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Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ekte 
sunulmaktadır.

Gereğini arz ederiz.

Cemal Öztürk
Giresun

Uğur Aydemir
Manisa

Ali Cumhur Taşkın
Mersin

Hüseyin Şanverdi
Hatay

Ahmet Akay
Şanlıurfa

Orhan Kırcalı
Samsun

İbrahim Yurdunuseven
Afyonkarahisar

Mustafa Arslan
Tokat

Ahmet Berat Çonkar
İstanbul

Selim Yağcı
Bilecik

Yavuz Ergun
Niğde

Zafer Işık
Bursa

Yasin Uğur
Burdur

Osman Aşkın Bak
Rize

Ali Şahin
Gaziantep

Mehmet Erdoğan
Gaziantep

İlyas Şeker
Kocaeli

Pakize Mutlu Aydemir
Balıkesir

Yusuf Başer
Yozgat

İffet Polat
İstanbul

Murat Baybatur
Manisa

Cemil Yaman
Kocaeli

Mehmet Yavuz Demir
Muğla

Osman Mesten
Bursa

Serkan Bayram
İstanbul

Bekir Kuvvet Erim
Aydın

Ramazan Can
Kırıkkale

Sabahat Özgürsoy Çelik
Hatay

Hacı Ahmet Özdemir
Konya

Semiha Ekinci
Sivas

Mücahit Durmuşoğlu
Osmaniye

Derya Bakbak
Gaziantep

Emrullah İşler
Ankara

Orhan Yegin
Ankara

Hacı Osman Akgül
Gümüşhane

Cihan Pektaş
Gümüşhane

Şirin Ünal
İstanbul

Bahar Ayvazoğlu
Trabzon

Harun Karacan
Eskişehir

Recep Uncuoğlu
Sakarya

Selahattin Minsolmaz
Kırklareli

Lütfiye Selva Çam
Ankara
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 04.01.2022 tarihinde sunulan 2 / 4058 Esas Numaralı 
“Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ne imza sahibi olarak katılmak 
ister, bilginize arz ederim.  

  05.01.2022
  Sena Nur Çelik
  Antalya

Şamil Ayrım
İstanbul

Jülide İskenderoğlu
Çanakkale

İrfan Kartal
Van

Çiğdem Koncagül
Tekirdağ

Ahmet Sorgun
Konya

Tülay Kaynarca
İstanbul

Tahir Akyürek
Konya

Refik Özen
Bursa

Recep Özel
Isparta

Radiye Sezer Katırcıoğlu
Kocaeli

İsmail Bilen
Manisa

Orhan Erdem
Konya

İbrahim Halil Fırat
Adıyaman

Şahin Tin
Denizli

Fatma Betül Sayan Kaya
İstanbul

Ahmet Çolakoğlu
Zonguldak

Nilgün Ök
Denizli

Yaşar Kırkpınar
İzmir

Emine Zeybek
Kocaeli

Arife Polat Düzgün
Ankara

Sabri Öztürk
Giresun

Fehmi Alpay Özalan
İzmir

Ali Özkaya
Afyonkarahisar

Recep Şeker
Karaman

Ahmet Uzer
Gaziantep

Meliha Akyol
Yalova

Ravza Kavakcı Kan
İstanbul

Ziver Özdemir
Batman

Ahmet Salih Dal
Kilis

Emine Sare Aydın
İstanbul

Atilla Ödünç
Bursa

Nevzat Ceylan
Ankara

Semra Kaplan Kıvırcık
Manisa

Zehra Taşkesenlioğlu Ban
Erzurum

Mehmet Sait Kirazoğlu
Gaziantep

Oya Eronat
Diyarbakır
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
  05.01.2022
  Ekrem Çelebi
  Ağrı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim. 
  05.01.2022
  Burhan Çakır
  Erzincan

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
04.01.2022 tarih ve 2/4058 esas numaralı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 

ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik yapılmasına dair Kanunu 
Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
  04.01.2022
  Süleyman Karaman
  Erzincan

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2/4058 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
  05.01.2022
  Abdullah Nejat Koçer
  Gaziantep

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne imzamı koyuyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
  05.01.2022
  Ahmet Mücahit Arınç
  İstanbul
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.
Gereğini arz ederim. 
  05.01.2022
  Fatih Süleyman Denizolgun
  İstanbul

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
“Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun” teklifine imzamı koyuyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim
  05.01.2022
  Öznur Çalık
  Malatya

GENEL GEREKÇE
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasına eklenen 

hüküm ile vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava 
konusu edilen tutarın %50’si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilememesi 
temin edilmektedir. Böylece, haksız iadelerin önüne geçilebilmesi amaçlanmaktadır.

Diğer yandan, Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerle üreticinin ve ihracatın 
desteklenmesi amaçları doğrultusunda, bu faaliyetlerden elde edilen kazançlara kurumlar vergisi 
oranının indirimli uygulanması ve yatırım fonlarından elde edilen kâr paylarının kurumlar tarafından 
iştirak kazançları istisnasına konu edilmesi sağlanmaktadır.

Ayrıca Teklif ile;

Merkez Bankaları arasında kurulan ilişkilerin işin gerektirdiği diplomatik hassasiyet ve ekonomik 
güven temelinde yürütülmesini temin amacıyla düzenleme yapılmaktadır.

Enerji verimliliğini artırmak, fazla tüketim yapanların fazla tüketimin maliyetine katlanması 
ve doğal gaz enerjisinin tasarruflu kullanılmasını teşvik etmek maksadıyla yapılan düzenleme ile 

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/4058)

ESAS Plan ve Bütçe Komisyonu  

TALİ
Adalet Komisyonu

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
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BOTAŞ’a; bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış 
fiyatı belirleme yetkisi verilmektedir.

Son dönemde ülkemizde ve dünyada hammadde temininde ve tedarik zincirlerinde meydana gelen 
aksaklıklar ve girdi fiyatlarında beklenmeyen artışlar nedeniyle kamu ihalelerine yönelik talep edilen 
fiyat artışlarının belirli bir kural bütünlüğü içinde fiyat farkı ödenmek suretiyle yerine getirilebilmesini 
temin etmek amacıyla 4735 sayılı Kanunda düzenleme yapılmaktadır.

Türk Lirası finansal araçlara olan talebin artırılması, finansal piyasaların daha etkin bir şekilde 
işlemesi, finansal piyasalarda derinliğin artırılması, ürün çeşitliliğinin teşvik edilmesi ve bu suretle 
finansal sektörün ve ulusal ekonominin sağlıklı gelişimine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda katılımcıların hak ve menfaatlerinin 
korunması adına %25 oranında Devlet katkısı hesaplamasına tabi olan sözleşmelere Kanunun yürürlük 
tarihi itibarıyla Devlet katkısının %30 olarak uygulanmasına imkân sağlanmakta ve Teklif ile bireysel 
emeklilik sistemine ilişkin muhtelif düzenlemeler önerilmektedir.

5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1.500 TL olarak 
öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2.500 TL’ye yükseltilmektedir.

Diğer taraftan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal 
Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile kamu görevlilerinin 
aylık ve ücretlerinde 1/1/2022 - 30/6/2022 tarihleri arasındaki dönem için uygulanacak olan artış oranı 
%5 yerine %7,5 yapılmakta ve bu oranın aynı döneme ilişkin enflasyon farkı ödemesinde de dikkate 
alınması sağlanmaktadır. Böylece söz konusu toplu sözleşmeye göre 2021 yılı ikinci yarısından kaynaklı 
enflasyon farkı dahil 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere %27,9 oranında yapılması gereken zam 
%30,95’e çıkarılmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Madde ile Merkez Bankaları arasında kurulan ilişkilerin işin gerektirdiği diplomatik 

hassasiyet ve ekonomik güven temelinde yürütülmesini teminen diğer merkez bankalarının Banka 
nezdindeki para, alacak, mal, hak ve varlıklarının haczedilememesi amaçlanmaktadır.

Madde 2- 2577 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca Danıştay veya idari mahkemeler, idari 
işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça 
hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, yürütmenin durdurulmasına karar 
verebilmekte olup, bu kararların esasen teminat karşılığında verilmesi gerekmekle birlikte; durumun 
gereklerine göre teminat aranmayabilmektedir.

Vergi kanunları uyarınca iade talep eden mükelleflerin taleplerinin gerekli şartları taşımaması 
nedeniyle kabul edilmemesi veya vergi incelemesi sonucu yerine getirileceğinin bildirilmesi nedeniyle 
meydana gelen uyuşmazlıklarda verilen yürütmeyi durdurma kararları üzerine iade yapılmakta ve 
yapılan incelemeler sonucunda bu iadelerin haksız yere alındığı yönünde tespit yapıldığında iade 
edilmiş tutarların büyük çoğunluğunun geri alımı sağlanamamaktadır.

Vergi kanunları iade hakkı doğuran konuları ayrıntılı düzenlemekte ve iade işlemlerinde aranılacak 
şartları belirleme noktasında Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki vermektedir.

Örneğin, alım yaptığı mükelleflerin önemli bir kısmı hakkında sahte belge düzenleme ya da 
kullanma yönünden tespit bulunan bir mükellefin katma değer vergisi iade talebinin yerine getirilmesi 
için mevzuat gereği aranılan şartlar yerine getirilmediği takdirde iade işlemi vergi incelemesi sonucu 
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yapılmaktadır. Böyle bir durumda idarenin mükellefin iade talebini inceleme sonucu yerine getireceğini 
bildirmesi işlemi dava konusu yapılabilmektedir. Mahkemeler tarafından verilen bazı kararlarda işin 
esasına girilmeden yürütmenin durdurulmasına hükmedilebilmektedir.

Oysa yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve 
telafisi güç veya imkânsız zararların doğması şartlarının bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu tür 
uyuşmazlıklarda idarenin mükellef hakkında yaptığı bir vergi tarhiyatı, ceza kesilmesi veya takip işlemi 
söz konusu olmayıp mükellefin idareden talep ettiği bir meblağın Hazineden çıkışı söz konusudur.

Karar uyarınca iade işlemi yapıldıktan sonra idarenin iadeyi yapmaması yönündeki işlemin konu 
ile ilgili düzenlenen inceleme raporları da dikkate alınarak esastan onaylanması durumunda bir başka 
anlatımla iade yapılmaması işleminin doğru olduğu yönünde karar verildiğinde iade edilen tutarların 
mükellefin mal varlığını yok etmesi vb. nedenlerle geri alımında sorun yaşanmaktadır.

Esasen tahsil edilen vergi gelirlerinden her yıl yapılan iadelerin büyüklüğü dikkate alındığında 
bu tür ret işlemlerinin sınırlı olduğu, büyük risk barındıran mükelleflerin taleplerinin reddedildiği göz 
önüne alındığında sınırlı sayıdaki işlem nedeniyle Hazine kaybının önlenmesi gereği ortaya çıkmaktadır.

Önerilen düzenlemede 2577 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasına eklenen 
hüküm ile vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava 
konusu edilen tutarın %50’si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilememesi 
temin edilmektedir. Böylece, haksız iadelerin önüne geçilebilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 3- 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hazine Müsteşarlığı mülga olup Hazine ve 
Maliye Bakanlığı kurulmuş, 47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de Hazine ve Maliye Bakanlığı 
bünyesindeki Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Sigorta Denetleme Kurulu mülga edilerek Sigortacılık 
ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu kurulmuştur. İlgili mevzuatta her ne kadar genel 
atıf maddeleri yer alıyor olsa da bazı işlerin mahiyeti gereği söz konusu atıf maddeleri her zaman yeterli 
gelememektedir. Bu sebeple, 4632 sayılı Kanuna eklenen Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigortacılık 
ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme 
ve Denetleme Kurulu tanımları ile açık ve net şekilde görev ve yetki ayrımı yapılarak mevzuattaki 
tereddüdün giderilmesi ve mevzuatta birlik sağlamak adına “Kurul” tanımının “Sigortacılık ve Özel 
Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu” nu ifade edecek şekilde değiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 4- Madde ile konut alımı, evlilik, eğitim ve benzeri özellik arz eden durumlarda ihtiyaç 
duyulabilecek tasarrufların bireysel emeklilik sistemi çatısı altında biriktirilerek kullanılabilmesine 
imkân verilmesi amaçlanmaktadır.

Bu itibarla, BES’te belirli bir süre bulunmuş katılımcılara kısmen ödeme alma imkânı 
sağlanmaktadır.

Ayrıca, kısmen ödeme alan katılımcıların, kısmen ödeme alınmasını müteakip belirli bir süre için 
sistemden ayrılmasının önlenmesi ve bu sayede katılımcıların sistemde tutundurulmasının sağlanması 
da amaçlanmaktadır. Yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde, söz konusu uygulamaya ilişkin tüm 
koşullar ile esas ve usuller Kurum tarafından belirlenecektir.

Madde 5- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde, katılımcının talebi halinde bireysel 
emeklilik sistemindeki sözleşmelerin temlik edilmesi imkânı bulunmaktadır. Bununla birlikte, 
halihazırda konuyla ilgili bir uygulama standardı yoktur. Bu çerçevede, ilgili uygulama standartlarının 
ortaya konulmasını teminen Kuruma yetki tanınmaktadır.
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Madde 6- Halihazırda yüzde yirmibeş olarak belirlenmiş olan Devlet katkısı oranının yüzde otuza 
yükseltilmesi suretiyle vatandaşlarımızın Türk Lirası kullanımı ile daha fazla tasarruf yapmasının 
sağlanması hedeflenmektedir.

Ayrıca 47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan düzenlemeler dikkate alınarak 4632 
sayılı Kanunda geçen “Müsteşarlık, Bakanlık” ibareleri “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu” olarak değiştirilmiştir. Ancak, Devlet katkısı ödemeleri mahiyeti nedeniyle 
Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden yapılmaya devam etmektedir. Bu nedenle, söz konusu ödeme 
işleminin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmaya devam etmesini teminen bahse konu 
ödemelere ilişkin ilgili ibarelerin Bakanlık olarak değiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Devlet katkısının üst sınırı sebebiyle toptan bireysel emeklilik sistemine ödeme yapmak yerine, 
yapacağı ödemeleri yıllara bölerek sisteme yatıran katılımcıların, peşin halde toplu katkı payı ödemesini 
teşvik etmek ve bu tutar için alınabilecek devlet katkısı tutarını ise yıllara sari şekilde hesaplamanın 
sisteme girişi motive etmesi beklenmektedir.

Madde 7- Madde ile talepleri halinde 45 yaş üstü katılımcıların da otomatik katılım sistemine 
dahil edilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 8- 4632 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı maddesinde yapılan düzenlemeye uyum ve 
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun kurulması nedeniyle ortaya 
çıkan ihtiyacı karşılamak amacıyla Müsteşarlık, Kurum ve Kurul ibarelerine yapılan atıflarda değişiklik 
yapılmaktadır.

Madde 9- Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarına yönelik yapılan düzenlemenin 
halihazırda sistemde yer alan katılımcılara da uygulanmasına imkân sağlanmaktadır.

Madde 10- Maddeyle, enerji verimliliğini artırmak amacıyla aynı abone grubunda yer alsa 
bile maliyet bazlı tarife metodunun yanında doğal gaz enerjisinin tasarruflu kullanılmasını teşvik 
edici, benzer abone gruplarında fazla tüketim yapanların fazla tüketimin maliyetine katlanması 
amaçlanmaktadır. Bu düzenleme ile maliyetler için bir çalışma yapılması, gerekli olan abone grubu için 
il bazında iklim şartları ve tüketim miktarına uygun olacak bir kademe belirlenmesi ve oluşan tüketimin 
artışından kaynaklanan ilave maliyetlerin bu kademe üstünde tüketim yapan abonelere yansıtılması 
amaçlanmaktadır.

Madde 11- Son dönemde ülkemizde ve dünyada hammadde temininde ve tedarik zincirlerinde 
aksaklıklar ve girdi fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmiştir. Bu çerçevede, 1/12/2021 
tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 
devam eden veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/
geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan 
sözleşmelerde, 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar 
için, ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, 
1/7/2021 ile 30/11/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin (son 
teklif verme tarihi) içinde bulunduğu aya ait endeks, 1/7/2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde ise 
2021 yılı Haziran ayına ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları esas alınarak 
yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak idarece ek fiyat 
farkı verilebilmesi öngörülmektedir. Ayrıca bu sözleşmelerin yüklenicinin başvurusu ve idarenin onayı 
ile devredilebilmesi imkânı getirilerek uygulanacak kurallar belirlenmektedir.

Alım türleri, konuları, ürün ve girdiler, işin niteliği, sözleşmesine göre fiyat farkı verilip verilmediği 
veya uygulanan fiyat farkı formülü gibi kriterlere göre farklı ek fiyat farkı hesaplama yöntemleri 
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belirlenmesine ve sözleşmelerin devrine ilişkin esas ve usullerin tespiti konusunda Cumhurbaşkanına 
yetki verilmektedir.

4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ve diğer maddelerinde yer alan istisnalar ile diğer kanunlarla 
4734 sayılı Kanundan istisna edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinden Türk Lirası üzerinden 
yapılan sözleşmeler için idareler tarafından bu maddeye uygun olmak kaydıyla ilgili mevzuatında ek 
fiyat farkı verilmesine ve/veya bu sözleşmelerin devredilmesine yönelik düzenleme yapılmasına imkân 
tanınmaktadır.

Madde 12- Ülkemizde tasarruf kompozisyonunun makroekonomik politikalarla uyumlu olması 
için Türk Lirası finansal araçların özendirilmesi önem arz etmektedir. Yapılan düzenleme ile Türk 
Lirası araçlara olan talebin artırılması, finansal piyasaların daha etkin bir şekilde işlemesi, finansal 
piyasalarda derinliğin artırılması, ürün çeşitliliğinin teşvik edilmesi ve bu suretle finansal sektörün ve 
ulusal ekonominin sağlıklı gelişimine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Ayrıca, finansal istikrara katkı sağlamak ve gerçek kişilerin mevduat ve katılma hesaplarının 
getirilerini kur artışlarına karşı desteklemek amacıyla madde kapsamında Hazine kaynağının hangi 
tarihler arasında açılacak hesaplara hangi yöntemlerle aktarılacağına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı 
yetkilendirilmektedir.

Hazine kaynağının aktarılması kapsamında ödenecek destek tutarını ve hesaplama yöntemini, 
destekten yararlanacak gerçek kişi kapsamını, hesap türlerini, vadeleri, limitleri, hesapların vadeden 
önce kapatılması durumunda yapılabilecek kesintiler ile bu kesintilerin Hazine ve Maliye Bakanlığına 
aktarılmasını, madde kapsamında destek olarak aktarılacak kaynağın kullandırılması ile uygulamaya ve 
denetime ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanı tarafından belirleneceği hüküm altına alınmaktadır.

Maddenin birinci fıkrasında yer alan nihai hesap açma tarihini öne çekmeye veya tarihin 
uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı yetkilendirilmektedir.

Madde uygulanması kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya bankalardan veri ve 
bilgi talebine yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilendirilmektedir.

Madde kapsamında verilecek desteğin haksız ödenmesi durumunda izlenecek usule yönelik 
düzenleme yapılmaktadır.

Madde 13- 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1.500 
TL olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarının 2.500 TL’ye yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 14- Maddenin mevcut halinde tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonlarının 
katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kâr paylarına 
kurumlar vergisi istisnası uygulanmaktadır. Bu istisna diğer fon ve ortaklıklarını kapsamamaktadır. 
Yapılan düzenlemeyle girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım fonlarından elde edilen kâr paylarına 
da istisnanın uygulanması sağlanmaktadır. Girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım ortaklıklarından 
elde edilen kâr paylarına ise istisna uygulanmayacaktır. Ayrıca söz konusu istisna, portföyünde yabancı 
para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası 
araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen iştirak kazançlarına uygulanmayacaktır.

Madde 15- Geçici düzenlemeyle 2022 yılı için %23 oranı uygulanmakla birlikte Kurumlar 
Vergisi Kanununa göre kurumlar vergisi oranı %20 dir. Ayrıca anılan Kanunun 32 nci maddesinin 
beşinci ve altıncı fıkralarında kurumlar vergisi oranının borsaya açılma ve KOBİ birleşmeleri gibi 
hallerde de indirimli uygulanacağına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Yapılan düzenlemeyle 
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sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden ve ihracat yapan kurumların söz 
konusu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının geçerli olan kurumlar 
vergisi oranına göre bir puan indirimli uygulanması sağlanmaktadır. Böylece %20 oranına göre bu 
mükelleflerin söz konusu kazançlarına oran %19 olarak uygulanacaktır.

Madde 16- Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara 
İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile kamu görevlilerinin aylık ve 
ücretlerinde 1/1/2022 - 30/6/2022 tarihleri arasındaki dönem için uygulanacak olan artış oranı %5 
yerine %7,5 yapılmakta ve bu oranın aynı döneme ilişkin enflasyon farkı ödemesinde de dikkate 
alınması sağlanmaktadır. Böylece söz konusu toplu sözleşmeye göre 2021 yılı ikinci yarısından 
kaynaklı enflasyon farkı dahil 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere %27,9 oranında yapılması 
gereken zammın %30,95’e çıkarılması amaçlanmaktadır.

Madde 17- Yürürlük maddesidir. 

Madde 18- Yürütme maddesidir.
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Türkiye Büyük Millet Meclisi

 Plan ve Bütçe Komisyonu  10/01/2022

 Esas No: 2/4058

 Karar No: 5

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2/4058 esas numaralı, “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 
Komisyonumuzun 07/01/2022 tarihinde yaptığı 27 nci birleşiminde görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

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

Giresun Milletvekili Cemal ÖZTÜRK ve 77 Milletvekili tarafından 04/01/2022 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 2/4058 esas numaralı ‘Bireysel Emeklilik Tasarruf ve 
Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ Başkanlıkça aynı tarihte esas komisyon olarak Komisyonumuza, tali 
komisyon olarak Adalet Komisyonu ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna havale 
edilmiştir.  

Komisyonumuzun 07/01/2022 tarihinde yaptığı 27 nci birleşiminde 2/4058 esas numaralı Kanun 
Teklifi, Teklifin ilk imza sahibi Giresun Milletvekili Cemal ÖZTÜRK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sayıştay Başkanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sosyal Güvenlik 
Kurumu, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-
SEN), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Emeklilik Gözetim Merkezi, Türkiye 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Türkiye 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Müstakil 
Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MÜSİAD), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD),  
Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES), Türkiye Müteahhitler Birliği ve Türkiye 
Emekliler Derneği (TÜED) temsilcilerinin katılımıyla görüşülmüştür.  

2. 2/4058 ESAS NUMARALI KANUN TEKLİFİNDE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

2/4058 esas numaralı Teklifin gerekçesi ve metni incelendiğinde, Teklifte;

-  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki yabancı ülke merkez bankalarına ait para, 
alacak, mal, hak ve varlıkların haczedilememesine ve üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz 
konulamamasına,

-  Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, haksız 
iadelerin önüne geçilebilmesi amacıyla dava konusu edilen tutarın %50’si oranında teminat alınmadan 
yürütmenin durdurulması kararının verilememesine,

-  47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki 
Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Sigorta Denetleme Kurulunun ilga edilerek yerine Sigortacılık ve 
Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ihdas edilmiş olması nedeniyle 4632 sayılı 
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda geçen tanımların güncellenmesine,

-  Konut alımı, evlilik, eğitim ve benzeri özellik arz eden durumlarda ihtiyaç duyulabilecek 
tasarrufların bireysel emeklilik sistemi çatısı altında biriktirilerek kullanılabilmesine, bu itibarla, bireysel 
emeklilik sisteminde belirli bir süre bulunmuş katılımcılara kısmen ödeme alma imkânı sağlanmasına 
ve kısmen ödeme alan katılımcıların, kısmen ödeme alınmasını müteakip belirli bir süre için sistemden 
ayrılmasının önlenmesi ve bu sayede katılımcıların sistemde tutundurulmasının sağlanmasına,

-  6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, katılımcının talebi halinde bireysel emeklilik 
sistemindeki sözleşmelerin temlik edilebilmesi mümkünken uygulamada farklı durumların söz 
konusu olabilmesi nedeniyle konuyla ilgili bir uygulama standardının oluşturulmasına yönelik olarak 
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna yetki verilmesine,
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-  Halihazırda bireysel emeklilik sisteminde %25 olarak belirlenmiş olan Devlet katkısı oranının 
%30’a yükseltilmesine,

-  45 yaş üstü çalışanların da talep etmeleri halinde otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil 
edilmesine,

-  4632 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı maddesinde yapılan düzenleme çerçevesinde Sigortacılık 
ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun kurulması sonucu ortaya çıkan yeni duruma 
uyum mahiyetinde; Müsteşarlık, Kurum ve Kurul ibarelerine yönelik atıflarda gerekli değişikliklerin 
yapılmasına,

-  Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarına yönelik yapılan düzenlemenin, mevcut 
durumda sistemde yer alan katılımcılara da düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten sonraki devlet 
katkısı için uygulanmasına,

-  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınmak kaydıyla, BOTAŞ tarafından 
bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı 
uygulanabilmesine,

- Ülkemizde ve dünyada hammadde temininde ve tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar ve 
girdi fiyatlarındaki beklenmeyen artışlar nedeniyle 1/12/2021 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna 
göre ihalesi yapılan ve Teklifin ilgili maddesinin yürürlüğe gireceği tarih itibarıyla devam eden veya 
düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü 
yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 
yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak idarece ek 
fiyat farkı verilebilmesine ve ayrıca bu sözleşmelerin yüklenicinin başvurusu ve idarenin onayı ile 
devredilebilmesine,

-  Finansal sektörün ve ulusal ekonominin sağlıklı gelişimine katkıda bulunulması, finansal istikrara 
katkı sağlanması ve gerçek kişilerin mevduat ve katılma hesaplarının getirilerinin kur artışlarına karşı 
desteklenmesi amacıyla bankalar nezdinde 21/12/2021 ve 31/12/2022 tarihleri arasında açılan vadeli 
mevduat ve katılma hesaplarına aktarılmak üzere Hazine kaynağının kullanılmasının sağlanması ile 
uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik Cumhurbaşkanının yetkili 
kılınmasına,

-  Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile yapılan ödemeler toplamının 
aylık asgari tutarının ek ödeme dâhil 1.500 Türk lirasından 2.500 Türk lirasına yükseltilmesine,  

-  Girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım fonlarından elde edilen kâr paylarının kurumlar 
vergisinden istisna kapsamına dâhil edilmesine; portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve 
altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından 
elde edilen kazançların bu istisna kapsamının dışında bırakılmasına,

-  Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden ve ihracat yapan kurumların 
söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının yüzde 20 yerine yüzde 
19 olarak uygulanmasına,

-  Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 
ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 
1 Ocak 2022-30 Haziran 2022 tarihlerindeki dönem için uygulanacak olan artış oranının yüzde 5’ten 
yüzde 7,5’e yükseltilmesine,

yönelik düzenlemelerin yer aldığı görülmektedir.
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3. KOMİSYONDA KANUN TEKLİFİ ÜZERİNDE YAPILAN GÖRÜŞMELER

Kanun Teklifi üzerinde yapılan görüşmelerde milletvekilleri tarafından;

-  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) yönelik yapılan düzenlemeyle kamuoyunda ve 
uluslararası çevrelerde TCMB nezdinde bulunan varlıklara sanki bir haciz ve ihtiyati tedbir konulması 
ihtimalinin söz konusu olduğu ve buna karşı tedbir alınarak diğer ülkelere yasal bir güvence sunulmasına 
gerek duyulduğu şeklinde bir algının oluşabileceği, bu durumun Türkiye’nin özellikle uluslararası 
düzeyde hem siyasi hem de ekonomik itibarına zarar verebileceği, düzenlemenin amacının ve içeriğinin 
tam olarak açıklanması gerektiği, bu uygulamanın ülkeler arası mütekabiliyet, ülkemizin kredibilite, iç 
hukuk mevzuatı ve ekonomik göstergeleri açısından yeniden değerlendirilmesinin yerinde olacağı,

-  İadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, teminat miktarının dava konusu 
edilen tutarın %50’si gibi bir oranda belirlenmesinin mükelleflere ilave bir yük getireceği, uygulamanın 
mükelleflerin yasal haklarını kullanmalarını zorlaştıracağı, haksız kazancın engellenmesi niyetiyle 
yapılmak istenen bu düzenlemenin davasında haklı olan mükellefleri de olumsuz etkileyebileceği, 
daha işlevsel ve uygulamada karşılaşılan sorunların doğrudan çözümü için mükellefleri de mağdur 
etmeyecek şekilde daha farklı bir düzenleme önerisinin ele alınması gerektiği, 

-  Bireysel emeklilik sistemine (BES) çalışanların katılımı için birçok defa kanuni düzenlemenin 
yapıldığı ancak sistemin henüz tam olarak arzu edilen seviyeye ulaşamadığı, bu nedenle mevzuatta 
değişiklikler yapılmaya devam edildiği, sistemin etkinliğinin sağlanması ve vatandaşlar tarafından 
benimsenmesinin önündeki engellerin ortaya konulmasına yönelik nedenlerinin detaylı olarak 
araştırılarak yeni çözüm yollarının bulunması gerektiği, 

-  BES uygulamasının tasarruf oranının artırılması anlamında önemli bir etkiye sahip olduğu, ancak 
söz konusu sisteme düşük gelirli vatandaşların tasarruf yapabilecek yeterli ekonomik gücü olmadığından 
katılamadığı, öngörülen düzenlemeyle artırılan devlet katkısı miktarından daha çok maddi imkânı olan 
orta ve yüksek gelirli vatandaşların yararlanacak olması nedeniyle toplumdaki refah ve gelir farkının 
uygulama sonucunda artabileceğinin değerlendirildiği, 

-  BOTAŞ’ın bölgesel ve iklimsel koşullarının da dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli 
doğal gaz satış fiyatı uygulayabilmesine ilişkin düzenlemenin yerinde bir düzenleme olduğu, 
düzenlemenin kış aylarının zor koşullarda geçen merkezlerin diğer yerlerle arasında adalet sağlanması 
noktasında faydalı olacağı, ancak BOTAŞ’a verilen yetki düzenlemesinin genel ifadelerden oluştuğu, 
yetki çerçevesinin net olarak çizilerek uygulamada muğlak hususların bırakılmamasının yerinde 
olacağı, 

-  Döviz kurunda yaşanan artışlar sonucunda ekonomide oluşan durum ile hammadde temini 
ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle kamunun mal ve hizmet alımları ile yapım 
işleri kapsamındaki sözleşmeleri için fiyat farkı uygulaması getirilmesinin yerinde olduğu, ancak 
düzenlemenin sınırları ve detaylarının daha belirgin hale getirilmesine ihtiyaç duyulduğu, 

-  Kur korumalı mevduat hesabı uygulamasının kısa vadede kurun düşürülmesinde önemli bir etkiye 
sahip olduğu, ancak kur ve faizde istikrarın ekonomide güven ve öngörülebilirliğin sağlanarak tesis 
edilebileceği, muhtemel kur dalgalanmaları sonrası hesap sahiplerine aktarılması öngörülen kaynağın 
esasında vatandaşın vergilerinden karşılanacağı, bu durumun gelir dağılımında adalete zarar vereceği, 
diğer taraftan kur korumalı mevduat hesabı uygulamasının ilk etapta yasal altyapı olmadan hayata 
geçirildiği, getirilen düzenlemeyle uygulamanın yasal bir çerçeveye kavuşacağı, uygulama sonrası 
düzenleme yapılmasının hukuk devleti ilkesini zedelediği, 
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-  Özellikle 2021 yılında yaşanan kurdaki artışın ihracatçıların iş kapasitesini ve gelirlerini artırdığı, 
yapılması öngörülen düzenlemeyle ihracatçılara sağlanan 1 puanlık kurumlar vergisi indiriminin 
ihracatı daha da teşvik ederken diğer taraftan bu durumun iç piyasaya yönelik üretim yapılmaması 
sonucunu doğurduğu, üretimin ihracata kayması nedeniyle pek çok üründe fiyat artışlarının görüldüğü 
ve ürüne erişimde çeşitli sorunların yaşandığı, bu nedenle iç piyasaya üretim yapılmasına yönelik farklı 
kolaylık ve teşvikler sağlanmasının yerinde olacağı, 

-  Emekli aylıklarında yapılan iyileştirmenin olumlu karşılandığı, ancak geçen yıldan bu yana 
özellikle döviz kurunda ve enflasyondaki ciddi artışların alım gücünü önemli ölçüde düşürdüğü, alt 
sınırı 2.500 Türk lirası olarak düzenlenen emekli aylıklarının Türkiye şartlarında yeterli olmadığı,  bu 
aylıkların en az asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiği,  

-  Kamu görevlilerinin aylıklarına yönelik Toplu Sözleşmenin 2022 yılının birinci altı aylık 
dönemi için belirlenmiş olan ortalama ücret toplamı üst sınırının 2,5 puan artırılarak  %7,5 oranına 
yükseltilmesinin yerinde olduğu ancak çalışanların ve emeklilerin gelirlerinin son yirmi yılda ülkedeki 
büyümeden yeterince pay alamadığı ve bu yönüyle yetersiz görüldüğü, 

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Teklifin ilk imza sahibi Giresun Milletvekili 
Cemal ÖZTÜRK ve ilgili kamu idarelerinin temsilcileri tarafından yapılan açıklamalarda;

-  Merkez Bankası nezdinde bulunan diğer ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve 
varlıklarının haczedilememesine ilişkin düzenlemenin merkez bankaları arasında kurulan ilişkilerin 
işin gerektirdiği diplomatik hassasiyet ve ekonomik güven temelinde yürütülmesini temin amacıyla 
yapıldığı, ABD, Avusturya, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerde de bu uygulamanın bulunduğu ve 
TCMB’ye gelen hesap açma talepleri sonucunda bu teminat düzenlemesinin hayata geçirilmesinin 
amaçlandığı, söz konusu taleplerin TCMB’nin teknolojik altyapısı güçlü, ödemeler ve bankacılık 
alanlarında gelişmiş ve tecrübesi yüksek bir merkez bankası olması özelliğinden kaynaklandığı, 
düzenlemeyle böyle bir güvence verilmesinin Türkiye’nin finans merkezi olma yolunda diğer ülkelerin 
güvendiği bir ekonomi olma özelliğini öne çıkaracağı, 

-  Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu 
edilen tutarın %50’si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilememesinin 
temin edileceği, böylece haksız iadelerin önüne geçilmesinin amaçlandığı, düzenlemenin esasen 
yüksek riskli mükellefleri kapsadığı, bu nedenle mükelleflerin genelinde bir hak kaybına neden olacak 
durumun söz konusu olmadığı,  2021 yılında 91.890 mükellefin 152 milyar Türk lirası tutarında 
iade talep ettiği ve bunun sadece 3,9 milyar Türk liralık kısmının reddedildiği, öte yandan, benzer 
düzenlemelerin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve 
İdari Yargılama Usulü Kanununda davalarla ilgili teminat müesseselerinde de yer aldığı, 

-  BES’e ilişkin yapılan düzenlemelerin temelde sisteme girişi teşvik etmek ve özendirmek amacıyla 
yapıldığı, düzenlemenin konut alımı, evlilik, eğitim ve benzeri özellik arz eden durumlarda ihtiyaç 
duyulabilecek tasarrufların bireysel emeklilik sistemi çatısı altında biriktirilerek kullanılabilmesine 
imkân verileceği, kısmen ödeme alınmasını müteakip belirli bir süre için sistemden ayrılmasının 
önlenmesi ve bu sayede katılımcıların sistemde tutundurulmasının amaçlandığı, 

-  BES’te sadece yüksek gelirli vatandaşların değil düşük ve orta gelirli vatandaşların da yer aldığı 
ve mevcut durumda sistemde yaklaşık 13,2 milyon katılımcının bulunduğu, sistemde 2021 yılı Aralık 
ayı itibarıyla Devlet katkısı dahil 250 milyar Türk lirasını bulan bir fonun oluştuğu, bunların sistemin 
vatandaşlar tarafından benimsendiğine ilişkin önemli bir gösterge olduğu, BES’te mevcut durumda 
%25 olan Devlet katkısının %30’a yükseltilmesinin tasarruf alışkanlığının tabana yayılması ve Türk 
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lirası ile daha fazla tasarruf yapılmasını mümkün kılacağı, ayrıca BES’e ödenen katkı paylarına yönelik 
yapılan düzenlemenin halihazırda sistemde yer alan katılımcılara da düzenlemenin yürürlük tarihinden 
itibaren uygulanmasına imkân sağlanacağı,

-  BOTAŞ’ın bölgesel ve iklimsel koşulları da dikkate alarak kademeli doğal gaz satış fiyatı 
uygulayabilmesine ilişkin düzenlemenin temel amacının karbon salınımını azaltarak ve enerji 
verimliliğini artırarak küresel iklim değişikliğinin şiddetinin azaltılmasına katkı sağlamak olduğu, 
doğal gaz enerjisinin tasarruflu kullanılmasını teşvik edici, düzenlemenin bir yönüyle de düşük gelirli 
hane halkına destek sağlayacağı, diğer yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da düşük 
gelir gruplarındaki vatandaşlara yönelik doğal gaz desteği çalışmasının yürütüldüğü,

-  Son yıllarda ülkemizde ve dünyada hammadde temininde ve tedarik zincirlerinde aksaklıklar ile 
girdi fiyatlarında önemli ve öngörülemeyen artışların meydana geldiği, bu nedenle kamunun mal ve 
hizmet alımları ile yapım işleri kapsamındaki sözleşmeleri için fiyat farkı uygulaması getirilmesinin 
gerek idare gerekse firmalar için faydalı olacağı, 1/12/2021 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre 
ihalesi yapılan ve düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih itibarıyla devam eden veya yürürlüğe gireceği 
tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine 
ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerin düzenleme kapsamına gireceği, ayrıca düzenleme ile 
bu sözleşmelerin yüklenicinin başvurusu ve idarenin onayı ile devredilebilmesine imkân sağlandığı, 

-  Mevduat hesaplarının döviz kuru karşısında desteklenmesine yönelik uygulamayı öngören 
düzenleme ile Türk lirası cinsinden finansal araçlara olan talebin artırılması, finansal piyasaların daha 
etkin bir şekilde işlemesi, ürün çeşitliliğinin teşvik edilmesi ve bu suretle finansal sektörün ve ulusal 
ekonominin sağlıklı gelişimine katkıda bulunulmasının amaçlandığı, 

-  Emekli aylıklarının alt sınırının 2.500 Türk lirası olmasına yönelik düzenlemeyle emekli maaşları 
alt sınırında %  67 oranında önemli bir iyileştirme yapılacağı, yapılan bu artıştan yaklaşık 1 milyon 265 
bin emeklinin faydalanacağı ve uygulamanın yaklaşık maliyetinin 3,5 milyar Türk lirası olduğu, 

-  Kurumlar vergisi indirimine yönelik düzenleme kapsamına sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen 
üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların da dâhil olması nedeniyle düzenlemenin sadece ihracatı 
değil iç piyasaya üretim yapanları da 1 puanlık kurumlar vergisi indiriminden faydalanabilmeleri 
nedeniyle teşvik ettiği, 

-  Kamu görevlilerine yönelik olarak 6. Dönem Toplu Sözleşmede belirlenen aylık ve ücret artış 
oranına ilaveten 2,5 puanlık iyileştirme yapılmasıyla 2021 yılının ikinci yarısında ortaya çıkan enflasyon 
farkı da dâhil, Ocak 2022 döneminden itibaren yapılacak zam oranının yüzde 30,95’e yükseleceği, 
uygulamadan yaklaşık 5 milyon 88 bin kişinin faydalanacağı ve kapsama işçi hariç kamu görevlilerinin 
tamamıyla memur emeklilerin de girdiği, ayrıca, memur aylık katsayısına bağlı olarak hane halkına 
yapılan bazı sosyal yardımlarda da aynı oranda artış olacağı, 

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, 4, 5, 6 ve 7

Teklifin çerçeve 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri; aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 8

Teklifin çerçeve 8 inci maddesi; maddede yapılan atıflarda tam uyumun sağlanmasını ve uygulamada 
herhangi bir tereddüte sebep olunmamasını teminen “4632 sayılı Kanunun, bu maddeyi ihdas eden 
Kanunla değiştirilen maddeleri dışında kalan diğer maddelerinde” ibaresinin “ 4632 sayılı Kanunun, bu 
maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan değişiklikleri saklı kalmak kaydıyla, anılan Kanunda” şeklinde 
redaksiyon uygulanmak suretiyle kabul edilmiştir.

Madde 9, 10 ve 11  

Teklifin çerçeve 9, 10 ve 11 inci maddeleri; aynen kabul edilmiştir.

Madde 12

Teklifin çerçeve 12 nci maddesi; özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraçlarının ödemelerde 
operasyonel zorluklar oluşturabileceği değerlendirildiğinden, sadece nakit kaynak yoluyla yapılmasını 
teminen değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir.

Madde 13, 14, 15 ve 16 

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

Madde 17 ve 18

Teklifin yürürlüğe ilişkin 17 nci ve yürütmeye ilişkin 18 inci maddeleri; 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, 

- İstanbul Milletvekili Şirin ÜNAL,

- İzmir Milletvekili Yaşar KIRKPINAR,

- Manisa Milletvekili Uğur AYDEMİR,

- 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 Yaşar Kırkpınar Abdüllatif Şener

 İstanbul İzmir Konya

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

 Üye Üye Üye 
 Uğur Aydemir Süleyman Girgin İsmail Güneş

 Manisa Muğla Uşak

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsü)
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MUHALEFET ŞERHİ
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 Bülent Kuşoğlu Abdüllatif Şener Mehmet Bekaroğlu
	 Ankara	 Konya	 İstanbul

 Süleyman Girgin Emine Gülizar Emecan Cavit Arı
	 Muğla	 İstanbul	 Antalya
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	 Garo	Paylan	 Necdet	İpekyüz
	 Diyarbakır	 Batman
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MADDE 1- 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 
40 ıncı maddesinin (III) numaralı fıkrasına 
aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Banka nezdinde bulunan yabancı ülke 
merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve 
varlıklar haczedilemez, üzerlerine ihtiyati tedbir 
veya ihtiyati haciz konulamaz.”

MADDE 2- 6/1/1982 tarihli ve 2577 
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci 
maddesinin (4) numaralı fıkrasına aşağıdaki 
cümle eklenmiştir.
“Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen 
vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava 
konusu tutarın %50’si oranında teminat alınmadan 
yürütmenin durdurulması kararı verilemez.”

MADDE 3- 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı 
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi 
Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının 
(a), (b), (c), (d), (h) ve (ı) bentleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Kurumun ilişkili olduğu 
Bakanlığı,”

“b) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik 
Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,”

“c) Kurul: Sigortacılık ve Özel Emeklilik 
Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,”

“d) Katılımcı: Emeklilik sözleşmesine göre 
ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emeklilik 
hesabı açılan gerçek kişiyi,”

“h) Portföy yöneticisi: Sermaye Piyasası 
Kurulundan portföy yöneticiliği yetki belgesi 
almış ve Sermaye Piyasası Kurulunca uygun 
görülen portföy yönetim şirketini,”

“ı) Saklayıcı: Emeklilik yatırım fonu 
portföyündeki varlıkların saklandığı ve Sermaye
Piyasası Kurulunca uygun görülen saklama 
kuruluşunu,”

MADDE 1- 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 
40 ıncı maddesinin (III) numaralı fıkrasına 
aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Banka nezdinde bulunan yabancı ülke 
merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve 
varlıklar haczedilemez, üzerlerine ihtiyati tedbir 
veya ihtiyati haciz konulamaz.”

MADDE 2- 6/1/1982 tarihli ve 2577 
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci 
maddesinin (4) numaralı fıkrasına aşağıdaki 
cümle eklenmiştir.
“Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen 
vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu 
tutarın yüzde ellisi oranında teminat alınmadan 
yürütmenin durdurulması kararı verilemez.”

MADDE 3- 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı 
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi 
Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının 
(a), (b), (c), (d), (h) ve (ı) bentleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Kurumun ilişkili olduğu 
Bakanlığı,

b) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik 
Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

c) Kurul: Sigortacılık ve Özel Emeklilik 
Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

d) Katılımcı: Emeklilik sözleşmesine göre 
ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emeklilik 
hesabı açılan gerçek kişiyi,”

“h) Portföy yöneticisi: Sermaye Piyasası 
Kurulundan portföy yöneticiliği yetki belgesi 
almış ve Sermaye Piyasası Kurulunca uygun 
görülen portföy yönetim şirketini,

ı) Saklayıcı: Emeklilik yatırım fonu 
portföyündeki varlıkların saklandığı ve Sermaye 
Piyasası Kurulunca uygun görülen saklama 
kuruluşunu,”

GİRESUN MİLLETVEKİLİ CEMAL ÖZTÜRK
VE 77 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE 
YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI 
KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE 
YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI 
KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 
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MADDE 4- 4632 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü ve dördüncü 
cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
“Ancak Kurumca belirlenen hallerde ve 
koşullarda katılımcıya sistemden ayrılmadan, 
Devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç 
hesabındaki birikim tutarının yüzde ellisine kadar 
kısmen ödeme yapılabilir. Bu durumda kısmen 
yapılan ödeme tutarının yüzde yirmibeşini 
aşmamak üzere Devlet katkısı hesabındaki 
tutardan da ödeme yapılabilir.”
“Bu fıkra kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin, 
Devlet katkısına dair uygulamalar dahil olmak 
üzere, esas ve usuller Bakanlığın uygun görüşü 
alınarak Kurum tarafından belirlenir.”

MADDE 5 - 4632 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle 
eklenmiştir.
“6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 
ilgili hükümlerine göre bireysel emeklilik 
sözleşmelerinin temlik edilmesi durumunda, 
5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen hakların 
kullanımı ile söz konusu uygulamaya ilişkin 
diğer esas ve usuller Kurum tarafından 
belirlenir.”

MADDE 6 - 4632 sayılı Kanunun ek 1 
inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan 
“veya katılımcılara yapılacak Devlet katkısı 
ödemesine mahsup edilebilir. Hak kazanılmayan 
tutarlarla ilgili mahsuplaşma işlemleri ile bu 
işlemlerin gerçekleştirilme sürelerine ilişkin 
esas ve usuller Maliye Bakanlığının görüşü 
alınarak Müsteşarlıkça belirlenir” ibaresi 
madde metninden çıkarılmış, fıkrada yer alan 
“Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde, 
“Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlığın uygun 
görüşüyle, Kurumca” şeklinde, altıncı fıkrasında 
yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” 
şeklinde, sekizinci fıkrasında yer alan 
“Müsteşarlıkça emeklilik” ibaresi “Bakanlıkça 
emeklilik”, “Müsteşarlıkça tanımlanan” 
ibaresi “Kurumca tanımlanan” şeklinde, “için 
Müsteşarlıkça emeklilik” ibaresi “için Bakanlıkça 
veya Kurumca emeklilik” şeklinde, dokuzuncu 

MADDE 4- 4632 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü ve dördüncü 
cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak Kurumca belirlenen hallerde ve 
koşullarda katılımcıya sistemden ayrılmadan, 
Devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç 
hesabındaki birikim tutarının yüzde ellisine kadar 
kısmen ödeme yapılabilir. Bu durumda kısmen 
yapılan ödeme tutarının yüzde yirmibeşini 
aşmamak üzere Devlet katkısı hesabındaki 
tutardan da ödeme yapılabilir.”  
“Bu fıkra kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin, 
Devlet katkısına dair uygulamalar dahil olmak 
üzere, esas ve usuller Bakanlığın uygun görüşü 
alınarak Kurum tarafından belirlenir.”

MADDE 5- 4632 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle 
eklenmiştir.
“11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar 
Kanununun ilgili hükümlerine göre bireysel 
emeklilik sözleşmelerinin temlik edilmesi 
durumunda, 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen 
hakların kullanımı ile söz konusu uygulamaya 
ilişkin diğer esas ve usuller Kurum tarafından 
belirlenir.”

MADDE 6- 4632 sayılı Kanunun ek 1 inci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan 
“veya katılımcılara yapılacak Devlet katkısı 
ödemesine mahsup edilebilir. Hak kazanılmayan 
tutarlarla ilgili mahsuplaşma işlemleri ile bu 
işlemlerin gerçekleştirilme sürelerine ilişkin 
esas ve usuller Maliye Bakanlığının görüşü 
alınarak Müsteşarlıkça belirlenir” ibaresi 
madde metninden çıkarılmış, fıkrada yer alan 
“Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde, 
“Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlığın uygun 
görüşüyle, Kurumca” şeklinde, altıncı fıkrasında 
yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” 
şeklinde, sekizinci fıkrasında yer alan 
“Müsteşarlıkça emeklilik” ibaresi  “Bakanlıkça 
emeklilik” şeklinde, “Müsteşarlıkça tanımlanan” 
ibaresi “Kurumca tanımlanan” şeklinde,  “için 
Müsteşarlıkça emeklilik” ibaresi “için Bakanlıkça 
veya Kurumca emeklilik” şeklinde, dokuzuncu 
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fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri 
“Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İşveren tarafından ödenenler hariç Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı katılımcılar ile 5901 
sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamındaki 
katılımcılar adına bireysel emeklilik hesabına 
ödenen katkı paylarının yüzde otuzuna karşılık 
gelen tutar, şirketler tarafından emeklilik gözetim 
merkezine iletilen bilgiler esas alınarak Devlet 
katkısı olarak emeklilik gözetim merkezince 
hesaplanır. Cumhurbaşkanı, yabancı para 
cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için bu 
oranı yüzde ona kadar indirmeye yetkilidir. 
Devlet katkısı, Bakanlık bütçesine konulan 
ödenekten katılımcıların ilgili hesaplarına 
şirketler aracılığıyla aktarılmak üzere emeklilik 
gözetim merkezine ödenir. Bir katılımcı için 
bir takvim yılında ödenen ve Devlet katkısı 
tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden 
katkı paylarının toplamı ilgili takvim yılına ait 
hesaplamaya ilişkin dönemin sona erdiği tarihte 
geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine 
isabet eden toplam tutarını aşamaz. Şu kadar ki, 
anılan sınırı aşan katkı payları için, Bakanlığın 
uygun görüşüyle, Kurumca belirlenecek usul ve 
esaslar çerçevesinde, ilgili katkı payının ödendiği 
yılı takip eden takvim yıllarında da Devlet 
katkısı hesaplaması ve ödemesi yapılabilir. Bu 
ödenekten bütçenin diğer kalemlerine hiçbir 
şekilde aktarma yapılamaz. Devlet katkısı, katkı 
payı ödemelerinden ayrı olarak takip edilir.”

“Bu madde çerçevesinde, Bakanlık hesabına 
emeklilik şirketlerince yapılan ödemelerden, ilgili 
mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde 
fazla veya yersiz ödendiği tespit edilenler, 
Bakanlık bütçesine konulan ödenekten emeklilik 
şirketlerinin ilgili hesaplarına aktarılmak üzere 
emeklilik gözetim merkezine ödenir. Fazladan 
ödenen tutarlar için ayrıca faiz ödenmez.”

MADDE 7- 4632 sayılı Kanunun ek 
2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“Müsteşarlıkça” ibaresi “Kurumca” şeklinde 
değiştirilmiş ve fıkraya birinci cümlesinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, 
beşinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi 

fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri 
“Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İşveren tarafından ödenenler hariç Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı katılımcılar ile 29/5/2009 
tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 
28 inci maddesi kapsamındaki katılımcılar 
adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı 
paylarının yüzde otuzuna karşılık gelen tutar, 
şirketler tarafından emeklilik gözetim merkezine 
iletilen bilgiler esas alınarak Devlet katkısı 
olarak emeklilik gözetim merkezince hesaplanır. 
Cumhurbaşkanı, yabancı para cinsinden yapılan 
katkı payı ödemeleri için bu oranı yüzde ona kadar 
indirmeye yetkilidir. Devlet katkısı, Bakanlık 
bütçesine konulan ödenekten katılımcıların ilgili 
hesaplarına şirketler aracılığıyla aktarılmak 
üzere emeklilik gözetim merkezine ödenir. Bir 
katılımcı için bir takvim yılında ödenen ve Devlet 
katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden 
katkı paylarının toplamı ilgili takvim yılına ait 
hesaplamaya ilişkin dönemin sona erdiği tarihte 
geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine 
isabet eden toplam tutarını aşamaz. Şu kadar ki, 
anılan sınırı aşan katkı payları için, Bakanlığın 
uygun görüşüyle, Kurumca belirlenecek usul ve 
esaslar çerçevesinde, ilgili katkı payının ödendiği 
yılı takip eden takvim yıllarında da Devlet 
katkısı hesaplaması ve ödemesi yapılabilir. Bu 
ödenekten bütçenin diğer kalemlerine hiçbir 
şekilde aktarma yapılamaz. Devlet katkısı, katkı 
payı ödemelerinden ayrı olarak takip edilir.”

“Bu madde çerçevesinde, Bakanlık hesabına 
emeklilik şirketlerince yapılan ödemelerden, ilgili 
mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde 
fazla veya yersiz ödendiği tespit edilenler, 
Bakanlık bütçesine konulan ödenekten emeklilik 
şirketlerinin ilgili hesaplarına aktarılmak üzere 
emeklilik gözetim merkezine ödenir. Fazladan 
ödenen tutarlar için ayrıca faiz ödenmez.”

MADDE 7 - 4632 sayılı Kanunun ek 
2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“Müsteşarlıkça” ibaresi “Kurumca” şeklinde 
değiştirilmiş ve fıkraya birinci cümlesinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, 
beşinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi 
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“Bakanlığın uygun görüşüyle, Kurum” şeklinde,  
“Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlığın uygun 
görüşüyle, Kurumca” şeklinde, yedinci fıkrasında 
yer alan “Bakan” ibaresi “Bakanlığın uygun 
görüşüyle, Kurul” şeklinde, “Müsteşarlığın” 
ibaresi “Bakanlığın uygun görüşüyle, Kurumun” 
şeklinde değiştirilmiş, fıkrada yer alan “güvenli” 
ibaresi madde metninden çıkarılmış ve sekizinci 
fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi 
“Bakanlığın uygun görüşüyle, Kurum” şeklinde 
değiştirilmiştir.
“Kırk beş yaşını doldurmuş çalışanlar, talep 
etmeleri halinde anılan planlara dahil edilebilir.”

MADDE 8- 4632 sayılı Kanunun, 
bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan 
değişiklikleri saklı kalmak kaydıyla, anılan 
Kanunda yer alan “Müsteşarlık” ibareleri 
“Kurum” şeklinde, “Müsteşarlıkça” ibareleri 
“Kurumca” şeklinde, “Müsteşarlığın” ibareleri 
“Kurumun” şeklinde, “Müsteşarlığa” ibareleri 
“Kuruma” şeklinde, “Bakan” ibareleri “Kurul” 
şeklinde, “Bakanlığın” ibareleri “Kurulun” 
şeklinde, “Kurulca” ibareleri “Sermaye Piyasası 
Kurulunca” şeklinde, “Kurul” ibareleri “Sermaye 
Piyasası Kurulu” şeklinde, “Kurulun” ibareleri 
“Sermaye Piyasası Kurulunun” şeklinde, 
“Kurula” ibareleri “Sermaye Piyasası Kuruluna” 
şeklinde, “Sigortacılık ve Özel Emeklilik 
Düzenleme ve Denetleme Kurumunca” ibaresi 
“Kurumca” şeklinde ve “Sigortacılık ve Özel 
Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu” 
ibaresi “Kurum” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- 4632 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5- Ek 1 inci madde 
kapsamında, yabancı para cinsinden yapılan 
katkı payı ödemeleri hariç olmak üzere, Devlet 
katkısına konu katkı paylarının; bu maddenin 
yürürlük tarihinden önce şirket hesaplarına 
intikal edenler için yüzde yirmibeşine ve yürürlük 
tarihinden sonra şirket hesaplarına intikal edenler 
için ise yüzde otuzuna karşılık gelen tutar, 
bireysel emeklilik sözleşmelerinde herhangi bir 
tadil işlemine gerek kalmaksızın, Devlet katkısı 
olarak hesaplanmaya devam eder.”

“Bakanlığın uygun görüşüyle, Kurum” şeklinde, 
“Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlığın uygun 
görüşüyle, Kurumca” şeklinde, yedinci fıkrasında 
yer alan “Bakan” ibaresi “Bakanlığın uygun 
görüşüyle, Kurul” şeklinde, “Müsteşarlığın” 
ibaresi “Bakanlığın uygun görüşüyle, Kurumun” 
şeklinde değiştirilmiş, fıkrada yer alan “güvenli” 
ibaresi metinden çıkarılmış ve sekizinci 
fıkrada yer alan “Müsteşarlık” ibaresi 
“Bakanlığın uygun görüşüyle, Kurum” şeklinde 
değiştirilmiştir.
“Kırk beş yaşını doldurmuş çalışanlar, talep 
etmeleri halinde anılan planlara dahil edilebilir.”

MADDE 8- 4632 sayılı Kanunun, bu 
maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen 
maddeleri dışında kalan diğer maddelerinde yer 
alan “Müsteşarlık” ibareleri “Kurum” şeklinde, 
“Müsteşarlıkça” ibareleri “Kurumca” şeklinde, 
“Müsteşarlığın” ibareleri “Kurumun” şeklinde, 
“Müsteşarlığa” ibareleri “Kuruma” şeklinde, 
“Bakan” ibareleri “Kurul” şeklinde, “Bakanlığın” 
ibareleri “Kurulun” şeklinde, “Kurulca” ibareleri 
“Sermaye Piyasası Kurulunca” şeklinde, 
“Kurul” ibareleri “Sermaye Piyasası Kurulu” 
şeklinde, “Kurulun” ibareleri “Sermaye 
Piyasası Kurulunun” şeklinde, “Kurula” 
ibareleri “Sermaye Piyasası Kuruluna” şeklinde, 
“Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve 
Denetleme Kurumunca” ibaresi “Kurumca” 
şeklinde ve “Sigortacılık ve Özel Emeklilik 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu” ibaresi 
“Kurum” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 - 4632 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5 - Ek 1 inci madde 
kapsamında, yabancı para cinsinden yapılan 
katkı payı ödemeleri hariç olmak üzere, Devlet 
katkısına konu katkı paylarının; bu maddenin 
yürürlük tarihinden önce şirket hesaplarına 
intikal edenler için yüzde yirmibeşine ve yürürlük 
tarihinden sonra şirket hesaplarına intikal edenler 
için ise yüzde otuzuna karşılık gelen tutar, 
bireysel emeklilik sözleşmelerinde herhangi bir 
tadil işlemine gerek kalmaksızın, Devlet katkısı 
olarak hesaplanmaya devam eder.”
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MADDE 10- 18/4/2001 tarihli ve 4646 
sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 11 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“BOTAŞ tarafından Bakanlık görüşü 
alınmak kaydı ile bölgesel ve iklimsel koşullar 
dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli 
doğal gaz satış fiyatı uygulanabilir.”

MADDE 11- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı 
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri
GEÇİCİ MADDE 5- Ülkemizde ve dünyada 

hammadde temininde ve tedarik zincirlerinde 
yaşanan aksaklıklar ile girdi fiyatlarındaki 
beklenmeyen artışlar nedeniyle 1/12/2021 
tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi 
yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarih itibarıyla devam eden veya bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye 
edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal 
ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk 
lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 1/7/2021 
ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) 
gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında 
fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup 
bulunmadığına bakılmaksızın, 1/7/2021 ile 
30/11/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) 
ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin (son teklif 
verme tarihi) içinde bulunduğu aya ait endeks, 
1/7/2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde ise 
2021 yılı Haziran ayına ait endeks temel endeks 
olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları 
kullanılarak yüklenicinin başvurusu üzerine 
sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave 
olarak ek fiyat farkı verilebilir. 

Ayrıca bu kapsamdaki sözleşmeler, 
yüklenicinin başvurusu ve idarenin onayı ile 
devredilebilir. Devredilen sözleşmelerde devir 
alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi 
itibarıyla aranacak olup devirden kaynaklanan 
kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Yüklenimi 
ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde 
ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk 
ihaledeki yeterlik şartları aranmaz. Sözleşmeyi 
devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. Bu 
kapsamda devredilecek sözleşmelerden damga 
vergisi alınmaz.

MADDE 10 - 18/4/2001 tarihli ve 4646 
sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 11 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“BOTAŞ tarafından Bakanlık görüşleri 
alınmak kaydı ile bölgesel ve iklimsel koşullar 
dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli 
doğal gaz satış fiyatı uygulanabilir.”

MADDE 11- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı 
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri
GEÇİCİ MADDE 5- Ülkemizde ve dünyada 

hammadde temininde ve tedarik zincirlerinde 
yaşanan aksaklıklar ile girdi fiyatlarındaki 
beklenmeyen artışlar nedeniyle 1/12/2021 
tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi 
yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarih itibarıyla devam eden veya bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye 
edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal 
ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk 
Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 1/7/2021 
ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) 
gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında 
fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup 
bulunmadığına bakılmaksızın, 1/7/2021 ile 
30/11/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) 
ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin (son teklif 
verme tarihi) içinde bulunduğu aya ait endeks, 
1/7/2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde ise 
2021 yılı Haziran ayına ait endeks temel endeks 
olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları 
kullanılarak yüklenicinin başvurusu üzerine 
sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave 
olarak ek fiyat farkı verilebilir.

Ayrıca bu kapsamdaki sözleşmeler, 
yüklenicinin başvurusu ve idarenin onayı ile 
devredilebilir. Devredilen sözleşmelerde devir 
alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi 
itibarıyla aranacak olup devirden kaynaklanan 
kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Yüklenimi 
ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde 
ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk 
ihaledeki yeterlik şartları aranmaz. Sözleşmeyi 
devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. Bu 
kapsamda devredilecek sözleşmelerden damga 
vergisi alınmaz.
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Sözleşmenin bu madde kapsamında 
devredilmesi durumunda birinci fıkra hükmü 
saklı kalmak üzere yüklenici devir tarihine 
kadar gerçekleştirdiği işler ya da imalatlar 
dışında idareden herhangi bir mali hak talebinde 
bulunamaz. Yüklenici tarafından idarece 
uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı 
güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması şarttır. 

Bu madde kapsamında ek fiyat farkı 
verilebilecek alım türlerini, ürün ve girdileri, ek 
fiyat farkı verilmesi veya sözleşmenin devri için 
idareye başvuru süreleri ile devir işlemlerinin 
tamamlanacağı süre dâhil ek fiyat farkı 
hesaplamalarına ve sözleşmelerin devrine ilişkin 
esas ve usulleri tespite Cumhurbaşkanı yetkilidir. 

4734 sayılı Kanundan istisna edilen mal ve 
hizmet alımları ile yapım işlerinden Türk lirası 
üzerinden yapılan sözleşmeler için idareler 
tarafından bu maddeye uygun olarak ilgili 
mevzuatında düzenleme yapılabilir.”

MADDE 12- 28/3/2002 tarihli ve 4749 
sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 35- Finansal istikrara 
katkı sağlamak ve gerçek kişilerin mevduat ve 
katılma hesaplarının getirilerini kur artışlarına 
karşı desteklemek amacıyla bankalar nezdinde 
21/12/2021 ve 31/12/2022 tarihleri arasında 
açılan Türk lirası vadeli mevduat ve katılma 
hesaplarına aktarılmak üzere Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasına nakit kaynak aktarmaya ve 
nakit kaynak aktarımı için Bakanlık bütçesinde 
mevcut ya da yeni açılacak tertiplere ödenek 
eklemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkilidir.

Bu madde kapsamında ödenecek destek 
tutarını ve hesaplama yöntemini, destekten 
yararlanacak gerçek kişi kapsamını, hesap 
türlerini, vadeleri, limitleri, hesapların vadeden 
önce kapatılması durumunda yapılabilecek 
kesintiler ile bu kesintilerin Hazine ve Maliye 
Bakanlığına aktarılmasını, bu madde kapsamında 
destek olarak aktarılacak kaynağın kullandırılması 
ile uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Sözleşmenin bu madde kapsamında 
devredilmesi durumunda birinci fıkra hükmü 
saklı kalmak üzere yüklenici devir tarihine 
kadar gerçekleştirdiği işler ya da imalatlar 
dışında idareden herhangi bir mali hak talebinde 
bulunamaz. Yüklenici tarafından idarece 
uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı 
güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması şarttır.

Bu madde kapsamında ek fiyat farkı 
verilebilecek alım türlerini, ürün ve girdileri, ek 
fiyat farkı verilmesi veya sözleşmenin devri için 
idareye başvuru süreleri ile devir işlemlerinin 
tamamlanacağı süre dâhil ek fiyat farkı 
hesaplamalarına ve sözleşmelerin devrine ilişkin 
esas ve usulleri tespite Cumhurbaşkanı yetkilidir.

4734 sayılı Kanundan istisna edilen mal ve 
hizmet alımları ile yapım işlerinden Türk Lirası 
üzerinden yapılan sözleşmeler için idareler 
tarafından bu maddeye uygun olarak ilgili 
mevzuatında düzenleme yapılabilir.”

MADDE 12- 28/3/2002 tarihli ve 4749 
sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 35- Finansal istikrara 
katkı sağlamak ve gerçek kişilerin mevduat ve 
katılma hesaplarının getirilerini kur artışlarına 
karşı desteklemek amacıyla bankalar nezdinde 
21/12/2021 ve 31/12/2022 tarihleri arasında 
açılan Türk Lirası vadeli mevduat ve katılma 
hesaplarına aktarılmak üzere Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasına nakit kaynak 
aktarmaya ve/veya bu amaçla bankalara özel 
tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç etmeye 
ve ihraç edilecek senet tutarı ile ihraç yapılacak 
bankaları belirlemeye, özel tertip Devlet iç 
borçlanma senedi ve nakit kaynak aktarımı için 
Bakanlık bütçesinde mevcut ya da yeni açılacak 
tertiplere ödenek eklemeye Hazine ve Maliye 
Bakanı yetkilidir.

Bu madde kapsamında ödenecek destek 
tutarını ve hesaplama yöntemini, destekten 
yararlanacak gerçek kişi kapsamını, hesap 
türlerini, vadeleri, limitleri, hesapların vadeden 
önce kapatılması durumunda yapılabilecek 
kesintiler ile bu kesintilerin Hazine ve Maliye 
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Birinci fıkrada yer alan nihai hesap açma 
tarihini öne çekmeye veya 31/12/2023 tarihine 
kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu maddenin 
uygulanması kapsamında Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası ve bankalardan gerekli veri 
ve bilgiyi talep edebilir. Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası veya bankalar talep edilen 
veri ve bilgiyi Hazine ve Maliye Bakanlığının 
belirleyeceği şekil ve süreler içerisinde vermekle 
yükümlü olup, veri ve bilginin birinci fıkrada 
belirtilen amaç çerçevesinde Hazine ve Maliye 
Bakanlığına verilmesinde diğer kanunlardaki 
yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler uygulanmaz.

Bu madde kapsamında Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası tarafından aktarılacak desteğin 
hak sahipliğinin tespiti ile desteğin doğru ve tam 
hesaplanmasından, Türk lirası vadeli mevduat ve 
katılma hesaplarının açıldığı banka sorumludur. 
Haksız olarak verildiği tespit edilen destek tutarı, 
bankaya ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe 
kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine 
göre hesaplanacak gecikme zammıyla birlikte 
anılan Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.”

MADDE 13- 31/5/2006 tarihli ve 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun ek 19 uncu maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “1.500” ibaresi “2.500” 
şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 14- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bent 
eklenmiş ve bendin son cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“4) Tam mükellefiyete tabi diğer yatırım 
fonu katılma paylarından elde ettikleri kâr payları 
(portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık 
ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara 
dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım 
fonlarından elde edilen kazançlar hariç).”

Bakanlığına aktarılmasını, bu madde kapsamında 
destek olarak aktarılacak kaynağın kullandırılması 
ile uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Bu maddenin birinci fıkrasında yer 
alan nihai hesap açma tarihini öne çekmeye 
veya 31/12/2023 tarihine kadar uzatmaya 
Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu maddenin 
uygulanması kapsamında Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası ve bankalardan gerekli veri 
ve bilgiyi talep edebilir. Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası veya bankalar talep edilen 
veri ve bilgiyi Hazine ve Maliye Bakanlığının 
belirleyeceği şekil ve süreler içerisinde vermekle 
yükümlü olup, veri ve bilginin birinci fıkrada 
belirtilen amaç çerçevesinde Hazine ve Maliye 
Bakanlığına verilmesinde özel kanunlardaki 
yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler uygulanmaz.

Bu madde kapsamında Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası tarafından aktarılacak desteğin 
hak sahipliğinin tespiti ile desteğin doğru ve tam 
hesaplanmasından, Türk Lirası vadeli mevduat ve 
katılma hesaplarının açıldığı banka sorumludur. 
Haksız olarak verildiği tespit edilen destek tutarı, 
bankaya ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe 
kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine 
göre hesaplanacak gecikme zammıyla birlikte 
anılan Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.”

MADDE 13- 31/5/2006 tarihli ve 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun ek 19 uncu maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “1.500” ibaresi “2.500” 
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bent 
eklenmiş, bendin son cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“4) Tam mükellefiyete tabi diğer yatırım 
fonu katılma paylarından elde ettikleri kâr payları 
(portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık 
ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara 
dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım 
fonlarından elde edilen kazançlar hariç).”



‒ 122 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 301)

(Gı̇resun Mı̇lletvekı̇lı̇ Cemal Öztürk ve 
77 Mı̇lletvekı̇linin Teklifi)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

“Diğer yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden 
elde edilen kâr payları bu istisnadan 
yararlanamaz.”

MADDE 15- 5520 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7) İhracat yapan kurumların münhasıran 
ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar 
vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır.

(8) Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim 
faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran 
üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına 
kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır. 
Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için 
yedinci fıkra hükmüne göre ayrıca indirim 
uygulanmaz.

(9) Yedinci ve sekizinci fıkralardaki indirimli 
oranlar, bu madde kapsamındaki diğer indirimler 
uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı 
üzerine uygulanır.”

MADDE 16- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 38- 4688 sayılı 
Kanuna göre düzenlenen Kamu Görevlilerinin 
Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali 
ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını 
Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci 
Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin 
birinci fıkrası uyarınca %5 artış oranı 
üzerinden belirlenmiş olan katsayılar, sözleşme 
ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile 
7 nci maddesi uyarınca 2022 yılının birinci 
altı aylık dönemi için belirlenmiş olan 
ortalama ücret toplamı üst sınırı %7,5 oranına 
göre yeniden belirlenerek uygulanır. Aynı 
Bölümün 8 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(b) bendinde yer alan %5 oranı %7,5 olarak 
uygulanır.”

MADDE 17- Bu Kanunun;
a) 12 nci maddesi 21/12/2021 tarihinden 

itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 13 üncü maddesi 2022 yılı Ocak ayı 

ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 
yayımı tarihinde,

“Diğer yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden 
elde edilen kâr payları bu istisnadan 
yararlanamaz.”

MADDE 15- 5520 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7) İhracat yapan kurumların münhasıran 
ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar 
vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır.

(8) Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim 
faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran 
üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına 
kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır. 
Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için 
yedinci fıkra hükmüne göre ayrıca indirim 
uygulanmaz.

(9) Yedinci ve sekizinci fıkralardaki indirimli 
oranlar, madde kapsamındaki diğer indirimler 
uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı 
üzerine uygulanır.”

MADDE 16 - 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 38- 4688 sayılı Kamu 
Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme 
Kanununa göre düzenlenen Kamu Görevlilerinin 
Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve 
Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını 
Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci 
Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin 
birinci fıkrası uyarınca %5 artış oranı üzerinden 
belirlenmiş olan katsayılar, sözleşme ücreti 
artış oranları ve ücret tavanları ile 7 nci madde 
uyarınca 2022 yılının birinci altı aylık dönemi 
için belirlenmiş olan ortalama ücret toplamı üst 
sınırı %7,5 oranına göre yeniden belirlenerek 
uygulanır. Aynı Bölümün 8 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan %5 oranı 
%7,5 olarak uygulanır.”

MADDE 17- Bu Kanunun;
a) 12 nci maddesi 21/12/2021 tarihinden 

itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 13 üncü maddesi 2022 yılı Ocak ayı 

ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 
yayımı tarihinde,
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c) 14 üncü ve 15 inci maddeleri 1/1/2022 
tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan 
mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan özel 
hesap döneminin başından itibaren elde edilen 
kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

ç) 16 ncı maddesi 1/1/2022 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 18- Bu Kanun hükümlerini 

Cumhurbaşkanı yürütür.

c) 14 ve 15 inci maddeleri 1/1/2022 
tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan 
mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan özel 
hesap döneminin başından itibaren elde edilen 
kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

ç) 16 ncı maddesi 1/1/2022 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 18- Bu Kanun hükümlerini 

Cumhurbaşkanı yürütür.
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