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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Gelir Vergisi 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

2/4031 Esas Numaralı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 

   20.12.2021
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Çankırı

Halil Etyemez
Konya

Halil Özcan
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 17/12/2021 tarihinde sunulan 2/4031 Esas Numaralı 
Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne imza sahibi 
olarak katılmak ister, bilginize arz ederim. 

   20.12.2021

  Sena Nur Çelik

  Antalya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(2/4031) Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine 
imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

   20.12.2021

  Abdullah Nejat Koçer

  Gaziantep

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifine imzamı 
koyuyorum.

Gereğini arz ederim. 

   20.12.2021

  Fatih Süleyman Denizolgun

  İstanbul

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/4031)

ESAS Plan ve Bütçe Komisyonu  

TALİ Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
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GENEL GEREKÇE
Gelir Vergisi Kanununda ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde tevkifat usulü ana kural olarak 

belirlenmiş ve yüksek ücretler ayrıca beyana tabi tutulmuştur. Kanunda ücretlerin vergilendirilmesinde 
genel tarifede belirlenmiş dilim aralıkları ayrıştırılmış ve daha yüksek dilimler belirlenerek vergi oran 
artışlarından ücretlilerin daha az etkilenmesi sağlanmıştır. Bunun yanı sıra Kanunda muhtelif istisnalar 
sağlanmış ve asgari ücretin brüt tutarı esas alınmak suretiyle ücretlinin medeni durumu ile çocuk sayısı 
dikkate alınarak asgari geçim indirimi müessesesi getirilmiştir.

Hernekadar ücretlilerin vergilendirilme esası diğer gelir unsurlarına göre daha avantajlı olsa da 
asgari ücret üzerinde hâlihazırda yıllık ortalama yüzde 3,25 vergi yükü bulunmaktadır.

Vergide adalet ilkesinden hareketle çalışanların ekonomik durumlarına katkı sağlanması amacıyla, 
asgari ücret vergi dışı bırakılarak gelir vergisi ve damga vergisi istisnası sağlanmaktadır.

Ayrıca, brüt ücreti asgari ücretin üzerinde olan ücretlilerin, ücretleri üzerinden yapılan vergi 
kesintisi nedeniyle ücretlerinin asgari ücretin net tutarının altında kalmaması amacıyla ilave asgari 
geçim indirimi getirilmektedir.

Yapılan bu düzenlemelere uyumlu olarak Gelir Vergisi Kanununda yer alan diğer ücret gelirlerinin 
vergilendirilmesine ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmaktadır.

Diğer taraftan, Dünya nüfusunun hızla artmasının yanı sıra üretimde meydana gelen artışa bağlı 
olarak enerji ihtiyacı kısıtlı kaynaklarla karşılanmaktadır. Güneş enerjisinin de yer aldığı yenilenebilir 
enerji kaynakları son dönemde gerek karbondioksit salınımlarını azaltarak çevrenin korunmasına 
yardımcı olmaları, gerekse dışa bağımlılığın azalmasına ve istihdamın artmasına katkıda bulunmaları 
nedeniyle oldukça önemlidir. Bu kapsamda 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda, yenilenebilir enerji 
üretiminin teşvik edilmesi için muafiyet sınırı olarak öngörülen meskenlerin çatı ve cephesine kurulan 
güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücünün 10 kW (10 kW dâhil) olması şartının 20 kW (20 kW dâhil) 
olarak değiştirilmesi amacıyla değişiklik yapılması amaçlanmaktadır.

Ayrıca Teklifle, Katma Değer Vergisi Kanununda ve diğer bazı kanunlarda da değişiklik ve yeni 
hükümler ihdas edilmektedir.

Savunma sanayi sektöründe ihtiyaçlar her geçen gün değişim ve gelişim göstermektedir. Bu 
doğrultuda, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) 
bendinde sınırlı sayıda ihtiyaç için tanınan istisnanın, Savunma Sanayii Başkanlığı için kapsamının 
genişletilmesi ile, Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin 
olarak bu Kuruma ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler ile bu teslim ve hizmetleri 
gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri Başkanlıkça onaylanan teslim ve 
hizmetlerin istisna kapsamına alınması sağlanmaktadır.

Son dönemde, doğal gaz fiyatlarında, dünya genelindeki makroekonomik gelişmeler ve mevsimsel 
sebeplerden dolayı öngörülemeyen artışlar meydana gelmiştir. Covid-19’un neden olduğu kısıtlamaların 
esnetilmesi sonrasında yaşanan talep artışı, arz kısıtları ve iklimsel nedenler söz konusu artışların 
nedenlerinden bazılarıdır. Doğal gazın yurt içi satış fiyatı seviyesi, alım maliyetlerinin yanı sıra piyasa 
koşulları, başta hane halkı olmak üzere tüketicilerin korunması, fiyat istikrarı ile hizmeti veren kamu 
işletmesinin finansal görünümü de dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte; 
gerekli fiyat artışı kısmi olarak yansıtılabilmektedir. Bu durum ise BOTAŞ’ın finansal durumunu 
olumsuz etkilemekte ve nakit yönetimini zorlaştırmaktadır. Yapılan düzenleme ile BOTAŞ’ın nakit 
yönetiminin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen şirketin Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil 
dairelerine; 7256 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılmış olan borçları dahil olmak üzere 
ödenmemiş olan her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve 
gecikme faizlerinden oluşan borçlarının, Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup 
edilerek terkini amaçlanmaktadır.
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Teklif ile, 5018 sayılı Kanuna geçici madde eklenerek, 2021 yılında gelir tahmini üzerinde 
gerçekleşen genel bütçe gelirleri karşılığı idare bütçelerine ödenek eklenebilmesine imkan tanınarak, 
bütçe dengesi bozulmadan, gerçekleşen gelir kadar kamu hizmetlerinin ihtiyaç duyacağı ödeneklerin 
idare bütçelerine eklenebilmesi amaçlanmaktadır.

Öte yandan; Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin de 
güvenli elektronik imza ile düzenlenebilmesine imkan tanınmaktadır.

Büyükşehir belediyeleri ve belediyelere, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak 
suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere, taşıma birlik ve kooperatiflerine 
yapılan destek ödemelerine benzer nitelikte, nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini 
esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak 
yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilmesine imkan tanınmaktadır.

Kamu üniversite hastanelerinin finansal sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amacıyla, kamu 
üniversite sağlık hizmeti sunucularının 2021 yılında verdikleri sağlık hizmet bedelinin, götürü bedel 
sözleşme tutarından düşük olması durumunda aradaki farkın terkin edilmesi öngörülmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Yapılan düzenleme ile vergiden muaf esnafa ilişkin hükümlerin yer aldığı Gelir 

Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinde değişiklik yapılmakta, 
sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları yalnızca bir üretim 
tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasının, son kaynak tedarik şirketine satılması 
durumundaki muafiyet şartlarının düzenlendiği mezkûr bentteki üretim tesisinin kurulu gücünün azami 
10 kW (10 kW dâhil) olması şartı, 20 kW (20 kW dâhil) olarak yeniden belirlenmektedir.

Madde 2- Yapılan düzenleme ile hizmet sözleşmelerinde aylık asgari ücret karşılığı çalışacağı 
belirtilen hizmet erbabından, ücret ve ücret sayılan ödemeleri toplamı ilgili ayda geçerli olan asgari 
ücretin aylık brüt tutarını aşmayanların ücretleri gelir vergisinden istisna edilmektedir. Gelir Vergisi 
Kanununun 23 üncü maddesinde sayılan istisna ücretler, damga vergisinden de istisna olduğundan 
Damga Vergisi Kanununda ayrıca bir değişiklik yapılmamıştır. Böylece asgari ücretle çalışan hizmet 
erbabından gelir ve damga vergisi alınmaması sağlanmaktadır.

Madde 3- Asgari ücretin vergilendirilmesinde yapılan değişiklikle asgari ücretli olarak çalışanların 
ücretleri gelir vergisinden istisna edilmek suretiyle asgari ücretleri üzerinden gelir ve damga vergisi 
alınmaması sağlanmıştır. Maddeyle, asgari ücretin üzerinde ücret alması nedeniyle anılan istisnadan 
faydalanamayanlardan, ücretleri asgari ücretliye ödenen net ücretin altına düşen çalışanlara, aradaki 
farkın çalışanın asgari geçim indirimine ilave edilmesi suretiyle ödenmesi ve bu sayede net ücretlerinin 
asgari ücretin altına düşmemesi sağlanmaktadır.

Madde 4- Gelir Vergisi Kanununda gerçek ücret üzerinden vergilendirilmeyen örneğin: basit 
usule tabi gelir vergisi mükellefinin yanında çalışan hizmet erbabının ücretlerinin vergileme usulüne 
ilişkin hükümler kaldırılmaktadır. Esasen bu usulde asgari ücret verginin hesaplanmasında baz olarak 
kullanılmaktadır. Asgari ücretlilerin ücretlerinin vergiden istisna edilmesi sebebiyle diğer ücretlilerin 
ücretlerinin de tüm ücretliler gibi değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Diğer ücret kapsamında 
vergilendirme usulü kaldırıldığından düzenlemeye paralel olarak 193 sayılı Kanunda yer alan diğer 
ücretlilere ilişkin maddelerde gerekli değişiklikler yapılmaktadır.
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Madde 5- Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Savunma 
Sanayii Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı olarak yapılandırıldığından Kanunun 
13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi söz konusu kurumların bu yapılarına uygun olarak 
değiştirilmekte ve ayrıca bentte yapılan değişiklik ile Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen 
savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu Kuruma ilgili projeler kapsamında yapılan teslim 
ve hizmetler ile bu teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve 
nitelikleri Başkanlıkça onaylanan teslim ve hizmetlerin istisna kapsamına alınması sağlanmaktadır.

Madde 6- Enerji kaynaklarının fiyatları tamamen uluslararası piyasalarda belirlenmektedir. 
Uluslararası piyasalarda belirlenen bu fiyatlar ise yurt içinde satılan doğal gazın satış fiyatları için 
önemli bir maliyet unsuru olabilmektedir.

Son dönemde, doğal gaz fiyatlarında, dünya genelindeki makroekonomik gelişmeler ve mevsimsel 
sebeplerden dolayı öngörülemeyen artışlar meydana gelmiştir. Covid-19’un neden olduğu kısıtlamaların 
esnetilmesi sonrasında yaşanan talep artışı, arz kısıtları ve iklimsel nedenler söz konusu artışların 
nedenlerinden bazılarıdır.

Doğal gazın yurt içi satış fiyatı seviyesi, alım maliyetlerinin yanı sıra piyasa koşulları, başta hane 
halkı olmak üzere tüketicilerin korunması, fiyat istikrarı ile hizmeti veren kamu işletmesinin finansal 
görünümü de dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte; gerekli fiyat artışı kısmi 
olarak yansıtılabilmektedir. Bu durum ise BOTAŞ’ın finansal durumunu olumsuz etkilemekte ve nakit 
yönetimini zorlaştırmaktadır.

Yapılan düzenleme ile BOTAŞ’ın nakit yönetiminin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen 
Şirketin Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine; 7256 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılmış 
olan borçları dahil olmak üzere ödenmemiş olan her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, 
bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçlarının, Hazineden görevlendirme 
bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek terkini amaçlanmaktadır.

Madde 7- 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6 ncı maddesi gereğince özel bütçeli 
idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlarda gelir fazlası karşılığı ilgili idare bütçelerine 
ödenek eklenebilmektedir. Bu uygulama ile benzer şekilde madde ile; 5018 sayılı Kanuna geçici 
madde eklenerek, 2021 yılında gelir tahmini üzerinde gerçekleşen genel bütçe gelirleri karşılığı 
idare bütçelerine ödenek eklenebilmesine imkan tanınmaktadır. Söz konusu madde ile bütçe dengesi 
bozulmadan, gerçekleşen gelir kadar kamu hizmetlerinin ihtiyaç duyacağı ödeneklerin idare bütçelerine 
eklenebilmesi amaçlanmaktadır. Yıl içerisinde eklenebilecek ödenek tutarı, bütçe kanununda yer alan 
gelir tahmini üzerinde gerçekleşen gelir fazlası ile sınırlandırılmaktadır.

Madde 8- 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yapılan değişiklikle kefalet 
senetlerinin de anılan Kanun kapsamında düzenlenen ihalelerde kullanılmasına imkan sağlanmıştır. 
Madde ile; Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin de elektronik 
imzalı olarak düzenlenebilmesi sağlanmaktadır. Değişiklikle birlikte bu kefalet senetlerinin elektronik 
ihalelerde kullanılabilecek olmasının yanı sıra, elektronik ortamda düzenlenen senetler sayesinde kağıt 
israfının dolayısıyla ülke doğal kaynaklarının yersiz kullanımının önüne geçilmesi de amaçlanmaktadır.

Madde 9- 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde büyükşehir belediyelerinin toplu taşıma 
hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanacaklara ilişkin, taşıma birlik veya kooperatiflerine 
gelir desteği ödemesi yapabileceği hüküm altına alınmıştır. Gelir desteğinden, büyükşehir belediyesinden 
izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek kişiler 
yararlanamamaktadır. Madde ile büyükşehir belediyelerinin toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve 
tüzel kişilere, ücretsiz veya indirimli yararlanma karşılığında belirli kriterler gözetilerek gelir desteği 
yapabilmesi amaçlanmaktadır.
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Madde 10- Madde ile belediyelerin, toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere, 
ücretsiz veya indirimli yararlanma karşılığında belirli kriterler gözetilerek gelir desteği yapabilmesi 
amaçlanmaktadır.

Madde 11- Sosyal Güvenlik Kurumu ile Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmetleri Alım 
Sözleşmesi ve Usul Esasları kapsamında bulunan kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularına, 2021 
yılı başında ödenecek global ödeme tutarları belirlenerek sözleşmeler imzalanmıştır.

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle; kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularınca   
hizmetin ifasında mali güçlük yaşanmaması ve hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 
ek sözleşmeler ile kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularına ek bütçe desteği sağlanmıştır.

Ancak, sözleşme gereğince yılsonu itibariyle sağlık hizmetlerine ilişkin tutarların belirlenen götürü 
bedel bütçesinin altında olması durumunda aradaki farkın, kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularına 
2022 yılında yapılacak ödemelerden mahsup edilmesi gerekmektedir. Bu durumda kamu üniversite 
sağlık hizmeti sunucularınca 2022 yılında sağlık hizmetlerinin sürdürülmesinde aksaklıklara neden 
olabileceğinden, 2021 yılında verdikleri sağlık hizmeti bedelinin götürü bedel sözleşme tutarından 
düşük olması durumunda aradaki farkın terkin edilmesi ile kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularının 
finansal sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amaçlanmıştır. Terkin edilen bu tutar, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı bütçesine bu amaçla tahsis edilecek ödenekten karşılanacaktır.

Madde 12- Yürürlük maddesidir.

Madde 13- Yürütme maddesidir.
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Türkiye Büyük Millet Meclisi

 Plan ve Bütçe Komisyonu  21/12/2021

 Esas No: 2/4031

 Karar No: 4

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2/4031 esas numaralı, “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Teklifi” Komisyonumuzun 20/12/2021 tarihinde yaptığı 25 inci birleşiminde görüşülmüş ve 
kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur.
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1. GİRİŞ
Erzurum Milletvekili İbrahim AYDEMİR ve 91 milletvekili tarafından 17/12/2021 tarihinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 2/4031 esas numaralı ‘Gelir Vergisi Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ Başkanlıkça aynı tarihte esas komisyon 
olarak Komisyonumuza, tali komisyon olarak Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna 
havale edilmiştir. 

Komisyonumuzun 20/12/2021 tarihinde yaptığı 25 inci birleşimde 2/4031 esas numaralı Kanun 
Teklifi, Teklifin ilk imza sahibi Erzurum Milletvekili İbrahim AYDEMİR ile Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Savunma 
Sanayii Başkanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, 
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), Türkiye 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Hak İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Tüm Özel Halk 
Otobüsleri Birliği (TÖHOB) temsilcilerinin katılımıyla görüşülmüştür.

2. 2/4031 ESAS NUMARALI KANUN TEKLİFİNDE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER
2/4031 esas numaralı Teklifin gerekçesi ve metni incelendiğinde, Teklifte;

- Yenilenebilir enerji üretiminin teşvik edilmesi için muafiyet sınırı olarak öngörülen meskenlerin 
çatı ve cephesine kurulan güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücünün 10 kW (10 kW dâhil) olması 
şartının 20 kW (20 kW dâhil) olarak değiştirilmesine,

- Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayi projeleri kapsamında bu kuruma 
yapılan teslim ve hizmetlerin KDV istisnası kapsamına alınmasına,

- BOTAŞ’ın Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine; 7256 sayılı Kanun hükümlerine göre 
yapılandırılmış olan borçları dahil olmak üzere ödenmemiş olan her türlü vergi, fon ve paylar ile idari 
para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçlarının, Hazineden 
görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek terkin edilmesine,

- 2021 yılında gelir tahmini üzerinde gerçekleşen genel bütçe gelirleri karşılığı genel ve özel 
bütçeli idarelerin bütçelerine ödenek eklenebilmesine, 

- Asgari ücretle çalışanlardan gelir ve damga vergisi alınmamasına, brüt ücreti asgari ücretin 
üzerinde olan ücretlilerin, ücretleri üzerinden yapılan vergi kesintisi nedeniyle ücretlerinin asgari 
ücretin net tutarının altında kalmaması amacıyla ilave asgari geçim indirimi getirilmesine,

- Büyükşehir belediyeleri ile belediyelerin toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere, 
ücretsiz veya indirimli yararlanma karşılığında belirli kriterler gözetilerek gelir desteği yapabilmesine, 

- Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin de güvenli 
elektronik imza ile düzenlenebilmesine,

- Kamu üniversite hastanelerinin 2021 yılında verdikleri sağlık hizmet bedelinin götürü bedel 
sözleşme tutarından düşük olması durumunda aradaki farkın terkin edilmesi ve terkin edilen bu tutarın, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesine bu amaçla tahsis edilecek ödenekten karşılanmasına,

yönelik düzenlemelerin yer aldığı görülmektedir.
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3. KOMİSYONDA KANUN TEKLİFİ ÜZERİNDE YAPILAN GÖRÜŞMELER
Kanun Teklifi üzerinde yapılan görüşmelerde milletvekilleri tarafından;
- Yenilenebilir enerji üretiminin teşvik edilmesi yönelik düzenlemenin olumlu karşılandığı, bununla 

birlikte yeşil enerjiye yönelik teşviklerin kapsamının genişletilerek ve makro bir plan dahilinde uygulanması 
ve öngörülen düzenleme ile ne kadarlık bir gelir desteği sağlanacağının da açıklanması gerektiği,

- Teklifte sadece asgari ücretin gelir ve damga vergisinden muaf tutulduğu, bu durumun asgari 
ücretin biraz üzerinde çalışanlar için işveren maliyetlerini beklenmedik bir biçimde artıracağı, 
ücretlerin büyük kısmının asgari ücret düzeyine çekileceği, bu durumun kayıt dışılığın artmasına yol 
açabileceği, ayrıca söz konusu düzenlemenin Anayasanın eşitlik ve vergide adalet ilkesine aykırılık 
teşkil edebileceği, tüm ücretlerde asgari ücret tutarı kadar meblağın vergiden istisna tutulmasının 
daha doğru bir yaklaşım olacağı, ayrıca evli ve çocuk sahibi çalışanlara ilave bir teşvik unsurunun 
yansıtılması gerektiği,

- 2021 yılı genel bütçe gelir tahmini üzerinde gerçekleşen gelir kadar Cumhurbaşkanına ödenek 
eklenme yetkisi verilmesini öngören düzenlemenin Anayasaya uygunluğu hususunun dikkate alınması 
gerektiği, düzenlemede gerek eklenecek ödenek miktarının gerekse bu ödeneği kullanacak kurumların 
ve kullanım alanlarının net bir şekilde görülemediği, bütçe hakkı açısından ihtiyaç duyulması halinde 
gelir fazlasının ödenek olarak kullanılmasının ek bütçe ile yapılmasının daha doğru bir yaklaşım olacağı,

- BOTAŞ’ın yakın zamanda uzun vadeli doğalgaz tedarik sözleşmelerini yenilemediği ve spot 
piyasada meydana gelen fiyat artışından daha fazla etkilendiği, bu açıdan sürecin muhtemel risklere 
karşı daha iyi yönetilmesi gerektiği, BOTAŞ’ın mevcut borçlarının sadece Covid-19 salgınına 
dayandırılamayacağı, bunun yanında söz konusu düzenlemenin BOTAŞ’ın özelleştirilmesi konusunda 
kamuoyunda bazı iddialara da neden olabileceği, bunun yanında doğalgazın sübvanse edilmesinde gelir 
gruplarına göre farklı tarifeler uygulanabileceği,

- Büyükşehir belediyeleri ile belediyelerin toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere, 
ücretsiz veya indirimli yararlanma karşılığında belirli kriterler gözetilerek gelir desteği yapabilmesine 
yönelik düzenlemenin olumlu karşılandığı, ücretsiz veya indirime konu olabilecek on beş kalemin 
bulunduğu ve bu türden verilebilecek desteklerin kapsamının genişletilebileceği, ayrıca belediyelerin 
imkanlarının sınırlı olduğu göz önüne alındığında ilgili bakanlıkların da bu konuda üzerine düşen mali 
sorumlulukları yerine getirmesinin arzu edildiği, 

- Kamu üniversite hastanelerinin verdikleri sağlık hizmet bedelinin götürü bedel sözleşme 
tutarından düşük olması durumunda aradaki farkın terkin edilmesi uygulamasına daha önce de 
başvurulduğu, ancak mevcut sorunların devam ettiği, bu açıdan tıp eğitiminde çok önemli bir işleve 
sahip olan üniversite hastanelerinin yapısal sorunlarının bütüncül bir bakış açısıyla en kısa sürede ele 
alınması gerektiği,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Teklifin ilk imza sahibi Erzurum Milletvekili 
İbrahim AYDEMİR ve ilgili kamu idarelerinin temsilcileri tarafından yapılan açıklamalarda;

- İlgili yılı bütçe kanunlarında özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar için 
gelir fazlası karşılığını ödenek ekleme yetkisinin halihazırda yer aldığı, bu bakımdan önerilen benzer 
bir uygulamanın bütçe hakkına ve Anayasaya aykırılık teşkil etmediği,  2021 yılı bütçe açığının 
GSYH’ye oranının yüzde 3,5 gibi makul bir seviyede gerçekleştiği ve söz konusu düzenlemenin 
mali disiplini bozucu bir etki oluşturmayacağı, gerçekleşen gelir karşılığı ödenek eklenebileceğinden 
bütçe dengesinin bozulmayacağı ve Hazine’nin nakit yönetimini olumsuz etkilemeyeceği, ayrıca gelir 
fazlalığı nedeniyle eklenecek ödeneklerin kamu üniversite hastanelerinin alacaklarının terkini başta 
olmak üzere diğer zorunlu kamu hizmetlerinin karşılanmasında kullanılacağı, 
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 - Ülkemizde yenilenebilir enerji alanında lisanslı elektrik üretiminin yanı sıra lisanssız elektrik 
üretimi ile de yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri kurulabildiği, böylece 
arz güvenliğinin sağlanmasında küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması ve 
etkin kullanımının sağlanması ve elektrik şebekesinde meydana gelen kayıp miktarlarının düşürülmesi 
amacıyla lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın yatırım yapılmasına imkan tanındığı, 
halihazırda 1173 meskenin bu imkandan faydalandığı ve bu sayının artmasının beklendiği, 

 - Çevreci ve temiz enerji kaynağı olan doğalgazı yaygınlaştırmak amacıyla özellikle son 5 yılda 
yatırımlara daha da fazla ağırlık verildiği, nüfusumuzun %80’inin doğalgaza erişebildiği, bununla 
birlikte son zamanlarda doğalgaz tüketimi artarken Covid-19 salgını nedeniyle dünyada doğalgaz 
arzının azaldığı ve doğalgaz fiyatlarında yaklaşık on kat artış yaşandığı, yaşanan bu gelişmelere rağmen 
söz konusu yüksek fiyat artışlarının çok az bir kısmının hane halkına ve KOBİ’lere yansıtıldığı, Hane 
Halkı Enerji Fiyat Endeksi (HEPI)’ye göre Türkiye’nin en ucuz doğalgaz kullanan ülke konumunda 
olduğu, BOTAŞ’ın maliyeti ile satış fiyatı arasında oluşan farkın görevlendirme gideri olarak Hazine 
tarafından karşılanmasının kamu yararı açısından önem arz ettiği, bunun yanında doğalgaz kullanım 
ücretlerinde sosyal ve ekonomik farklılıkların göz önüne alınacağı tarife çalışmalarının devam ettiği,

 - Savunma Sanayii Başkanlığının yürüttüğü çok sayıda proje olduğu, bunların bir kısmının 
halihazırda KDV istisnası kapsamında bulunduğu, bununla birlikte son yıllarda yerli savunma 
sanayiinde bir atılım gerçekleştiği göz önüne alındığında gerek proje sayısının fazla olması gerek 
mer’i mevzuatın yoruma açık alanları olması gerekse de savunma sanayii projelerinin gizlilik unsuru 
nedeniyle kanuni düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu,

- Halihazırda büyükşehirlerdeki taşıma birlik ve kooperatifleri nezdinde mümkün olan uygulamanın 
kapsamının genişletilerek tüm belediyelerin nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini 
esas alarak ücretsiz veya indirimli olarak toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlara ilişkin taşıma işini 
yapan gerçek ve tüzel kişilere gelir desteği ödemesi yapabilmesine imkan tanındığı, 

- SGK ile her yıl götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesi yapan üniversite hastanelerinin 
sözleşme kapsamında verdikleri tedavi hizmetlerine ilişkin yıl sonu toplam tahakkuk tutarının 
götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda götürü bedel sözleşme tutarı ile yıl sonu 
toplam tahakkuk tutarı arasındaki farkın tahsil edildiği, ancak Covid-19 salgını nedeniyle kamu 
üniversite hastanelerinin yıl sonu tahakkuk tutarlarına ulaşamayacaklarının öngörüldüğü ve üniversite 
hastanelerinin finans ve sağlık hizmeti sunumu sürdürülebilirliğinde olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaması 
amacıyla söz konusu SGK alacağının terkin edildiği,

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
Teklifin çerçeve 1 inci maddesi; aynen kabul edilmiştir. 
Madde 2
Teklifin çerçeve 2 nci maddesi; ilgili ayda geçerli olan brüt asgari ücretten işçi Sosyal Güvenlik 

Kurumu primi ile işsizlik sigortası priminin düşüldükten sonra kalan kısmının gelir vergisinden istisna 
edilmesi ve ücret gelirinin asgari ücrete isabet eden kısmı üzerinden gelir vergisi alınmamasına yönelik 
bir düzenlemenin eklenmesi suretiyle değiştirilerek kabul edilmiştir.
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Madde 3
Teklifin çerçeve 3 üncü maddesi verilen bir önerge doğrultusunda; 2 nci maddede yapılan 

değişiklik uyarınca uygulama alanı kalmayan asgari geçim indirimi uygulamasının yürürlükten 
kaldırılmasını temin edecek şekilde değiştirilerek kabul edilmiştir. Ayrıca Madde, kanunların 
hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslar doğrultusunda ve yürürlükten kaldırılan hükümlerin tek 
madde kapsamında düzenlenmesini teminen redaksiyona tabi tutulmuş ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun farklı maddelerinin mülga edilmesine yönelik diğer hükümleri içeren Teklifin 4 üncü 
maddesi ile birleştirilmiştir.

Madde 4
Teklifin 4 üncü maddesi; kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslar doğrultusunda, 3 

üncü madde ile mülga edilen hükmün de maddenin birinci fıkrasının (b) bendine eklenmesi suretiyle ve 
madde numarasının 3 olarak redaksiyona tabi tutulması suretiyle kabul edilmiştir.

Yeni Madde 
Hizmet erbabına ödenen ücretlerin aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısmı üzerinden damga 

vergisi alınmamasını öngören bir düzenleme Teklife yeni çerçeve 4 üncü madde olarak eklenmiştir.
Madde 5
Teklifin çerçeve 5 inci maddesi; Savunma Sanayii Başkanlığı ile birlikte Milli Savunma 

Bakanlığı tarafından da yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili 
projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetlerin KDV istisnası kapsamına alınmasını öngören bir 
düzenlemenin eklenmesi suretiyle değiştirilerek kabul edilmiştir.

Madde 6, 7, 8, 9, 10 ve 11
Teklifin çerçeve 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci maddeleri; aynen kabul edilmiştir.
Madde 12 
Teklifin yürürlüğe ilişkin 12 inci maddesi; kabul edilen önergeler doğrultusunda redaksiyona tabi 

tutularak aynen kabul edilmiştir.
Madde 13 
Teklifin yürütmeye ilişkin 13 üncü maddesi; 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,
- Denizli Milletvekili Nilgün ÖK,
- Erzurum Milletvekili İbrahim AYDEMİR,
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- Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat KOÇER,

- Giresun Milletvekili Cemal ÖZTÜRK, 

- İzmir Milletvekili Yaşar KIRKPINAR,

- İstanbul Milletvekili Şirin ÜNAL,

- Kayseri Milletvekili Mustafa Baki ERSOY,

- Konya Milletvekili Mustafa KALAYCI,

- Manisa Milletvekili Uğur AYDEMİR,

- Trabzon Milletvekili Salih CORA,

- Uşak Milletvekili İsmail GÜNEŞ

özel sözcüler olarak seçilmiştir.

 

 Başkan Başkanvekili Sözcü

 Cevdet Yılmaz İsmail Faruk Aksu Abdullah Nejat Koçer
 Bingöl İstanbul Gaziantep

   (Bu raporun özel 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 İbrahim Aydemir
 Denizli Diyarbakır Erzurum

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

 Üye Üye Üye

 Cemal Öztürk Mehmet Bekaroğlu Emine Gülizar Emecan
 Giresun İstanbul İstanbul

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır)
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Üye Üye 
Mustafa Baki Ersoy Mustafa Kalaycı

Kayseri Konya

(Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü)

Üye Üye

Uğur Aydemir Süleyman Girgin
Manisa Muğla

(Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhimiz vardır)

Üye Üye

Erhan Usta İsmail Güneş
Samsun Uşak

Üye 
Yaşar Kırkpınar 

İzmir 

(Bu raporun özel sözcüsü) 

Üye 

Abdüllatif Şener 

Konya 

(Muhalefet şerhimiz vardır) 

Üye 

Salih Cora 

Trabzon 
(Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsü)
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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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	 Durmuş	Yılmaz	 Erhan	Usta
	 Ankara	 Samsun
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MADDE 1- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci 
fıkrasının (9) numaralı bendinde yer alan “10 kW’a 
kadar (10 kW dâhil)” ibaresi “20 kW’a kadar (20 
kW dâhil)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 193 sayılı Kanunun 23 üncü 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent 
eklenmiştir.

“18. Asgari ücretli olarak çalışıp ücret ve ücret 
sayılan ödemeleri toplamı aylık brüt asgari ücret 
tutarını aşmayan hizmet erbabının ücretleri (Şu 
kadar ki asgari ücretli olarak çalışmadığı veya asgari 
ücret üzerinde ücret aldığı halde anılan istisnadan 
yararlanıldığının tespiti halinde, istisna nedeniyle 
ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek 
suretiyle gecikme faiziyle birlikte işverenden tahsil 
olunur.).”

MADDE 3- 193 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Asgari ücretin üzerinde ücret almakla birlikte 
net ücretleri, asgari ücretliye ödenen net ücretin 
altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında 
kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net 
ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim 
indirimine ayrıca ilave edilir.”

MADDE 4- 193 sayılı Kanunun;
a) 106 ncı maddesinin birinci fıkrasının 

(2) numaralı bendinde yer alan “Diğer ücretlerde, 
gezici olarak çalışanların” ibaresi “Gezici olarak 
çalışanların” şeklinde değiştirilmiş, bentte yer alan 
“ücret ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

b) 64 üncü maddesi, 108 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (3) numaralı bendi, 109 uncu 
maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi 
ile ikinci ve üçüncü fıkraları, 110 uncu maddesi, 
118 inci maddesi ve 122 nci maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır.

MADDE 1- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci 
fıkrasının (9) numaralı bendinde yer alan “10 kW’a 
kadar (10 kW dâhil)” ibaresi “20 kW’a kadar (20 
kW dâhil)” şeklinde değiştirilmiştir.  

MADDE 2-  193 sayılı Kanunun 23 üncü 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent 
eklenmiştir.

“18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı 
ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından 
işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta 
primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden 
ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin 
vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir 
dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki 
tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek 
vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde 
istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle 
hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi 
ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması 
gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden 
ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan 
ücrete uygulanır.).”

MADDE 3- 193 sayılı Kanunun;
a) 106 ncı maddesinin birinci fıkrasının 

(2) numaralı bendinde yer alan “Diğer ücretlerde, 
gezici olarak çalışanların” ibaresi “Gezici olarak 
çalışanların” şeklinde değiştirilmiş, bentte yer alan 
“ücret ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

b) 32 nci maddesi, 64 üncü maddesi, 
108 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı 
bendi, 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının 
(2) numaralı bendi ile ikinci ve üçüncü fıkraları, 
110 uncu maddesi, 118 inci maddesi ve 122 nci 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

ERZURUM MİLLETVEKİLİ İBRAHİM AYDEMİR
VE 91 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TEKLİFİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TEKLİFİ
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MADDE 5- 25/10/1984 tarihli ve 3065 
sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 
13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde 
yer alan “Müsteşarlığı” ibareleri “Başkanlığı” 
şeklinde değiştirilmiş ve bende “bakım-onarım ve 
modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim 
ve hizmetler” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 
Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma 
sanayii projelerine ilişkin olarak bu Kuruma ilgili 
projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler” 
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı 
Doğal Gaz Piyasası Kanununa aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6- Boru Hatları ile Petrol 
Taşıma Anonim Şirketinin, bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarih itibarıyla Ticaret Bakanlığına bağlı 
tahsil dairelerine vadesi geldiği halde ödenmemiş 
olan her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para 
cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme 
faizi borçları ile 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı 
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun kapsamında yapılandırılmış borçları (vadesi 
gelmemiş taksitler dâhil); adı geçen şirketin 
Hazineden, 31/12/2021 tarihine kadar oluşan 
görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık, merkezi 
yönetim bütçesinin gelir ve gider hesaplarıyla 
ilişkilendirilmeksizin mahsup suretiyle, Ticaret 
Bakanlığınca terkin edilir. Bu kapsamda mahsuba 
konu olacak borçlara bu Kanunun yayımlandığı 
tarihten sonra fer’i alacak hesaplanmaz.

Bu madde kapsamında şirketin Hazineden olan 
görevlendirme bedeli alacağı tutarını tespit etmeye, 
mahsup suretiyle yapılacak terkin işlemlerini 
belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkilidir.”

MADDE 4- 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı 
Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun 
“IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı 
bölümünün (34) numaralı fıkrasında yer alan 
“ücretlere ilişkin kağıtlar” ibaresinden sonra gelmek 
üzere (Bu maddenin birinci fıkrasının 18 numaralı 
bendinde düzenlenen ücretlerde istisna, aylık brüt 
asgari ücrete isabet eden kısım için uygulanır) 
şeklinde parantez içi hüküm eklenmiştir.

MADDE 5- 25/10/1984 tarihli ve 3065 
sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 
13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde 
yer alan “Müsteşarlığı” ibareleri “Başkanlığı” 
şeklinde değiştirilmiş ve bende “bakım-onarım 
ve modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan 
teslim ve hizmetler” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “, Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma 
Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii 
projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler 
kapsamında yapılan teslim ve hizmetler” ibaresi 
eklenmiştir.

MADDE 6- 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı 
Doğal Gaz Piyasası Kanununa aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6-  BOTAŞ’ın, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Ticaret Bakanlığına 
bağlı tahsil dairelerine vadesi geldiği halde 
ödenmemiş olan her türlü vergi, fon ve paylar ile 
idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve 
gecikme faizi borçları ile 11/11/2020 tarihli ve 7256 
sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun kapsamında yapılandırılmış borçları (vadesi 
gelmemiş taksitler dâhil); adı geçen şirketin 
Hazineden, 31/12/2021 tarihine kadar oluşan 
görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık, merkezi 
yönetim bütçesinin gelir ve gider hesaplarıyla 
ilişkilendirilmeksizin mahsup suretiyle, Ticaret 
Bakanlığınca terkin edilir. Bu kapsamda mahsuba 
konu olacak borçlara bu maddenin yayımlandığı 
tarihten sonra fer’i alacak hesaplanmaz.

Bu madde kapsamında BOTAŞ’ın Hazineden 
olan görevlendirme bedeli alacağı tutarını tespit 
etmeye, mahsup suretiyle yapılacak terkin 
işlemlerini belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanı 
yetkilidir.”



‒ 69 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 299)

(Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve
91 Milletvekilinin Teklifi)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

MADDE 7- 10/12/2003 tarihli ve 5018 
sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa 
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 23- 19/12/2020 tarihli 
ve 7258 sayılı 2021 yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanununda yer alan genel bütçe gelir 
tahmini üzerinde gerçekleşen gelir kadar, genel 
bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel 
bütçeli idarelerin bütçelerine ödenek eklemeye 
Cumhurbaşkanı yetkilidir. İlgili kanunları gereğince 
genel bütçe gelirleri karşılığı yapılan ödenek 
eklemeleri bu tutardan düşülür.” 

MADDE 8- 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı 
Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesinin 
ikinci fıkrasına “mektupları” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “ve Türkiye’de yerleşik sigorta 
şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetleri” 
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9- 10/7/2004 tarihli ve 5216 
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
“Büyükşehir belediyeleri, kendisinden izin veya 
ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan 
ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel 
kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan 
sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği 
hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya 
indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği 
ödemesi yapabilir.”

MADDE 10- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı 
Belediye Kanununun 15 inci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

“Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat 
almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu 
taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; 
nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı 
kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki 
toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli 
olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi 
yapabilir.”

MADDE 11- 31/5/2006 tarihli ve 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

MADDE 7- 10/12/2003 tarihli ve 5018 
sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa 
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 23- 2021 yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanununda yer alan genel bütçe 
gelir tahmini üzerinde gerçekleşen gelir kadar, 
genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel 
bütçeli idarelerin bütçelerine ödenek eklemeye 
Cumhurbaşkanı yetkilidir. İlgili kanunları gereğince 
genel bütçe gelirleri karşılığı yapılan ödenek 
eklemeleri bu tutardan düşülür.”

MADDE 8- 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı 
Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesinin 
ikinci fıkrasına “mektupları” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “ve Türkiye’de yerleşik sigorta 
şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetleri” 
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9- 10/7/2004 tarihli ve 5216 
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
“Büyükşehir belediyeleri, kendisinden izin veya 
ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan 
ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel 
kişilere, nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan 
sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği 
hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya 
indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği 
ödemesi yapabilir.”

MADDE 10- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı 
Belediye Kanununun 15 inci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.

“Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat 
almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu 
taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere, 
nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı 
kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki 
toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli 
olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi 
yapabilir.”

MADDE 11- 31/5/2006 tarihli ve 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 299)

(Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve
91 Milletvekilinin Teklifi)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

“GEÇİCİ MADDE 86 - 2021 yılında götürü 
bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesi yapılmış 
kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularının 
Kuruma 31/12/2021 tarihine kadar bu sözleşme 
kapsamında verdikleri tedavi hizmetlerine ilişkin 
toplam tahakkuk tutarının götürü bedel sözleşme 
tutarından düşük olması durumunda, aradaki fark 
terkin edilir. Terkin edilen tutar, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı bütçesine bu amaçla tahsis 
edilecek ödenekten karşılanır.  

Bu maddeye ilişkin usul ve esaslar Hazine 
ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Kurumca 
belirlenir.”

MADDE 12- Bu Kanunun;
a) 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri 1/1/2022 

tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine 
uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 13- Bu Kanun hükümlerini 

Cumhurbaşkanı yürütür.

“GEÇİCİ MADDE 86 - 2021 yılında götürü 
bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesi yapılmış 
kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularının 
Kuruma 31/12/2021 tarihine kadar bu sözleşme 
kapsamında verdikleri tedavi hizmetlerine ilişkin 
toplam tahakkuk tutarının götürü bedel sözleşme 
tutarından düşük olması durumunda, aradaki fark 
terkin edilir. Terkin edilen tutar, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı bütçesine bu amaçla tahsis 
edilecek ödenekten karşılanır.

Bu maddeye ilişkin usul ve esaslar Hazine 
ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Kurumca 
belirlenir.”

MADDE 12- Bu Kanunun;
a) 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri 1/1/2022 

tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine 
uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 13- Bu Kanun hükümlerini 

Cumhurbaşkanı yürütür.
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