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 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ve 
gerekçesi ekte sunulmaktadır.

Gereğini arz ederiz.  
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 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine 
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HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/1491)

ESAS Plan ve Bütçe Komisyonu  

TALİ Anayasa Komisyonu
İçişleri Komisyonu

GENEL GEREKÇE
Son dönemde vatandaşlarımızdan gelen talepler ve ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde çeşitli 

konulara ilişkin olarak düzenleme yapılması ihtiyacının hasıl olduğu görülmektedir. Hazırlanan Kanun 
Teklifi ile söz konusu taleplerin ve ihtiyaçların karşılanması suretiyle vatandaşlarımızın yaşadığı 
mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede Teklif ile; belirlenen zaman aralığında araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak 
olmasına rağmen İstanbul İlinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsünden geçen kişilere verilen idari para cezalarının tahsilatından, varsa yapılmış itirazlardan ve 
açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilmesi öngörülmektedir. Aym zamanda bu cezalar 
kapsamında tahsil edilen para cezalarının, 28/2/2019 tarihine kadar başvurulması halinde 31/3/2019 
tarihine kadar ilgililere iade edilmesi hüküm altına alınmaktadır.

Bununla birlikte, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran ancak, Kanun 
hükümlerine göre ödeme yapmayarak Kanundan yararlanma hakkını kaybeden borçlulara borçlarını 
ödemede imkân verilmesi amacıyla düzenleme yapılması öngörülmektedir.

Öte yandan, imar banşı kapsamında 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi 
öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz maliklerinin de yapı kayıt 
belgesinden faydalanmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Bilindiği üzere, idari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için 4/1/1961 
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve 
ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmaktadır. Teklif ile, 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanununda yer alan fiillere uygulanan ceza tutarlarının 2019 yılında yeniden değerleme oranında 
artırılmaksızın uygulanmasına devam edileceği hüküm altına alınmaktadır.

Teklif ile diğer yandan, 6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin onbeşinci fıkrası kapsamında, 
tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, emlak vergisi ile Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken 
vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresi ile bu yerlerde içme ve kullanma suları için ücretin, 
en düşük tarifenin % 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenmesine ilişkin uygulama süresi altı yıldan 
sekiz yıla çıkarılmaktadır. Aynca, söz konusu yerlerde Gelir Vergisi Kanununda yer alan bazı istisna 
hükümlerinin uygulama süresi de 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmaktadır. Bununla birlikte, tüzel 
kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüşen beldelerde içme ve kullanma sularından alınacak ücretin, 
mevcut en düşük tarifenin yüzde 50’sini geçmeyeceğine ilişkin hükmün süresinin 31/12/2022 tarihine 
kadar uzatılması amaçlanmaktadır.

Diğer taraftan, Anayasanın 79 uncu maddesinde vurgulanan seçimlerin düzen içinde yönetimi 
açısından sorun oluşturmaması ve mevcut üyelerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanılmasında fayda 
görüldüğünden Yüksek Seçim Kurulunun üyelerinin seçim sürelerine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Teklif ile yapılan bu düzenlemelerle birlikte ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda diğer bazı 
konulara ilişkin olarak değişiklikler de gerçekleştirilmektedir. 
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MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Bilindiği üzere, idari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o 
yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri 
uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmaktadır. Madde ile, 2918 
sayılı Karayolları Trafik Kanununda yer alan fiillere uygulanan ceza tutarlarının 2019 yılında yeniden 
değerleme oranında artırılmaksızın uygulanmasına devam edileceği hüküm altına alınmaktadır.

Madde 2- Madde ile, 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve 
öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz maliklerinin de yapı kayıt 
belgesinden faydalanmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Madde 3- Madde ile, belirlenen zaman aralığında araç sınıfları itibanyla geçmesi yasak olmasına 
rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçen kişilere verilen 
idari para cezalarının tahsilatından varsa yapılmış itirazlardan ve açılmış davalardan feragat edilmesi 
kaydıyla vazgeçilmesi öngörülmektedir. Aynı zamanda bu cezalar kapsamında tahsil edilen para 
cezaları, ilgililere 28/2/2019 tarihine kadar başvurulması halinde 31/3/2019 tarihine kadar red ve iade 
edilecektir.

Madde 4- Madde ile, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması 
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 
inci maddesinin onbeşinci fıkrası kapsamında, tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, 1319 sayılı Emlak 
Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 
uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresi ile bu yerlerde içme 
ve kullanma suları için ücretin en düşük tarifenin % 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenmesine ilişkin 
uygulama süresinin 31/12/2022 tarihine kadar devam etmesi sağlanmaktadır.

Ayrıca, söz konusu yerlerde 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu 
maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendi, 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendi ile 
beşinci bendi, 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendi hükümlerinin uygulama süresi de 
31/12/2022 tarihine kadar uzatılmaktadır. Diğer taraftan geçici 1 inci maddenin son fıkrasında da tüzel 
kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüşen beldelerde içme ve kullanma sularından alınacak ücretin, 
mevcut en düşük tarifenin yüzde 50’sini geçmeyeceği hükme bağlanmıştır. Madde ile söz konusu 
hükme ilişkin sürenin 31/12/2022 tarihine kadar uzatılması amaçlanmaktadır.

Madde 5- Madde ile, 6362 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik 
yapılmaktadır. Anılan Kanun kapsamına girecek kooperatif birliklerinin niteliği belirtilerek, madde 
metninde kooperatif merkez birlikleri de zikredilmiş ve böylelikle ilgili maddenin uygulama alanı daha 
açık hale getirilerek uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin engellenmesi amaçlanmıştır.

Madde kapsamında yer alan anonim ortaklıkların belirlenmesinde anılan kooperatifler, kooperatif 
birlikleri ve kooperatif merkez birliklerinin bu ortaklıklar üzerinde sahip oldukları hakimiyetin ifade 
edilmesinde “payların çoğunluğu” ibaresi yerine “yönetim kontrolü” ibaresi tercih edilmiş ve maddenin 
lafzı sermaye piyasası mevzuatı terimleri ile uyumlulaştırılmış ve satış hasılatı düşük tutarda olan 
anonim ortaklıkların Kanun kapsamına alınmasında kamu yararı bulunmadığı için kapsam dışında 
bırakılmıştır. 
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Madde 6- Madde ile, 6362 sayılı Kanunun 61 inci maddesinde değişiklik yapılmıştır. Anılan 
maddenin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi ile dördüncü fıkrası hükümlerindeki tedbirler, 5411 sayılı 
Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca katılım bankalarının ilave ana sermaye ve katkı sermaye 
niteliğindeki kira sertifikası ihracı gerçekleştirmesini fiilen olanaksız kılmaktadır. Bu kapsamda, 
eklenen altıncı fıkra ile katılım bankalarının bu kapsamda ihraç yapması mümkün kılınmış ve kira 
sertifikaları uygulamasının geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Madde 7- Yüksek Seçim Kurulunun bazı üyelerinin görev süresi 2019 yılı Ocak ayında sona 
erecek olup, bu üyeler bakımından Ocak ayı içinde yenileme seçimlerinin yapılması gerekmektedir. 31 
Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinin başlangıç tarihi, 1 Ocak 2019 olduğundan 
seçim takvimi başladıktan sonra üyelerin yarısından fazlasının değişmesi söz konusu olacaktır. Bu 
durum Anayasanın 79 uncu maddesinde vurgulanan seçimlerin düzen içinde yönetimi açısından sorun 
oluşturabilecektir. YSK üyeleri görev yaptıkları süreçte seçim hukuku alanında uzmanlaşmaktadırlar. 
Mevcut üyelerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanılmasında fayda mülahaza edilmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, geçmiş dönemlerde de mevcut üyelerin bilgi ve tecrübesinden 
faydalanmak amacıyla benzeri düzenlemeleri yasalaştırmış olup, 1997 yılında 4265 sayılı Kanunla ve 
1999 yılında 4448 sayılı Kanunla mevcut YSK üyelerinin görev süreleri uzatılmıştır.

7062 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası, 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda yer alan Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev 
süresine ilişkin hükmü esas alarak üyelerin kalan görev sürelerini tamamlamasını öngörmüştür. Bu 
hüküm, 298 sayılı Kanundan 7062 sayılı Kanuna sorunsuz geçişi sağlamak amacıyla ihdas edilmiş 
olup, halen hükmünü icra etmektedir. Yapılan düzenlemeyle 2019 yılında yapılacak üye seçiminin 2020 
yılında, 2022 yılında yapılacak üye seçiminin ise 2023 yılında yapılması öngörülerek mevcut üyelerin 
görev süreleri bir yıl uzatılmaktadır. Başkan ve başkanvekilleri de getirilen düzenleme kapsamında yer 
almaktadır.

Madde 8- Madde ile, 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında 
borçlarını yapılandıran ancak, Kanun hükümlerine göre ödeme yapmayarak Kanundan yararlanma 
hakkını kaybeden borçlulara borçlarını ödemede imkân verilmesi amacıyla düzenleme yapılması 
öngörülmektedir.

Madde 9- Yürürlük maddesidir.

Madde 10- Yürütme maddesidir.
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

	 Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi

 Plan	ve	Bütçe	Komisyonu	 25/12/2018

	 Esas	No:	2/1491

	 Karar	No:	6

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/1491 esas numaralı ‘Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi’, Komisyonumuzun 24/12/2018 tarihinde yaptığı 27 nci birleşiminde görüşülmüş 
ve kabul edilmiştir.

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

İstanbul Milletvekili Mehmet MUŞ ile Bartın Milletvekili Yılmaz TUNÇ, Bursa Milletvekili 
Emine Yavuz GÖZGEÇ, Düzce Milletvekili Ayşe KEŞİR, Giresun Milletvekilleri Cemal ÖZTÜRK 
ve Kadir AYDIN, Isparta Milletvekili Recep ÖZEL,  İstanbul Milletvekilleri Halis DALKILIÇ, Serkan 
BAYRAM, Mustafa ATAŞ, Mustafa DEMİR, Erol KAYA, Fatih Süleyman DENİZOLGUN, Abdullah 
GÜLER, Tülay KAYNARCA, İzmir Milletvekilleri Hamza DAĞ ve Mahmut Atilla KAYA, Kastamonu 
Milletvekili Metin ÇELİK,  Kayseri Milletvekili Hülya NERGİS, Kırıkkale Milletvekili Ramazan CAN, 
Kocaeli Milletvekili Sami ÇAKIR, Mersin Milletvekili Ali Cumhur TAŞKIN, Osmaniye Milletvekili 
Mücahit DURMUŞOĞLU, Ordu Milletvekili Ergün TAŞCI, Rize Milletvekili Osman Aşkın BAK 
ve Trabzon Milletvekili Salih CORA tarafından 21/12/2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan 2/1491 esas numaralı ‘Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’, Başkanlıkça aynı tarihte esas komisyon olarak Komisyonumuza, tali 
komisyon olarak Anayasa Komisyonu ve İçişleri Komisyonuna havale edilmiştir.

Komisyonumuzun 24/12/2018 tarihinde yaptığı 27 nci birleşiminde 2/1491 esas numaralı Kanun 
Teklifi, Teklifin ilk imza sahibi İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, 
Adalet Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı, Yüksek Seçim Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kooperatifler Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye 
Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği temsilcilerinin katılımıyla görüşülmüştür.

2.  2/1491 ESAS NUMARALI KANUN TEKLİFİNDE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

2/1491 esas numaralı Teklifin gerekçesi ve metni incelendiğinde, Teklifte; 

- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda yer alan fiillere uygulanan ceza tutarlarının 2019 
yılında yeniden değerleme oranında artırılmaksızın uygulanmasına, 

- 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi öngörünüm bölgesi içerisinde 
belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz maliklerinin de imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesinden 
faydalanmasının sağlanmasına, 

- Araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen İstanbul ilinde bulunan 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçen kişilere verilen idari para cezalarının 
tahsilinden, yapılmış itirazlardan ve açılmış davalardan feragat edilmesi şartıyla vazgeçilmesine,  bu 
kapsamda tahsil edilmiş para cezalarının ise 28/2/2019 tarihine kadar başvurulması halinde 31/3/2019 
tarihine kadar ilgililerine iade edilmesine,

- 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulmasi ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin 



‒ 10 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 38)

onbeşinci fıkrası kapsamında tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca 
alınması gereken vergi, harç ve katılım payları ile emlak vergisinden istisna süresinin ve bu yerlerde 
içme ve kullanma suları için ücretin, en düşük tarifenin % 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenmesine 
ilişkin uygulama süresinin altı yıldan sekiz yıla çıkarılmasına, ayrıca söz konusu yerlerde Gelir Vergisi 
Kanununda yer alan bazı istisna hükümlerinin uygulama süresi ile tüzel kişiliği kaldırılarak tek 
mahalleye dönüşen beldelerde içme ve kullanma sularından alınacak ücretin, mevcut en düşük tarifenin 
yüzde 50’sini geçmeyeceğine ilişkin uygulama süresinin 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmasına,

- 6362 sayılı Kanun kapsamına girecek kooperatif birliklerinin niteliği belirtilerek, ilgili maddenin 
kooperatif merkez birliklerine ilişkin uygulama alanının daha açık hale getirilmesi suretiyle oluşması 
muhtemel tereddütlerin giderilmesine, anonim ortaklıkların belirlenmesinde anılan kooperatifler, 
kooperatif birlikleri ve kooperatif merkez birliklerinin bu ortaklıklar üzerinde sahip oldukları 
hakimiyetin ifade edilmesinde sermaye piyasası mevzuatı ile uyumlu terimlerin kullanılmasına ve satış 
hasılatı düşük olan anonim ortaklıkların kamu yararı bulunmadığı için kapsam dışında bırakılmasına,

- Katılım bankalarının, ilave ana sermaye ve katkı sermaye niteliğindeki kira sertifikası ihracını 
gerçekleştirmesini fiiilen imkansız hale getiren 6362 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin üçüncü 
fıkrasının ikinci cümlesi ile dördüncü fıkrasında yer alan tedbirlerden muaf tutulmasına ve kira 
sertifikaları uygulamasının geliştirilmesine,

- Seçimlerin düzen içinde yönetimini teminen mevcut üyelerin bilgi ve tecrübesinden faydalanmak 
amacıyla Yüksek Seçim Kurulunda 2019 yılında yapılacak üye seçiminin 2020 yılında, 2022 yılında 
yapılacak üye seçiminin ise 2023 yılında yapılarak mevcut üyeler ile Başkan ve Başkanvekillerinin 
görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına, 

- 7143 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran ancak, ödeme yapmayarak yararlanma 
hakkını kaybeden borçlulara borçlarını ödeme imkânı verilmesine, 

yönelik düzenlemelerin yer aldığı görülmektedir.

3.  KOMİSYONUMUZDA KANUN TEKLİFİ ÜZERİNDE YAPILAN GÖRÜŞMELER

Kanun Teklifi üzerinde yapılan görüşmelerde milletvekilleri tarafından;

- Teklifin vatandaşların bir takım ihtiyaçlarını gidermeye ve daha önce yapılan kanuni düzenlemelerin 
eksiklerini gidermeye yönelik hükümler içerdiği, Teklifle yapılması öngörülen düzenlemelerin bugüne 
kadar hayata geçirilmesi için yeterli zamanın olduğu, ancak bunların zamanında yapılmayarak yerel 
seçimlere yakın dönemde gündeme getirilmesinin bu kanun teklifinin seçime yönelik olduğu algısını 
oluşturduğu,

- Trafik cezalarının belirli oranda artırılmasını öngören bir başka kanun teklifinin yakın zamanda 
kanunlaşarak söz konusu cezaların artırıldığı, bu nedenle cezaların yeniden artırılmasına ihtiyaç olmadığı 
ve düzenlemenin yerinde olduğu, ancak trafik cezalarında dönem dönem yapılan af uygulamalarının bu 
cezaların caydırıcılığını zayıflatarak trafik güvenliğinde zaaflar oluşturduğu, 

- Boğaziçi sahil şeridinin İstanbul için çok önemli bir değer olduğu ve bu alana tarihin her 
döneminde büyük önem atfedildiği, bu alanın korunmasına ilişkin özel bir kanun olduğu, 2960 sayılı 
İstanbul Boğaziçi Kanununun amacının yine kanunda belirtildiği üzere bu alanın kültürel ve tarihi 
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değerlerini ve doğal güzelliklerini kamu yararı gözetilerek korumak ve geliştirmek, ayrıca bu alandaki 
nüfus yoğunluğunu artıracak yapılanmayı sınırlamak için uygulanacak imar mevzuatını belirlemek ve 
düzenlemek olduğu, Teklifle yapılmak istenen düzenlemenin 2960 sayılı Kanuna aykırılıklar taşıdığı, 
bu alanda kaç tane kaçak yapının olduğu ve bunlardan kaçına ilişkin yıkım kararı alındığının ortaya 
konulması gerektiği, Boğaziçi sahil şeridinin imar barışı kapsamına alınmasının yeni kaçak yapılaşmaya 
neden olabileceği, bu alanda verilecek yapı kayıt belgelerinin kentsel dönüşümün önünde yeni bir engel 
teşkil edebileceği,  

- Geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsünden geçenlere verilen idari para cezalarının tahsilatından vazgeçilmesi ve tahsil edilen 
cezaların iadesine ilişkin düzenlemenin yerinde olduğu,  ancak uygulamanın 2/11/2016 tarihinden 
itibaren gerçekleşen ihlalleri kapsadığı, bütün köprü cezalarının kaldırılması yönünde vatandaşlardan 
ciddi talepler geldiği, ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün 
dışındaki diğer köprülerdeki yasak geçişlere ilişkin idari para cezalarının da düzenleme kapsamına 
alınmasının hakkaniyete uygun olacağı,

- 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile hizmet alanları çok 
genişleyen büyükşehirlerin, tüzel kişiliği kaldırılan köylere hizmet götürmekte sorunlar yaşadığı, 
köylere getirilen bazı vergi istisnası ile içme ve kullanma su ücretlerindeki indirim sürelerinin 
uzatılmasının yerinde olduğu, ancak bu muafiyet ve indirimin kalıcı hale getirilmesinin daha doğru 
olacağı, 

- Katılım bankalarının da sermaye niteliğinde kira sertifikası ihraç edebilmesinin banka yatırımcıları 
açısından bazı riskler oluşturabileceği, bu uygulamaların yaşanan ekonomik sorunlara çözüm niyetiyle 
gerçekleştirildiği, ancak bunların ekonomideki sorunları aşmaktan daha çok sorunların derinleşmesine 
neden olabileceği,

- 2019 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerinin 
görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin düzenlemenin Kurul üzerinde baskı ve Kurulun kararlarında 
şaibeye neden olabileceği, mevcut durumda YSK üye seçimlerinin 2019 yılı Ocak sonrasında ve seçim 
takviminin belirlenmesinin ardından yapılacağı, seçim takvimi ortaya çıktıktan sonra üye değişimi için 
seçim yapılmasının da bazı sıkıntılar ortaya çıkarabileceği, 

- Belirli aralıklarla vergi borçları ve cezalarına ilişkin yapılandırma düzenlemelerinin vergi 
ahlakının pekiştirilmesine ciddi zarar verdiği, ayrıca bu düzenlemelerin vergisini düzenli ödeyen 
vatandaşlara yönelik hakkaniyete uygun olmadığı,

 şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Teklif sahibi tarafından yapılan açıklamalarda;

-  2018 yılı Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanunlaşan düzenleme ile Karayolları 
Trafik Kanununda en çok gerçekleştirilen 24 farklı kural ihlalinin ceza miktarlarının farklı oranlarda 
artırıldığı, bu nedenle sadece 2019 yılında artırılmaması için istisna getirildiği,

- Kaçak yapılaşma sorununun çok eski yıllara dayanan bir sorun olduğu, ancak artan teknoloji 
ile günümüzde bu yapıların kontrolünün ve engellenmesinin daha mümkün hale geldiği, imar barışı 
uygulamasıyla vatandaşların yapılarına yapı kayıt belgesi alma imkanı getirildiği, bu şekilde hem 
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vatandaşların mağduriyetlerinin giderildiği hem de yapıların kayıt altına alındığı, daha önceki kanuni 
düzenlemede Boğaziçi bölgesinin kapsam dışında tutulduğu, Teklifte ise Boğaziçi bölgesinde sadece 
yapılaşmanın yoğun olduğu bir kısmın belirlenerek imar barışı kapsamına alındığı, bu şekilde Boğaziçi 
sahil şeridini korumanın daha mümkün hale geleceği, bu alanda verilecek yapı kayıt belgelerinin 
kentsel dönüşüm önünde bir engel teşkil etmeyeceği, 

- Ağır tonajlı ve belirli aks değerlerine sahip araçların şehrin trafik sağlığı açısından Yavuz Sultan 
Selim Köprüsüne yönlendirildiği, buna uymayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsünden geçmesi yasak olmasına rağmen geçen kişilere idari para cezası verildiği, bu 
kapsamda kesilen ceza tebligatlarının ilgililere geç ulaştığı ve bu nedenle kişilerin ihlallere farkında 
olmadan devam ederek haksız geçiş sayısının çok ciddi miktarlara ulaştığı,  nitekim yaklaşık 26.744 
adet tebligatın ödemesinin yapıldığı, bu kapsamda yaklaşık 19.922.000 Türk lirasının tahsil edildiği ve 
iade kapsamında olduğu, verilen idari para cezalarının tahsilatından vazgeçilecek olmasının ve tahsil 
edilen cezaların iadesinin ciddi bir mağduriyeti ortadan kaldıracağı, 

- Teklifle tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, alınması gereken emlak vergisi ile Belediye Gelirleri 
Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresinin 31/12/2022’ye 
kadar uzatılacağı, ayrıca tek mahalleye dönüşen beldelerde içme ve kullanma sularından alınacak 
ücretin en düşük tarifenin %50’sini geçmeyecek şekilde belirlenmesi uygulamasının da 31/12/2022 
tarihine kadar devam ettirilmesinin Teklifte yer aldığı, bu düzenlemelerle muhtemel mağduriyetlerin 
önleneceği, 

- 2017 yılı Kasım ayında yapılan kanuni düzenleme ile pay sahibi sayısı en az 500 olan 
kooperatiflerin paylarının halka arz olunmuş sayılmasının sağlandığı ve bu ortaklıkların halka açık 
ortaklık hükümlerine de tabi olduğunun hüküm altına alındığı, ancak birlikler ile kooperatif merkez 
birliklerinin de aynı kapsamda işlem görüp görmeyeceğine ilişkin tereddütlerin bulunduğu, Teklifte 
öngörülen düzenleme ile bu tereddütlerin ortadan kaldırılarak kooperatif birliklerinin ve kooperatif 
merkez birliklerinin de paylarının halka arz olunmuş sayılacağı ve bu ortaklıkların halka açık ortaklık 
hükümlerine tabi olmasının sağlanacağı, 

- Teklifte yer alan düzenlemeye benzer şekilde YSK üyelerinin görev sürelerinin uzatımının 1979, 
1987, 1997 ve 1999 yıllarında da gerçekleştiği, 31 Mart 2019 yerel seçim takviminin 1 Ocak 2019’da 
başlayacağı, seçim takviminin başlamasının ardından yapılacak yeni üye seçiminin yerel seçim 
hazırlıklarına ilişkin başka sıkıntılar doğurabileceği, bu nedenle yerel seçim sürecinin sağlıklı işlemesi 
için mevcut üyelerin görev sürelerinin 1 yıl uzatılmasının öngörüldüğü, 

ifade edilmiştir.

4.  KOMİSYONUN MADDELER HAKKINDA KARARI

Teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin ardından Teklifin maddelerinin görüşülmesine geçilmesi 
kabul edilmiştir. Teklif metni aşağıdaki değişikliklerin yapılması suretiyle kabul edilmiştir.

Yeni Madde 1

Kamu düzeni ve güvenliğinden sorumlu Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarına sosyal ve 
ekonomik yardımlar sağlamak üzere kurulan Polis Bakım ve Yardım Sandığının daha güçlü bir mali 
yapıya kavuşturularak ortaklarına yaptığı yardımların artırılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü 
kadrolarında görevli tüm memurların Sandığa ortak olmalarını öngören bir düzenleme Teklife Yeni 
Çerçeve 1 inci madde olarak eklenmiştir.
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Yeni Madde 2

Arazi varlığı az olan küçük çiftçilerin desteklenmesi amacıyla ziraat odası üyelik aidatının 
belirlenmesi ile ilgili Kanun hükmünde değişiklik yapılmak suretiyle asgari ücretin %2’si olan aidat 
alt sınırının %1’e düşürülmesini öngören bir düzenleme Teklife Yeni Çerçeve 2 nci madde olarak 
eklenmiştir.

Madde 1 ve 2 

Teklifin Çerçeve 1 ve 2 nci maddeleri; 3 ve 4 üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3

 Teklifin Çerçeve 3 üncü maddesi; uygulamada sıkıntı yaşanmamasını teminen 31/3/2019 olan 
red ve iade son tarihinin 29/3/2019 olarak değiştirilmesi suretiyle 5 inci madde olarak kabul edilmiştir.

Madde 4, 5, 6, 7 ve 8

Teklifin Çerçeve 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri; sırasıyla 6, 7, 8, 9 ve 10 uncu maddeler olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 9

Teklifin yürürlüğe ilişkin 9 uncu maddesi; Teklife eklenen yeni maddeler doğrultusunda madde 
numaralarının teselsül ettirilmesi nedeniyle redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 11 inci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Madde 10

Teklifin yürütmeye yönelik 10 uncu maddesi; 12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

ÖZEL SÖZCÜLER

İçtüzüğün 45 inci maddesi uyarınca Teklifin Genel Kuruldaki görüşmelerinde Komisyonumuzu 
temsil etmek üzere; 

-Denizli Milletvekili Nilgün Ök, 

-Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, 

-Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 

-Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer,

-Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, 

-İstanbul Milletvekili Şirin Ünal,

-İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, 

özel sözcüler olarak seçilmiştir.
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 Başkan	 Başkanvekili	 Sözcü
	 Süreyya	Sadi	Bilgiç	 İsmail	Faruk	Aksu	 Abdullah	Nejat	Koçer
	 Isparta	 İstanbul	 Gaziantep
	 	 	 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)
	 Kâtip	 Üye	 Üye
	 Şirin	Ünal	 Ekrem	Çelebi	 Cavit	Arı
	 İstanbul	 Ağrı	 Antalya
	 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)	 	 (Şerhimiz	vardır)
	 Üye	 Üye	 Üye
	 İbrahim	Aydın	 Bekir	Kuvvet	Erim	 Nilgün	Ök
	 Antalya	 Aydın	 Denizli
	 	 	 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)
	 Üye	 Üye	 Üye
	 Garo	Paylan	 Ayşe	Keşir	 İbrahim	Aydemir
	 Diyarbakır	 Düzce	 Erzurum
	 (Muhalefet	şerhi	ektedir)	 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)	 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)
	 Üye	 Üye	 Üye
	 Cemal	Öztürk	 Mehmet	Bekaroğlu	 Emine	Gülizar	Emecan
	 Giresun	 İstanbul	 İstanbul
	 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)	 (Muhalefet	şerhim	vardır)	 (Şerhim	vardır)
	 Üye	 Üye	 Üye
	 Erol	Katırcıoğlu	 Yaşar	Kırkpınar	 Kamil	Okyay	Sındır
	 İstanbul	 İzmir	 İzmir
	 (Muhalefet	şerhi	ekte)	 (Bu	raporun	özel	sözcüsü)	 (Şerhimiz	vardır)
	 Üye	 Üye	 Üye
	 Mustafa	Baki	Ersoy	 Sami	Çakır	 Mustafa	Kalaycı
	 Kayseri	 Kocaeli	 Konya	
	 Üye	 Üye	 Üye
	 Abdullatif	Şener	 Uğur	Aydemir	 Süleyman	Girgin	
	 Konya	 Manisa	 Muğla	
 (Muhalefet	şerhiyle)  (Şerhim	vardır)
	 	 Üye	 	 Üye
  Salih	Cora	 	 İsmail	Güneş
	 	 Trabzon	 	 Uşak
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MUHALEFET ŞERHİ
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	 Abdullatif	Şener	 Mehmet	Bekaroğlu	 Kamil	Okyay	Sındır

	 Konya	 İstanbul	 İzmir

	 Emine	Gülizar	Emecan	 Cavit	Arı	 Süleyman	Girgin

	 İstanbul	 Antalya	 Muğla
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	 Erol	Katırcıoğlu	 Garo	Paylan

	 İstanbul	 Diyarbakır
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(Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili 
Mehmet Muş ve 25 Milletvekilinin Teklifi)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin)

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 
İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 13/10/1983 tarihli ve 2918 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 25- Bu Kanundaki fiiller 
için uygulanan ceza tutarları hakkında ek 3 üncü 
maddenin birinci fıkrası hükmü 2019 yılında 
uygulanmaz.”

MADDE 2- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı 
İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesinin 
dördüncü fıkrasına “bu Kanun” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “ve 2960 sayılı Kanun” ibaresi 
eklenmiş ve maddeye bağlı 18/11/1983 tarihli 
ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan 
Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesine ait 
kroki ile sınır ve koordinat listesi ekteki şekilde 
değiştirilmiştir.

MADDE 3- 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı 
Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri 
Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- (1) 2/11/2016 
tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak 
olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan 

MADDE 1-  4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı 
Emniyet Teşkilat Kanununun 90 ıncı maddesine 
ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.

“Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda göreve 
başlayan memurlar görevleri süresince Sandığın 
daimi ortağıdır.”

MADDE 2-  15/5/1957 tarihli ve 6964 
sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği 
Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasında 
yer alan “yüzde ikisi” ibaresi “yüzde biri” 
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 13/10/1983 tarihli ve 2918 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 25- Bu Kanundaki fiiller 
için uygulanan ceza tutarları hakkında ek 3 üncü 
maddenin birinci fıkrası hükmü 2019 yılında 
uygulanmaz.” 

MADDE 4- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı 
İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesinin 
dördüncü fıkrasına “bu Kanun” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “ve 2960 sayılı Kanun” ibaresi 
eklenmiş ve maddeye bağlı 18/11/1983 tarihli 
ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan 
Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesine ait 
kroki ile sınır ve koordinat listesi ekteki şekilde 
değiştirilmiştir.

MADDE 5- 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı 
Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri 
Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- (1) 2/11/2016 
tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak 
olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan 

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 
GRUP BAŞKANVEKİLİ MEHMET MUŞ VE 

25 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 
İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
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Mehmet Köprüsünden  geçilmesi nedeniyle 
30 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari 
para cezası verilmez, verilmiş olanlar tebliğ 
edilmez, tebliğ edilmişlerin tahsilatından, varsa 
yapılmış itirazlardan ve açılmış davalardan 
feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir. Söz konusu 
cezalar kapsamında bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar 28/2/2019 
tarihine kadar başvurulması halinde 31/3/2019 
tarihine kadar red ve iade edilir.”

MADDE 4- 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı 
On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi 
İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun geçici 1 inci maddesinin onbeşinci 
fıkrasında yer alan “altı yıl süreyle” ibareleri 
“31/12/2022 tarihine kadar” şeklinde “31/12/2020 
tarihine kadar” ibaresi “31/12/2022 tarihine 
kadar” şeklinde ve son fıkrasında yer alan “beş 
yıl süreyle” ibaresi “31/12/2022 tarihine kadar” 
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- 6/12/2012 tarihli ve 6362 
sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 16 ncı 
maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü cümlesi 
yürürlükten kaldırılmıştır.
“Pay sahibi sayısı en az beş yüz olan 
kooperatiflerin veya kendisine ortak olan 
kooperatiflerin pay sahibi sayısı en az beş yüz 
olan kooperatif birliklerinin veya kooperatif 
merkez birliklerinin yönetim kontrolüne sahip 
olduğu ve yıllık en az elli milyon Türk lirası satış 
hasılatı yapmış olan anonim ortaklıkların payları 
halka arz olunmuş sayılır.”

MADDE 6- 6362 sayılı Kanunun 61 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Üçüncü fıkranın ikinci cümlesi ile 
dördüncü fıkra hükümleri 5411 sayılı Kanun 
hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen ve 
katılım bankalarının kaynak kuruluş olduğu ilave 
ana sermaye ve katkı sermaye niteliğindeki kira 
sertifikası ihraçlarında uygulanmaz.” 

Mehmet  Köprüsünden geçilmesi nedeniyle 
30 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari 
para cezası verilmez, verilmiş olanlar tebliğ 
edilmez, tebliğ edilmişlerin tahsilatından, varsa 
yapılmış itirazlardan ve açılmış davalardan 
feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir. Söz konusu 
cezalar kapsamında bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar 28/2/2019 
tarihine kadar başvurulması halinde 29/3/2019 
tarihine kadar red ve iade edilir.”  

MADDE 6- 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı 
On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi 
İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun geçici 1 inci maddesinin on beşinci 
fıkrasında yer alan “altı yıl süreyle” ibareleri 
“31/12/2022 tarihine kadar” şeklinde, “31/12/2020” 
ibaresi “31/12/2022” şeklinde ve son fıkrasında yer 
alan “beş yıl süreyle” ibaresi “31/12/2022 tarihine 
kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- 6/12/2012 tarihli ve 6362 
sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 16 ncı 
maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü cümlesi 
yürürlükten kaldırılmıştır.

“Pay sahibi sayısı en az beş yüz olan 
kooperatiflerin veya kendisine ortak olan 
kooperatiflerin pay sahibi sayısı en az beş yüz 
olan kooperatif birliklerinin veya kooperatif 
merkez birliklerinin yönetim kontrolüne sahip 
olduğu ve yıllık en az elli milyon Türk lirası satış 
hasılatı yapmış olan anonim ortaklıkların payları 
halka arz olunmuş sayılır.”

MADDE 8- 6362 sayılı Kanunun 61 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Üçüncü fıkranın ikinci cümlesi ile 
dördüncü fıkra hükümleri 5411 sayılı Kanun 
hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen ve 
katılım bankalarının kaynak kuruluş olduğu ilave 
ana sermaye ve katkı sermaye niteliğindeki kira 
sertifikası ihraçlarında uygulanmaz.”
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MADDE 9-  30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı 
Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesinin 
birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
“Kurul üyelerinden; 2019 yılında görevi sona 
ereceklerin yerine 2020 yılı Ocak ayında, 2022 
yılında görevi sona ereceklerin yerine ise 2023 
yılı Ocak ayında yenileme seçimi yapılır.”

MADDE 10- 11/5/2018 tarihli ve  7143 
sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanun 
hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda 
bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarih itibarıyla ödenmesi gereken tutarları 
süresinde ödemeyerek bu Kanun hükümlerini 
ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, 2019 
yılı Şubat ayı sonuna kadar, ödemeleri gerektiği 
tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) 
geçen süre için bu Kanunun 9 uncu maddesinin 
altıncı fıkrasında belirlenen geç ödeme zammı 
ile birlikte, ödemeleri şartıyla bu Kanun 
hükümlerinden yararlandırılır. Ancak bu fıkra 
kapsamında yapılacak ödemeler için bu Kanunun 
9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) 
bentleri hükümleri uygulanmaz.

(2) Bu Kanunun 10 uncu maddesinin on 
üçüncü fıkrası hükümleri hariç olmak üzere bu 
Kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 
yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin 
ödeme süreleri, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar 
uzatılmıştır. 

(3)  Bu  Kanunun  3 üncü maddesinin  dokuzuncu 
fıkrası ile 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında 
vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların anılan 
fıkra hükümlerine göre ödenmemesi nedeniyle 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu 
Kanun hükümlerini ihlal etmiş olan borçluların 

MADDE 7- 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı 
Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesinin 
birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
“Kurul   üyelerinden;   2019   yılında   görevi  
sona ereceklerin yerine 2020 yılı Ocak ayında, 
2022 yılında görevi sona ereceklerin yerine ise 
2023 yılı Ocak ayında yenileme seçimi yapılır.”

MADDE 8- 11/5/2018 tarihli ve 7143 
sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanun 
hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda 
bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarih itibarıyla ödenmesi gereken tutarları 
süresinde ödemeyerek bu Kanun hükümlerini 
ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, 2019 
yılı Şubat ayı sonuna kadar, ödemeleri gerektiği 
tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) 
geçen süre için bu Kanunun 9 uncu maddesinin 
altıncı fıkrasında belirlenen geç ödeme zammı 
ile birlikte, ödemeleri şartıyla bu Kanun 
hükümlerinden yararlandırılır, ancak bu fıkra 
kapsamında yapılacak ödemeler için Kanunun 
9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) 
bentleri hükümleri uygulanmaz.

(2)  Bu Kanunun 10 uncu maddesinin on 
üçüncü fıkrası hükümleri hariç olmak üzere bu 
Kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 
yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin 
ödeme süreleri, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar 
uzatılmıştır.

(3)  Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 
dokuzuncu fıkrası ile 8 inci maddesinin altıncı 
fıkrasında vadesinde ödenmesi öngörülen 
alacakların anılan fıkra hükümlerine göre 
ödenmemesi nedeniyle bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarih itibarıyla bu Kanun hükümlerini ihlal 
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ihlale neden olan tutarları, bu maddenin birinci 
fıkrasında belirtilen sürede ödemeleri ya da bu 
süre içinde veya bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten önce yaptıkları başvurulara dayanılarak 
6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre 
çok zor durumda olduklarının tespit edilmesi 
halinde bu borçlular da bu Kanun hükümlerinden 
yararlandırılır. 

(4) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin onuncu 
fıkrası hükümlerinden yararlanmak üzere 
başvuruda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarih itibarıyla bu Kanun hükümlerini 
ihlal eden borçluların ihlale neden olan tutarları, 
bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre ve 
şekilde, ödeme süresi gelmemiş taksitleri ise bu 
Kanunda öngörülen şekilde tamamen ödemeleri 
halinde ilgili mevzuat uyarınca kesilmesi 
gereken vergi cezaları ve idari para cezalarının 
kesilmesinden ve tahakkuk edip etmediğine 
bakılmaksızın bu alacaklardan ve bunlara ilişkin 
fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

(5) Bu Kanunun 5 inci maddesi hükümlerine 
göre matrah ve/veya vergi artırımında bulunduğu 
halde tahakkuk eden vergileri süresinde 
ödemeyerek maddeden yararlanma hakkını 
kaybetmiş olanlar, ihlale neden olan tutarları 
bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre 
ve şekilde, ödeme süresi gelmemiş taksitleri 
ise bu Kanunda öngörülen şekilde tamamen 
ödemeleri halinde 5 inci madde hükümlerinden 
yararlandırılır. Bu takdirde bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce matrah ve/veya 
vergi artırımına konu yıllar ve vergi türleri ile 
ilgili olarak;

a) Başlanılmış olan vergi incelemeleri ile 
tarhiyat öncesi uzlaşma, takdir ve tarh işlemleri, 

b) Vergi/ceza ihbarnamesi tebliğ edilmiş 
olan vergi ve cezalara ilişkin olarak; 

1- Dava açma süresi geçmemişse, dava 
açma, uzlaşma ve cezada indirim talebi süreleri, 

etmiş olan borçluların ihlale neden olan tutarları, 
bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürede 
ödemeleri ya da bu süre içinde veya bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce yaptıkları 
başvurulara dayanılarak 6183 sayılı Kanunun 48 
inci maddesine göre çok zor durumda olduklarının 
tespit edilmesi halinde bu borçlular da bu Kanun 
hükümlerinden yararlandırılır.

(4)  Bu Kanunun 4 üncü maddesinin onuncu 
fıkrası hükümlerinden yararlanmak üzere 
başvuruda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarih itibarıyla bu Kanun hükümlerini 
ihlal eden borçluların ihlale neden olan tutarları, 
bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre ve 
şekilde, ödeme süresi gelmemiş taksitleri ise bu 
Kanunda öngörülen şekilde tamamen ödemeleri 
halinde ilgili mevzuat uyarınca kesilmesi 
gereken vergi cezaları ve idari para cezalarının 
kesilmesinden ve tahakkuk edip etmediğine 
bakılmaksızın bu alacaklardan ve bunlara ilişkin 
fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

(5)  Bu Kanunun 5 inci maddesi hükümlerine 
göre matrah ve/veya vergi artırımında bulunduğu 
halde tahakkuk eden vergileri süresinde 
ödemeyerek maddeden yararlanma hakkını 
kaybetmiş olanlar, ihlale neden olan tutarları 
bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre 
ve şekilde, ödeme süresi gelmemiş taksitleri 
ise bu Kanunda öngörülen şekilde tamamen 
ödemeleri halinde 5 inci madde hükümlerinden 
yararlandırılır. Bu takdirde bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce matrah ve/veya 
vergi artırımına konu yıllar ve vergi türleri ile 
ilgili olarak;

a)  Başlanılmış olan vergi incelemeleri ile 
tarhiyat öncesi uzlaşma, takdir ve tarh işlemleri,

b)  Vergi/ceza ihbarnamesi tebliğ edilmiş 
olan vergi ve cezalara ilişkin olarak;

1-  Dava açma süresi geçmemişse, dava 
açma, uzlaşma ve cezada indirim talebi süreleri,
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2- Uzlaşmaya başvurulmuş ise uzlaşma 
işlemleri, dava açılmışsa davaya ilişkin yargılama 
işlemleri ile mahkemelerce verilmiş kararların infazı,

c) Açılmış davalarla ilgili kanun yollarına 
başvuru süreleri ile yargılama işlemleri ve 
mahkemelerce verilmiş kararların infazı,

ç) Matrah ve/veya vergi artırımı hükümlerinin 
ihlal edilmiş olması sebebiyle ikmalen, re’sen 
veya idarece yapılmış tarhiyatlar üzerine tahakkuk 
etmiş alacakların takip ve tahsil işlemleri,

bu Kanun hükümleri ihlal edilmediği sürece 
durur. Bu Kanun hükümlerine uygun ödeme 
yapılmadığı takdirde duran süreler ve işlemler, 
ihlale neden olan taksitin ödeme süresinin 
son gününü takip eden günden itibaren devam 
eder. Bu Kanunun 5 inci maddesi hükümlerine 
göre tahakkuk eden vergilerin bu Kanun 
hükümlerine göre ödenmesi şartıyla; bu fıkrada 
belirtilen başlanılmış olan vergi incelemeleri, 
tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma, takdir, tarh 
işlemlerinden vazgeçilir, davalar sonlandırılır, 
mahkemelerce verilmiş kararlar infaz edilmez, 
yargılama giderleri taraflarca talep edilmez, 
tahakkuk etmemiş alacaklar ile tahakkuk etmiş 
vergiler ve bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme 
zammı ile vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilir.

(6) Bu Kanun hükümlerine göre 
yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 
ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek 
bu Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulardan, 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu 
Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara 
karşılık cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarlar, 
bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin en 
eski vadeli olanından başlamak üzere ve tahsil 
edildikleri tarihler dikkate alınarak bu madde 
hükmüne göre mahsup edilir. Bu şekilde yapılan 
mahsup sonrasında bu Kanun hükümlerine göre 
ödenmesi gereken tutarlardan fazla ödendiği 
tespit edilen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine 
göre red ve iade edilir. 

2-  Uzlaşmaya başvurulmuş ise uzlaşma 
işlemleri, dava açılmışsa davaya ilişkin yargılama 
işlemleri ile mahkemelerce verilmiş kararların infazı, 

c) Açılmış davalarla ilgili kanun yollarına 
başvuru süreleri ile yargılama işlemleri ve 
mahkemelerce verilmiş kararların infazı,

ç) Matrah ve/veya vergi artırımı hükümlerinin 
ihlal edilmiş olması sebebiyle ikmalen, re’sen 
veya idarece yapılmış tarhiyatlar üzerine tahakkuk 
etmiş alacakların takip ve tahsil işlemleri,

bu Kanun hükümleri ihlal edilmediği sürece 
durur. Bu Kanun hükümlerine uygun ödeme 
yapılmadığı takdirde duran süreler ve işlemler, 
ihlale neden olan taksitin ödeme süresinin 
son gününü takip eden günden itibaren devam 
eder. Bu Kanunun 5 inci maddesi hükümlerine 
göre tahakkuk eden vergilerin bu Kanun 
hükümlerine göre ödenmesi şartıyla; bu fıkrada 
belirtilen başlanılmış olan vergi incelemeleri, 
tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma, takdir, tarh 
işlemlerinden vazgeçilir, davalar sonlandırılır, 
mahkemelerce verilmiş kararlar infaz edilmez, 
yargılama giderleri taraflarca talep edilmez, 
tahakkuk etmemiş alacaklar ile tahakkuk etmiş 
vergiler ve bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme 
zammı ile vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilir.

(6)  Bu Kanun hükümlerine göre 
yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 
ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek 
bu Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulardan, 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu 
Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara 
karşılık cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarlar, 
bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin en 
eski vadeli olanından başlamak üzere ve tahsil 
edildikleri tarihler dikkate alınarak bu madde 
hükmüne göre mahsup edilir. Bu şekilde yapılan 
mahsup sonrasında bu Kanun hükümlerine göre 
ödenmesi gereken tutarlardan fazla ödendiği 
tespit edilen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine 
göre red ve iade edilir.
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(Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili 
Mehmet Muş ve 25 Milletvekilinin Teklifi)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin)

(7) Bu Kanunun 5 inci maddesi hükümlerine 
göre matrah ve/veya vergi artırımında bulunduğu 
halde tahakkuk eden vergileri süresinde 
ödemeyerek maddeden yararlanma hakkını 
kaybetmiş olan mükelleflerden bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenmesi gereken 
tutarların tamamının tahsil edilmiş olması halinde, 
bu mükellefler de anılan madde hükümlerinden 
yararlanır.”

MADDE 11- Bu Kanunun;
a) 5 inci maddesi 1/1/2019 tarihinde, 
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 12- Bu Kanun hükümlerini 

Cumhurbaşkanı yürütür.

(7)  Bu Kanunun 5 inci maddesi hükümlerine 
göre matrah ve/veya vergi artırımında bulunduğu 
halde tahakkuk eden vergileri süresinde 
ödemeyerek maddeden yararlanma hakkını 
kaybetmiş olan mükelleflerden bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenmesi gereken 
tutarların tamamının tahsil edilmiş olması halinde, 
bu mükellefler de anılan madde hükümlerinden 
yararlanır.”

MADDE 9- Bu Kanunun;
a)  3 üncü maddesi 1/1/2019 tarihinde,
b)  Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 10- Bu Kanun hükümlerini 

Cumhurbaşkanı yürütür.
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TEKLİF METNİNE EKLİ KROKİ İLE SINIR VE KOORDİNAT LİSTESİ

EK : KROKİ - SINIR VE KOORDİNAT LİSTESİ
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ KROKİ İLE
SINIR VE KOORDİNAT LİSTESİ

EK : KROKİ - SINIR VE KOORDİNAT LİSTESİ
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