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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmaktadır.

Gereğini arz ederiz. 
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KATILMA YAZILARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 25/03/2022 tarihinde sunulan 2/4336 Esas Hazineye 
Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne imza sahibi olarak katılmak ister, bilginize arz ederim. 

  29.03.2022

   Sena Nur Çelik

   Antalya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

  28.03.2022

   Burhan Çakır

   Erzincan

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılması hakkında kanun ile Bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
yapılmasına dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

  28.03.2022

   Süleyman Karaman

   Erzincan

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4336 esas numaralı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum.

Gereğini arz ederim.

  28.03.2022

   Zehra Taşkesenlioğlu Ban

   Erzurum
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(2/4336) Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

  28.03.2022
   Abdullah Nejat Koçer
   Gaziantep

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini arz ederim.

  28.03.2022
   Fatih Süleyman Denizolgun
   İstanbul

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4336 esas numaralı Kanun Teklifine imza koymak istiyorum. Gereğini bilgilerinize saygılarımı 
arz ederim.

  Canan Kalsın
   İstanbul

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Hazineye ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğinin arz ederim.

  25.03.2022
   Necip Nasır
   İzmir
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi ve katma değer vergisi kanununda değişiklik 
yapılması hakkında kanun ile bazı kanunlarda ve 375 sıra sayılı kanun hükmünde kararnamede 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine imzamı koymak istiyorum.

 Gereğini arz ederim.

  28.03.2022
   Ahmet Tan
   Kütahya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4336 esas nolu Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne imzamı koyuyorum.

Gereğini arz ederim.

  28.03.2022
   Cemil Yaman
   Kocaeli

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4336 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 375 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum.

Gereğini arz ederim.

  29.03.2022
   Ahmet Sorgun
   Konya

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/4336)

ESAS Plan ve Bütçe Komisyonu

TALİ

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 

İçişleri Komisyonu

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

Kanun Teklifimizle, vatandaşlarımızın bazı konulara ilişkin olarak yaşayabileceği hak 
mağduriyetlerinin önüne geçilmesi, ödeme kolaylığı sağlanması ve kamu kurum ve kuruluşlarımızın 
muhtelif konulara ilişkin olarak ihtiyaç duyduğu kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesi 
hedeflenmektedir. Bu çerçevede;

213 sayılı Vergi Usul Kanununda yapılan değişikliklerle 359 uncu maddede öngörülen hapis 
cezalarının üst sınırı artırılmaktadır. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu uygulamasında bulunan “etkin 
pişmanlık müessesesi”ne benzer bir düzenlemenin vergi kaçakçılığı suçlarına yönelik olarak da 
uygulanması, kaçakçılık suçlarına ilişkin hükmedilecek hapis cezaları için Türk Ceza Kanununun 43 
üncü maddesinde yer alan “zincirleme suç” hükümlerinin uygulanması ve kaçakçılık suçlarına ilişkin 
yargılama sürecinin etkinleştirilmesi sağlanarak cezanın kişiselleştirilmesi, suç ve ceza dengesinin 
sağlanması ile adil yargılanma hakkının daha da güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle, serbest meslek mükellefiyeti bulunan ve ayrı bir 
muayenehanesi ve organizasyonu bulunmaksızın faaliyetlerini özel sözleşmelere istinaden; özel sağlık 
kuruluşları ile vakıf üniversitelerine ait sağlık kurum ve kuruluşlarında yürüten diş hekimleri dahil 
hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişilerin gelirlerinin ücret olarak mı serbest 
meslek kazancı olarak mı vergilendirileceği hususunda yaşanan tereddütlerin giderilmesi bir veya 
birden fazla özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten hekimlerin 
serbest meslek erbabı olarak kabul edilmesi ve kazançlarının serbest meslek kazancı hükümlerine göre 
vergilendirilmesi sağlanmaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan bir diğer değişiklikle, 5651 sayılı 
Kanunun ek 4 üncü maddesi uyarınca hakkında reklam yasağı kararı verilmiş olmasına rağmen, 
reklam yasağı getirilenlere reklam vermeye devam eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu 
harcamalarının vergi matrahının hesaplanmasında gider olarak kabul edilmemesi sağlanmaktadır.

Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerle;

- Gayrimenkul yatırım ortaklıklarına tanınan kazanç istisnasının “Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı” 
unvanını kullanan ancak esas faaliyet konusu gayrimenkullerle ilgili portföy işletmeciliği olmayan 
mükellefleri kapsamadığı hususu netleştirilmekte,

- Yatırım fonlarından elde edilen kar payları ile katılma paylarının fona iadesi suretiyle elde edilen 
kazançlar ve bu payların dönem sonu değerlenmesinden kazanç oluşması halinde ise bu kazançlar da 
istisna kapsamına alınmakta,

- Finans sektörünün kurum kazançlarının vergilendirilmesinde kurumlar vergisinin %25 oranında 
uygulanması öngörülmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerle:

- Yabancılara istisna kapsamında teslim edilen konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden 
çıkarılması halinde istisnadan faydalanılamayacağına ilişkin düzenlemede değişiklik yapılarak elde 
tutma süresi üç yıla çıkarılmaktadır.

- İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri 
nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin talep edilmesi halinde 
belge sahibi mükellefe iade edilmesine imkan veren düzenleme, istisna uygulamasına çevrilmekte ve 
süresi 31/12/2025 tarihine uzatılmakta olup, ayrıca madde kapsamına turizme yönelik yatırım teşvik 
belgesi kapsamında yapılan inşaat işleri de alınmaktadır.
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- Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt 
araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflere bu araçların geliştirilmesine yönelik verilen ve yatırım 
teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri 31/12/2023 tarihine kadar katma değer 
vergisinden istisna edilmektedir.

Ayrıca, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunda yapılan 
değişiklikle ülkemizde vergi bilincinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla vergi ile ilgili uyarıcı ve 
eğitici yayınlar yapılabilmesi imkânı getirilmektedir.

Bunun yanında Teklifimizle Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak;
- Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların bulunduğu Hazine taşınmazlarının satışına ilişkin 

başvuru süresinin uzatılması, ödeme kolaylığı sağlanması ve kentsel dönüşüme pay aktarılması 
suretiyle vatandaşlarımıza yeniden başvuru yapma imkânı getirilmesi, vatandaşlarımızın tapularına 
kavuşmalarının sağlanması, hukuki ihtilafların giderilmesi ayrıca kentsel dönüşümün desteklenerek 
ülkemizin olası depremlere hazırlıklı olmasının sağlanması,

- Hazine taşınmazlarının; 2886 ve 6306 sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleştirilen ihaleli 
satışlarında ve irtifak hakkı lehdarları ile hissedarlarına ve tapu fazlalığı hak sahiplilerine doğrudan 
satışında ödeme kolaylığı sağlanması,

- Ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere kiraya verilen Hazine taşınmazlarının satışında kiracılara 
öncelikli alım hakkı tanınmak suretiyle kiracıların bu taşınmazları satın almalarında kolaylık sağlanması 
ve ticari faaliyetlerin geliştirilmesine yardımcı olunması,

- Hazine taşınmazları üzerinde tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinde 
alınacak hasılat paylarının hesaplanmasına ve tahsiline ilişkin düzenleme yapmak suretiyle uygulamada 
karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi ve uygulamaya yön verilmesi,

- Hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarına kiraya verilmesine ilişkin başvuru süresinin 
uzatılması suretiyle daha fazla vatandaşımızın madde kapsamından yararlanabilmeleri sağlanarak 
tarımsal üretimin desteklenmesi, vatandaşlarımızın tarım arazilerini sözleşmeye bağlı olarak 
kullanmaları ve tarımsal desteklemelerden yararlanabilmelerinin temini,

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2022 ve 2023 yıllarında ihalesi yapılacak 
kamu konutlarının satışlarından elde edilen gelirlerin genel bütçeye gelir kaydedilmesi,

-6831 sayılı Orman Kanununun ek 16 ncı maddesi kapsamında üzerinde yerleşim yeri bulunduğu 
gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkarma işlemi tamamlanan ve tapuda Hazine adına tescil edilen 
taşınmazların satışına ilişkin düzenleme yapılması suretiyle mülkiyet ihtilaflarının giderilmesi,

- 2/B taşınmazları ve Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin başvuru ve ödeme süresinin 
uzatılması suretiyle vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi,

amaçlanmaktadır.
Ayrıca, Teklifte,
- Muhtarlara net asgari ücret tutarının altında ödenek verilmemesine,
-Tasfiye edilen Tasarruf Finansman Şirketlerinin tasarruf dönemi müşterilerinin mağduriyetlerinin 

giderilmesine,
- Anayasa Mahkemesinin iptal karannın gerekçeleri ve zaman içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlarda 

dikkate alınarak, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa ek madde ilave edilerek 
bazı yükseköğretim kurumlarına yeniden kadro ihdas edilmesine,

- Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe 
sahip olarak kurulan Cumhurbaşkanlığı ofislerinin Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS), katılma payı 
ödemesinden muaf tutulmasına,
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- Kamu personelinin geçici görevlendirmelerine ilişkin konaklama bedeli artışlarının 
karşılanabilmesine,

- 5661 sayılı Kanun kapsamında kredisi bulunan tarımsal üreticilerin, aciz vesikasına bağlanan 
borçlarına uygulanacak olan faizin esasları düzenlenmekte, böylelikle borçlarını ödeme hususunda 
kolaylık sağlanarak ilave borç yükünden kurtarılmasına,

- 7091 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun uygulamasında yaşanan mevcut sorunların 
giderilmesi, bu suretle öngörülen tasfiye sürecinin tamamlanması, alacaklar yönünden oluşan belirsiz 
sürecin sona erdirilmesine,

yönelik düzenleme yapılmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Maddeyle, Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılmakta, 5651 sayılı Kanunun ek 

4 üncü maddesi uyarınca hakkında reklam yasağı kararı verilmiş olmasına rağmen, reklam yasağı 
getirilenlere reklam vermeye devam eden gelir vergisi mükelleflerinin bu harcamalarının vergi 
matrahının hesaplanmasında gider olarak kabul edilmemesi sağlanmaktadır.

Madde 2- Maddeyle, Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılmakta olup serbest meslek 
mükellefiyeti bulunan ve ayrı bir muayenehanesi ve organizasyonu bulunmaksızın faaliyetlerini 
özel sözleşmelere istinaden; özel sağlık kuruluşları ile vakıf üniversitelerine ait sağlık kurum ve 
kuruluşlarında yürüten diş hekimleri dahil hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan 
kişilerin gelirlerinin ücret olarak mı serbest meslek kazancı olarak mı vergilendirileceği hususunda 
yaşanan tereddütlerin giderilmesini teminen, bir veya birden fazla özel sağlık kuruluşu ile sözleşme 
düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten hekimlerin serbest meslek erbabı olarak kabul edilmesi 
ve kazançlarının serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergilendirilmesi sağlanmaktadır. Bu 
kapsamda, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı olarak 
aynı Kanunun Ek 10 uncu maddesi kapsamında çalışan hekimler serbest meslek erbabı olarak kabul 
edilecektir. Ücretli olarak çalışan hekimlerin gelirleri ise önceden olduğu gibi ücret hükümlerine göre 
vergilendirilmeye devam edilecektir.

Madde 3- Vergi daireleri tarafından tahakkuk fişi, ihbarname, ödeme emri, muhasebe işlem 
fişi, haciz varakası, mahsup alındısı, takdire sevk fişi gibi çok sayıda belge düzenlenmektedir. Vergi 
dairesinin görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında düzenlenen bu belgelerin bir kısmı mükelleflere 
tebliğ edilirken bir kısmı sadece iç işlemlerde kullanılmaktadır.

Elektronik ortamda düzenlenip 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında elektronik imza 
ile imzalanan belgeler dışında halen çok sayıda belge fiziki ortamda düzenlenmekte ve ıslak imza ile 
imzalanarak muhafaza edilmektedir.

Maddeyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 4 üncü maddesinde değişiklik yapılarak, vergi 
dairesince 213 sayılı Kanun ile diğer Kanunlar kapsamında yapılan işlemlerde elektronik imza, mühür 
veya onay kullandırma, vergi daireleri tarafından düzenlenen ve vergi dairesince imzalanması gereken 
belgelerin bu daireler adına Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda imzalanması, mühürlenmesi 
veya onaylanmasına izin verme, elektronik imza, mühür veya onayın kullanım usul ve esaslarını 
düzenleme konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir.
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Madde 4- 213 sayılı Kanunun 371 inci maddesinde etkin pişmanlık müessesesine yer verilmiş 
olup, 359 uncu maddede, 371 inci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili 
makamlara bildirenler hakkında bu madde hükümlerinin uygulanmayacağı açıkça düzenlenmiştir. 
Bununla birlikte, etkin pişmanlığın, suç soruşturmasına başlanmadan önceki dönem için kabul edilmesi 
nedeniyle soruşturma ve kovuşturma evresinde fail tarafından bu yola başvurulamamaktadır.

Maddede yapılan düzenlemelerle, bu maddede yer alan suçlar bakımından soruşturma ve 
kovuşturma aşamasında da etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesine imkân sağlanmaktadır. 
Buna göre, maddede yazılı fiillerle verginin ziyaa uğratıldığının tespit edilmesine bağlı olarak tarh 
edilen verginin, hesaplanan gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve 
buna isabet eden gecikme zammının; soruşturma evresinde ödenmesi halinde fail hakkında verilecek 
cezada yarı oranında, kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise üçte bir 
oranında indirim yapılacaktır. Ayrıca, tarh edilen vergi ve vergi aslına bağlı olarak kesilen cezanın 
bulunmadığı durumlarda cezadan yarı oranında indirim yapılması öngörülmektedir.

Diğer yandan, failin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabilmesi için vergi mahkemesinde 
dava açmaması, açmışsa feragat etmesi, kanun yollarına başvurmaması veya başvurmuşsa vazgeçmesi 
gerekmektedir. 213 sayılı Kanunda tarh edilen vergiler ile kesilen cezalara ilişkin ihtilafların dava 
konusu yapılmadan idari aşamada çözümlenmesine imkân veren farklı düzenlemeler bulunmaktadır. 
Bunlardan en önemlisi Kanunun ek 1 ilâ ek 11 inci maddelerinde düzenlenen uzlaşma müessesesidir. 
Mükellefler gerek tarhiyattan önce gerekse tarhiyattan sonra vergi ve cezalar için idareden uzlaşma 
talep edebilmektedir. Uzlaşma gerçekleşmesi halinde mükellefler uzlaşılan vergi ve cezalar için artık 
dava açma yoluna gidememektedir. Benzer düzenleme etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi 
bakımından da getirilmektedir. Belirtmek gerekir ki, söz konusu müesseselerin uygulanması zorunlu 
olmayıp, mükelleflerin kendi tercihlerine istinaden uygulanabilecektir. Bu bakımından mükellefler 
belirtilen uygulamaları tercih edip, dava yoluna gitmeyerek veya feragat ederek, sağlanan indirim 
imkânından faydalanabilecektir. Bu uygulamaları tercih etmeyen mükellefler ise sağlanan indirim 
imkânından faydalanamayacak ancak, bu mükelleflerin tarh edilen vergi ve kesilen cezalara ilişkin 
vergi mahkemelerinde dava açma hakları saklı olacaktır.

Maddede yapılan diğer bir düzenlemeyle, bu maddede yer alan suçların birden fazla takvim yılı 
veya vergilendirme dönemi içinde aynı suç işleme kararının icrası kapsamında işlenmesi halinde, 
Türk Ceza Kanununun 43 üncü maddesinin uygulanacağı belirtilmektedir. Böylelikle, ceza miktarının 
belirlenmesinde zincirleme suça ilişkin koşulların esas alınması amaçlanmaktadır. Belirtmek gerekir 
ki, hukuki veya fiili kesintinin varlığının kabulü halinde zincirleme suça ilişkin hükümler değil, gerçek 
içtima hükümleri uygulanacaktır.

Öte yandan, vergi kaçakçılığı suçları ile yapılan mücadelenin daha da etkinleştirilmesi amacıyla 
maddede yer alan hapis cezalarının üst sınırı artırılmaktadır.

Madde 5- Maddeyle, 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı suçlara ilişkin yürütülmekte 
olan soruşturma veya kovuşturmalarda mütalaaya konu fiilin, hakkında soruşturma veya kovuşturma 
yürütülen kişinin dışında başka bir kişi tarafından işlendiğinin veya başka bir kişiyle birlikte 
gerçekleştirildiğinin ortaya çıkması durumunda, bu kişi bakımından kamu davası açılması için rapor 
düzenlenmesi ve mütalaa verilmesi şartının aranmaması temin edilmektedir.

Madde 6- Maddeyle, 213 sayılı Kanuna geçici madde eklenmekte ve Kanunun 359 uncu 
maddesinde Teklifle yapılan düzenlemelerin, yargı mercileri önünde veya infaz aşamasında olan 
dosyalar bakımından uygulanabilmesine yönelik geçiş hükümleri getirilmektedir.

Madde 7- Seyahat acentaları, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği 
Kanununun 35 inci maddesinin son fıkrasındaki hüküm gereğince, her yıl yeniden değerleme oranında 
artırılmış hali ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine “yıllık aidat” ödemekle yükümlüdürler.
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2021 yılı için yeniden değerleme oranı %36,20 olarak belirlenmiş olup seyahat acentalarının 2022 
yılı için Birliğe ödeyecekleri yıllık aidat miktarı da 5.088,07 TL’ye çıkmıştır.

Covid-19 salgınının seyahat acentaları üzerinde yarattığı olumsuz ekonomik koşulların zorluğu 
karşısında yıllık aidat miktarına uygulanacak yeniden değerleme oranının azaltılabilmesi için yıllık 
aidat miktarına uygulanacak yeniden değerleme oranının %50’sine kadar indirilebilmesi hususunda 
Cumhurbaşkanına yetki verilmesi amacıyla düzenleme yapılmaktadır.

Madde 8- Muhtarlara 14.750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu 
bulunacak miktarda aylık ödenek verilmekte olup bu ödenek net asgari ücret tutarının altında kalmıştır. 
Maddeyle, muhtar ödeneklerinin net asgari ücret tutarına tamamlanması amaçlanmaktadır.

Madde 9- Bazı yükseköğretim kurumlarına kadro ihdas edilmesini düzenleyen 65 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesiyle ekli (1) sayılı listede yer alan kadroların ihdas 
edilmesi Anayasa Mahkemesinin 29/4/2021 tarihli ve E:2020/71, K:2021/33 sayılı Kararı ile iptal 
edilmiştir.

Maddeyle, söz konusu iptal kararının gerekçeleri ve zaman içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlar 
dikkate alınarak, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa ek madde ilave edilerek 
bazı yükseköğretim kurumlarına yeniden kadro ihdas edilmesi amaçlanmaktadır. Bu şekilde ihdas 
edilen kadrolar 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine eklenecek, 
anılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre kullanılacaktır.

Madde 10- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(i) bendi uyarınca istisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden 
çıkarılması halinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre 
hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi şart olup 
yapılan düzenleme ile mevcut Kanunda yer alan bir yıllık süre üç yıla çıkarılmaktadır.

Madde 11- Mevcut haliyle, imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; asgari 
50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 
yüklenilen ve altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı 
aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde, 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen 
yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve yıl sonuna kadar indirim yoluyla telafi 
edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade 
edilmekte olup yapılan bu düzenleme ile istisna uygulaması 31/12/2025 tarihine kadar uygulanmak 
üzere 3065 sayılı Kanunda yer alan diğer istisna uygulamaları ile uyumlu hale getirilmektedir.

Maddeyle turizme yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat işleri de bu istisna 
kapsamına alınmaktadır.

Ayrıca, söz konusu maddede yer alan sürenin üç yıla kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanına 
yetki verilmektedir.

Madde 12- Ülkemizde elektrik motorlu otomotiv üretilmesinin ve bu araçların yurtiçinde tercih 
edilirliğinin desteklenmesi amacıyla, 6745 sayılı Kanunun 80 inci maddesi kapsamında teşviklerden 
yararlanmasına karar verilen ve bu kapsamda sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını tamamen 
ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge 
faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflere 
bu araçların geliştirilmesine yönelik verilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik 
hizmetleri 31/12/2023 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmektedir.
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Madde 13- 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesinde Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin 
düzenlemeler yer almakta olup bu kapsamda Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin süre 31/10/2018 
tarihinde, Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların bulunduğu Hazine taşınmazlarının satışına ilişkin başvuru 
süresi 31/12/2019 tarihinde sona ermiştir.

Madde ile;
- Satın alma başvuru süresinin 31/12/2022 tarihine kadar uzatılması suretiyle vatandaşlarımıza 

yeniden başvuru yapma imkânı getirilmesi,
- Satış bedellerinin tamamen veya kısmen peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline indirim 

uygulanması suretiyle vatandaşlarımıza ödeme konusunda kolaylık sağlanması,
- Hazine taşınmazlarının hızlı bir şekilde ekonomiye kazandırılması,
- Bu kapsamda yapılan satışlardan elde edilen gelirlerin yüzde yirmibeşinin Bakanlığın dönüşüm 

projeleri özel hesabına aktarılması suretiyle kentsel dönüşümün desteklenmesi,
amaçlanmaktadır.
Madde 14- Maddeyle, üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilen Hazine taşınmazlarının yatırımcılara 

satışında, kadastro ve imar uygulamaları sonucunda vatandaşların mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile 
hisseli hale gelmiş olan Hazine taşınmazlarının hissedarlarına satışında ve vatandaşların mülkiyetlerinde 
bulunan bazı taşınmazların tapu kayıtlarında yer alan tapu fazlalıklarının tapu maliklerine satışında 
satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline indirim uygulanması, yasal düzenlemeler 
çerçevesinde niteliği gereği satılamayacak olanlar ile kamu kurumlarına tahsisli taşınmazlarda bulunan 
ticari üniteler, baz istasyonları ile ATM’lerin bulunduğu alanlar ve tarım arazileri gibi kiraya verilen 
alanlar hariç olmak üzere ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere kiraya verilen Hazine taşınmazlarının 
satılabilmesi, en az üç yıl süreyle bu taşınmazları sözleşmeye dayalı olarak kullanan kiracılarının 
öncelikli alım hakkına sahip olmaları yönünde düzenleme yapılmak suretiyle Hazine taşınmazlarının 
peşin satışlarında tahsilatın hızlandırılması, mülkiyete ilişkin ihtilafların ortadan kaldırılması ve Hazine 
taşınmazlarının hızlı bir şekilde ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır.

Madde 15- Hazine taşınmazlarının satış bedelleri peşin veya taksitle ödenebilmekte olup ihale 
suretiyle yapılan satışlarda satış bedellerinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline herhangi bir indirim 
uygulanmamaktadır. Maddeyle, 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında yapılan satışlar hariç 
olmak üzere 2886 ve 6306 sayılı Kanunlara göre yapılan satışlarda satış bedelinin peşin olarak ödenmesi 
halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanması, üzerinde yapılanma olan ve yapı sahipleri ile 
bunların kanunî veya akdi haleflerine satılmak üzere belediyelere devredilen taşınmazların satışında da 
satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi hâlinde yüzde yirmi, en az yarısının ödenmesi hâlinde yüzde 
on indirim uygulanması ayrıca bu kapsamda yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine 6306 
sayılı Kanun kapsamında yapılacak satışların da bu hükümler uygulanmak suretiyle gerçekleştirilmesi 
böylelikle satış bedelinin peşin ödenmesinin cazip hale getirilerek Hazine taşınmazlarının hızlı bir 
şekilde ekonomiye kazandırılması, tahsilatların hızlandırılması, Hazine taşınmazlarının yönetiminde 
etkinliğin ve verimliğin artırılması ve aynı kapsamda farklı kanunlar uyarınca gerçekleştirilen satış 
işlemleri arasında uygulama birliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Madde 16- 4706 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde Hazine taşınmazları üzerinde tesis 
edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinde, irtifak hakkı veya kullanma izni bedellerine 
ilave olarak alınacak hasılat paylarına ilişkin düzenlemeler yer almakta olup, hasılat payının nasıl 
hesaplanacağı, hesaplanmasında dikkate alınacak unsurlar, hesaplanamaması durumunda izlenecek 
yöntem vb. konularda ise alt mevzuatta bazı düzenlemeler yapılmıştır. Ancak bahsi geçen konularda 
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sadece alt mevzuatta düzenleme bulunması nedeniyle uygulanma sırasında bazı tereddütler meydana 
gelmekte olup söz konusu hususlarda yasal düzenleme yapılması gereği hasıl olmuştur. Bu kapsamda; 
hak lehdarı tarafından irtifak hakkı veya kullanma iznine konu Hazine taşınmazının dışında elde edilen 
gelirlerin hasılatın hesabında dikkate alınmamasına, taşınmazın üzerinde bulunan tesisin üçüncü kişilere 
kiraya verilmesi hâlinde hak lehtarından ve kiracılardan alınması gereken hasılat payına, yürütülen 
faaliyetin niteliği gereği yıllık hasılatın tespit edilememesi durumunda hasılat payının ne şekilde tespit 
edileceğine ilişkin olarak maddede daha açık ve ayrıntılı düzenleme yapmak suretiyle söz konusu 
konularda oluşan tereddütlerin giderilmesi, uygulamaya yön verilmesi, yatırımcıların yatırımlarını ve 
planlamalarını daha öngörülebilir şekilde yapmaları ve sözleşmeye konu mali yükümlülüklerin daha 
açık bir şekilde düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Madde 17- Maddeyle, vatandaşlarımızın 4706 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesi kapsamında 
yapacakları kiralama başvurularına ilişkin sürenin kaldırılması ve 31/12/2019 tarihinden önce üç yıl 
süreyle Hazine taşınmazlarını kullanan vatandaşlarımızın madde kapsamından yararlanabilmelerinin 
sağlanması suretiyle vatandaşlarımıza yeniden başvuru yapma imkânı getirilmesi ve daha fazla 
vatandaşımızın madde kapsamından yararlanabilmeleri sağlanarak tarımsal üretimin desteklenmesi, 
vatandaşlarımızın ecrimisil ödemek suretiyle kullandığı tarım arazilerini sözleşmeye bağlı olarak 
kullanmaları ve tarımsal desteklemelerden yararlanabilmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Madde 18- Maddeyle, mahalli idarelere ve sosyal güvenlik kurumlarına ait konutların satışlarından 
elde edilen gelirler hariç olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2022 ve 
2023 yıllarında ihalesi yapılacak kamu konutlarının satışlarından elde edilen gelirlerin genel bütçeye 
gelir kaydedilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 19- Taşıma yoluyla eğitim hizmetinin aksamadan yürütülmesini temin etmek üzere, 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale veya doğrudan temin usulü ile karşılanan öğrenci taşıma ve 
öğle yemeği hizmetleri ile aynı Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendine göre Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı üretim yapan okullar ve merkezlerden temin edilen öğle yemeği hizmetlerinin 1 Ocak 2022 - 30 
Haziran 2022 tarihleri arasındaki kısımlarına ek fiyat verilmesine imkân tanınmakta ve ek fiyat farkına 
ilişkin esas ve usullerin tespiti için Milli Eğitim Bakanlığına yetki verilmektedir.

Madde 20- 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun “Katılma payı” başlıklı 65 inci maddesine 
göre, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Kimlik 
Paylaşımı Sistemi (KPS)’de yer alan bilgilerin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki 
kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıt başına 
katılma payı alınmaktadır.

Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip 
olarak kurulan Cumhurbaşkanlığı ofisleri, 5490 sayılı Kanunun atıfta bulunduğu genel yönetim 
kapsamındaki kamu idareleri arasında yer almadığı için KPS ile ilgili verilerin paylaşımında katılma 
payı ödeyeceği öngörülmektedir.

Maddeyle, Cumhurbaşkanlığı ofislerinin söz konusu katılma payı ödemesinden muaf tutulması 
amaçlanmaktadır.

Madde 21- Maddeyle, Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve 
malî özerkliğe sahip olarak kurulan Cumhurbaşkanlığı ofislerinin bu Kanunun yürürlüğe girmesinden 
önceki Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) sorgu ve dönen kayıtlarına ilişkin olarak katılma payı 
ödemesinden muaf tutulması amaçlanmaktadır.
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Madde 22- 19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine eklenen (4) numaralı alt bent ile kurumların sayılan 
yatırım fonlarından elde ettikleri kar payları istisna kapsamına alınmıştır. Düzenleme mevcut haliyle 
bu fon katılma paylarının fona iadesi suretiyle elde edilen kazançları kapsamamaktadır. Ayrıca söz 
konusu fonların katılma paylarından Vergi Usul Kanununun 279 uncu maddesi kapsamında dönem 
sonu değerlemesine tabi olanlar açısından, bu değerlemeden doğan kazançlar da istisna kapsamında 
değildir. Maddede yapılan değişiklikle belirtilen yatırım fonlarından elde edilen kar paylarına ilave 
olarak katılma paylarının fona iadesi suretiyle elde edilen kazançlar da istisna kapsamına alınmakta, 
bu payların dönem sonu değerlenmesinden kazanç oluşması halinde ise bu kazançlar da istisna olarak 
değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, 1992 yılında Sermaye Piyasası Kanununda yapılan düzenlemeyle, gayrimenkul 
yatırım ortaklıklarının kurulabilmesine imkan sağlanmış, yine aynı yılda 3946 sayılı Kanunla (1993 
takvim yılı gelirlerine de uygulanmak üzere) mülga 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen 
hükümle, gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisna 
edilmiştir. Gayrimenkul yatırım fon veya ortaklıklarının kazançlarına ilişkin istisna düzenlemesi, 5520 
sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (4) numaralı alt 
bendinde de aynen korunmuştur.

Sermaye piyasalarına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde zamanla gayrimenkul dışındaki varlıklara 
yatırım yapan, münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıklar 
gibi yapıların da gayrimenkul yatırım ortaklığı kapsamında değerlendirilebildiği görülmektedir. 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı unvanını kullanan ama esas faaliyet konusu gayrimenkullerle ilgili 
portföy işletmeciliği olmayan bu mükelleflerin istisna kapsamında olup olmadıkları hususunda yargıya 
taşınan ihtilaflar söz konusu olmaktadır.

Yapılan değişiklikle münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek 
gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi esas faaliyet konusu gayrimenkullerle ilgili portföy işletmeciliği 
olmayan gayrimenkul yatırım ortaklıklarının istisna kapsamında olmadığı hususuna açıklık 
getirilmektedir.

İstisna uygulamasının mevcut halinde, sadece iki yıldan uzun süreyle elde tutulan iştirak hisseleri 
ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan 
kazançların %75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Ayrıca, Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ve kurumlar tarafından 
elde edilmeleri halinde dağıttıkları kar payları ile fona iade halinde oluşan itfa gelirleri elde eden 
kurumlar tarafından istisna kapsamında değerlendirilen yatırım fonlarının katılma paylarının iki yıldan 
uzun süreyle elde tutulması halinde satışından doğan kazançların da %75 oranında istisnaya tabi olması 
sağlanmaktadır.

Madde 23- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, son yıllık bilançolarında sermaye ile 
kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılan şirketlerin 
kendiliğinden sona ermiş sayılmaması için, genel kurulca sermayenin üçte biri ile yetinme veya 
sermayenin tamamlanmasına karar verilmektedir. Bu amaçla ortaklar tarafından sermaye tamamlama 
fonu olarak aktarılan tutarlar söz konusu Kanun çerçevesinde sermaye konulması veya borç verilmesi 
niteliğinde kabul edilmemekte ve karşılıksız bir ödeme niteliğini haiz olduğu belirtilmektedir. 
Ayrıca yapılan bu ödemeler, gelecekte yapılacak sermaye artırımına mahsuben bir avans olarak da 
nitelendirilmemektedir.
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Bu düzenleme ile sermayenin tamamlanmasına karar verilmesi halinde ortaklarca şirketlere bu 
kapsamda aktarılan tutarların kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaması sağlanmaktadır.

Madde 24- 5651 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi uyarınca hakkında reklam yasağı kararı 
verilmiş olmasına rağmen, bunlara reklam vermeye devam eden kurumlar vergisi mükelleflerinin bu 
harcamalarının vergi matrahının hesaplanmasında gider olarak kabul edilmemesi sağlanmaktadır.

Madde 25- Bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para 
kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta 
ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisindeki 
genel oranın %20 yerine %25 olarak uygulanması sağlanmaktadır.

Madde 26- Teklifle Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesinde yapılan düzenlemeye bağlı 
olarak kurumlar vergisi oranının bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme 
ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile 
sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden 2022 yılı kazançları 
için de %25 olarak uygulanması sağlanmaktadır.

Madde 27- 5661 sayılı Kanun kapsamında, takibin asıl borçlu için kesin aciz vesikasına bağlanması 
halinde, kesin aciz vesikasına bağlanan tutar, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketinin 
ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin alacakları Hazine tarafından karşılanmakta olup bu borçlar, Hazine 
adına Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketince/Tarım Kredi Kooperatiflerince takip 
edilmektedir.

Maddeyle, 5661 sayılı Kanun kapsamında kredisi bulunan tarımsal üreticilerin, aciz vesikasına 
bağlanan borçlarına uygulanacak olan faizin esasları düzenlenmekte, böylelikle borçlarını ödeme 
hususunda kolaylık sağlanarak ilave borç yükünden kurtarılması amaçlanmaktadır.

Madde 28- Maddeyle, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve Tarım Kredi 
Kooperatifleri tarafından tahsilatı tamamlanan aciz vesikasına bağlı alacaklara ilişkin olarak aciz 
vesikasına bağlanan tutar dışında herhangi bir tahsilat yapmamış olan bu Kurumların Hazineye ilave 
faiz ödememesi amaçlanmaktadır.

Madde 29- Radyo ve televizyonlarda ayda en az doksan dakika süreyle yapılan uyarıcı ve eğitici 
mahiyetteki yayınlar arasına ekonomideki kayıt dışılığın azaltılması ve önlenmesi, mükelleflerin 
vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve vergi bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi, yerleştirilmesi, 
farkındalığının artırılması ve toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi gibi konular eklenerek bu 
kapsamdaki mücadelenin eğitim ve bilgilendirme yoluyla güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 30- Maddeyle, Devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanlarının Ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmeleri durumunda emeklilik 
haklarında düzenleme yapılmaktadır.

Madde 31- Madde ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında soru hazırlamak üzere 
görevlendirilen yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları ile Millî Eğitim Bakanlığında 
görevli öğretmenlere yapılmakta olan ve süresi 31/12/2021 tarihinde sona eren ek ödeme uygulamasının 
31/12/2024 tarihine kadar devam ettirilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 32- Maddeyle, 6831 sayılı Orman Kanununun ek 16 ncı maddesi hükmüne göre üzerinde 
yerleşim yeri bulunduğu gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tescil 
edilen taşınmazların 3402 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi hükümlerine göre kadastrolarının yapılarak 
6292 sayılı Kanunun 2/B alanlarında kalan taşınmazların satışa ilişkin hükümleri kıyasen uygulanmak 
suretiyle hak sahiplerine doğrudan satılarak mülkiyet ihtilaflarının çözülmesi amaçlanmaktadır.
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Madde 33- Madde ile, kapsamı ile usul ve esasları Kurulca belirlenecek şekilde, bilgi sistemleri 
vasıtasıyla şirketlerin gerçekleştireceği işlemlerin ya da alacağı hizmetlerin, şube açma, teşkilatlanma 
ve acentelik verme yasağının kapsamına girmemesi amaçlanmaktadır. Böylelikle şirketlere elektronik 
ortamda pazarlama faaliyeti ve operasyonel işlemlere ilişkin işlem yapma yetkisi verilmesi, şirketlerin 
dijital kanallar üzerinden sunacakları hizmetlerin bu fıkradaki yasak kapsamında olmadığının 
netleştirilmesi ve Kurul tarafından bu işlemlerin sınırlarının belirlenmesi suretiyle teknolojik gelişmeler 
sayesinde şirketlere rekabet ortamının sağlanması ve müşteriler açısından da maliyet unsurunun 
azaltılması amaçlanmaktadır. Düzenleme ile ayrıca, kapsamı ile usul ve esasları Kurulca belirlenmek 
üzere, şirketlerin elektronik sistemler aracılığıyla yapabilecekleri işlemleri kendi başlarına, ya da 
Birlik’in kuracağı sistemler veya diğer dış hizmet sağlayıcılardan hizmet almak suretiyle yapmalarının 
da mümkün kılınması amaçlanmaktadır.

Madde 34- Madde ile, 5411 sayılı Bankacılık Kanununda bankalar için itibarın korunmasına 
ilişkin tesis edilmiş hükümlerin, başta tasarruf finansman şirketleri olmak üzere 6361 sayılı Kanunda 
düzenlenen diğer şirketler için de düzenlenerek bankalarla benzer iş modeliyle çalışan şirketlerin güven 
ve itibarının korunması amaçlanmıştır. Aksi takdirde bu şirketler hakkındaki itibarı zedeleyici haberler, 
bu kuruluşlardan fon çekilişine veya bu kuruluşların malî durumlarının bozulmasına ve hatta kuruluşun 
sektördeki yerine bağlı olarak sektöre ve genel ekonomiye sirayet edebilecek zararların meydana 
gelmesine neden olabilecektir.

Maddeyle, bu tür mesnetsiz ve asılsız haberleri yapacakların caydırılabilmesi amacıyla 5187 
sayılı Basın Kanununda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya 
elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından biri vasıtasıyla, bir tasarruf finansman 
şirketi hakkında asılsız veya bu kuruluşların itibarını kırabilecek, güvenilirliğini sarsabilecek, şöhretine 
veya servetine zarar verebilecek nitelikte bir haberin yayılması yasaklanmış olacak ve bu yasağa 
aykırılığın suç teşkil edeceği hüküm altına alınarak, söz konusu suçun adli yaptırımı da belirlenmiş 
olacaktır.

Madde 35- Bu düzenlemeyle, 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, 
Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 50/A ve geçici 7 nci maddesinin dördüncü 
fıkrası kapsamında tasfiyelerine karar verilen ve tasfiyeleri Fon tarafından atanan tasfiye komisyonlarınca 
yürütülen tasarruf finansman şirketlerindeki tasarruf finansman sözleşmeli müşterilerden; tasfiye 
başlangıç tarihi itibarıyla finansman kullandırımı yapılmamış (tahsilat almamış) tasarruf döneminde 
olanlara, 6361 sayılı Kanunun 39/B ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesi uyarınca 
düzenlenecek alacaklı sıra cetveli kapsamında iade edilmesi gereken tasarruf tutarları ile ilgili olarak;

- Tasfiye edilen şirketlerin halihazırdaki masa mal varlıklarının söz konusu tasarruf tutarlarını 
ödemekte yetersiz olması ve şirketlerde kaynak açığı bulunması nedeniyle, tasarruf dönemi 
müşterilerinin mağdur olacağı değerlendirilerek; varlıkları yükümlülüklerini karşılamayan tasarruf 
finansman şirketlerinin, tasarruf dönemindeki müşterilerine ait tasarruf finansman sözleşmelerinin, 
6361 sayılı Kanuna intibak sürecindeki ve/veya intibak sürecini tamamlayarak faaliyet izni verilen 
tasarruf finansman şirketlerine devredilmesi ve devredilen sözleşmelerle birlikte müşterilere iade 
edilecek tasarruf tutarlarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu aracılığıyla şirketlere nakden ödenerek, 
sözleşmelerin sisteme geri kazandırılması, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması ve 
mağduriyetlerinin giderilmesi, bununla beraber sistemine duyulan güven ve istikrarın korunması 
amaçlanmaktadır.
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Bakanlıkça ödenen bu tutarların, 5411 sayılı Kanun ile temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim 
ve denetimi Fona devredilen bankalar, şirketler ve bunların varlıkları ile ilgili olarak Fona verilen 
yetkiler kıyasen uygulanarak, tasfiye halindeki şirketlerdeki kaynak açıklarından sorumlu şirket ve/
veya kişilerden etkin şekilde Fon tarafından tahsil edilmesini teminen düzenleme getirilmektedir.

Madde 36- 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan 
edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnamelerin uygulanması 
sırasında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle yasal düzenleme ihtiyacı doğması nedeniyle 8/2/2018 tarihli 
ve 7091 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 5 inci maddesinin ikinci ve beşinci fıkralarında 
düzenleme yapılmış olup söz konusu maddeye dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

7091 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında tasfiyeye ilişkin genel hükümlere yer 
verilmiş, ödemelerin hangi kaynaktan ve hesaplardan yapılacağı düzenlenmiş olup uygulamada bu güne 
kadar birçok sorunla karşılaşılmıştır. Bu sorunların başında mevcut düzenlemelerde faiz ödemesine 
yer verilmemiş olması, dağıtımda garamet sisteminin uygulanıp uygulanmayacağı gibi sorunlar 
gelmektedir. Yapılmak istenen düzenleme ile mevcut sorunların giderilmesi bu suretle öngörülen tasfiye 
sürecinin tamamlanması, alacaklar yönünden oluşan belirsiz sürecin sona erdirilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 37- Maddeyle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 12 nci maddesi 
hükümlerinden yararlanmakta olanlardan kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle doğrudan 
veya talepleri üzerine kurumlarında ekli (III) sayılı Cetvel kapsamındaki kadro unvanlarına atananların 
bu kadro unvanı değişikliği nedeniyle herhangi bir hak kaybına uğramamaları amaçlanmaktadır.

Diğer taraftan anılan Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (III) sayılı Cetvel kapsamında olup 
geçici 12 nci madde hükümlerinden yararlanmakta iken kurumlarında derece yükselmesi nedeniyle 
haklarında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesi hükümleri uygulanmaya 
başlananlardan birinci dereceye yükselenler ile bu kapsamda idari görevlere atanmış olanlardan eski 
kadrolarına yeniden atanıp birinci dereceye yükselenler hakkında geçici 12 nci madde kapsamında 
maaş kıyasının yeniden yapılması amaçlanmaktadır.

Ayrıca bu kapsamda ödeme yapılmış olanlar hakkında borç çıkarılmayacağı, çıkarılmış olan 
borçlar var ise bunların takibinden vazgeçileceği düzenlenmektedir.

Geçı̇ci Madde 1- Maddeyle, 2/B alanlarında bulunan taşınmazların 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı 
Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan 
Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kapsamında, 
Hazineye ait tarım arazilerinin ise 6292 sayılı Kanun ile 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye 
Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun kapsamında başvuru ve ödeme süresini geçiren vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin 
giderilmesi ve uygulamada meydana gelebilecek hukuki ihtilafların önlenmesi amaçlanmaktadır.

Geçı̇ci Madde 2- Kamu personelinin geçici görevlendirmelerinde konaklama gideri personelin 
gündeliğine bağlı olarak merkezi yönetim bütçe kanunlarında belirlenmekte olup, bu bedelin son 
dönemlerde ihtiyacı karşılamak hususunda yetersiz kalması nedeniyle maddeyle, 2022 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) işaretli cetvelde yer alan konaklama giderlerine ilişkin oranların 
artırılması amaçlanmaktadır.

Madde 38- Yürürlük maddesidir.

Madde 39- Yürütme maddesidir.
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Türkiye Büyük Millet Meclisi
 Plan ve Bütçe Komisyonu 4/4/2022
 Esas No: 2/4336
 Karar No: 7

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4336 esas numaralı, “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Komisyonumuzun 29/03/2022, 30/03/2022 
ve 31/03/2022 tarihlerinde yaptığı 29, 30 ve 31 inci birleşimlerinde görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

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

Malatya Milletvekili Bülent TÜFENKCİ ve 84 Milletvekili tarafından 25/03/2022 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 2/4336 esas numaralı ‘Hazineye Ait Taşınmaz 
Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi’ Başkanlıkça 25/03/2022 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza, tali komisyon olarak 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, İçişleri Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna havale edilmiştir.

Komisyonumuzun 29/03/2022, 30/03/2022 ve 31/03/2022 tarihlerinde yaptığı 29, 30 ve 31 inci 
birleşimlerinde 2/4336 esas numaralı Kanun Teklifi, Teklifin ilk imza sahibi Malatya Milletvekili 
Bülent TÜFENKCİ ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 
Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Gelir 
İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu, 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 
Sermaye Piyasası Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Radyo 
ve Televizyon Üst Kurulu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Ziraat Bankası Anonim Şirketi, Memur Sendikaları 
Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF), Türkiye 
Muhtarlar Federasyonu, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), Türkiye 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası (TÜRMOB), Türkiye Seyahat 
Acentaları Birliği (TÜRSAB), Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği ve Devlet Denetim 
Elemanları Derneği temsilcilerinin katılımıyla görüşülmüştür.

2. 2/4336 ESAS NUMARALI KANUN TEKLİFİNDE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

2/4336 esas numaralı Teklifin gerekçesi ve metni incelendiğinde, Teklifte;

-  Hakkında reklam yasağı uygulananlara verilen reklamlar için yapılan harcamaların Gelir Vergisi 
Kanunu kapsamında gider olarak kabul edilmemesine,

-  Özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten hekimlerin 
kazançlarının serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi konusunun açıklığa kavuşturulmasına,

-  Vergi dairesince yapılan işlemlerde bu daireler adına Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik imza, 
mühür veya onay kullanılmasına ilişkin yetki verilmesine,

-  Vergi kaçakçılığı suçlarında etkin pişmanlık uygulamasına ve kaçakçılık suçlarına ilişkin 
kovuşturma sürecinin etkinleştirilmesine,

-  Seyahat acentalarının TÜRSAB’a ödeyecekleri yıllık aidatın belirlenmesinde Cumhurbaşkanına 
yetki verilmesine,

-  Muhtarlara net asgari ücret tutarının altında ödenek verilmemesine,

-  Yabancılara KDV istisnası kapsamında teslim edilen konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden 
çıkarılması halinde istisnadan faydalanılamayacağına ilişkin düzenlemede değişiklik yapılarak elde 
tutma süresinin üç yıla çıkarılmasına,
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-  İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri 
nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin talep edilmesi halinde 
belge sahibi mükellefe iade edilmesine imkân veren düzenlemenin istisna uygulamasına çevrilmesine 
ve süresinin 31/12/2025 tarihine uzatılmasına, ayrıca düzenlemenin kapsamına turizme yönelik yatırım 
teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat işlerinin de dâhil edilmesine,

- Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri kapsamında üretilen elektrik motorlu taşıt 
araçlarının geliştirilmesi için alınan mühendislik hizmetlerine 31/12/2023 tarihine kadar istisna 
tanınmasına,

-  Yapı kayıt belgesi alınan yapıların üzerinde bulunduğu Hazine taşınmazlarının satışına ilişkin 
başvuru süresinin uzatılması ve peşin ödemelerde indirim yapılmasına,

-  Üst hakkı gibi sınırlı ayni haklarla otel, sanayi tesisi gibi haklara sahip olanlara doğrudan satışta 
ve hazine ile hisseli taşınmaza sahip olan maliklere doğrudan satışta peşin ödemede yüzde 20 indirim 
uygulanmasına, ticari faaliyet için Hazine taşınmazlarında kiracı olanlara doğrudan satın alma hakkı 
verilmesine,

-  2022 ve 2023 yıllarında mahalli idareler ile sosyal güvenlik kurumlarına ait konutlar hariç satılan 
kamu konutlarından elde edilen gelirlerin genel bütçeye gelir kaydedilmesine,

-  İhale veya doğrudan temin usulü ile karşılanan öğrenci taşıma ve öğle yemeği hizmetleri için 
1 Ocak 2022 - 30 Haziran 2022 tarihleri arasındaki kısımlarına ek fiyat farkı verilmesine,

-  Cumhurbaşkanlığı ofislerinin Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) kapsamında katılma payı 
ödemesinden muaf tutulmasına,

-  Teknik iflas durumunun giderilmesi için teknik iflas durumundaki şirketlerin ortaklarınca şirkete 
aktarılan “sermaye tamamlama fonlarının” kurum kazancına eklenmemesine,

-  4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve 
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun ek 4 üncü maddesi 
kapsamında hakkında reklam yasağı uygulananlara verilen reklamların giderlerinin kurumlar vergisi 
matrahının hesaplanmasında gider olarak dikkate alınmamasına,

-  Finans sektöründe faaliyette bulunan bazı kurumlar için kurumlar vergisi oranının kalıcı olarak 
%25’e çıkarılmasına,

-  Tarımsal üreticilerin, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerince aciz vesikasına bağlanan borçlarının takibinin kesin aciz vesikasına bağlanan tutar 
üzerinden faiz yürütülmeksizin gerçekleştirilebilmesine,

-  Radyo ve televizyonlarda ayda en az doksan dakika süreyle yapılan uyarıcı ve eğitici mahiyetteki 
yayınlar arasına ekonomideki kayıt dışılığın azaltılması ve önlenmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü 
uyumunun sağlanması ve vergi bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi, yerleştirilmesi, farkındalığının 
artırılması ve toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi gibi konuların eklenmesi suretiyle bu 
kapsamdaki mücadelenin eğitim ve bilgilendirme yoluyla güçlendirilmesine,

-  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında soru hazırlamak üzere görevlendirilen 
yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları ile Milli Eğitim Bakanlığında görevli 
öğretmenlere yapılacak ek ödemenin yürürlük süresinin 31/12/2024 tarihine kadar uzatılmasına,

-  Üzerinde yerleşim yeri bulunduğu gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine 
adına tescil edilen taşınmazların hak sahiplerine 2/B usulünce satılabilmesine,
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-  Kapsamı ile usul ve esasları TMSF Kurulunca belirlenecek şekilde, bilgi sistemleri vasıtasıyla 
şirketlerin gerçekleştireceği işlemlerin ya da alacağı hizmetlerin, şube açma, teşkilatlanma ve acentelik 
verme yasağının kapsamına girmemesine,

-  Tasfiye edilen Tasarruf Finansman Şirketlerinin tasarruf dönemi müşterilerinin mağduriyetlerinin 
giderilmesine dönük olarak yapılan düzenleme kapsamında mağdurlara TMSF tarafından ödemelerin 
yapılabilmesine,

-  5411 sayılı Bankacılık Kanununda bankalar için itibarın korunmasına ilişkin tesis edilmiş 
hükümlerin, başta tasarruf finansman şirketleri olmak üzere 6361 sayılı Kanunda düzenlenen diğer 
şirketler için de düzenlenerek bankalarla benzer iş modeliyle çalışan şirketlerin güven ve itibarının 
korunmasına,

-  OHAL kapsamında kapatılan veya hazineye devredilen kurum ve kuruluşların her türlü taşınır 
ve taşınmazlarının devir işlemlerine ilişkin tedbirlerin belirlenmesine ve bu kuruluşlardan alacaklı 
olanların alacaklarının ödenmesine,

-  Kamuda çalışan kariyer meslek grubundaki personelin 666 sayılı KHK öncesi aldığı ücretlerin 
korunmasına,

yönelik düzenlemelerin yer aldığı görülmektedir.

3. KOMİSYONDA KANUN TEKLİFİ ÜZERİNDE YAPILAN GÖRÜŞMELER

Kanun Teklifi üzerinde yapılan görüşmelerde milletvekilleri tarafından;

-  Sosyal ağ sağlayıcılarının ilgili mevzuatları uyarınca Türkiye’de temsilci atamamaları durumunda 
reklam yasağı gibi bazı yaptırımlara tabi tutulmasına yönelik halihazırdaki uygulamanın olumlu 
karşılandığı, ancak reklam yasağı alan bir sosyal ağ sunucusuna durumdan haberdar olmaksızın reklam 
veren kişilerin maddi anlamda uygulamada bir mağduriyet yaşayabileceği, bu kapsamda mağduriyetlere 
engel olmak amacıyla reklam yasağı verilen sosyal ağ sunucularının listesinin Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu tarafından belirli aralıklarla yayımlanması gerektiği,

-  Vergi Denetim Kurulunca özel sağlık kuruluşlarında çalışan uzman hekimlerin gelirlerinin 
ücret olarak değerlendirildiği, bu durumun geçici süreli olarak özel hastanelerde görev alan serbest 
meslek faaliyeti yürüten uzman hekimler için sorun teşkil ettiği, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilgili 
hekimlerin gelirlerinin ücret olarak kabul edilmesinden dolayı benzer bir yöntemin Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından da uygulamaya konulduğu, bu kapsamda gerek özel hastanelerin gerekse uzman 
hekimlerin ek vergi ve prim yükü ile çeşitli cezalara maruz kaldığı, bu bağlamda yapılan düzenleme 
ile ilgili belirsizliğin giderilmesi suretiyle olası mağduriyetlerin engellenmesi yaklaşımının olumlu 
karşılandığı,

-  Vergi kaçakçılığına ilişkin getirilmesi amaçlanan etkin pişmanlık uygulaması ile bazı vergi 
suçlarına uygulanacak cezalara ilişkin öngörülen artışların vergi kaybının önlenmesine yönelik önemli 
bir katkı sunacağı, ancak vergi kaçakçılığı gibi suçlara uygulanacak yaptırımlar üzerine odaklanarak 
bu hususta ağır yaptırımlar uygulamaktan ziyade bu suçların kaynağında önlenmesine ve bu suçlara 
ilişkin temel sebeplerin ortadan kaldırılmasına yönelik politikalara öncelik verilmesinin yaptırımların 
ağırlaştırılmasına göre daha etkin sonuçlar doğurabileceği,

-  Koronavirüs salgınından turizm sektörünün olumsuz şekilde etkilendiği ve seyahat acentalarınm 
kredi borçlarını ödemekte güçlük çektikleri, bu nedenle seyahat acentalarının Türkiye Seyahat Acentaları 
Birliğine ödeyecekleri yıllık aidatın belirlenmesinde kullanılacak yeniden değerleme oranını 2022 yılı 
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için yüzde 50 oranında indirilmesi yönündeki düzenlemenin olumlu bulunduğu, bununla birlikte Birliğe 
ödenen aidatın yarıya indirilmesini de içeren turizm sektörüne dönük kapsamlı bir ekonomik destek 
paketinin hazırlanmasının sektörün ihtiyaçlarını karşılama anlamında büyük önem arz ettiği,

-  Muhtar ödeneklerinin asgari ücret seviyesine çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin olumlu 
bulunduğu ve desteklendiği, bununla birlikte muhtarların yetki ve çalışma haklarını düzenleyen 
kapsamlı bir düzenlemeye gerek duyulduğu, bu kapsamda ilgili eksikliğin giderilmesi için geniş 
kapsamlı bir çalışmanın ivedilikle başlatılması gerektiği,

-  Üniversitelere Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi aracılığıyla kadro tahsisinin Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptal edilmesine bağlı olarak bu hususta yaklaşık 9 aylık süre zarfında hukuki bir boşluk 
yaşandığı, bu kapsamda yapılan düzenlemenin yerinde görüldüğü ancak bu alandaki kanuni 
düzenlemenin daha önceden yapılması gerektiği, ayrıca üniversitelere ilişkin akademisyenlerin 
kadrolarının yanında niteliklerinin de artırılmasına ilişkin YÖK tarafından kapsamlı çalışmaların 
yapılmasına ihtiyaç duyulduğu,

-  Yabancıların konut edinimlerinde uygulanan KDV istisnasına ilişkin hükümde yer alan 
konutların elde tutulmasına ilişkin 1 yıllık sürenin 3 yıla çıkarılmasının olumlu karşılandığı, diğer 
yandan yabancıların en az 250 bin dolarlık konut satın alımı yoluyla vatandaşlık kazanmalarına ilişkin 
mevzuatın amacı dışında uygulanmasına ilişkin çeşitli komisyonculuk faaliyetlerinin ortaya çıktığı, 
dolayısıyla bu kapsamdaki elde tutma süresinin de en az 5 yıl olarak belirlenmesinin ve 250 bin 
dolarlık alt sınırın da en az 500 bin dolar seviyesine yükseltilmesinin uygulamadaki sorunların önüne 
geçebileceği,

-  Yabancıların konut edinimi suretiyle vatandaşlık uygulamasının yeniden regüle edilmesi gerektiği, 
bu kapsamda konut ediniminden sonra vatandaşlığın kazanılmasında belli bir geçiş sürecinin sürece 
dâhil edilmesi ve sürecin devamında gerekli değerlendirmeler nihayetinde vatandaşlığın verilmesinin 
vatandaşlık kültürünün zarar görmemesi bakımından faydalı olacağı, ayrıca bu sürecin hukuka uygun 
bir şekilde işletilmesi için etkin bir denetim mekanizmasının oluşturulması gerektiği,

-  Hazine arazileri üzerindeki kaçak yapıların yapı sahiplerine satışına izin verilmesinin hazine 
taşınmazlarının usulsüz kullanımına yol açabileceğine dönük endişelerin olduğu, mevcut kaçak 
yapıların da yapı sahiplerine satışına imkân verilmesinin yeni bir imar affı gibi algılanabileceği, ayrıca 
6292 sayılı Kanunun 2/B kapsamında değerlendirilen alanların hak sahiplerine satılmasının orman 
alanlarının tahribine neden olabileceği, bu gibi durumların önüne geçilmesi için uygulama süreçlerinde 
denetim faaliyetlerine önem verilmesi gerektiği,

-  Öğrenci taşıma ve öğle yemeği hizmeti sunan yüklenicilerin küresel petrol ve gıda fiyatlarındaki 
artışla birlikte enflasyon oranında gözlenen yükseliş trendi kaynaklı yüksek oranlı maliyet artışlarıyla 
karşılaştığı, bu maliyet artışlarının telafi edilmesi amacıyla ihale veya doğrudan temin usulü ile sunulan 
öğrenci taşıma ve öğle yemeği hizmeti için ek fiyat farkı verilebilmesine ilişkin düzenlemenin olumlu 
karşılandığı, bununla birlikte bu kapsamda yer alan kimselerin kayıplarının giderilebilmesi için verilen 
destek tutarının mümkün olan en yüksek seviyeden belirlenmesinin mağduriyetleri gidermede daha 
etkili olacağı, diğer yandan bu hizmetlerin sunumunda karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla 
etkin bir denetim mekanizmasına ihtiyaç duyulduğu,

-  Son yıllardaki düzenlemelerle kurumlar vergisi oranında geçici veya kalıcı çok sayıda değişiklik 
yapıldığı, sektörler arasında kurumlar vergisi oranının farklı uygulanmasının çeşitli adaletsizlikleri de 
beraberinde getireceği, bu kapsamda kurumlar vergisinin muafiyet tanınmaksızın standart ve kapsamlı 
bir şekilde uygulanmasının vergilemede adalet ve eşitliğin sağlanması bakımından daha yararlı olacağı,
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-  Çiftçilerin maliyet artışlarından kaynaklı olarak borçlarını ödemede güçlük yaşadığı, tarımsal 
üretim alanında verilen desteklerin girdi maliyetlerinde yaşanan artışı karşılamakta yetersiz kaldığı, 
bu nedenle borçlu çiftçilerin faiz ödemelerinin silinmesi şeklindeki düzenlemenin olumlu karşılandığı, 
ancak düzenlemede yer alan çiftçilerin borçlarının kesin aciz vesikasına bağlanması şartının kapsamı 
büyük oranda daraltacağı, dolayısıyla bu şartın kaldırılmasının daha doğru olacağı, diğer yandan 
kuraklık, salgın ve savaş gibi sebeplere bağlı olarak gıda ve tarımsal üretimin çok büyük bir önem 
kazandığı, mevcut dönemde hazine taşınmazlarının çiftçilere indirimli satışı yerine ücretsiz tahsis 
edilmesi suretiyle tarımsal üretimin artırılması bakımından daha olumlu sonuçlar alınabileceği, ayrıca 
adaletli bir vergi sisteminin oluşturulması için kapsamlı bir vergi reformuna ihtiyaç duyulduğu,

-  Vergi bilincinin oluşturulması amaçlı kamu spotu yayımlanmasına ilişkin düzenleme olumlu 
karşılanmakla birlikte bu yaklaşımla uyumlu olması bakımından vergi bilincinin artırılması için 
öncelikle vergi yapılandırmalarına ilişkin sık aralıklarla yapılan düzenlemelerden vazgeçilmesinin daha 
doğru bir yaklaşım olacağı,

- Tasarruf finansman şirketlerinin faaliyet alanına yönelik olarak sürekli bir mevzuat değişikliği 
ihtiyacı ile karşı karşıya kalındığı, bu sektördeki bazı şirketlerin faaliyetleri neticesinde çok sayıda 
insanın mağduriyet yaşadığı, doğabilecek sorunların önlenmesi ve mevcut sıkıntıların giderilmesi için 
bu alanda ayrıntılı bir kod kanun düzenlemesinin yapılması gerektiği, bununla birlikte tasfiye edilen 
tasarruf finansman şirketi müşterilerinin zararlarının kısmen de olsa karşılanabilmesi amacıyla eski 
sözleşme hükümlerinin intibakı gerçekleşen şirketlere aynen aktarılmasına ilişkin bir düzenlemenin 
daha etkin olabileceği,

-  Konaklama ve yolluk bedellerinin artan konaklama ve ulaşım masrafları karşısında çok düşük 
kaldığı, özellikle denetim elemanlarının bu konuda mağduriyet yaşadığı, getirilen düzenleme ile 
yapılan artışın olumlu karşılandığı, ancak uygulamadaki yetersizlikleri çözmek için bu oranların bir 
miktar daha artırılmasının daha etkin bir çözüm olacağı,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Teklifin imza sahipleri Malatya Milletvekili 
Bülent TÜFENKCİ ve İstanbul Milletvekili Abdullah GÜLER ile ilgili kamu idarelerinin temsilcileri 
tarafından yapılan açıklamalarda;

-  Ülkemizde faaliyette bulunan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sunucularının ülkemizde temsilci 
bulundurma zorunluluğuna ilişkin düzenlemeye uymayan şirketlere idari para cezaları, reklam yasağı 
gibi çeşitli yaptırımlar uygulandığı, haklarında reklam yasağı uygulanan sosyal ağ sağlayıcılarına reklam 
verilmesi durumunda reklam giderinin gelir ve kurumlar vergilerinden düşülmesinin yasaklanması 
ile de mevcut düzenlemenin etkinliğinin artırılmasının amaçlandığı, diğer yandan bu hususta yapılan 
düzenleme ile basına yönelik herhangi bir sansür uygulaması amacı güdülmediği, bununla birlikte 
reklam yasağı alan sosyal ağ sağlayıcılarına reklam veren kişilerin bir mağduriyetle karşılaşmaması 
için bu kapsamda reklam yasağı alan ve yasağı kaldırılan sosyal ağ sağlayıcılarının Resmî Gazete’de 
yayımlanarak kamuoyunun bilgisine sunulduğu,

-  Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin gelirlerinin vergilendirilmesindeki belirsizlikten 
dolayı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında bazı uyuşmazlıklar yaşandığı, 
bu durumun uzman hekimler bakımından çeşitli mağduriyetlere yol açtığı, bu mağduriyetin giderilmesi 
amacıyla ilgili hekimlerin serbest meslek erbabı olarak kabul edilerek uygulamada birlik sağlanmasının 
amaçlandığı,



‒ 26 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 322)

-  Vergi kaçakçılığı suçları için öngörülen cezaların üst sınırlarının artırılması suretiyle kaçakçılıkla 
mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesinin amaçlandığı, Türk Ceza Kanununda öngörülen etkin 
pişmanlık ve zincirleme suç uygulamalarının vergi kaçakçılığı suçları için de uygulanabilirliğinin 
sağlanması ile suç ceza dengesini gözeten nitelikli bir yargılama sürecinin oluşturulmasının hedeflendiği, 
bu bağlamda öngörülen düzenlemelerin mali af olarak değerlendirilmemesi gerektiği,

-  Turizm sektörünün koronavirüs salgını sürecinde ağır maddi kayıplara maruz kaldığı, bu 
kayıpların telafisi için geçen süreçte birçok destek paketinin hayata geçirildiği ve seyahat acentalarının 
da bu desteklerden yararlandırıldığı, bununla birlikte çeşitli teşvik ve desteklerin turizm sektörü için 
sunulmaya devam ettirilmesinin planlandığı,

-  Demokrasinin önemli yapı taşlarından biri olan muhtarlıkların gelişimine büyük önem verildiği, 
bu kapsamda muhtarların maddi olanaklarının artırılması için asgari ücretin altında kalan ödeneklerinin 
aradaki farkın ödenmesi suretiyle asgari ücret seviyesine yükseltildiği, ayrıca farkın tamamlanmasına 
ilişkin hükmün 15/1/2022’den itibaren geçerli kılınmak suretiyle geçmişe yönelik bir maddi destek 
sağlandığı,

-  Anayasaya göre üniversite kadrolarının dengeli bir şekilde dağıtımının YÖK’ün görev alanında 
bulunduğu, bu kapsamda üniversitelerden gelen talepler doğrultusunda eksik kadroların tamamlanması 
için atama izni verildiği, kadro yetersizliğine karşı gerekli değerlendirmelerin yapılması suretiyle 
kadro tahsisinin gerçekleştirildiği, hâlihazırda yapılması öngörülen düzenleme ile de daha önce 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile tahsis edilen kadroların Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi 
sebebiyle ortaya çıkan hukuki boşluğun giderilmesi ve üniversitelerin ihtiyaç duyduğu kadroların 
tahsisinin gerçekleştirilmesinin amaçlandığı,

-  Yabancıların satın aldıkları konutlardan istisna tutulan KDV tutarına ilişkin satın alınan konutların 
elden çıkarılamayacağına ilişkin 1 yıllık sürenin uygulamada bazı aykırı uygulamalara yol açtığının 
gözlendiği, bu kapsamda konutların elde tutulma süresinin 3 yıla çıkarılarak bu aykırı uygulamaların 
önüne geçilmesinin amaçlandığı, bu düzenlemenin vatandaşlık kazanım sürecine ilişkin düzenlemeden 
farklı bir uygulama olduğu, o konuda ayrı bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu,

-  Hazine taşınmazları üzerindeki yapıların taşınmaz sahiplerine satışına imkân veren düzenleme 
ile yapı kayıt belgesi almış taşınmaz sahiplerinin yapılarını satın almalarına izin verildiği, bu hususa 
ilişkin yapılan düzenlemede sadece süre uzatımı getirildiği, süre uzatımının yeni bir imar affı olarak 
değerlendirilmemesi gerektiği,

-  Gerek son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan kuraklık afetinden gerekse Rusya-
Ukrayna savaşından ötürü günümüzde tarımsal üretimin kritik bir öneme sahip olduğu, bu kapsamda 
tarımsal faaliyetlerin artırılması amacıyla çeşitli politikaların uygulamaya konulduğu, bu doğrultuda 
hazine taşınmazlarını en az üç yıl kiralayarak tarımsal faaliyet gerçekleştiren kira sahiplerine cari yıl 
ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden kullanmakta oldukları hazine taşınmazlarını on yıla kadar kiralama 
hakkı verilerek tarımsal üretimin artırılmasının hedeflendiği, ayrıca çiftçilerin aciz vesikasına bağlanan 
borçlarının faiz yürütülmeksizin tahsiline imkân sağlandığı,

-  Orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda hazine adına tescil edilen taşınmazlar üzerinde çeşitli 
mülkiyet ihtilaflarının yaşandığı, orman vasfını kaybetmiş bu alanları tarımsal amaçla kullanan 
kimselerin tarımsal desteklerden yararlanamadığı, bu hususta ilgili birimlere çok sayıda başvuruda 
bulunulduğu, söz konusu ihtilafların çözümü ve mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla 2/B alanlarında 
kalan taşınmazların hak sahiplerine doğrudan satışına imkân sağlandığı, bununla birlikte kapsamdaki 
alanların hâlihazırda orman vasfını kaybettiği, bu çerçevede yapılan düzenlemeden mevcut ormanların 
herhangi bir zarar görmeyeceği,
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-  Bazı tasarruf finansman şirketlerinin faaliyetleri neticesinde mağdur olan vatandaşların 
mağduriyetlerinin giderilmesi için her türlü çabanın gösterildiği, bu alanda gerekli araştırma ve 
incelemelerin yapıldığı ve bu kapsamda finansman şirketlerinin yarattığı sıkıntıların etkisinin 
derinleşmeden çözülmesi için bu alanda ivedi bir düzenleme yapılmasının amaçlandığı, yapılan 
araştırmalar neticesinde tasfiye edilen tasarruf finansman şirketlerinin müşterilerine tasarruflarının 
iadesi veya intibakı gerçekleşen şirketlerden birisine mevcut tasarruflarının aktarılması suretiyle yeni 
bir sözleşme imzalama hakkının tanındığı, ancak eski sözleşmelerin ağır mali hükümler ihtiva etmesi 
ve bu durumun mevcut şirketlerin mali yapısını bozma ihtimali göz önünde bulundurularak sözleşme 
hükümlerinin doğrudan yeni sözleşmelere aktarılma imkânının bulunmadığı,

ifade edilmiştir.

4. KOMİSYONUN MADDELER HAKKINDA KARARI
Teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin ardından Teklifin maddelerinin görüşülmesine geçilmesi 

kararlaştırılmıştır. Teklif metni aşağıdaki değişiklikler yapılmak suretiyle Komisyonumuzca kabul 
edilmiştir.

Madde 1, 2, 3, 4, 5 ve 6
Teklifin çerçeve 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri; aynen kabul edilmiştir. 
Madde 7
Teklifin çerçeve 7 nci maddesi; Covid-19 salgınının seyahat acentaları üzerinde meydana getirdiği 

olumsuz ekonomik koşulların zorluğu karşısında yıllık aidat miktarına uygulanacak yeniden değerleme 
oranının tespit ve ilan edilen oranın 2022 yılı için %50’sinin dikkate alınmasına yönelik geçici bir 
düzenlemenin eklenmesi suretiyle değiştirilerek kabul edilmiştir.

Madde 8 ve 9
Teklifin çerçeve 8 ve 9 uncu maddeleri; aynen kabul edilmiştir.
Madde 10
Teklifin çerçeve 10 uncu maddesi; milli güvenlik ihtiyaçları için bu görevlerle yetkilendirilmiş 

birimlerin yararlandığı bazı güvenlik mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak, KDV istisnalarını düzenleyen 
hükmün içerisinde İçişleri Bakanlığı bünyesindeki birimlerden Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil 
Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün tek tek sayılması yerine, Bakanlık isminin yer 
almasına ilişkin bir düzenlemenin eklenmesi suretiyle değiştirilerek kabul edilmiştir.

Madde 11 ilâ 29 uncu maddeleri
Teklifin çerçeve 11 ilâ 29 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Madde 30
Teklifin çerçeve 30 uncu maddesi; Teklif metninden çıkarılmıştır.
Madde 31, 32 ve 33
Teklifin çerçeve 31, 32 ve 33 üncü maddeleri; çerçeve 30, 31 ve 32 nci maddeler olarak aynen 

kabul edilmiştir.
Yeni madde
Katılım finansman esaslarına göre faaliyet göstermesi gereken tasarruf finansman şirketlerinin 

ticaret unvanları ile her türlü belge, ilan ve reklamlarında “katılım” ibaresini kullanamayacaklarına 
ilişkin sınırlandırmanın kaldırılmasına yönelik bir düzenleme Teklife yeni çerçeve 33 üncü madde 
olarak eklenmiştir.
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Madde 34

Teklifin çerçeve 34 üncü maddesi; Teklif metninden çıkarılmıştır. 

Madde 35

Teklifin çerçeve 35 inci maddesi; devre konu tasarruf finansman sözleşmelerine ilişkin tasarruf 
tutarı karşılığı TMSF tarafından ödenen tutarların devreden şirketin alacaklılar sıra cetveline 
kaydedilmesine ilişkin hükümde değişiklik yapılarak Fonun ödediği tutarın birinci sıra alacaklarından 
önce tahsil edilebilmesine ilişkin düzenleme ile Fon tarafından müşterilere ve devralan şirketlere 
yapılacak ödemelere ilişkin süre sınırı getiren düzenleme doğrultusunda değiştirilerek çerçeve 34 üncü 
madde olarak kabul edilmiştir.

Madde 36

Teklifin çerçeve 36 ncı maddesi; ödenmesine karar verilecek borçlar ile ilgili olarak işleyecek 
faizin asıl alacağa işletileceğine ilişkin düzenleme ile 7091 sayılı Kanunun 5 inci maddesine eklenen 
dokuzuncu fıkrada aranan şartların münhasıran bu madde kapsamında yapılacak ödemelerde aranacağı 
hususunu netleştirmeye yönelik düzenleme doğrultusunda değiştirilerek çerçeve 35 inci madde olarak 
kabul edilmiştir.

Madde 37

Teklifin çerçeve 37 nci maddesi; çerçeve 36 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Geçici madde 1

Teklifin geçici 1 inci maddesi; 6292 sayılı Kanunun 7 nci maddesi kapsamında süresi içinde iade 
başvurusunda bulunmayanlarla geçici 8 inci madde kapsamında olanların başvuru süreleri ile 4706 
sayılı Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında yapılan taksitli satışlarda, sözleşmesinde 
belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler ile toplam taksit süresi içerisinde 
borcunun tamamını ödemeyenlerin ödeme süresinin vade tarihinden ödeme tarihine kadar kanuni 
faiz uygulanmak suretiyle 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin bir düzenlemenin eklenmesi 
suretiyle değiştirilerek kabul edilmiştir.

Geçici madde 2

Teklifin geçici 2 nci maddesi; aynen kabul edilmiştir. 

Madde 38

Teklifin yürürlüğe ilişkin 38 inci maddesi; Teklifin 8 nci maddesinin 15/1/2022 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (d) bendinin (4) numaralı alt bendinde yapılan değişikliğin 2023 yılı vergilendirme 
dönemi kurum kazançlarına uygulanmasına ilişkin düzenleme ve kabul edilen önergeler doğrultusunda 
redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 37 nci madde olarak kabul edilmiştir.

Madde 39

Teklifin yürütmeye ilişkin 39 uncu maddesi; 38 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Teklifin maddelerinin kabul edilmesinin ardından Teklifin tümü oylanmış ve kabul edilmiştir.

Ayrıca; Komisyondan alınan yetki çerçevesinde Teklif metni; kanun dili ve tekniği, anlatıma 
açıklık kazandırılması ile kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslar doğrultusunda gözden 
geçirilmiş, bu çerçevede metinde redaksiyon mahiyetinde değişiklikler yapılmıştır.
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5. GENEL KURULDA TEMSİL
İçtüzüğün 45 inci maddesi uyarınca Teklifin Genel Kuruldaki görüşmelerinde Komisyonumuzu 

temsil etmek üzere;

- Ağrı Milletvekili Ekrem ÇELEBİ,

- Ankara Milletvekili Orhan YEGİN,

- Antalya Milletvekili İbrahim AYDIN,

- Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet ERİM, 

- Bursa Milletvekili Ahmet KILIÇ, 

- Erzurum Milletvekili İbrahim AYDEMİR, 

- Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat KOÇER,

- Giresun Milletvekili Cemal ÖZTÜRK, 

- İstanbul Milletvekili Şirin ÜNAL, 

- İzmir Milletvekili Yaşar KIRKPINAR,

- 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

 Orhan Yegin Cavit Arı Bekir Kuvvet Erim
 Ankara Antalya Aydın

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

 Üye Üye Üye

 Necdet İpekyüz İbrahim Aydın Garo Paylan
 Batman Antalya Diyarbakır

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

 Ahmet Kılıç İbrahim Aydemir Muhammet Naci Cinisli
 Bursa Erzurum Erzurum

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

 Üye Üye Üye

 Cemal Öztürk Mehmet Bekaroğlu Emine Gülizar Emecan
 Giresun İstanbul İstanbul

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Son oylamada bulunamadı, (Muhalefet şerhimiz vardır)

  muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

 Erol Katırcıoğlu Yaşar Kırkpınar Mustafa Baki Ersoy
 İstanbul İzmir Kayseri

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

 Üye Üye Üye

 Mustafa Kalaycı Abdüllatif Şener Uğur Aydemir
 Konya Konya Manisa

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

 Üye Üye Üye

 Süleyman Girgin Salih Cora İsmail Güneş
 Muğla Trabzon Uşak

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü)
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MUHALEFET ŞERHİ
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MALATYA MİLLETVEKİLİ BÜLENT TÜFENKCİ 
VE 84 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER 
VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE 
BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE 
DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR KANUN 

TEKLİFİ

MADDE 1- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin 
birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“11. 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet 
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve 
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 
Edilmesi Hakkında Kanunun ek 4 üncü 
maddesi kapsamında hakkında reklam yasağı 
uygulananlara verilen reklamların giderleri.”

MADDE 2- 193 sayılı Kanunun 66 ncı 
maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent 
eklenmiştir.

“6. 5510 sayılı Kanunun ek 10 uncu maddesi 
uyarınca anılan Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında; sigortalı 
sayılan hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına 
göre uzman olan kişiler;”

MADDE 3- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun 4 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasına “usul ve esasları belirlemeye” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “, vergi dairesince 
bu Kanun ile diğer Kanunlar kapsamında 
yapılan işlemlerde elektronik imza, mühür veya 
onay kullandırmaya, vergi daireleri tarafından 
düzenlenen ve vergi dairesince imzalanması 
gereken belgelerin Gelir İdaresi Başkanlığınca 
elektronik ortamda imzalanmasına, mühürlen-
mesine veya onaylanmasına izin vermeye, 
elektronik imza, mühür veya onayın kullanım 
usul ve esaslarını düzenlemeye” ibaresi ile 
fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER 
VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE 
BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE 
DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR KANUN 

TEKLİFİ

MADDE 1- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin 
birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“11. 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet 
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve 
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 
Edilmesi Hakkında Kanunun ek 4 üncü 
maddesi kapsamında hakkında reklam yasağı 
uygulananlara verilen reklamların giderleri.”

MADDE 2- 193 sayılı Kanunun 66 ncı 
maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent 
eklenmiştir.

“6. 5510 sayılı Kanunun ek 10 uncu 
maddesi uyarınca anılan Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 
kapsamında; sigortalı sayılan hekimler ile tıpta 
uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişiler;”

MADDE 3- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun 4 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasına “usul ve esasları belirlemeye” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “, vergi dairesince 
bu Kanun ile diğer kanunlar kapsamında 
yapılan işlemlerde elektronik imza, mühür veya 
onay kullandırmaya, vergi daireleri tarafından 
düzenlenen ve vergi dairesince imzalanması 
gereken belgelerin Gelir İdaresi Başkanlığınca 
elektronik ortamda imzalanmasına, mühürlen-
mesine veya onaylanmasına izin vermeye, 
elektronik imza, mühür veya onayın kullanım 
usul ve esaslarını düzenlemeye” ibaresi 
ile fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
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“Vergi daireleri tarafından düzenlenen ve 
imzalanması gereken belgelerin, Gelir İdaresi 
Başkanlığınca elektronik ortamda imzalanması, 
mühürlenmesi veya onaylanması durumunda 
belgeler vergi dairesi tarafından imzalanmış, 
mühürlenmiş veya onaylanmış sayılır.”

MADDE 4- 213 sayılı Kanunun 359 uncu 
maddesinin (a) fıkrasında yer alan “üç” ibaresi 
“beş” şeklinde, (b), (c) ve (ç) fıkralarında yer 
alan “beş” ibareleri “sekiz” şeklinde değiştirilmiş 
ve maddeye son fıkrasından önce gelmek üzere 
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Bu maddede yazılı fiillerle verginin ziyaa 
uğratıldığının tespit edilmesine bağlı olarak 
tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme 
zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve 
buna isabet eden gecikme zammının; soruşturma 
evresinde ödenmesi halinde verilecek ceza 
yarı oranında, kovuşturma evresinde hüküm 
verilinceye kadar ödenmesi halinde ise verilecek 
ceza üçte bir oranında indirilir.

Tarh edilen vergi ve vergi aslına bağlı 
olarak kesilen cezanın bulunmadığı durumlarda 
verilecek ceza yarı oranında indirilir.

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen ceza 
indiriminden faydalanabilmek için vergi 
mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa 
feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması 
veya başvurulmuşsa vazgeçilmesi şarttır.

Bu maddede düzenlenen suçların birden 
fazla takvim yılı veya vergilendirme dönemi 
içinde aynı suç işleme kararının icrası kapsamında 
işlenmesi halinde, Türk Ceza Kanununun 43 üncü 
maddesi uygulanır.”

MADDE 5- 213 sayılı Kanunun 367 nci 
maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“359 uncu maddede yazılı suçlara 
ilişkin yürütülmekte olan soruşturma veya 
kovuşturmalarda mütalaaya konu fiilin, başka 
bir kişi tarafından veya başka bir kişiyle birlikte 
gerçekleştirildiğinin ortaya çıkması durumunda, 
bu kişi bakımından kamu davası açılması için rapor 
düzenlenmesi ve mütalaa verilmesi şartı aranmaz.”

“Vergi daireleri tarafından düzenlenen ve 
imzalanması gereken belgelerin, Gelir İdaresi 
Başkanlığınca elektronik ortamda imzalanması, 
mühürlenmesi veya onaylanması durumunda 
belgeler vergi dairesi tarafından imzalanmış, 
mühürlenmiş veya onaylanmış sayılır.”

MADDE 4- 213 sayılı Kanunun 359 uncu 
maddesinin (a) fıkrasında yer alan “üç” ibaresi 
“beş” şeklinde, (b), (c) ve (ç) fıkralarında 
yer alan “beş” ibareleri “sekiz” şeklinde 
değiştirilmiş ve maddeye son fıkrasından önce 
gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Bu maddede yazılı fiillerle verginin 
ziyaa uğratıldığının tespit edilmesine bağlı 
olarak tarh edilen verginin, gecikme faizi ve 
gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların 
yarısı ve buna isabet eden gecikme zammının; 
soruşturma evresinde ödenmesi halinde verilecek 
ceza yarı oranında, kovuşturma evresinde 
hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde 
ise verilecek ceza üçte bir oranında indirilir.

Tarh edilen vergi ve vergi aslına bağlı 
olarak kesilen cezanın bulunmadığı durumlarda 
verilecek ceza yarı oranında indirilir.

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen ceza 
indiriminden faydalanabilmek için vergi 
mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa 
feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması 
veya başvurulmuşsa vazgeçilmesi şarttır.

Bu maddede düzenlenen suçların birden 
fazla takvim yılı veya vergilendirme dönemi 
içinde aynı suç işleme kararının icrası 
kapsamında işlenmesi halinde, Türk Ceza 
Kanununun 43 üncü maddesi uygulanır.”

MADDE 5- 213 sayılı Kanunun 367 nci 
maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“359 uncu maddede yazılı suçlara 
ilişkin yürütülmekte olan soruşturma veya 
kovuşturmalarda mütalaaya konu fiilin, başka 
bir kişi tarafından veya başka bir kişiyle birlikte 
gerçekleştirildiğinin ortaya çıkması durumunda, 
bu kişi bakımından kamu davası açılması için rapor 
düzenlenmesi ve mütalaa verilmesi şartı aranmaz.”
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MADDE 6- 213 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 34- Haklarında hüküm 
verilmiş olup da dosyası infaz aşamasında 
olanlar, 359 uncu maddede yazılı fiillerle verginin 
ziyaa uğratıldığının tespit edilmesine bağlı olarak 
tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme 
zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve 
buna isabet eden gecikme zammını, bu maddeyi 
ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir yıl içinde Hazineye ödedikleri 
takdirde 359 uncu maddede bu maddeyi ihdas 
eden Kanunla soruşturma evresi için yapılan 
etkin pişmanlık düzenlemesinden faydalanabilir. 
Bu fıkrada belirtilen ceza indiriminden 
faydalanabilmek için vergi mahkemesinde dava 
açılmaması, açılmışsa feragat edilmesi, kanun 
yollarına başvurulmaması veya başvurulmuşsa 
vazgeçilmesi şarttır.

Birinci fıkra hükümleri bu maddeyi ihdas 
eden Kanunun yayımı tarihinde soruşturma ve 
kovuşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında 
da uygulanır. Bu takdirde, ödemenin hüküm 
verilinceye kadar yapılması şarttır.

Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı 
tarihinde 359 uncu madde kapsamına giren 
suçlardan dolayı temyiz veya istinaf kanun yolu 
incelemesinde bulunan dosyalardan, 359 uncu 
maddede bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan 
düzenlemeler nedeniyle lehe değerlendirme 
yapılması gereken dosyalar hakkında bozma 
kararı verilir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında 
bulunan dosyalar gelişlerindeki usule uygun 
olarak ilk derece mahkemelerine gönderilir.

359 uncu maddede bu maddeyi ihdas 
eden Kanunla yapılan düzenlemelerde yer alan 
zincirleme suça ilişkin koşulların belirlenmesi, 
duruşma açılmak suretiyle yapılır.”

MADDE 6- 213 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 34- Haklarında hüküm 
verilmiş olup da dosyası infaz aşamasında 
olanlar, 359 uncu maddede yazılı fiillerle verginin 
ziyaa uğratıldığının tespit edilmesine bağlı olarak 
tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme 
zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve 
buna isabet eden gecikme zammını, bu maddeyi 
ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir yıl içinde Hazineye ödedikleri takdirde 
359 uncu maddede bu maddeyi ihdas eden Kanunla 
soruşturma evresi için yapılan etkin pişmanlık 
düzenlemesinden faydalanabilir. Bu fıkrada 
belirtilen ceza indiriminden faydalanabilmek için 
vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa 
feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması 
veya başvurulmuşsa vazgeçilmesi şarttır.

Birinci fıkra hükümleri bu maddeyi ihdas 
eden Kanunun yayımı tarihinde soruşturma 
ve kovuşturma evresinde bulunan dosyalar 
hakkında da uygulanır. Bu takdirde, ödemenin 
hüküm verilinceye kadar yapılması şarttır.

Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı 
tarihinde 359 uncu madde kapsamına giren 
suçlardan dolayı temyiz veya istinaf kanun 
yolu incelemesinde bulunan dosyalardan, 
359 uncu maddede bu maddeyi ihdas eden 
Kanunla yapılan düzenlemeler nedeniyle 
lehe değerlendirme yapılması gereken 
dosyalar hakkında bozma kararı verilir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında 
bulunan dosyalar gelişlerindeki usule uygun 
olarak ilk derece mahkemelerine gönderilir.

359 uncu maddede bu maddeyi ihdas 
eden Kanunla yapılan düzenlemelerde 
yer alan zincirleme suça ilişkin koşulların 
belirlenmesi, duruşma açılmak suretiyle yapılır.”
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MADDE 7- 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı 
Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği 
Kanununun 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

“Yıllık aidat miktarına uygulanacak yeniden 
değerleme oranını %50’sine kadar indirmeye 
Cumhurbaşkanı yetkilidir.”

MADDE 8- 29/8/1977 tarihli ve 2108 sayılı 
Muhtar  Ödenek  ve  Sosyal  Güvenlik  Yasasının 
1 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki 
cümle eklenmiştir. 
“Bu ödeneğin net tutarının net asgari ücret 
tutarının altında kalması halinde aradaki 
fark, ödenek için öngörülen usul ve esaslar 
çerçevesinde herhangi bir vergi ve kesintiye tabi 
tutulmaksızın ayrıca ödenir.”

MADDE 9- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa 
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 207 - Ekli (1) sayılı listede 
yer alan kadrolar ihdas edilerek kadro ve 
pozisyonlara ilişkin mevzuatın eki cetvellerin 
ilgili yükseköğretim kurumlarına ait bölümlerine 
eklenmiştir.

Bu kadroların kullanılmasına dair hususlarda 
da kadro ve pozisyonlara ilişkin mevzuat 
hükümleri uygulanır.”

MADDE 10- 25/10/1984 tarihli ve 3065 
sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan 
“bir yıl” ibaresi “üç yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı 
Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği 
Kanununa aşaıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6- Birliğe ödenecek 2022 
yılı yıllık aidatlarının hesaplanmasında 2022 yılı 
için  213  sayılı  Vergi Usul Kanununun mükerrer  
298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen 
yeniden değerleme oranının yüzde ellisi dikkate 
alınır.”

MADDE 8- 29/8/1977 tarihli ve 
2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal 
Güvenlik Yasasının 1 inci maddesinin ikinci 
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
“Bu ödeneğin net tutarının net asgari 
ücret tutarının altında kalması halinde 
aradaki fark, ödenek için öngörülen usul ve 
esaslar çerçevesinde herhangi bir vergi ve 
kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıca ödenir.”

MADDE 9- 28/3/1983 tarihli ve 2809 
sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 207- Ekli (1) sayılı listede 
yer alan kadrolar ihdas edilerek kadro ve 
pozisyonlara ilişkin mevzuatın eki cetvellerin 
ilgili yükseköğretim kurumlarına ait bölümlerine 
eklenmiştir.

Bu kadroların kullanılmasına dair hususlarda 
da kadro ve pozisyonlara ilişkin mevzuat 
hükümleri uygulanır.”

MADDE 10- 25/10/1984 tarihli ve 3065 
sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine 
“Adalet Bakanlığı,” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “İçişleri Bakanlığı,” ibaresi eklenmiş, 
bentte yer alan “Jandarma Genel Komutanlığı, 
Sahil Güvenlik Komutanlığı,” ve “, Emniyet 
Genel Müdürlüğü” ibareleri madde metninden 
çıkarılmış, fıkranın (i) bendinde yer alan “bir yıl” 
ibaresi “üç yıl” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 11- 3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 37- İmalat sanayi ile 
turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi 
mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine 
ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31/12/2025 
tarihine kadar katma değer vergisinden 
müstesnadır.

Teşvik belgesine konu yatırımın 
tamamlanmaması halinde, zamanında alınmayan 
vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme 
faizi ile birlikte yatırım teşvik belgesi sahibi 
alıcıdan tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarda 
zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın 
kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği 
tarihi takip eden takvim yılı başından başlar.

Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve 
hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, 
vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan 
vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi 
edilemeyen vergiler, bu Kanunun 32 nci maddesi 
hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan 
mükellefin talebi üzerine iade edilir.

Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan 
süreyi üç yıla kadar uzatmaya; Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin 
usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 12- 3065 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 42- 20/8/2016 tarihli 
ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında 
Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 80 inci maddesi 
kapsamında teşviklerden yararlanmasına karar 
verilen ve bu kapsamda sera etkisi yaratan egzoz 
gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak 
teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran 
Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri 
sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt 
araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflere 
bu araçların geliştirilmesine yönelik verilen 

MADDE 11- 3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 37- İmalat sanayi 
ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi 
sahibi mükelleflere belge kapsamındaki 
inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve 
hizmet ifaları 31/12/2025 tatrihine kadar 
katma değer vergisinden müstesnadır.

Teşvik belgesine konu yatırımın 
tamamlanmaması halinde, zamanında alınmayan 
vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme 
faizi ile birlikte yatırım teşvik belgesi sahibi 
alıcıdan tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarda 
zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın 
kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği 
tarihi takip eden takvim yılı başından başlar.

Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve 
hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, 
vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan 
vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi 
edilemeyen vergiler, bu Kanunun 32 nci maddesi 
hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem 
yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir.

Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan 
süreyi üç yıla kadar uzatmaya; Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin 
usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 12- 3065 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 42- 20/8/2016 tarihli 
ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında 
Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 80 inci maddesi 
kapsamında teşviklerden yararlanmasına karar 
verilen ve bu kapsamda sera etkisi yaratan egzoz 
gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak 
teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran 
Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri 
sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt 
araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflere 
bu araçların geliştirilmesine yönelik verilen 
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ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan 
mühendislik hizmetleri 31/12/2023 tarihine kadar 
katma değer vergisinden müstesnadır. Teşvik 
belgesine konu yatırımın tamamlanmaması 
halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, 
vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi 
ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan 
vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, 
verginin tarhını veya cezanın kesilmesini 
gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip 
eden takvim yılının başından itibaren başlar.

Bu kapsamda yapılan hizmetler nedeniyle 
yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden 
hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi 
edilemeyen vergiler, bu Kanunun 32 nci maddesi 
hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan 
mükellefin talebi üzerine iade edilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu maddenin 
uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
yetkilidir.”

MADDE 13- 3/5/1985 tarihli ve 3194 
sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesinin 
yedinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan 
“31/12/2019” ibaresi “31/12/2022” şeklinde 
değiştirilmiş, fıkraya ikinci cümlesinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş, 
fıkranın mevcut üçüncü cümlesinde yer alan “Bu 
durumda elde edilen gelirler” ibaresi “Kalanı ise” 
şeklinde değiştirilmiştir,

“Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi 
hâlinde yüzde yirmi, en az yarısının ödenmesi 
hâlinde yüzde on indirim uygulanır. Taksitli 
satışlarda satış bedelinin en az yüzde onu 
peşin ödenir, kalan bedel ise beş yıla kadar 
taksitlendirilir. Taksit tutarlarına kanunî faiz 
oranının yarısı uygulanır. Elde edilen gelirlerin 
yüzde yirmibeşi Bakanlığın dönüşüm projeleri 
özel hesabına gelir olarak kaydedilir.”

MADDE 14- 29/6/2001 tarihli ve 4706 
sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların 
Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına 
birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
cümle ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan 
mühendislik hizmetleri 31/12/2023 tarihine kadar 
katma değer vergisinden müstesnadır. Teşvik 
belgesine konu yatırımın tamamlanmaması 
halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, 
vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi 
ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan 
vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, 
verginin tarhını veya cezanın kesilmesini 
gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip 
eden takvim yılının başından itibaren başlar.

Bu kapsamda yapılan hizmetler nedeniyle 
yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden 
hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla 
telafi edilemeyen vergiler, bu Kanunun 32 nci 
maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında 
işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu maddenin 
uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
yetkilidir.”

MADDE 13- 3/5/1985 tarihli ve 3194 
sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesinin 
yedinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan 
“31/12/2019” ibaresi “31/12/2022” şeklinde 
değiştirilmiş, fıkraya ikinci cümlesinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş, 
fıkranın mevcut üçüncü cümlesinde yer alan “Bu 
durumda elde edilen gelirler” ibaresi “Kalanı ise” 
şeklinde değiştirilmiştir.

“Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi 
hâlinde yüzde yirmi, en az yarısının ödenmesi 
hâlinde yüzde on indirim uygulanır. Taksitli 
satışlarda satış bedelinin en az yüzde onu 
peşin ödenir, kalan bedel ise beş yıla kadar 
taksitlendirilir. Taksit tutarlarına kanunî faiz 
oranının yarısı uygulanır. Elde edilen gelirlerin 
yüzde yirmibeşi Bakanlığın dönüşüm projeleri 
özel hesabına gelir olarak kaydedilir.”

MADDE 14- 29/6/2001 tarihli ve 4706 
sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların 
Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına 
birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
cümle ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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“(b), (c) ve (g) bentleri kapsamında rayiç 
bedel üzerinden yapılan satışlarda, satış bedelinin 
peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde 
yirmi indirim uygulanır.”

“Ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere 
kiraya verilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununda yer alan hükümler çerçevesinde 
ihale yoluyla satışa konu edilebilir. İhalenin 
yapıldığı tarihte en az üç yıl süreyle taşınmazları 
sözleşmeye dayalı olarak kullanan kiracılar, 
öncelikli olarak satın alma hakkına sahiptir. 
Öncelikli satın alma hakkının kullanılmasında 
dokuzuncu fıkra hükümleri kıyasen uygulanır.”

MADDE 15- 4706 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin başlığında yer alan “Taksitle ödeme” 
ibaresi, “Satış bedelinin ödenmesi” şeklinde, 
birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan 
“taksitle de ödenebilir” ibaresi “peşin veya 
taksitle ödenebilir” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya 
birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
cümle, altıncı fıkrasının beşinci cümlesine 
“yapılacak satışlarda” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi 
hâlinde yüzde yirmi, en az yarısının ödenmesi 
hâlinde yüzde on indirim uygulanır ve” ibaresi ve 
fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“4 üncü madde kapsamında yapılan satışlar 
hariç olmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu ve 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı 
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanuna göre yapılan satışlarda, satış 
bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış 
bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.”

“Bu kapsamda 6306 sayılı Kanuna göre 
yapılan satışlarda da bu fıkra hükümleri uygulanır.”

MADDE 16- 4706 sayılı Kanunun ek 2 nci 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler 
ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Toplam yıllık hasılat; işletmenin, tek düzen 
muhasebe sistemindeki gelir tablosunda yer alan 
net satışlar, iştiraklerden ve bağlı ortaklıklardan 

“(b), (c) ve (g) bentleri kapsamında rayiç bedel 
üzerinden yapılan satışlarda, satış bedelinin peşin 
ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi 
indirim uygulanır.”

“Ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere 
kiraya verilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet 
ihale Kanununda yer alan hükümler çerçevesinde 
ihale yoluyla satışa konu edilebilir. İhalenin 
yapıldığı tarihte en az üç yıl süreyle taşınmazları 
sözleşmeye dayalı olarak kullanan kiracılar, 
öncelikli olarak satın alma hakkına sahiptir. 
Öncelikli satın alma hakkının kullanılmasında 
dokuzuncu fıkra hükümleri kıyasen uygulanır.”

MADDE 15- 4706 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin başlığında yer alan “Taksitle ödeme” 
ibaresi, “Satış bedelinin ödenmesi” şeklinde, 
birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan 
“taksitle de ödenebilir” ibaresi “peşin veya 
taksitle ödenebilir” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya 
birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
cümle, altıncı fıkrasının beşinci cümlesine 
“yapılacak satışlarda” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi 
hâlinde yüzde yirmi, en az yarısının ödenmesi 
hâlinde yüzde on indirim uygulanır ve” ibaresi ve 
fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“4 üncü madde kapsamında yapılan satışlar hariç 
olmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
ve 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanuna göre yapılan satışlarda, satış bedelinin 
peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline 
yüzde yirmi indirim uygulanır.”
“Bu kapsamda 6306 sayılı Kanuna göre yapılan 
satışlarda da bu fıkra hükümleri uygulanır.”

MADDE 16- 4706 sayılı Kanunun ek 2 nci 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler 
ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Toplam yıllık hasılat; işletmenin, tek düzen 
muhasebe sistemindeki gelir tablosunda yer alan 
net satışlar, iştiraklerden ve bağlı ortaklıklardan 
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elde edilen temettü gelirleri hariç olmak üzere 
diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar ile 
olağandışı gelir ve kârların toplamı üzerinden 
tespit edilir. İrtifak hakkı kurulan veya kullanma 
izni verilen Hazine taşınmazı üzerinde bulunan 
tesisin tamamının veya bir kısmının hak lehtarınca 
üçüncü kişilere kiraya verilmesi hâlinde; hak 
lehtarından brüt kiranın yüzde biri oranında, 
kiracıdan/kiracılardan ise, tesisin işletilmesinden 
elde edilecek toplam yıllık hasılattan hak lehtarına 
ödenen kira bedeli düşüldükten sonra, kalan tutar 
üzerinden yüzde bir oranında ayrıca pay alınır. 
Kiracılardan alınamayan hasılat payları hak 
lehtarından alınır. Yürütülen faaliyetin niteliği 
gereği yıllık hasılatının tespit edilememesi 
durumunda; hak lehtarından cari yıl irtifak hakkı 
veya kullanma izni bedeli, kiracılardan ise hak 
lehtarına ödenen cari yıl kira bedeli üzerinden 
yüzde yirmi oranında pay alınır.”

“Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 17- 4706 sayılı Kanunun ek 6 ncı 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve 
üçüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” 
ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

“İmar planı bulunmayan veya imar 
planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait 
tarım arazileri; 31/12/2019 tarihinden önce en 
az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve 
kullanımlarının halen devam ettiği Bakanlıkça 
belirlenen kullanıcılarına, cari yıl ecrimisil 
bedelinin yarısı üzerinden on yıla kadar doğrudan 
kiralanabilir.”

MADDE 18- 4706 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 29- Mahalli idarelere 
ve sosyal güvenlik kurumlarına ait konutların 
satışından elde edilen gelirler hariç olmak üzere, 4 
üncü madde kapsamında 2022 ve 2023 yıllarında 
ihalesi yapılan kamu konutları satışından elde 
edilen gelirler genel bütçeye gelir kaydedilir.”

elde edilen temettü gelirleri hariç olmak üzere 
diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar ile 
olağan dışı gelir ve kârların toplamı üzerinden 
tespit edilir. İrtifak hakkı kurulan veya kullanma 
izni verilen Hazine taşınmazı üzerinde bulunan 
tesisin tamamının veya bir kısmının hak lehtarınca 
üçüncü kişilere kiraya verilmesi hâlinde; hak 
lehtarından brüt kiranın yüzde l’i oranında, 
kiracıdan/kiracılardan ise, tesisin işletilmesinden 
elde edilecek toplam yıllık hasılattan hak 
lehtarına ödenen kira bedeli düşüldükten sonra, 
kalan tutar üzerinden yüzde 1 oranında ayrıca pay 
alınır. Kiracılardan alınamayan hasılat payları 
hak lehtarından alınır. Yürütülen faaliyetin 
niteliği gereği yıllık hasılatın tespit edilememesi 
durumunda; hak lehtarından cari yıl irtifak hakkı 
veya kullanma izni bedeli, kiracılardan ise hak 
lehtarına ödenen cari yıl kira bedeli üzerinden 
yüzde 20 oranında pay alınır.”

“Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 17- 4706 sayılı Kanunun ek 6 ncı 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve 
üçüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” 
ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

“İmar planı bulunmayan veya imar 
planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait 
tarım arazileri; 31/12/2019 tarihinden önce en 
az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve 
kullanımlarının halen devam ettiği Bakanlıkça 
belirlenen kullanıcılarına, cari yıl ecrimisil 
bedelinin yarısı üzerinden on yıla kadar doğrudan 
kiralanabilir.”

MADDE 18- 4706 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 29- Mahalli idarelere 
ve sosyal güvenlik kurumlarına ait konutların 
satışından elde edilen gelirler hariç olmak üzere, 4 
üncü madde kapsamında 2022 ve 2023 yıllarında 
ihalesi yapılan kamu konutları satışından elde 
edilen gelirler genel bütçeye gelir kaydedilir.”
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MADDE 19- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı 
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“Taşıma yoluyla eğitime erişim 
kapsamındaki hizmet alımlarında ek fiyat farkı 

GEÇİCİ MADDE 6- Taşıma yoluyla eğitime 
erişim kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten önce, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen veya 
aynı Kanunun 22 nci maddesine göre imzalanan 
öğrenci taşıma ve öğle yemeği hizmet alımlarına  
ilişkin  sözleşmeler ile aynı Kanunun 3 üncü 
maddesinin (e) bendine göre imzalanan öğle 
yemeği hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerin/
protokollerin (bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten önce fesih veya tasfiye edilenler ile kabulü 
yapılanlar hariç), 1/1/2022 ile 30/6/2022 tarihleri 
arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen 
kısımları için, sözleşmede/protokolde fiyat farkı 
hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmaması 
kaydıyla ek fiyat farkı verilebilir. Ek fiyat farkı 
hesaplanmasına ilişkin esas ve usuller Kamu 
İhale Kurumunun görüşü üzerine Millî Eğitim 
Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 20- 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı 
Nüfus Hizmetleri Kanununun 65 inci maddesinin 
birinci fıkrasının birinci cümlesine “kamu 
idareleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 
Cumhurbaşkanlığı ofisleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 21- 5490 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 12- (1) Cumhurbaşkanlığı 
ofislerinden, 65 inci maddenin birinci fıkrasında 
bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan 
değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki 
dönem için Kimlik Paylaşımı Sistemi sorgu ve 
dönen kayıtlarına ilişkin olarak aynı fıkrada 
belirlenen katılma payı talep edilmez.”

MADDE 22- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendinin (3) ve (4) numaralı 
alt bentlerinde yer alan “kar payları” ibareleri 

MADDE 19- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı 
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“Taşıma yoluyla eğitime erişim 
kapsamındaki hizmet alımlarında ek fiyat farkı

GEÇİCİ MADDE 6- Taşıma yoluyla eğitime 
erişim kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten önce, 4734 sayılı Kanuna göre ihale 
edilen veya aynı Kanunun 22 nci maddesine göre 
imzalanan öğrenci taşıma ve öğle yemeği hizmet 
alımlarına ilişkin sözleşmeler ile aynı Kanunun 
3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine 
göre imzalanan öğle yemeği hizmet alımlarına 
ilişkin sözleşmelerin/protokollerin (bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye 
edilenler ile kabulü yapılanlar hariç), 1/1/2022 
ile 30/6/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) 
gerçekleştirilen kısımları için, sözleşmede/
protokolde fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin 
hüküm bulunmaması kaydıyla ek fiyat farkı 
verilebilir. Ek fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin 
esas ve usuller Kurumun görüşü üzerine Millî 
Eğitim Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 20- 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı 
Nüfus Hizmetleri Kanununun 65 inci maddesinin 
birinci fıkrasının birinci cümlesine “kamu 
idareleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 
Cumhurbaşkanlığı ofisleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 21- 5490 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 12- (1) Cumhurbaşkanlığı 
ofislerinden, 65 inci maddenin birinci fıkrasında 
bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan 
değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki 
dönem için Kimlik Paylaşımı Sistemi sorgu ve 
dönen kayıtlarına ilişkin olarak aynı fıkrada 
belirlenen katılma payı talep edilmez.”

MADDE 22- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendinin (3) ve (4) numaralı 
alt bentlerinde yer alan “kâr payları” ibareleri 
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“kar payları ile katılma paylarının fona iadesinden 
doğan gelirler” şeklinde değiştirilmiş, aynı bende 
aşağıdaki (5) numaralı alt bent eklenmiş, (d) 
bendinin (4) numaralı alt bendine “(Esas faaliyet 
konusu itibarıyla gayrimenkul, gayrimenkul 
projeleri ve gayrimenkule dayalı haklardan oluşan 
portföyü işletmek amacıyla kurulanlar dışında 
kalanların kazançları hariç)” ibaresi eklenmiş 
ve (e) bendinin birinci paragrafında yer alan 
“ve rüçhan haklarının” ibaresi “, rüçhan hakları 
ve bu fıkranın (a) bendi kapsamında istisna 
kazançlarına kaynak oluşturan yatırım fonlarının 
katılma paylarının” şeklinde değiştirilmiştir.

“5) (3) ve (4) numaralı alt bentlerde yer alan 
istisna kazançlarına kaynak oluşturan yatırım 
fonlarının katılma paylarının 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun 279 uncu maddesi kapsamında 
değerlenmesinden kaynaklanan değer artış 
kazançları.”

MADDE 23- 5520 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanununun 376 ncı maddesi uyarınca 
sermayenin tamamlanmasına karar verilen 
şirketin ortakları tarafından zarar sebebiyle 
karşılıksız kalan kısmı kapatacak miktarda 
aktarılan tutarlar kurum kazancının tespitinde 
dikkate alınmaz.”

MADDE 24- 5520 sayılı Kanunun 11 inci 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent 
eklenmiştir.

“j) 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet 
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve 
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 
Edilmesi Hakkında Kanunun ek 4 üncü 
maddesi kapsamında hakkında reklam yasağı 
uygulananlara verilen reklamların giderleri.”

MADDE 25- 5520 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“(1) Kurumlar vergisi, kurum kazancı 
üzerinden %20 oranında alınır. Şu kadar ki 

“kâr payları ile katılma paylarının fona iadesinden 
doğan gelirler” şeklinde değiştirilmiş, aynı 
bende aşağıdaki alt bent eklenmiş, (d) bendinin 
(4) numaralı alt bendine “(Esas faaliyet konusu 
itibarıyla gayrimenkul, gayrimenkul projeleri ve 
gayrimenkule dayalı haklardan oluşan portföyü 
işletmek amacıyla kurulanlar dışında kalanların 
kazançları hariç)” ibaresi eklenmiş ve (e) 
bendinin birinci paragrafında yer alan “ve rüçhan 
haklarının” ibaresi “, rüçhan hakları ve bu fıkranın 
(a) bendi kapsamında istisna kazançlarına kaynak 
oluşturan yatırım fonlarının katılma paylarının” 
şeklinde değiştirilmiştir.

“5) (3) ve (4) numaralı alt bentlerde yer alan 
istisna kazançlarına kaynak oluşturan yatırım 
fonlarının katılma paylarının 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun 279 uncu maddesi kapsamında 
değerlenmesinden kaynaklanan değer artış 
kazançları.”

MADDE 23- 5520 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanununun 376 ncı maddesi uyarınca 
sermayenin tamamlanmasına karar verilen 
şirketin ortakları tarafından zarar sebebiyle 
karşılıksız kalan kısmı kapatacak miktarda 
aktarılan tutarlar kurum kazancının tespitinde 
dikkate alınmaz.”

MADDE 24- 5520 sayılı Kanunun 11 inci 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent 
eklenmiştir.

“j) 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet 
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve 
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 
Edilmesi Hakkında Kanunun ek 4 üncü 
maddesi kapsamında hakkında reklam yasağı 
uygulananlara verilen reklamların giderleri.”

MADDE 25- 5520 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“(1) Kurumlar vergisi, kurum kazancı 
üzerinden %20 oranında alınır. Şu kadar ki 
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bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki 
şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, 
yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim 
şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta 
ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin 
kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisi 
%25 oranında alınır.”

MADDE 26- 5520  sayılı  Kanunun geçici 
13 üncü maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Şu kadar ki bankalar, 6361 sayılı Kanun 
kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para 
kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık 
yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları 
ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik 
şirketlerinin 2022 yılı vergilendirme dönemine 
ait kurum kazançları için kurumlar vergisi %25 
oranında alınır.”

MADDE 27- 15/5/2007 tarihli ve 5661 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Anonim Şirketi ve Tarım Kredi Kooperatifleri 
Tarafından Kullandırılan Toplu Köy İkrazatı/
Grup Kredilerinden Doğan Kefaletin Sona 
Erdirilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin 
beşinci fıkrasına “Hazine adına Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketince/
Tarım Kredi Kooperatiflerince” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “kesin aciz vesikasına bağlanan 
tutar üzerinden faiz yürütülmeksizin” ibaresi 
ve yedinci fıkrasına, “Hazine adına Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerince” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “kesin aciz vesikasına bağlanan 
tutar üzerinden faiz yürütülmeksizin” ibaresi 
eklenmiştir.

MADDE 28- 5661 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Alacakların aciz 
vesikasına bağlandığı tarihten bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi 
ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 

bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki 
şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, 
yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim 
şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta 
ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin 
kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisi 
%25 oranında alınır.”

MADDE 26- 5520 sayılı Kanunun geçici 
13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki 
cümle eklenmiştir.
“Şu kadar ki bankalar, 6361 sayılı Kanun 
kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para 
kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık 
yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları 
ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik 
şirketlerinin 2022 yılı vergilendirme dönemine 
ait kurum kazançları için kurumlar vergisi %25 
oranında alınır.”

MADDE 27- 15/5/2007 tarihli ve 5661 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Anonim Şirketi ve Tarım Kredi Kooperatifleri 
Tarafından Kullandırılan Toplu Köy İkrazatı/
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Erdirilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin 
beşinci fıkrasına “Hazine adına Türkiye 
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Tarım Kredi Kooperatiflerince” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “kesin aciz vesikasına bağlanan 
tutar üzerinden faiz yürütülmeksizin” ibaresi 
ve yedinci fıkrasına, “Hazine adına Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerince” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “kesin aciz vesikasına bağlanan 
tutar üzerinden faiz yürütülmeksizin” ibaresi 
eklenmiştir.

MADDE 28- 5661 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Alacakların aciz 
vesikasına bağlandığı tarihten bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi 
ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 



‒ 152 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 322)

(Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve 
84 Milletvekilinin Teklifi)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

aciz vesikasına bağlanan tutar dışında tahsil 
edilmeyen faizlerle ilgili olarak Hazineye ödeme 
yükümlülüğü bulunmaz. Bu düzenleme tahsilatı 
yapılan borçlarla ilgili olarak iade isteme hakkı 
doğurmaz.”

MADDE 29- 15/2/2011 tarihli ve 6112 
sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 14 üncü 
maddesinin beşinci fıkrasına “iş sağlığı ve 
güvenliği,” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“ekonomide ve” ibaresi ile “işçi ve işveren 
ilişkileri,” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“vergiye gönüllü uyumun sağlanması ve vergi 
bilincinin artırılması,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 30- 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri 
Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin altıncı 
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu fıkranın dördüncü cümlesi hükmü, 
talep etmeleri halinde 2914 sayılı Yükseköğretim 
Personel Kanununa tabi öğretim elemanlarından 
Başkan yardımcısı olarak görevlendirilenler 
hakkında da uygulanır.”

MADDE 31- 6114 sayılı Kanunun geçici 
3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“31/12/2021” ibaresi “31/12/2024” şeklinde 
değiştirilmiştir.

MADDE 32- 19/4/2012 tarihli ve 6292 
sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının 
Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları 
Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile 
Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında 
Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- (1) 6831 sayılı Kanunun 
ek 16 ncı maddesi hükümlerine göre üzerinde 
yerleşim yeri bulunduğu gerekçesiyle orman 
sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına 
tescil edilen taşınmazların 3402 sayılı Kanunun 
ek 4 üncü maddesi hükümlerine göre kadastrosu 
yapılır. Kadastro tutanağının beyanlar hanesindeki 
bilgiler tapu kütüğünün beyanlar hanesine de 
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edilmeyen faizlerle ilgili olarak Hazineye ödeme 
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sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
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güvenliği,” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“ekonomide ve” ibaresi ile “işçi ve işveren 
ilişkileri,” ibaresinden sonra gelmek üzere 
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bilincinin artırılması,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 30- 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri 
Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesinin 
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ek 16 ncı maddesi hükümlerine göre üzerinde 
yerleşim yeri bulunduğu gerekçesiyle orman 
sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına 
tescil edilen taşınmazların 3402 sayılı Kanunun 
ek 4 üncü maddesi hükümlerine göre kadastrosu 
yapılır. Kadastro tutanağının beyanlar hanesindeki 
bilgiler tapu kütüğünün beyanlar hanesine de 
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aynen aktarılarak hak sahipliği belirlenir. Bu 
taşınmazlar, bu Kanunun 2/B alanlarında kalan 
taşınmazların satışına ilişkin hükümleri kıyasen 
uygulanmak suretiyle hak sahiplerine doğrudan 
satılır.”

MADDE 33- 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı 
Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf 
Finansman Şirketleri Kanununun 8 inci maddesinin 
birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Kapsamı ile usul ve esasları Kurulca belirlenecek 
şekilde, bilgi sistemleri vasıtasıyla şirketlerin 
gerçekleştireceği işlemler ya da alacağı hizmetler 
bu hükme aykırılık teşkil etmez.”

MADDE 34- 6361 sayılı Kanuna 49/B 
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 49/C 
maddesi eklenmiştir.

“İtibarın korunması
MADDE 49/C- (1) 9/6/2004 tarihli ve 5187 

sayılı Basın Kanununda belirtilen araçlarla ya 
da radyo, televizyon, video, internet, kablolu 
yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve 
benzeri yayın araçlarından biri vasıtasıyla; bir 
şirketin itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da 
servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep 
olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz. 
İsimleri belirtilmese dahi şirketlerin güvenilirliği 
konusunda kamuoyunda tereddüde yol açacak veya 
şirketlere duyulan güveni sarsacak veya şirketlerin 
mali bünyelerinin olumsuz etkilenmesine neden 
olabilecek nitelikte asılsız haberler yukarıda 
belirtilen araçlarla yayılamaz.

(2) Birinci fıkraya aykırı davrananlar bir 
yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden ikibin 
güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 
Yukarıdaki fıkrada yazılı fiil neticesinde özel 
veya kamusal bir zarar doğarsa verilecek ceza 
altıda bir oranında artırılarak hükmolunur.”

aynen aktarılarak hak sahipliği belirlenir. Bu 
taşınmazlar, bu Kanunun 2/B alanlarında kalan 
taşınmazların satışına ilişkin hükümleri kıyasen 
uygulanmak suretiyle hak sahiplerine doğrudan 
satılır.”

MADDE 32- 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı 
Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf 
Finansman Şirketleri Kanununun 8 inci maddesinin 
birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Kapsamı ile usul ve esasları Kurulca belirlenecek 
şekilde, bilgi sistemleri vasıtasıyla şirketlerin 
gerçekleştireceği işlemler ya da alacağı hizmetler 
bu hükme aykırılık teşkil etmez.”

MADDE 33- 6361 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “ve 
“katılım” ibaresini” ibaresi madde metninden 
çıkarılmıştır.
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MADDE 35- 6361 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9- (1) Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu, bu Kanunun 50/A ve geçici 7 nci 
maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında 
tasfiyelerine karar verilen ve tasfiyeleri Fon 
tarafından atanan tasfiye komisyonlarınca 
yürütülen tasarruf finansman şirketlerine ait 
tasarruf finansman sözleşmelerinden tasarruf 
döneminde olanlar, 6361 sayılı Kanuna 
intibak sürecinde olan ve/veya intibak sürecini 
tamamlayarak faaliyet izni alan şirketlerden talebi 
bulunanlara devretmeye yetkilidir. Devre konu 
tasarruf finansman sözleşmelerine ilişkin tasarruf 
tutarı karşılığı, Fon tarafından nakit olarak tasfiye 
masasına ödenir. Devre konu tasarruf tutarı, 
tasfiye halinde bulunan şirket ile bir sözleşme 
kapsamında bir edinim sağlanmak üzere, 
herhangi bir finansman/tahsisat sağlanmadan 
bu şirkete yatırılan organizasyon bedeli, katılım 
bedeli hariç ödenen taksit tutarlarının toplamını 
ifade eder.

(2) Birinci fıkra kapsamında ödenen tutarlar, 
devreden şirketin alacaklılar sıra cetveline, tüm 
imtiyazlı alacaklılardan önce, ancak Devletin ve 
sosyal güvenlik kuruluşlarının 6183 sayılı Kanun 
kapsamındaki alacaklarından sonra gelmek üzere 
Fon adına alacak kaydedilir.

(3) Devralan şirkete bu maddenin 
birinci fıkrası kapsamında ödenen tutarların, 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 
devreden şirketin sahiplerinden ve/veya kanuni 
temsilcilerinden takip ve tahsilinde; 5411 sayılı 
Kanun ile temettü hariç ortaklık hakları ile 
yönetim ve denetimi Fona devredilen bankalar, 
şirketler ve bunların varlıkları ile ilgili olarak 
Fona verilen yetkiler; devreden şirketin ya 
da sahiplerinin Fona borçlu olup olmadığına 
ve varlıkları üzerinde Fon haczi bulunup 
bulunmadığına bakılmaksızın kıyasen uygulanır.

MADDE 34- 6361 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9- (1) Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu, 50/A maddesi ve geçici 
7 nci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında 
tasfiyelerine karar verilen ve tasfiyeleri Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu tarafından atanan tasfiye 
komisyonlarınca yürütülen tasarruf finansman 
şirketlerine ait tasarruf finansman sözleşmelerinden 
tasarruf döneminde olanları, bu Kanuna 
intibak sürecinde olan ve/veya intibak sürecini 
tamamlayarak faaliyet izni alan şirketlerden talebi 
bulunanlara devretmeye yetkilidir. Devre konu 
tasarruf finansman sözleşmelerine ilişkin tasarruf 
tutarı karşılığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
tarafından nakit olarak tasfiye masasına ödenir. 
Devre konu tasarruf tutarı, tasfiye halinde bulunan 
şirket ile bir sözleşme kapsamında bir edinim 
sağlanmak üzere, herhangi bir finansman/tahsisat 
sağlanmadan bu şirkete yatırılan organizasyon 
bedeli, katılım bedeli hariç ödenen taksit 
tutarlarının toplamını ifade eder.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında 
ödenen tutarlar, devreden şirketin alacaklılar sıra 
cetveline, 2004 sayılı Kanunun 206 ncı maddesinin 
dördüncü fıkrasında yer alan birinci sıra 
alacaklardan önce gelmek üzere Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu adına imtiyazlı alacak kaydedilir.

(3) Devralan şirkete birinci fıkra 
kapsamında ödenen tutarların, Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu tarafından devreden şirketin 
sahiplerinden ve/veya kanuni temsilcilerinden 
takip ve tahsilinde; 5411 sayılı Kanun ile temettü 
hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen 
bankalar, şirketler ve bunların varlıkları ile 
ilgili olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 
verilen yetkiler; devreden şirketin ya da 
sahiplerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 
borçlu olup olmadığına ve varlıkları üzerinde 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu haczi bulunup 
bulunmadığına bakılmaksızın kıyasen uygulanır.
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(4) Bu madde uyarınca yapılacak sözleşme 
devirlerine ilişkin tasarruf tutarlarının tespitinde, 
devreden şirketin kayıt ve belgeleri esas alınır. 
Devir kapsamına, hukuki süreci devam edenler hariç 
olmak üzere, devreden şirketin tasarruf dönemindeki 
tüm tasarruf finansman sözleşmeleri dahildir.

(5) Tasarruf finansman sözleşmesi 
devredilen müşteri tarafından devralan şirkete 
sözleşme fesih talebinde bulunulması halinde, 
ilgili tasarruf finansman sözleşmesi, devreden 
şirkete iade edilir. İade edilen tasarruf finansman 
sözleşmesine ilişkin tasarruf tutarı tasfiye 
masası tarafından sıra cetveline tabi olmaksızın 
müşteriye nakden ve defaten ödenir.

(6) Sözleşmesini devralan şirkette devam 
ettirmek isteyen müşterinin tasarruf tutarı, 
devralan şirketin talebi üzerine tasfiye masası 
tarafından devralan şirkete nakden ve defaten 
ödenir. Tasfiye masası tarafından devralan şirkete 
ödenecek tutar, müşterinin devreden şirkete 
ödemiş olduğu tasarruf tutarı ile sınırlıdır.

(7) Devralan şirkette sözleşmesini devam 
ettirmek isteyen müşteri ile devralan şirket arasında 
yeni tasarruf finansman sözleşmesi imzalanır. Yeni 
tasarruf finansman Sözleşmesinde, müşterinin 
devreden şirkete eski sözleşme kapsamında ödemiş 
olduğu tasarruf tutarı peşinat kabul edilir. Tasfiye 
başlangıç tarihinden, yeni sözleşme imzalandığı 
tarihe kadar geçen süre sözleşme süresine eklenir 
ve devreden şirkette tasarruf ödemesi yapılan 
süre, yeni sözleşme süresinden düşülür. Yeni 
sözleşmede, sözleşme bedelinin artırılması 
durumunda, artış tutarına tekabül eden kısma 
ilişkin organizasyon bedelinin yarısı devralan 
şirket tarafından müşteriden tahsil edilir. Yeni 
tasarruf finansman sözleşmesinin imzalanmasıyla 
birlikte, eski sözleşme hükümsüz kalır.

(8) Tasfiye başlangıç tarihinden, yeni 
tasarruf finansman sözleşmesinin imzalandığı tarihe 
kadar geçen sürede müşteri tarafından ödenmeyen 
taksitler için, tasarruf finansman sözleşmesindeki 
gecikme ve temerrüt hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu madde uyarınca yapılacak sözleşme 
devirlerine ilişkin tasarruf tutarlarının tespitinde, 
devreden şirketin kayıt ve belgeleri esas alınır. 
Devir kapsamına, hukuki süreci devam edenler hariç 
olmak üzere, devreden şirketin tasarruf dönemindeki 
tüm tasarruf finansman sözleşmeleri dahildir.

(5) Tasarruf finansman sözleşmesi 
devredilen müşteri tarafından devralan şirkete 
sözleşme fesih talebinde bulunulması halinde, 
ilgili tasarruf finansman sözleşmesi, devreden 
şirkete iade edilir. İade edilen tasarruf finansman 
sözleşmesine ilişkin tasarruf tutarı tasfiye masası 
tarafından sıra cetveline tabi olmaksızın bir ay 
içinde müşteriye nakden ve defaten ödenir.

(6) Sözleşmesini devralan şirkette devam 
ettirmek isteyen müşterinin tasarruf tutarı, 
devralan şirketin talebi üzerine tasfiye masası 
tarafından devralan şirkete mutabakat tarihinden 
itibaren bir ay içinde nakden ve defaten ödenir. 
Tasfiye masası tarafından devralan şirkete 
ödenecek tutar, müşterinin devreden şirkete 
ödemiş olduğu tasarruf tutarı ile sınırlıdır.

(7) Devralan şirkette sözleşmesini devam 
ettirmek isteyen müşteri ile devralan şirket arasında 
yeni tasarruf finansman sözleşmesi imzalanır. Yeni 
tasarruf finansman sözleşmesinde, müşterinin 
devreden şirkete eski sözleşme kapsamında ödemiş 
olduğu tasarruf tutarı peşinat kabul edilir. Tasfiye 
başlangıç tarihinden, yeni sözleşme imzalandığı 
tarihe kadar geçen süre sözleşme süresine eklenir 
ve devreden şirkette tasarruf ödemesi yapılan 
süre, yeni sözleşme süresinden düşülür. Yeni 
sözleşmede, sözleşme bedelinin artırılması 
durumunda, artış tutarına tekabül eden kısma 
ilişkin organizasyon bedelinin yarısı devralan 
şirket tarafından müşteriden tahsil edilir. Yeni 
tasarruf finansman sözleşmesinin imzalanmasıyla 
birlikte, eski sözleşme hükümsüz kalır.

(8) Tasfiye başlangıç tarihinden, yeni 
tasarruf finansman sözleşmesinin imzalandığı 
tarihe kadar geçen sürede müşteri tarafından 
ödenmeyen taksitler için, tasarruf finansman 
sözleşmesindeki gecikme ve temerrüt hükümleri 
uygulanmaz.
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(9) Devralan şirket ile yeni tasarruf 
finansman sözleşmesi imzalayan müşterilere 
Tahsisat yapılabilmesi için, yeni sözleşmenin 
imzalandığı tarihte sözleşme tutarının yüzde 
kırkı kadar tasarruf yapılmış olması ve tasarruf 
ödemesi yapılan sürenin, toplam sözleşme 
süresinin beşte ikisine ulaşmış olması zorunludur.

(10) Devralan şirketin, devreden şirkete iade 
edilen tasarruf finansman sözleşmeleri ile ilgili 
olarak, sözleşme kapsamında yatırılan tasarruf 
tutarı, organizasyon bedeli ve buna benzer diğer 
herhangi bir tutarı müşteriye ödeme yükümlülüğü 
bulunmamaktadır.

(11) Devreden şirkete iade edilen tasarruf 
finansman sözleşmeleri ile ilgili olarak, tasarruf 
tutarı haricindeki organizasyon bedeli ve buna 
benzer diğer alacak talepleri, devreden şirket 
tasfiye masasına, 2004 sayılı Kanunun 206 ncı 
maddesi kapsamında dördüncü sıra alacağı olarak 
kaydedilir.

(12) Bu madde kapsamında, mevcut tasarruf 
finansman sözleşmelerinin devrine ilişkin olarak 
devreden şirket, devralan şirket ve fon arasında 
düzenlenen sözleşmeler ile devreden şirketteki 
sözleşmesini devralan şirkette devam ettirmek 
isteyen müşteri ile devralan şirket arasında 
düzenlenecek tasarruf finansman sözleşmeleri 
damga vergisinden istisnadır.

(13) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
tarafından, tasarruf finansman sözleşmelerini 
devralma talebi bulunan şirketle ilgili olarak 
Kurulun uygun görüşü alınır.

(14) Tasarruf finansman sözleşmelerinin 
devrine ilişkin diğer usul ve esaslar Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu tarafından 
belirlenir.

(15) Birinci fıkra kapsamındaki işlemler, bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir 
yıl süre ile uygulanır.”

(9) Devralan şirket ile yeni tasarruf 
finansman sözleşmesi imzalayan müşterilere 
tahsisat yapılabilmesi için, yeni sözleşmenin 
imzalandığı tarihte sözleşme tutarının yüzde 
kırkı kadar tasarruf yapılmış olması ve tasarruf 
ödemesi yapılan sürenin, toplam sözleşme 
süresinin beşte ikisine ulaşmış olması zorunludur.

(10) Devralan şirketin, devreden şirkete iade 
edilen tasarruf finansman sözleşmeleri ile ilgili 
olarak, sözleşme kapsamında yatırılan tasarruf 
tutarı, organizasyon bedeli ve buna benzer diğer 
herhangi bir tutarı müşteriye ödeme yükümlülüğü 
bulunmaz.

(11) Devreden şirkete iade edilen tasarruf 
finansman sözleşmeleri ile ilgili olarak, tasarruf 
tutarı haricindeki organizasyon bedeli ve buna 
benzer diğer alacak talepleri, devreden şirketin 
tasfiye masasına, 2004 sayılı Kanunun 206 ncı 
maddesi kapsamında dördüncü sıra alacağı olarak 
kaydedilir.

(12) Bu madde kapsamında, mevcut tasarruf 
finansman sözleşmelerinin devrine ilişkin olarak 
devreden şirket, devralan şirket ve Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu arasında düzenlenen sözleşmeler ile 
devreden şirketteki sözleşmesini devralan şirkette 
devam ettirmek isteyen müşteri ile devralan 
şirket arasında düzenlenecek tasarruf finansman 
sözleşmeleri damga vergisinden istisnadır.

(13) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
tarafından, tasarruf finansman sözleşmelerini 
devralma talebi bulunan şirketle ilgili olarak 
Kurulun uygun görüşü alınır.

(14) Tasarruf finansman sözleşmelerinin 
devrine ilişkin diğer usul ve esaslar Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu tarafından 
belirlenir.

(15) Birinci fıkra kapsamındaki işlemler, bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir 
yıl süre ile uygulanır.”
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MADDE 36- 8/2/2018 tarihli ve 7091 
sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması 
Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 
5 inci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu madde kapsamında devralınan 
varlıklardan nakit ve diğer hazır değerler emanet, 
diğer varlıklar ise nazım hesaplarda izlenir. 
Nazım hesaplarda izlenen varlıklardan; elden 
çıkarılanların tutarı ile elden çıkarılmayanlar 
rayiç bedeli tespit edilerek ilgili varlık 
hesapları karşılığında emanet hesaplarına alınır. 
Ödenmesine karar verilen borçlar idareye 
başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni 
faizi ile birlikte bu emanetlerden ödenerek kalan 
nakit tutarlar bütçeye gelir kaydedilir. Nakit dışı 
diğer tutarlar ise ilgili hesaplara alınır.”

“(5) Borçların ödenmesinde, çeşidine 
bakılmaksızın beşyüz Türk Lirasını geçmeyen 
borçlar, işçi alacakları, rehinli alacaklar, bu 
fıkra kapsamında türü belirtilen alacaklara 
girmeyen diğer alacaklar, enerji, iletişim ve su 
kullanımından kaynaklanan alacaklar, kamu 
idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, 
fon kesintisi, pay gibi borçlar, çalışanların sigorta 
primleri şeklinde sıralama esas alınır. Emanet 
tutarı, ilgili sıra içerisinde bütün alacaklıların 
alacağını tamamen ödemeye yetmezse garameten 
paylaştırma yapılır. Kapatılan özel öğretim 
kurum ve kuruluşları, kurs, dershane, öğrenci 
yurtları ve pansiyonlara avans veya peşin 
ödeme şeklinde kapatma tarihinden sonraki 
dönemler için ifa edilmiş olan öğrenim ve 
barınma bedelleri, yukarıda belirtilen sıraya 
tabi tutulmaksızın iade edilir. İhtilaflı taleplere 
ilişkin ise, talep sahiplerinin taleplerin reddine 
ilişkin kararın ilgililere tebliğinden itibaren 3 
ay içinde dava açıldığına dair belge sunmaları 
halinde, bu fıkradaki sıralama değişmeksizin 
ihtilaf konusu tutar, kapatılan kurum/kuruluşun 

MADDE 35- 8/2/2018 tarihli ve 7091 
sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması 
Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 
5 inci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu madde kapsamında devralınan 
varlıklardan nakit ve diğer hazır değerler emanet, 
diğer varlıklar ise nazım hesaplarda izlenir. 
Nazım hesaplarda izlenen varlıklardan; elden 
çıkarılanların tutarı ile elden çıkarılmayanlar 
rayiç bedeli tespit edilerek ilgili varlık 
hesapları karşılığında emanet hesaplarına alınır. 
Ödenmesine karar verilen borçlar asıl alacağa 
idareye başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak 
kanuni faizi ile birlikte bu emanetlerden ödenerek 
kalan nakit tutarlar bütçeye gelir kaydedilir. Nakit 
dışı diğer tutarlar ise ilgili hesaplara alınır.”

“(5) Borçların ödenmesinde, çeşidine 
bakılmaksızın beşyüz Türk lirasını geçmeyen 
borçlar, işçi alacakları, rehinli alacaklar, bu 
fıkra kapsamında türü belirtilen alacaklara 
girmeyen diğer alacaklar, enerji, iletişim ve su 
kullanımından kaynaklanan alacaklar, kamu 
idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, 
fon kesintisi, pay gibi borçlar, çalışanların sigorta 
primleri şeklinde sıralama esas alınır. Emanet 
tutarı, ilgili sıra içerisinde bütün alacaklıların 
alacağını tamamen ödemeye yetmezse garameten 
paylaştırma yapılır. Kapatılan özel öğretim 
kurum ve kuruluşları, kurs, dershane, öğrenci 
yurtları ve pansiyonlara avans veya peşin 
ödeme şeklinde kapatma tarihinden sonraki 
dönemler için ifa edilmiş olan öğrenim ve 
barınma bedelleri, yukarıda belirtilen sıraya 
tabi tutulmaksızın iade edilir. İhtilaflı taleplere 
ilişkin ise, talep sahiplerinin taleplerin reddine 
ilişkin kararın ilgililere tebliğinden itibaren 3 
ay içinde dava açıldığına dair belge sunmaları 
halinde, bu fıkradaki sıralama değişmeksizin 
ihtilaf konusu tutar, kapatılan kurum/kuruluşun 
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varlık hesaplarında nakit veya malvarlığı 
değerinin bulunması koşuluyla emanet hesabında 
tutulur. Süresinde dava açıldığına ilişkin belge 
sunulmaması halinde, ihtilaf konusu alacak 
hakkında talepte bulunulmamış gibi işlemlere 
devam edilir.”

“(9) Bu madde uyarınca yapılması gereken 
işlemlerin yürütülmesinde talepte bulunanlar 
hakkında; Millî güvenliğe tehdit oluşturduğu 
tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör 
örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla 
irtibatı nedeniyle; devam etmekte olan herhangi 
bir adli soruşturma veya kovuşturma bulunup 
bulunmadığı, kovuşturmaya yer olmadığına, 
beraatine, ceza verilmesine yer olmadığına, 
davanın reddine veya düşmesine karar verilip 
verilmediği hususları dikkate alınarak işlemler 
sonuçlandırılır.”

MADDE 37- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 39- Geçici 12 nci madde 
hükümlerinden yararlanmakta iken kanunla 
veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle aynı 
kurumda ekli (III) sayılı Cetvel kapsamında 
bulunan kadrolara atananlar veya atanmış 
sayılanlar hakkında anılan madde hükümlerinin 
uygulanmasına devam edilir.

Geçici 12 nci maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihte ekli (III) sayılı Cetvel kapsamında görev 
yapmakta oldukları kadrolarının bulunduğu 
kurumlarda; aynı kadroların (yardımcı veya 
stajyerlikten uzman, müfettiş, denetçi, kontrolör, 
stenograf ve aktüer unvanlı kadrolara atananlar 
ile bu mesleklere mensup olup geçici 12 
nci maddenin yürürlüğe girdiği tarihte idari 
görevlerde bulunanlardan eski kadrolarına 
yeniden atananlar dahil) birinci derecesine 
yükselenler ile bu kadrolarda görev yapmakta 
iken geçici 12 nci maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra idari görevlere atanmış olanlardan 

varlık hesaplarında nakit veya malvarlığı 
değerinin bulunması koşuluyla emanet hesabında 
tutulur. Süresinde dava açıldığına ilişkin belge 
sunulmaması halinde, ihtilaf konusu alacak 
hakkında talepte bulunulmamış gibi işlemlere 
devam edilir.”

“(9) Münhasıran bu madde uyarınca 
yapılması gereken işlemlerin yürütülmesine 
esas olmak üzere talepte bulunanlar hakkında; 
millî güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit 
edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör 
örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla 
irtibatı nedeniyle; devam etmekte olan herhangi 
bir adli soruşturma veya kovuşturma bulunup 
bulunmadığı, kovuşturmaya yer olmadığına, 
beraatine, ceza verilmesine yer olmadığına, 
davanın reddine veya düşmesine karar verilip 
verilmediği hususları dikkate alınarak işlemler 
sonuçlandırılır.”

MADDE 36- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 39- Geçici 12 nci madde 
hükümlerinden yararlanmakta iken kanunla 
veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle aynı 
kurumda ekli (III) sayılı Cetvel kapsamında 
bulunan kadrolara atananlar veya atanmış 
sayılanlar hakkında anılan madde hükümlerinin 
uygulanmasına devam edilir.

Geçici 12 nci maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihte ekli (III) sayılı Cetvel kapsamında görev 
yapmakta oldukları kadrolarının bulunduğu 
kurumlarda; aynı kadroların (yardımcı veya 
stajyerlikten uzman, müfettiş, denetçi, kontrolör, 
stenograf ve aktüer unvanlı kadrolara atananlar 
ile bu mesleklere mensup olup geçici 12 
nci maddenin yürürlüğe girdiği tarihte idari 
görevlerde bulunanlardan eski kadrolarına 
yeniden atananlar dahil) birinci derecesine 
yükselenler ile bu kadrolarda görev yapmakta 
iken geçici 12 nci maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra idari görevlere atanmış olanlardan 
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eski kadrolarına yeniden atanıp birinci dereceye 
yükselenler hakkında geçici 12 nci madde 
hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

 Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 
bu kapsamda ödeme yapılmayanlara geçmişe 
yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz, ödeme 
yapılanlar hakkında borç çıkarılmaz, çıkarılmış 
olan borçların takibinden vazgeçilir.”

Başvuru ve ödeme sürelerinin uzatımı
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2/B alanlarında 

bulunan taşınmazların 19/4/2012 tarihli ve 6292 
sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının 
Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları 
Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi 
ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı 
Hakkında Kanun kapsamında, Hazineye ait 
tarım arazilerinin ise 6292 sayılı Kanun ile 
29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait 
Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma 
Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun kapsamında satışına ilişkin 
olarak;

a) Süresi içinde başvuru yapmayanların 
başvuru süresi,

b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen 
bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin ödeme 
süresi,

c) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde 
belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde 
ödemeyenlerin ödeme süresi,

31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.
(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında 

kalan taşınmazların satış bedeli; bu taşınmazlar 
için ilgili kanunlarda belirtilen başvuru sürelerinin 
son gününü izleyen üç aylık sürenin bittiği 
günden, ödeme yapmak amacıyla başvurulan 
güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik 
Kurumunun her ay için belirlediği tüketici 
fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları 
toplamında artırılarak hesaplanır.

eski kadrolarına yeniden atanıp birinci dereceye 
yükselenler hakkında geçici 12 nci madde 
hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 
bu kapsamda ödeme yapılmayanlara geçmişe 
yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz, ödeme 
yapılanlar hakkında borç çıkarılmaz, çıkarılmış 
olan borçların takibinden vazgeçilir.”

Başvuru ve ödeme sürelerinin uzatımı
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2/B alanlarında 

bulunan taşınmazların 19/4/2012 tarihli ve 6292 
sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının 
Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları 
Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi 
ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı 
Hakkında Kanun kapsamında, Hazineye ait 
tarım arazilerinin ise 6292 sayılı Kanun ile 
29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait 
Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma 
Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun kapsamında satışına ilişkin 
olarak;

a) Süresi içinde başvuru yapmayanların 
başvuru süresi,

b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen 
bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin ödeme 
süresi,

c) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde 
belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde 
ödemeyenlerin ödeme süresi,

31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.
(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında 

kalan taşınmazların satış bedeli; bu taşınmazlar 
için ilgili kanunlarda belirtilen başvuru sürelerinin 
son gününü izleyen üç aylık sürenin bittiği 
günden, ödeme yapmak amacıyla başvurulan 
güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik 
Kurumunun her ay için belirlediği tüketici 
fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları 
toplamında artırılarak hesaplanır.
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(3) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında 
kalanlar için satış bedeli; kendilerine yapılan 
tebligatta belirtilen ödeme süresinin son gününü 
izleyen günden, ödeme yapmak amacıyla 
başvurulan güne kadar geçecek süre için Türkiye 
İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 
tüketici fiyatları endeksi aylık değişim oranları 
(TÜFE) toplamında artırılarak hesaplanır.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralar uyarınca 
yapılacak hesaplamalarda ay kesirleri dikkate 
alınmaz ve yapılacak hesaplamalarda aylık 
değişim oranları toplamının yıllık kanuni faiz 
oranının iki katını geçmesi halinde geçen kısım 
hesaba katılmaz.”

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2022 tarihleri 
arasında, 17/12/2021 tarihli ve 7344 sayılı 2022 
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli 
(H) işaretli cetvelin “I- Yurt İçinde Verilecek 
Gündelikler (Madde:33)” başlıklı bölümünün 
dipnot kısmında yer alan “%50 artırımlı miktarı” 
ibareleri “%130 artırımlı miktarı” şeklinde, 
“%50’si” ibaresi “%80’i” şeklinde, “%40’ı” 
ibaresi “%60’ı” şeklinde uygulanır.

(3) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında 
kalanlar için satış bedeli; kendilerine yapılan 
tebligatta belirtilen ödeme süresinin son gününü 
izleyen günden, ödeme yapmak amacıyla 
başvurulan güne kadar geçecek süre için Türkiye 
İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği TÜFE 
aylık değişim oranları toplamında artırılarak 
hesaplanır.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralar uyarınca 
yapılacak hesaplamalarda ay kesirleri dikkate 
alınmaz ve yapılacak hesaplamalarda her yıl için 
aylık değişim oranları toplamının yıllık kanuni 
faiz oranının iki katını geçmesi halinde geçen 
kısım hesaba katılmaz.

(5) 6292 sayılı Kanunun 7 nci maddesi 
kapsamında süresi içinde iade başvurusunda 
bulunmayanlar ile geçici 8 inci maddesi 
kapsamında olanların başvuru süresi 31/12/2022 
tarihine kadar uzatılmıştır.

(6) 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 
altıncı fıkrası kapsamında yapılan taksitli 
satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden 
ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler ile 
toplam taksit süresi içerisinde borcunun tamamını 
ödemeyenlerin ödeme süresi, vade tarihinden 
ödeme tarihine kadar kanuni faiz uygulanmak 
suretiyle 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2022 tarihleri 
arasında, 17/12/2021 tarihli ve 7344 sayılı 2022 
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli 
(H) işaretli cetvelin “I- Yurt İçinde Verilecek 
Gündelikler (Madde:33)” başlıklı bölümünün 
dipnot kısmında yer alan “%50 artırımlı miktarı” 
ibareleri “%130 artırımlı miktarı” şeklinde, 
“%50’si” ibaresi “%80’i” şeklinde, “%40’ı” 
ibaresi “%60’ı” şeklinde uygulanır.
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MADDE 38- Bu Kanunun;
a) 8 inci maddesi 15/1/2022 tarihinde,
b) 9 uncu maddesi 16/3/2022 tarihinden 

itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
c) 10 uncu, 11 inci ve 37 nci maddeleri 

yayımı tarihini izleyen aybaşında,
ç) 22 nci maddesi ile Kurumlar Vergisi 

Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(d) bendinin (4) numaralı alt bendinde yapılan 
değişiklik ve 26 ncı maddesi 1/7/2022 tarihinden 
itibaren verilmesi gereken beyannamelerden 
başlamak ve 1/1/2022 tarihinden itibaren başlayan 
vergilendirme dönemine ait kurum kazançları 
için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

d) 25 inci maddesi 2023 yılı vergilendirme 
dönemi kurum kazançlarına uygulanmak üzere 
yayımı tarihinde,

e) 31 inci maddesi 1/1/2022 tarihinden 
itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

f) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.

MADDE 39- Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.

Yürürlük
MADDE 37- (1) Bu Kanunun;
a) 8 inci maddesi 15/1/2022 tarihinden 

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 9 uncu maddesi 16/3/2022 tarihinden 

itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
c) 10 uncu, 11 inci ve 36 ncı maddeleri 

yayımı tarihini izleyen aybaşında,
ç) 22 nci maddesi ile Kurumlar Vergisi 

Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(d) bendinin (4) numaralı alt bendinde yapılan 
değişiklik ve 25 inci maddesi 2023 yılı 
vergilendirme dönemi kurum kazançlarına 
uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

d) 26 ncı maddesi 1/7/2022 tarihinden 
itibaren verilmesi gereken beyannamelerden 
başlamak ve 1/1/2022 tarihinden itibaren başlayan 
vergilendirme dönemine ait kurum kazançları 
için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

e) 30 uncu maddesi 1/1/2022 tarihinden 
itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

f) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38- (1) Bu Kanun hükümlerini 

Cumhurbaşkanı yürütür.



‒ 162 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 322)

TEKLİF METNİNE EKLİ LİSTE



‒ 163 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 322)



‒ 164 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 322)



‒ 165 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 322)



‒ 166 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 322)



‒ 167 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 322)



‒ 168 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 322)



‒ 169 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 322)



‒ 170 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 322)



‒ 171 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 322)



‒ 172 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 322)



‒ 173 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 322)



‒ 174 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 322)



‒ 175 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 322)



‒ 176 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 322)



‒ 177 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 322)

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTE



‒ 178 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 322)



‒ 179 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 322)



‒ 180 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 322)



‒ 181 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 322)



‒ 182 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 322)



‒ 183 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 322)



‒ 184 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 322)



‒ 185 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 322)



‒ 186 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 322)



‒ 187 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 322)



‒ 188 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 322)



‒ 189 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 322)



‒ 190 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 322)



‒ 191 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 322)

TBMM Basımevi - 2022


	ss322(1-20)
	ss322 (20-30)
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