Bu şekilde hizmet verilmesine ve götürü bedelin 
tespit edilmesine ilişkin usul ve esaslar Hazine ve 
Maliye Bakanlığının görüşü alınarak yapılacak 
protokollerde belirlenir. Götürü bedel üzerinden 
sunulan hizmetler için ilgili kurumlara ayrıca fatura 
ve dayanağı belge gönderilmez.”

MADDE 8- 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı 
Kooperatifler Kanununun ek 4 üncü maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- 1163 sayılı Kanunun geçici 5 inci 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı 
İmar Kanununun 18 inci maddesinin yedinci 
fıkrasının ikinci cümlesine “önceki değerinden az 
olmaması kaydıyla,” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “daha önceki imar uygulamalarında yapılan 
terk veya kesintiler dikkate alınmak suretiyle” 
ibaresi ve maddeye yedinci fıkrasından sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “tabip ve eczacı 
unvanlı kadrolarında çalışanlar ile” ibaresi ve 
cümleye “yüzde 500’ünü,” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumunda görev yapan eczacılara yüzde 350’sini,” 
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- 209 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 
madde eklenmiştir.

“EK MADDE 5- Sağlık Bakanlığı ve bağlı 
kuruluşları, götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti 
sunmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile 
protokol yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları da 
söz konusu protokoller doğrultusunda götürü bedel 
üzerinden sağlık hizmeti bedeli ödemeye yetkilidir. 
Bu şekilde hizmet verilmesine ve götürü bedelin 
tespit edilmesine ilişkin usul ve esaslar Hazine ve 
Maliye Bakanlığının görüşü alınarak yapılacak 
protokollerde belirlenir. Götürü bedel üzerinden 
sunulan hizmetler için ilgili kurumlara ayrıca fatura 
ve dayanağı belge gönderilmez.”

MADDE 8- 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı 
Kooperatifler Kanununun ek 4 üncü maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- 1163 sayılı Kanunun geçici 5 inci 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 
19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü 
cümlesinde yer alan “Hayır dernekleri” ibaresi 
“Devlet üniversitelerindeki öğretim üyeliği ile 
hayır dernekleri” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya 
aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Devlet üniversitelerindeki öğretim üyelerinden 
Banka Meclisi üyeliğine seçilenlere bu maddenin 
beşinci fıkrası uyarınca yapılacak ödeme dışında 
kadrolarına bağlı aylık ve diğer ödemeler 
kapsamında herhangi bir ad altında ödeme 
yapılmaz.”

MADDE 11- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı 
İmar Kanununun 18 inci maddesinin yedinci 
fıkrasının ikinci cümlesine “önceki değerinden az 
olmaması kaydıyla,” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “daha önceki imar uygulamalarında yapılan 
terk veya kesintiler dikkate alınmak suretiyle” 
ibaresi ve maddeye yedinci fıkrasından sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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“24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar 
ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara 
Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında 
yapılan uygulamalarda; umumi hizmet alanları için 
yapılan her türlü terk ve kesintinin, parselasyon 
planındaki düzenleme ortaklık payı kesintisinden 
az olması durumunda, önceki terk ve kesintilerin 
oranını parselasyon planındaki düzenleme ortaklık 
payı oranına tamamlayan fark kadar düzenleme 
ortaklık payı kesintisi yapılabilir. Yapılan bu kesinti 
tamamlayıcı mahiyette olup mükerrer uygulama 
olarak değerlendirilmez. Ancak toplam kesinti oranı 
her halükarda %45’i geçemez.”

MADDE 11- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun geçici 19 uncu 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç yıl” 
ibaresi “altı yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı 
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci 
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Kurul Başkan ve üyeleri, üyeliklerinin sona 
ermesinden itibaren iki yıl süreyle, görevden 
ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde bu Kanun 
kapsamında gerçekleştirilen soruşturmaların konusu 
sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilerde görev 
alamaz ve bu nitelikteki gerçek ve tüzel kişileri 
bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili idari süreçlerde 
Kurum nezdinde temsil edemez. 

Görevden ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl 
içinde soruşturmada raportör olarak görevlendirilen 
meslek personeli ile bu süre içinde 43 üncü 
madde uyarınca anılan personelin gözetiminden 
sorumlu daire başkanı ve ilgili başkan yardımcısı, 
Kurumdan ayrılmalarından itibaren iki yıl süreyle, 
ilgili soruşturmaların konusu olan sektörlerde 
faaliyet gösteren tüzel kişilerde görev alamaz ve 
bu nitelikteki gerçek ve tüzel kişileri bu Kanunun 
uygulanmasıyla ilgili idari süreçlerde Kurum 
nezdinde temsil edemez.

Beşinci ve altıncı fıkralara aykırı hareket 
edenlere 2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu 
Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler 
Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen 
ceza verilir.”

“24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar 
ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara 
Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında 
yapılan uygulamalarda; umumi hizmet alanları için 
yapılan her türlü terk ve kesintinin, parselasyon 
planındaki düzenleme ortaklık payı kesintisinden 
az olması durumunda önceki terk ve kesintilerin 
oranını parselasyon planındaki düzenleme ortaklık 
payı oranına tamamlayan fark kadar düzenleme 
ortaklık payı kesintisi yapılabilir. Yapılan bu kesinti 
tamamlayıcı mahiyette olup mükerrer uygulama 
olarak değerlendirilmez. Ancak toplam kesinti oranı 
her halükarda %45’i geçemez.”

MADDE 12- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun geçici 19 uncu 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç yıl” 
ibaresi “altı yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı 
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci 
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Kurul Başkan ve üyeleri, üyeliklerinin sona 
ermesinden itibaren iki yıl süreyle, görevden 
ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde bu Kanun 
kapsamında gerçekleştirilen soruşturmaların konusu 
sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilerde görev 
alamaz ve bu nitelikteki gerçek ve tüzel kişileri 
bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili idari süreçlerde 
Kurum nezdinde temsil edemez. Bu fıkra hükmüne 
uymayanlara 2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu 
Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler 
Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen 
ceza verilir.

Görevden ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl 
içinde soruşturmada raportör olarak görevlendirilen 
meslek personeli ile bu süre içinde 43 üncü 
madde uyarınca anılan personelin gözetiminden 
sorumlu daire başkanı ve ilgili başkan yardımcısı, 
Kurumdan ayrılmalarından itibaren iki yıl süreyle, 
ilgili soruşturmaların konusu olan sektörlerde 
faaliyet gösteren tüzel kişilerde görev alamaz ve 
bu nitelikteki gerçek ve tüzel kişileri bu Kanunun 
uygulanmasıyla ilgili idari süreçlerde Kurum 
nezdinde temsil edemez.”
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MADDE 13- 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı 
Gümrük Kanununun 211 inci maddesinin birinci 
fıkrasının ikinci paragrafına “kasten yaptığı bir 
tahrifat” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya 
ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın gümrük 
kıymetinin yükümlünün kendi beyanı ile artırılması” 
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı 
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) 
sayılı Cetvelin 35 inci sırası bu Cetvelden çıkarılmış 
ve ekli (II) sayılı Cetvelin “B) ÖZEL BÜTÇELİ 
DİĞER İDARELER” bölümüne aşağıdaki 43 üncü 
sıra eklenmiştir.

“43) Türkiye İstatistik Kurumu”
MADDE 15- 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı 

Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3 üncü 
maddesinin altıncı fıkrasının üçüncü cümlesinde 
yer alan “üç yılı” ibaresi “altı yılı” şeklinde 
değiştirilmiştir.

MADDE 16- 31/5/2006 tarihli ve 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 85- 4 üncü maddenin 
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında 
uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan 
sigortalıları çalıştıran işverenlerce; 

a) 2020 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma 
verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya 
muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime 
esas günlük kazancı 147 Türk lirası ve altında 
bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün 
sayısını geçmemek üzere, 2021 yılında cari aya 
ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde 
veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 
bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme 
gün sayısının,

 b) 2021 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına 
alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin 
toplam prim ödeme gün sayısının, 

2021 yılı Ocak ilâ Aralık ayları/dönemi için 
günlük 2,50 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak 
tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta 
primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik 
Sigortası Fonundan karşılanır. Ancak (a) bendinde 
belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı 
Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine 
tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 294 
Türk lirası olarak esas alınır. 

MADDE 14- 27/10/1999 tarihli ve 4458 
sayılı Gümrük Kanununun 211 inci maddesinin 
birinci fıkrasının ikinci paragrafına “kasten yaptığı 
bir tahrifat” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“veya ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın 
gümrük kıymetinin yükümlünün kendi beyanı ile 
arttırılması” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 15- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı 
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) 
sayılı Cetvelin 35 inci sırası bu Cetvelden çıkarılmış 
ve ekli (II) sayılı Cetvelin “B) ÖZEL BÜTÇELİ 
DİĞER İDARELER” bölümüne aşağıdaki 43 üncü 
sıra eklenmiştir.

“43) Türkiye İstatistik Kurumu”
MADDE 16- 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı 

Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3 üncü 
maddesinin altıncı fıkrasının üçüncü cümlesinde 
yer alan “üç yılı” ibaresi “altı yılı” şeklinde 
değiştirilmiştir.
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Bu madde kapsamında destekten yararlanılacak 
ayda/dönemde, 2020 yılı Ocak ilâ Aralık ayları/
döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya 
muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4 üncü 
maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 
uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı 
bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı 
sayısının altında bildirimde bulunulması halinde bu 
madde hükümleri uygulanmaz. 

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad 
ve unvan altında ya da bir iş birimi olarak açılması 
veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak 
şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi 
bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, 
şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin 
değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu 
katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem 
tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas 
kazançlarını 2021 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi 
için Kuruma bildirmediği veya eksik bildirdiği 
tespit edilen işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca 
karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme 
zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında 
bu madde hükümleri uygulanmaz. Ancak, ilgili 
ayda 2021 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda 
birini geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç 
bildirimi yapıldığının tespiti durumunda Kurumca 
yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde 
söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında bu 
madde hükümleri uygulanmaya devam eder. 

İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 
2021 yılı Ocak ilâ Aralık aylarına/dönemine ait 
aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar 
ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi 
içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal 
süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli 
memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde 
çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği 
veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı 
durumlarının tespit edilmesi, Kuruma prim, idari 
para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve 
gecikme zammı borcu bulunması hâllerinde bu 
maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin 
hükümler uygulanmaz. Ancak Kuruma olan prim, 
idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası 
ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 
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48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren 
işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği 
sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır. Bu 
maddenin uygulanmasında bu Kanunun ek 14 üncü 
maddesi hükümleri uygulanmaz. 

Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, 
bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim 
ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet 
beyannamesi verilmemiş olması halinde bildirim 
yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim 
ve hizmet belgesindeki veya muhtasar ve prim 
hizmet beyannamesindeki bildirimler esas alınır. 
2020 yılından önce bu Kanun kapsamına alınmış 
ancak 2020 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri 
hakkında birinci fıkranın (b) bendi hükümleri 
uygulanır. 

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

3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi uyarınca 
ücretleri asgarî ücretin iki katından az olamayacağı 
hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan 
işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için 
birinci fıkranın uygulanmasında (a) bendi uyarınca 
belirlenecek günlük kazanç 392 Türk lirası olarak ve 
2020 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık 
prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim 
hizmet beyannamelerinde bildirilen prim ödeme 
gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, 
2021 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve 
hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet 
beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin 
toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınır.

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

4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci 
fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan 
idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan 
ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen 
hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel 
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MADDE 17- 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı 
Çek Kanununun geçici 5 inci maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 5 inci maddede tanımlanan ve 30/4/2021 
tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm 
olanların cezalarının infazı durdurulur. Hükümlü 
30/6/2022 tarihine kadar çek bedelinin bu fıkrada 
değişiklik yapan Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarih itibarıyla ödenmeyen kısmının onda birini 
alacaklıya ödemek zorundadır. Kalan kısmını 
30/6/2022 tarihinden itibaren ikişer ay arayla on 
beş eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, 
ceza mahkûmiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan 
kaldırılmasına karar verilir. 30/6/2022 tarihine 
kadar çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda 
birinin ödenmemesi halinde alacaklının şikâyeti 
üzerine mahkemece hükmün infazının devamına 
karar verilir. Hükümlü taksitlerden birini süresi 
içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu 
taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenir. 
Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde 
alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün 
infazının devamına karar verilir. Bu fıkra hükümleri, 
30/4/2021 tarihine kadar işlenmiş ve yargılaması 
devam eden suçlar bakımından, çek bedelinin 
ödenmeyen kısmının onda birinin 30/6/2022 
tarihine kadar ve bu fıkrada belirtilen taksitlerin 
süreleri içinde alacaklıya ödenmesi koşuluyla, infaz 
aşamasında uygulanabilir.”

sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin 
tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü 
işçilikler için birinci fıkra uyarınca İşsizlik Sigortası 
Fonu tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce 
işverenlerin hak edişinden kesilir.   

2021 yılı Ocak ilâ Aralık aylarına/dönemine 
ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilen aylık 
prim ve hizmet belgelerinde veya Hazine ve Maliye 
Bakanlığına verilecek muhtasar ve prim hizmet 
beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde 
hükümleri uygulanmaz. 

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

MADDE 17- 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı 
Çek Kanununun geçici 5 inci maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) 5 inci maddede tanımlanan ve 30/4/2021 
tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm 
olanların cezalarının infazı durdurulur. Hükümlü 
30/6/2022 tarihine kadar çek bedelinin bu fıkrada 
değişiklik yapan Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 
ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek 
zorundadır. Kalan kısmını 30/6/2022 tarihinden 
itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödemesi 
durumunda mahkemece, ceza mahkûmiyetinin 
bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar 
verilir. 30/6/2022 tarihine kadar çek bedelinin 
ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmemesi 
halinde alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece 
hükmün infazının devamına karar verilir. Hükümlü 
taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği 
takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna bir 
taksit olarak eklenir. Kalan taksitlerden birini 
daha ödemediği takdirde alacaklının şikâyeti 
üzerine mahkemece hükmün infazının devamına 
karar verilir. Bu fıkra hükümleri, 30/4/2021 
tarihine kadar işlenmiş ve yargılaması devam 
eden suçlar bakımından, çek bedelinin ödenmeyen 
kısmının onda birinin 30/6/2022 tarihine kadar 
ve bu fıkrada belirtilen taksitlerin süreleri içinde 
alacaklıya ödenmesi koşuluyla, infaz aşamasında 
uygulanabilir.”



‒ 112 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 277)

(Ankara Milletvekili Orhan Yegin ve
45 Milletvekilinin Teklifi)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin)

MADDE 18- 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı 
Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 123 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer 
alan “1/7/2021” ibaresi “1/1/2022” şeklinde 
değiştirilmiştir.

MADDE 19- 25/7/2018 tarihli ve 7145 sayılı 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 
inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç yıl” 
ibaresi “altı yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20- 16/4/2020 tarihli ve 7244 sayılı 
Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik 
ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında 
Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının 
(d) bendinin üçüncü cümlesinde yer alan “üç ay” 
ibaresi “altı ay” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18 - 21/11/2012 tarihli ve 6361 
sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman 
ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 50/A 
maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki 
şekilde ve üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde 
yer alan “tasfiye komisyonu” ibaresi “Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu” şeklinde değiştirilmiştir.

“(2) Kurul tarafından tasfiyesine karar verilen 
şirketler, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 
atanacak en az üç kişilik tasfiye komisyonu 
tarafından tasfiye edilir. Tasfiye komisyonu üyeleri 
ile bu kişiler tarafından temsil yetkisini haiz olmak 
üzere görevlendirilenler 5411 sayılı Kanunun 127 
nci maddesine tabidir.”

“(4) Faaliyet izni kaldırılarak tasfiyesine karar 
verilen şirketler hakkında 5411 sayılı Kanunun 
106 ncı maddesinin ikinci, yedinci, dokuzuncu ve 
onuncu fıkraları, 108 inci, 109 uncu, 110 uncu, 132 
nci, 133 üncü, 134 üncü, 137 nci, 138 inci, 140 
ıncı, 141 inci ve 142 nci madde hükümleri kıyasen 
uygulanır. Faaliyet izni kaldırılarak tasfiyesine karar 
verilen tasarruf finansman şirketlerinin varlıklarının 
yükümlülüklerini karşılamadığının tespiti halinde 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu kararına 
istinaden tasfiye komisyonu mahkemeden, bu 
şirketlerin iflasını talep edebilir. Hakkında iflas 
kararı verilen tasarruf finansman şirketinin iflas 
tasfiyesinde 5411 sayılı Kanunun 106 ncı maddesi 
kıyasen uygulanır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Kurulu, bu maddede düzenlenen tasfiyeye ilişkin 
usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 19- 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı 
Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 123 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer 
alan “1/7/2021” ibaresi “1/1/2022” şeklinde 
değiştirilmiştir.

MADDE 20- 25/7/2018 tarihli ve 7145 sayılı 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 
inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç yıl” 
ibaresi “altı yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21- 16/4/2020 tarihli ve 7244 sayılı 
Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik 
ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında 
Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının 
(d) bendinin üçüncü cümlesinde yer alan “üç ay” 
ibaresi “altı ay” şeklinde değiştirilmiştir.



‒ 113 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 277)

(Ankara Milletvekili Orhan Yegin ve
45 Milletvekilinin Teklifi)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin)

MADDE 21- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu 
maddesinin birinci fıkrasına “Türkiye İnsan Hakları 
ve Eşitlik Kurumu,” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“Türkiye İstatistik Kurumu,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 22- 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin geçici 35 inci maddesinin (A), (B), 
(C), (Ç), (D) ve (G) fıkralarında yer alan “üç yıl” 
ibareleri “altı yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23- 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı 
Gümrük Personeli ile Bazı Düzenlemeler Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde 
eklenmiştir.

“EK MADDE 2- Gümrük hizmetleri ve 
kaçakçılıkla mücadele görevleri kapsamında, 39 
uncu maddede belirtilen personelden;

a)  Devletin ekonomik menfaatleri, doğal ve 
kültürel miras, çevre ve toplum sağlığı ile kamu 
güvenliğinin korunmasında yüksek hizmetleri 
görülenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının 
iki katından beş katına kadar,

b)  Olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya 
koyarak büyük yararlıklar gösterenler, fiilen almakta 
oldukları aylık tutarlarının altı katından yirmidört 
katına kadar,

3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi 
Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla para verilerek 
ödüllendirilebilir. Bunlardan sözleşmeli olarak 
istihdam edilenlere verilecek ödül tutarı, aynı unvanlı 
kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali 
personel esas alınarak belirlenir. Bu madde gereğince 
verilecek ödüllere ilişkin teklif ve değerlendirme 
işlemleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca 
müştereken hazırlanan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 24- Bu Kanunun;
a)  15 inci, 18 inci ve 21 inci maddeleri 

30/6/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
yayımı tarihinde,

b)  16 ncı maddesi 7/7/2021 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c)  Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 25- Bu Kanun hükümlerini 

Cumhurbaşkanı yürütür.

MADDE 22- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu 
maddesinin birinci fıkrasına “Türkiye İnsan Hakları 
ve Eşitlik Kurumu,” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“Türkiye İstatistik Kurumu,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 23- 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin geçici 35 inci maddesinin (A), (B), 
(C), (Ç), (D) ve (G) fıkralarında yer alan “üç yıl” 
ibareleri “altı yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24- 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı 
Gümrük Personeli ile Bazı Düzenlemeler Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde 
eklenmiştir.

“EK MADDE 2- (1) Gümrük hizmetleri ve 
kaçakçılıkla mücadele görevleri kapsamında, 39 
uncu maddede belirtilen personelden;

a) Devletin ekonomik menfaatleri, doğal ve 
kültürel miras, çevre ve toplum sağlığı ile kamu 
güvenliğinin korunmasında yüksek hizmetleri 
görülenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının 
iki katından beş katına kadar,

b) Olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya 
koyarak büyük yararlıklar gösterenler, fiilen almakta 
oldukları aylık tutarlarının altı katından yirmi dört 
katına kadar,

3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi 
Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla para verilerek 
ödüllendirilebilir. Bunlardan sözleşmeli olarak 
istihdam edilenlere verilecek ödül tutarı, aynı unvanlı 
kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali 
personel esas alınarak belirlenir. Bu madde gereğince 
verilecek ödüllere ilişkin teklif ve değerlendirme 
işlemleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca 
müştereken hazırlanan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 25- Bu Kanunun; 
a) 14 üncü, 19 uncu ve 22 nci maddeleri 

30/6/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
yayımı tarihinde,

b) 15 inci maddesi 7/7/2021 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 26- Bu Kanun hükümlerini 

Cumhurbaşkanı yürütür.
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