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Kabul Tar碖�h碖�: 18/01/2017

MADDE 1 – 8/6/1949 tar碖�hl碖� ve 5434 sayılı Türk碖�ye Cumhur碖�yet碖� Emekl碖� Sandığı Kanununa aşağıdak碖� geç碖�c碖�
madde eklenm碖�şt碖�r.
“GEÇİCİ MADDE 226 Bu madden碖�n yürürlüğe g碖�rd碖�ğ碖� tar碖�hten önce otuz yıldan fazla emekl碖� 碖�kram碖�yes碖�ne
müstahak h碖�zmet süreler碖� bulunmasına rağmen, otuz tam h碖�zmet yılı üzer碖�nden emekl碖� 碖�kram碖�yes碖� ödenenlere, otuz yılı
aşan her tam h碖�zmet yılı 碖�ç碖�n 50 Türk l碖�rasının altında olmamak üzere, görevler碖�nden ayrıldıkları tar碖�htek碖� emekl碖�
keseneğ碖�ne esas aylık unsurları üzer碖�nden aylıklarının başlangıç tar碖�h碖�ndek碖� katsayılar ve emekl碖� 碖�kram碖�yes碖� ödenmes碖�ne
esas hükümler d碖�kkate alınarak tahakkuk ett碖�r碖�lecek emekl碖� 碖�kram碖�yes碖�n碖�n, kend碖�ler碖�n碖�n veya hak sah碖�pler碖�n碖�n bu madden碖�n
yürürlüğe g碖�rd碖�ğ碖� tar碖�h碖� tak碖�p eden b碖�r yıl 碖�çer碖�s碖�nde başvuruda bulunmaları şartıyla, 7.500 Türk l碖�rasına kadar olan kısmı
başvuru tar碖�h碖�nden 碖�t碖�baren üç ay 碖�çer碖�s碖�nde, varsa kalan kısmı 碖�se 碖�lk ödeme tar碖�h碖�nden 碖�t碖�baren hesaplanacak kanun碖�
fa碖�z碖�yle b碖�rl碖�kte tak碖�p eden yılın aynı ayı 碖�çer碖�s碖�nde öden碖�r. Bu madden碖�n yürürlüğe g碖�rd碖�ğ碖� tar碖�hten önce başvuru yapıp
dava açmamış olanların başvuruları, bu madden碖�n yürürlüğe g碖�rd碖�ğ碖� tar碖�hte yapılmış sayılır. Bu fıkra kapsamında
ödenecek toplam 碖�kram碖�ye tutarı h碖�çb碖�r şek碖�lde 100 Türk l碖�rasının altında olamaz.
Görülmekte olan davalarda ayrıca b碖�r başvuru şartı aranmaksızın bu madden碖�n yürürlüğe g碖�rd碖�ğ碖� tar碖�hten 碖�t碖�baren
üç ay 碖�çer碖�s碖�nde, dava önces碖� yapılan 碖�dar碖� başvuru tar碖�h碖�nden 碖�t碖�baren 碖�şleyecek kanun碖� fa碖�z碖�yle b碖�rl碖�kte hesaplanacak tutar
b碖�r碖�nc碖� fıkra hükümler碖�ne göre öden碖�r. Mahkemelerce, bu madden碖�n yürürlüğe g碖�rd碖�ğ碖� tar碖�hten önce açılmış davalarda
davanın konusuz kalması sebeb碖�yle karar ver碖�lmes碖�ne yer olmadığına karar ver碖�l碖�r. Yargılama g碖�derler碖� 碖�dare üzer碖�nde
bırakılır ve vekalet ücret碖�n碖�n dörtte b碖�r碖�ne hükmed碖�l碖�r. Ayrıca, 碖�lk derece mahkemeler碖�nce ver碖�len kararlar hakkında Sosyal
Güvenl碖�k Kurumunca kanun yollarına başvurulmaz ve bu madden碖�n yürürlüğe g碖�rd碖�ğ碖� tar碖�hten önce yapılan 碖�t碖�raz veya
temy碖�z başvurularından vazgeç碖�lm碖�ş sayılır.”
MADDE 2 – 1/7/1964 tar碖�hl碖� ve 488 sayılı Damga Verg碖�s碖� Kanununun ek 2 nc碖� maddes碖�n碖�n (2) numaralı
fıkrasının (e) bend碖�nde yer alan “münhasıran yük” 碖�bares碖� madde metn碖�nden çıkarılmış ve (f) bend碖�nde yer alan “yük
taşımacılığından döv碖�z olarak kazanılan navlun bedeller碖�n碖�n” 碖�bares碖� “yük ve yolcu taşımacılığından döv碖�z olarak
kazanılan bedeller碖�n” şekl碖�nde değ碖�şt碖�r碖�lm碖�şt碖�r.
MADDE 3 – 2/7/1964 tar碖�hl碖� ve 492 sayılı Harçlar Kanununun ek 1 碖�nc碖� maddes碖�n碖�n (2) numaralı fıkrasının (e)
bend碖�nde yer alan “münhasıran yük” 碖�bares碖� madde metn碖�nden çıkarılmış ve (f) bend碖�nde yer alan “yük taşımacılığından
döv碖�z olarak kazanılan navlun bedeller碖�n碖�n” 碖�bares碖� “yük ve yolcu taşımacılığından döv碖�z olarak kazanılan bedeller碖�n”
şekl碖�nde değ碖�şt碖�r碖�lm碖�şt碖�r.
MADDE 4 – 492 sayılı Kanuna bağlı (8) sayılı tar碖�fen碖�n “XIII Bağlama kütüğü ruhsatnameler碖�nden ve bunların
v碖�zeler碖�nden alınacak harçlar:” başlıklı bölümünün başlığında ve b碖�r碖�nc碖� cümles碖�nde yer alan “ve bunların v碖�zeler碖�nden”
碖�bareler碖� 碖�le üçüncü cümles碖�nde yer alan “ve yapılacak v碖�ze” 碖�bares碖� met碖�nden çıkarılmıştır.
MADDE 5 – 14/1/1970 tar碖�hl碖� ve 1211 sayılı Türk碖�ye Cumhur碖�yet Merkez Bankası Kanununun 22/A
maddes碖�n碖�n dördüncü fıkrası aşağıdak碖� şek碖�lde değ碖�şt碖�r碖�lm碖�şt碖�r.
“Para Pol碖�t碖�kası Kurulu toplantıları, Başkan (Guvernör)’ın çağrısı üzer碖�ne yılda en az sek碖�z defa yapılır. 21 碖�nc碖�
madden碖�n 碖�k碖�nc碖� fıkrasının d碖�ğer hükümler碖� 碖�le üçüncü fıkrası, Para Pol碖�t碖�kası Kurulu toplantıları 碖�ç碖�n de uygulanır.”
MADDE 6 – 24/5/1983 tar碖�hl碖� ve 2828 sayılı Sosyal H碖�zmetler Kanununa aşağıdak碖� geç碖�c碖� madde eklenm碖�şt碖�r.
“GEÇİCİ MADDE 15 Gerçeğe uygun olmayan belge ve sağlık kurulu raporu kullanımı neden碖�yle yapılan
ödemeler har碖�ç olmak üzere, bu madden碖�n yürürlüğe g碖�rd碖�ğ碖� tar碖�he kadar bu Kanunun ek 7 nc碖� maddes碖� kapsamında fazla
ve yers碖�z ödenen ve ger碖� alınması gereken tutarlar 碖�le bunlardan doğan fa碖�zler terk碖�n olunur. Bu madden碖�n yürürlüğe
g碖�rd碖�ğ碖� tar碖�hten önce bu kapsamda tahs碖�l ed碖�lm碖�ş olan tutarlar bakımından 碖�lg碖�l碖� k碖�ş碖�ler leh碖�ne h碖�çb碖�r şek碖�lde alacak hakkı
doğmaz ve yapılmış olan tahs碖�latlar 碖�ade ed碖�lmez. Açılmış olan davalarda yargılama g碖�der碖� 碖�le vekâlet ücret碖�ne
hükmolunmaz, hükmolunanlar tahs碖�l ed碖�lmez.”
MADDE 7 – 25/10/1984 tar碖�hl碖� ve 3065 sayılı Katma Değer Verg碖�s碖� Kanununun 13 üncü maddes碖�n碖�n b碖�r碖�nc碖�
fıkrasının (d) bend碖�ne “teçh碖�zat tesl碖�mler碖�” 碖�bares碖�nden sonra gelmek üzere “碖�le belge kapsamındak碖� yazılım ve gayr碖�
madd碖� hak satış ve k碖�ralamaları” 碖�bares碖� eklenm碖�şt碖�r.
MADDE 8 – 3065 sayılı Kanunun 17 nc碖� maddes碖�n碖�n (4) numaralı fıkrasının (p) bend碖�nde yer alan “arsa ve araz碖�
tesl碖�mler碖�,” 碖�bares碖�nden sonra gelmek üzere “beled碖�yeler ve 碖�l özel 碖�dareler碖�n碖�n mülk碖�yet碖�ndek碖� taşınmazların satışı suret碖�yle
gerçekleşen dev碖�r ve tesl碖�mler,” 碖�bares碖� eklenm碖�ş; (r) bend碖�nde yer alan “veya beled碖�yeler 碖�le 碖�l özel 碖�dareler碖�n碖�n
mülk碖�yet碖�nde,” 碖�bares碖� madde metn碖�nden çıkarılmıştır.
MADDE 9 – 3065 sayılı Kanuna aşağıdak碖� geç碖�c碖� madde eklenm碖�şt碖�r.
“GEÇİCİ MADDE 36 Bu madden碖�n yürürlüğe g碖�rd碖�ğ碖� tar碖�hten önce beled碖�yeler ve 碖�l özel 碖�dareler碖� tarafından
碖�kt碖�sad碖� 碖�şletme oluşturmaksızın yapılan taşınmaz tesl碖�mler碖�nde katma değer verg碖�s碖� aranmaz, bu nedenle geçm碖�şe dönük
herhang碖� b碖�r tarh碖�yat yapılmaz, daha önce yapılmış olan tarh碖�yatlardan varsa açılmış davalardan feragat ed碖�lmes碖� kaydıyla
vazgeç碖�l碖�r, tahakkuk eden tutarlar terk碖�n ed碖�l碖�r, tahs碖�l ed碖�len tutarlar red ve 碖�ade ed碖�lmez.
Bu madden碖�n uygulanmasına 碖�l碖�şk碖�n usul ve esasları bel碖�rlemeye Mal碖�ye Bakanlığı yetk碖�l碖�d碖�r.”
MADDE 10 – 3065 sayılı Kanuna aşağıdak碖� geç碖�c碖� madde eklenm碖�şt碖�r.
“GEÇİCİ MADDE 37 İmalat sanay碖�碖�ne yönel碖�k yatırım teşv碖�k belges碖� kapsamında;

a) Asgar碖� 50 m碖�lyon Türk l碖�rası tutarında sab碖�t yatırım öngörülen yatırımlara 碖�l碖�şk碖�n 碖�nşaat 碖�şler碖� neden碖�yle 2017
yılında yüklen碖�len ve 2017 yılının altı aylık dönemler碖� 碖�t碖�barıyla 碖�nd碖�r碖�m yoluyla telaf碖� ed碖�lemeyen katma değer verg碖�s碖� altı
aylık dönemler碖� 碖�zleyen b碖�r yıl 碖�çer碖�s碖�nde,
b) 50 m碖�lyon Türk l碖�rası tutarına kadar sab碖�t yatırım öngörülen yatırımlara 碖�l碖�şk碖�n 碖�nşaat 碖�şler碖� neden碖�yle 2017
yılında yüklen碖�len ve 2017 yılı sonuna kadar 碖�nd碖�r碖�m yoluyla telaf碖� ed碖�lemeyen katma değer verg碖�s碖� 碖�zleyen yıl 碖�çer碖�s碖�nde,
talep ed碖�lmes碖� hal碖�nde belge sah碖�b碖� mükellefe 碖�ade olunur. Teşv碖�k belges碖�ne konu yatırımın tamamlanmaması
hal碖�nde, 碖�ade ed碖�len verg碖�ler, verg碖� z碖�yaı cezası uygulanarak 碖�ade tar碖�h碖�nden 碖�t碖�baren gec碖�kme fa碖�z碖� 碖�le b碖�rl碖�kte tahs碖�l ed碖�l碖�r.
Bu verg碖�ler ve cezalarda zamanaşımı, verg碖�n碖�n tarhını veya cezanın kes碖�lmes碖�n碖� gerekt碖�ren durumun meydana geld碖�ğ碖� tar碖�h碖�
tak碖�p eden takv碖�m yılı başında başlar.
Bu madden碖�n uygulanmasına 碖�l碖�şk碖�n usul ve esasları bel碖�rlemeye Mal碖�ye Bakanlığı yetk碖�l碖�d碖�r.”
MADDE 11 – 4/6/1985 tar碖�hl碖� ve 3213 sayılı Maden Kanununun geç碖�c碖� 29 uncu maddes碖�n碖�n b碖�r碖�nc碖� fıkrası
aşağıdak碖� şek碖�lde değ碖�şt碖�r碖�lm碖�şt碖�r.
“Bu Kanun kapsamında yer altındak碖� maden 碖�şler碖�nde faal碖�yet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yer
altındak碖� maden 碖�şler碖�ne 碖�l碖�şk碖�n 11/9/2014 tar碖�h碖� ve bu madden碖�n yürürlüğe g碖�rd碖�ğ碖� tar碖�h 碖�t碖�barıyla, 5/1/2002 tar碖�hl碖� ve 4735
sayılı Kamu İhale Sözleşmeler碖� Kanunu kapsamında devam eden sözleşmeler 碖�le bu Kanun
kapsamındak碖� rödövanssözleşmeler碖�nde, 22/5/2003 tar碖�hl碖� ve 4857 sayılı İş Kanununun 41, 53 ve 63 üncü maddeler碖�nde
10/9/2014 tar碖�hl碖� ve 6552 sayılı Kanunla yapılan değ碖�ş碖�kl碖�kler 碖�le bu Kanunun ek 9 uncu maddes碖�yle sınırlı olmak
kaydıyla meydana gelen mal碖�yet artışları f碖�yat farkı olarak öden碖�r. F碖�yat farkı ödenmes碖�ne 碖�l碖�şk碖�n esas ve usuller; 4735
sayılı Kanun kapsamında 碖�mzalanan sözleşmeler 碖�ç碖�n Kamu İhale Kurumunun tekl碖�f碖�, rödövans sözleşmeler碖� 碖�ç碖�n 碖�se
Bakanlığın tekl碖�f碖� üzer碖�ne Bakanlar Kurulunca bel碖�rlen碖�r.”
MADDE 12 – 27/10/1999 tar碖�hl碖� ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235 碖�nc碖� maddes碖�n碖�n (4) numaralı fıkrasına
aşağıdak碖� cümle eklenm碖�şt碖�r.
“Kara, den碖�z ve hava ulaşım araçları hakkında ver碖�len el koyma kararları, bu araçların s碖�c碖�l碖�ne şerh ver碖�lmek
suret碖�yle 碖�cra olunarak el koyma ve mülk碖�yet碖�n kamuya geç碖�r碖�lmes碖� 碖�şlemler碖�ne devam ed碖�l碖�r.”
MADDE 13 – 4458 sayılı Kanuna aşağıdak碖� geç碖�c碖� madde eklenm碖�şt碖�r.
“GEÇİCİ MADDE 9 Bu madden碖�n yürürlüğe g碖�rd碖�ğ碖� tar碖�hten önce bu Kanunun 235 碖�nc碖� maddes碖� uyarınca el
konularak mülk碖�yet碖�n kamuya geç碖�r碖�lmes碖� kararı ver碖�len kara ulaşım araçları 碖�le 碖�lg碖�l碖� olarak bu madden碖�n yürürlüğe g碖�rd碖�ğ碖�
ayı tak碖�p eden altıncı ayın sonuna kadar 碖�lg碖�l碖� gümrük 碖�dares碖�ne başvurulması ve taşıtın 碖�lk 碖�kt碖�sabında ödenen özel tüket碖�m
verg碖�s碖�n碖�n %25’碖�ne tekabül eden tutarın, başvuru tar碖�h碖�nden 碖�t碖�baren b碖�r ay 碖�ç碖�nde 碖�lg碖�l碖� tahs碖�l da碖�res碖�ne ödenmes碖� hal碖�nde,
el konularak mülk碖�yet碖�n kamuya geç碖�r碖�lmes碖� kararı kaldırılır ve el konulan araç, sah碖�b碖�ne 碖�ade ed碖�l碖�r. Bu karar gümrük
碖�dares碖� tarafından 碖�lg碖�l碖� mahkemeye b碖�ld碖�r碖�l碖�r. Tasf碖�yes碖� tamamlanmış ulaşım araçları 碖�ç碖�n bu fıkra kapsamında başvurular
kabul ed碖�lmez.
B碖�r碖�nc碖� fıkrada bel碖�rt碖�len oran bu madden碖�n yürürlüğe g碖�rd碖�ğ碖� tar碖�hten önce serbest dolaşıma g碖�r碖�ş rej碖�m碖�ne tab碖�
tutularak 碖�lk 碖�kt碖�sabı gerçekleşm碖�ş kara ulaşım araçları 碖�le 碖�lg碖�l碖� olarak, bu Kanunun 235 碖�nc碖� maddes碖� kapsamında el
konularak mülk碖�yet碖�n kamuya geç碖�r碖�lmes碖� kararı ver碖�lmes碖� gereken f碖�碖�l碖�n gümrük 碖�dares碖�nce tesp碖�t ed碖�lmes碖�nden önce ve
b碖�r碖�nc碖� fıkrada bel碖�rt碖�len süre 碖�ç碖�nde kend碖�l碖�ğ碖�nden b碖�ld碖�r碖�lmes碖� durumunda %15 olarak uygulanır.
Bu madden碖�n uygulanmasına 碖�l碖�şk碖�n usul ve esasları tesp碖�t etmeye Gümrük ve T碖�caret Bakanlığı 碖�le Mal碖�ye
Bakanlığı müştereken yetk碖�l碖�d碖�r.”
MADDE 14 – 16/12/1999 tar碖�hl碖� ve 4490 sayılı Türk Uluslararası Gem碖� S碖�c碖�l碖� Kanunu İle 491 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamede Değ碖�ş碖�kl碖�k Yapılmasına Da碖�r Kanunun 12 nc碖� maddes碖�n碖�n 碖�k碖�nc碖� fıkrası aşağıdak碖� şek碖�lde
değ碖�şt碖�r碖�lm碖�ş ve aynı maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdak碖� fıkra eklenm碖�şt碖�r.
“Türk Uluslararası Gem碖� S碖�c碖�l碖�ne kayded碖�lecek gem碖�lere ve yatlara 碖�l碖�şk碖�n alım, satım, 碖�potek, tesc碖�l, kred碖�, gem碖�
k碖�ra, zaman çarter碖� ve tüm navlun sözleşmeler碖� damga verg碖�s碖�ne ve harçlara; bu 碖�şlemler neden碖�yle alınacak paralar banka
ve s碖�gorta muameleler碖� verg碖�s碖�ne ve fonlara tab碖� tutulmaz.”
“B碖�r碖�nc碖� ve 碖�k碖�nc碖� fıkra hükümler碖�, gem碖� ve yatların, Türk Uluslararası Gem碖� S碖�c碖�l碖�nden terk碖�n ed碖�lerek b碖�r başka
s碖�c碖�le kayded碖�lmek üzere veya sa碖�r suretlerle devr碖� aşamasında da uygulanır. Ancak, bu Kanunun 4 üncü maddes碖�n碖�n
b碖�r碖�nc碖� fıkrasının (c) bend碖� uyarınca Türk Uluslararası Gem碖� S碖�c碖�l碖�ne kayded碖�len gem碖�ler碖�n, bu s碖�c碖�lden terk碖�n ed碖�lerek
başka b碖�r s碖�c碖�le kayded碖�lmek üzere veya sa碖�r suretlerle devr碖� hal碖�nde, bunların en az altı ay süreyle Türk Uluslararası Gem碖�
S碖�c碖�l碖�ne kayıtlı olarak 碖�şlet碖�lm碖�ş olması şartı aranır.”
MADDE 15 – 4490 sayılı Kanuna aşağıdak碖� geç碖�c碖� madde eklenm碖�şt碖�r.
“GEÇİCİ MADDE 3 Bu madden碖�n yürürlüğe g碖�rd碖�ğ碖� tar碖�hten önce, bu Kanun kapsamında tesc碖�le tab碖� den碖�z
araçları arasında bulunan gem碖� ve yatların Türk Uluslararası Gem碖� S碖�c碖�l碖�nden terk碖�n ed碖�lerek b碖�r başka s碖�c碖�le kayded碖�lmek
üzere veya sa碖�r suretlerle devr碖�ne 碖�l碖�şk碖�n olarak bu Kanunun 12 nc碖� maddes碖� kapsamında 碖�st碖�snalardan yararlananlar
hakkında, yararlandıkları bu 碖�st碖�sna dolayısıyla geçm碖�şe dönük herhang碖� b碖�r tarh碖�yat yapılmaz, daha önce yapılmış olan
tarh碖�yatlardan varsa açılmış davalardan feragat ed碖�lmes碖� kaydıyla vazgeç碖�l碖�r, tahakkuk eden tutarlar terk碖�n ed碖�l碖�r, tahs碖�l
ed碖�len tutarlar red ve 碖�ade ed碖�lmez.
Bu madden碖�n uygulanmasına 碖�l碖�şk碖�n usul ve esasları bel碖�rlemeye Mal碖�ye Bakanlığı yetk碖�l碖�d碖�r.”
MADDE 16 – 3065 sayılı Kanunun 29 uncu maddes碖�n碖�n (2) numaralı fıkrasına 碖�k碖�nc碖� cümles碖�nden sonra gelmek
üzere aşağıdak碖� cümle eklenm碖�şt碖�r.
“Ancak mahsuben 碖�ade ed碖�lmeyen verg碖�, Mal碖�ye Bakanlığınca bel碖�rlenen sektörler, mal ve h碖�zmet grupları ve
dönemler 碖�t碖�barıyla yılı 碖�ç碖�nde nakden 碖�ade ed碖�leb碖�l碖�r.”
MADDE 17 – 28/3/2001 tar碖�hl碖� ve 4632 sayılı B碖�reysel Emekl碖�l碖�k Tasarruf ve Yatırım S碖�stem碖� Kanununun ek 1
碖�nc碖� maddes碖�ne aşağıdak碖� fıkra eklenm碖�şt碖�r.
“Katkı payının ş碖�rket hesaplarına nakden 碖�nt碖�kal ett碖�ğ碖� tar碖�hten öncek碖� b碖�r tar碖�hte Devlet katkısı hesaplamasına
konu ed碖�lmes碖� neden碖�yle erken ödenen Devlet katkısı tutarlarına, Devlet katkısının Müsteşarlıkça f碖�碖�len ödend碖�ğ碖� tar碖�h 碖�le

ödenmes碖� gereken tar碖�h arasındak碖� süre 碖�ç碖�n, emekl碖�l碖�k gözet碖�m merkez碖� tarafından 6183 sayılı Kanunun 51 碖�nc碖�
maddes碖�nde bel碖�rt碖�len gec碖�kme zammı oranı esas alınarak gec碖�kme bedel碖� hesaplanır. Hesaplanan bedel碖�n, Devlet
katkısının Müsteşarlıkça ödenmes碖� gereken tar碖�hten ş碖�rket碖�n ödeme yaptığı tar碖�he kadar 6183 sayılı Kanunun 51 碖�nc碖�
maddes碖�nde bel碖�rt碖�len gec碖�kme zammı oranına göre hesaplanan fa碖�z碖�yle b碖�rl碖�kte 碖�lg碖�l碖� verg碖� da碖�res碖�ne ödenmes碖� gerekt碖�ğ碖�
hususu emekl碖�l碖�k gözet碖�m merkez碖� tarafından ş碖�rkete ve 6183 sayılı Kanun hükümler碖�ne göre gerekl碖� tak碖�batın yapılması
amacıyla durum ş碖�rket碖�n bağlı olduğu verg碖� da碖�res碖�ne b碖�ld碖�r碖�l碖�r.”
MADDE 18 – 4632 sayılı Kanunun ek 2 nc碖� maddes碖�n碖�n b碖�r碖�nc碖� fıkrasının 碖�lk cümles碖� “Türk vatandaşı
veya 29/5/2009 tar碖�hl碖� ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 碖�nc碖� maddes碖� kapsamında olup kırk beş yaşını
doldurmamış olanlardan; 31/5/2006 tar碖�hl碖� ve 5510 sayılı Sosyal S碖�gortalar ve Genel Sağlık S碖�gortası Kanununun 4 üncü
maddes碖�n碖�n b碖�r碖�nc碖� fıkrasının (a) ve (c) bentler碖�ne göre çalışmaya başlayanlar 碖�le 17/7/1964 tar碖�hl碖� ve 506 sayılı Sosyal
S碖�gortalar Kanununun geç碖�c碖� 20 nc碖� maddes碖� kapsamında kurulmuş olan sandıkların 碖�şt碖�rakç碖�s碖� olarak çalışmaya
başlayanlar, 碖�şveren碖�n bu Kanun hükümler碖�ne göre düzenled碖�ğ碖� b碖�r emekl碖�l碖�k sözleşmes碖�yle emekl碖�l碖�k planına dâh碖�l ed碖�l碖�r.”
şekl碖�nde değ碖�şt碖�r碖�lm碖�ş, aynı madden碖�n 碖�k碖�nc碖� fıkrasının 碖�lk cümles碖�nden sonra gelmek üzere “506 sayılı Kanunun geç碖�c碖�
20 nc碖� maddes碖� kapsamında kurulmuş olan sandıkların 碖�şt碖�rakç碖�s碖� olan çalışanlar 碖�ç碖�n bu çalışanların bağlı bulunduğu
sandığa, katılım payı, kesenek veya d碖�ğer adlar altında öded碖�ğ碖� tutarların hesaplanmasına esas kazancının yüzde üçüne
karşılık gelen tutardır.” cümles碖� eklenm碖�ş ve aynı madden碖�n beş碖�nc碖� fıkrasında yer alan “Bankalar, Sosyal Güvenl碖�k
Kurumu” 碖�bares碖�nden sonra gelmek üzere “, 506 sayılı Kanunun geç碖�c碖� 20 nc碖� maddes碖� kapsamındak碖� sandıklar 碖�le
bunların 碖�lg碖�l碖� bulundukları kuruluşlar” 碖�bares碖� eklenm碖�şt碖�r.
MADDE 19 – 4632 sayılı Kanunun geç碖�c碖� 2 nc碖� maddes碖�ne “kırk beş yaşını doldurmamış olan çalışanlar”
碖�bares碖�nden sonra gelmek üzere “碖�le 506 sayılı Kanunun geç碖�c碖� 20 nc碖� maddes碖� kapsamında kurulmuş olan sandıkların
碖�şt碖�rakç碖�s碖� olarak çalışanlardan Kanunun yürürlüğe g碖�rd碖�ğ碖� tar碖�hte kırk beş yaşını doldurmamış olanlar” 碖�bares碖�
eklenm碖�şt碖�r.
MADDE 20 – 4632 sayılı Kanuna aşağıdak碖� geç碖�c碖� madde eklenm碖�şt碖�r.
“GEÇİCİ MADDE 3 1/1/2013 碖�la bu madden碖�n yürürlüğe g碖�rd碖�ğ碖� tar碖�h arasındak碖� sürede, katkı payının ş碖�rket
hesaplarına nakden 碖�nt碖�kal ett碖�ğ碖� tar碖�hten öncek碖� b碖�r tar碖�hte Devlet katkısı hesaplamasına konu ed碖�lmes碖� neden碖�yle, erken
ödenen Devlet katkısı tutarlarına Devlet katkısının Müsteşarlıkça f碖�碖�len ödend碖�ğ碖� tar碖�h 碖�le ödenmes碖� gereken tar碖�h
arasındak碖� süre 碖�ç碖�n, emekl碖�l碖�k gözet碖�m merkez碖� tarafından 6183 sayılı Kanunun 51 碖�nc碖� maddes碖�nde bel碖�rt碖�len gec碖�kme
zammı oranı esas alınarak gec碖�kme bedel碖� hesaplanır. Hesaplanan bedel碖�n, Devlet katkısının Müsteşarlıkça ödenmes碖�
gereken tar碖�hten ş碖�rket碖�n ödeme yaptığı tar碖�he kadar 6183 sayılı Kanunun 51 碖�nc碖� maddes碖�nde bel碖�rt碖�len gec碖�kme zammı
oranına göre hesaplanan fa碖�z碖�yle b碖�rl碖�kte 碖�lg碖�l碖� verg碖� da碖�res碖�ne ödenmes碖� gerekt碖�ğ碖� hususu emekl碖�l碖�k gözet碖�m merkez碖�
tarafından ş碖�rkete ve 6183 sayılı Kanun hükümler碖�ne göre gerekl碖� tak碖�batın yapılması amacıyla durum 碖�lg碖�l碖� ş碖�rket碖�n bağlı
olduğu verg碖� da碖�res碖�ne b碖�ld碖�r碖�l碖�r.
1/1/2013 碖�la bu madden碖�n yürürlüğe g碖�rd碖�ğ碖� tar碖�h arasındak碖� sürede, erken ödenen Devlet katkısı tutarları
kapsamında, 碖�lg碖�l碖� dönemde gerçekleşt碖�r碖�lm碖�ş olan 碖�ade 碖�şlemler碖� geçerl碖�l碖�ğ碖�n碖� korur.”
MADDE 21 – 29/6/2001 tar碖�hl碖� ve 4706 sayılı Haz碖�neye A碖�t Taşınmaz Malların Değerlend碖�r碖�lmes碖� ve Katma
Değer Verg碖�s碖� Kanununda Değ碖�ş碖�kl碖�k Yapılması Hakkında Kanunun 5 碖�nc碖� maddes碖�n碖�n altıncı fıkrasında yer alan
“31.12.2000” 碖�bares碖� “19/7/2003” şekl碖�nde değ碖�şt碖�r碖�lm碖�şt碖�r.
MADDE 22 – 4706 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddes碖� aşağıdak碖� şek碖�lde değ碖�şt碖�r碖�lm碖�şt碖�r. “EK MADDE 4
Türk碖�ye Kızılay Derneğ碖�, Türk碖�ye Yeş碖�lay Cem碖�yet碖� ve Türk碖�ye Yeş碖�lay Vakfı 碖�le Darülaceze
Başkanlığı, DarüşşafakaCem碖�yet碖� ve Türk Hava Kurumu tarafından kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere
碖�ht碖�yaç duyulan mülk碖�yet碖� Haz碖�neye kamu kurum ve kuruluşlarına a碖�t taşınmazlar üzer碖�nde adı geçen Dernek, Vakıf,
Başkanlık, Cem碖�yetler ve Kurum leh碖�ne kırk dokuz yıl süre 碖�le bedels碖�z 碖�rt碖�fak hakkı tes碖�s ed碖�leb碖�l碖�r. Devlet碖�n hüküm ve
tasarrufu altında bulunan yerler üzer碖�nde 碖�se bunlar adına bedels碖�z kullanma 碖�zn碖� ver碖�leb碖�l碖�r. Bunlardan ayrıca hasılat payı
alınmaz. İrt碖�fak hakkı tes碖�s ed碖�len taşınmazların tapu kütüğüne, amacı dışında kullanılmayacağına 碖�l碖�şk碖�n şerh konulur.
Bakanlar Kurulunca verg碖� muaf碖�yet碖� tanınan vakıflardan öğrenc碖�lere yönel碖�k eğ碖�t碖�m ve yurt tem碖�n碖� faal碖�yet碖�
bulunanlardan Gençl碖�k ve Spor Bakanlığı, Mal碖�ye Bakanlığı ve M碖�ll碖� Eğ碖�t碖�m Bakanlığı tarafından müştereken bel碖�rlenen
şartları sağlayanlar leh碖�ne, kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere mülk碖�yet碖� Haz碖�neye veya kamu kurum ve
kuruluşlarına a碖�t taşınmazlar üzer碖�nde kırk dokuz yıl süre 碖�le bedels碖�z 碖�rt碖�fak hakkı tes碖�s ed碖�leb碖�l碖�r. Devlet碖�n hüküm ve
tasarrufu altında bulunan yerler üzer碖�nde 碖�se bunlar adına bedels碖�z kullanma 碖�zn碖� ver碖�leb碖�l碖�r. Bunlardan ayrıca hasılat payı
alınmaz. Bu şek碖�lde 碖�rt碖�fak hakkı tes碖�s ed碖�len veya kullanma 碖�zn碖� ver碖�len taşınmazlardan söz konusu vakıflar tarafından
elde ed碖�len gel碖�r碖�n tamamı, münhasıran öğrenc碖�lere yönel碖�k eğ碖�t碖�m kurumlarının veya yurtların yapım, bakım, onarım,
碖�şlet碖�m ve benzer碖� g碖�derler碖�n碖�n karşılanmasında kullanılır. İrt碖�fak hakkı tes碖�s ed碖�len taşınmazların tapu kütüğüne, amacı
dışında kullanılmayacağına 碖�l碖�şk碖�n şerh konulur.”
MADDE 23 – 4706 sayılı Kanuna aşağıdak碖� geç碖�c碖� madde eklenm碖�şt碖�r.
“GEÇİCİ MADDE 21 Bu madden碖�n yürürlüğe g碖�rd碖�ğ碖� tar碖�hten önce Devlet碖�n hüküm ve tasarrufu altındak碖�
yerler 碖�le mülk碖�yet碖� Haz碖�neye veya kamu kurum ve kuruluşlarına a碖�t taşınmazlar üzer碖�nde leh碖�ne bedell碖� olarak 碖�rt碖�fak
hakkı tes碖�s ed碖�len veya kullanma 碖�zn碖� ver碖�len Bakanlar Kurulunca verg碖� muaf碖�yet碖� tanınan vakıflardan öğrenc碖�lere yönel碖�k
eğ碖�t碖�m ve yurt tem碖�n碖� faal碖�yet碖� bulunanlar bu madden碖�n yürürlüğe g碖�rd碖�ğ碖� tar碖�hten sonra Kanunun ek 4 üncü maddes碖�n碖�n
碖�k碖�nc碖� fıkrasına göre bel碖�rlenecek şartları taşımaları koşuluyla b碖�r yıl 碖�ç碖�nde talep etmeler碖� hal碖�nde, bedell碖� olarak tes碖�s
ed碖�len 碖�rt碖�fak hakkı veya ver碖�len kullanma 碖�zn碖�, hasılat payı alınmaksızın kırk dokuz yıl sürel碖� bedels碖�z 碖�rt碖�fak hakkına veya
kullanma 碖�zn碖�ne dönüştürüleb碖�l碖�r. Bu madde kapsamında kalan taşınmazların kullanımlarıyla 碖�lg碖�l碖� olarak tebl碖�ğ ed碖�len
veya tahakkuk ett碖�r碖�len kullanma 碖�zn碖� ve 碖�rt碖�fak hakkı bedeller碖� tahs碖�l ed碖�lmez, tahs碖�l ed碖�lenler 碖�ade ed碖�lmez.”
MADDE 24 – 28/3/2002 tar碖�hl碖� ve 4749 sayılı Kamu F碖�nansmanı ve Borç Yönet碖�m碖�n碖�n Düzenlenmes碖� Hakkında
Kanunun geç碖�c碖� 20 nc碖� maddes碖�n碖�n b碖�r碖�nc碖� fıkrasında yer alan “2 m碖�lyar Türk L碖�rasına” 碖�bareler碖� “25 m碖�lyar Türk l碖�rasına”
şekl碖�nde değ碖�şt碖�r碖�lm碖�şt碖�r.

MADDE 25 – 4749 sayılı Kanuna aşağıdak碖� geç碖�c碖� madde eklenm碖�şt碖�r.
“GEÇİCİ MADDE 28 Toplu Konut İdares碖� Başkanlığının 28/3/2001 tar碖�hl碖� ve 2001/2202 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı uyarınca Yüksek Planlama Kurulu Kararı kapsamında 碖�hraç ett碖�ğ碖� borçlanma senetler碖�nden kaynaklı
Tasf碖�ye Hal碖�nde Türk碖�ye Emlak Bankası A.Ş.’ye olan borçları bu madden碖�n yürürlüğe g碖�rd碖�ğ碖� tar碖�h esas alınarak
bel碖�rlenen tutar üzer碖�nden Müsteşarlığa nakled碖�l碖�r.
Müsteşarlık, Tasf碖�ye Hal碖�nde Türk碖�ye Emlak Bankası A.Ş.’n碖�n 15/11/2000 tar碖�hl碖� ve 4603 sayılı Türk碖�ye
Cumhur碖�yet碖� Z碖�raat Bankası, Türk碖�ye Halk Bankası Anon碖�m Ş碖�rket碖� ve Türk碖�ye Emlak Bankası Anon碖�m Ş碖�rket碖� Hakkında
Kanunun geç碖�c碖� 3 üncü maddes碖� kapsamında Müsteşarlığa olan ve d碖�ğer Haz碖�ne alacağı kapsamında 碖�zlenen borçlarını
b碖�r碖�nc碖� fıkra çerçeves碖�nde nakled碖�len tutardan takas ederek mahsup 碖�şlem碖�n碖� gerçekleşt碖�r碖�r.
Yukarıdak碖� fıkralar kapsamında yapılacak nak碖�l, takas ve mahsup 碖�şlemler碖� sonrasında oluşan bak碖�ye tutarın
ödenmes碖�ne 碖�l碖�şk碖�n usul ve esaslar Bakan tarafından bel碖�rlen碖�r ve bu tutar Müsteşarlık bütçes碖�ne konulacak ödenekten
karşılanır.
Tasf碖�ye Hal碖�nde Türk碖�ye Emlak Bankası A.Ş. ve Toplu Konut İdares碖� Başkanlığı, bu madde kapsamında
gerçekleşt碖�r碖�len nak碖�l, takas ve mahsup 碖�şlemler碖�nden sonra b碖�lançolarında gerekl碖� düzeltmeler碖� yapar.
Bu madde kapsamında gerçekleşt碖�r碖�lecek nak碖�l, takas ve mahsup 碖�şlemler碖�n碖� Bakanın tekl碖�f碖� üzer碖�ne bütçen碖�n gel碖�r
ve g碖�der hesaplarıyla 碖�l碖�şk碖�lend碖�r碖�lmeks碖�z碖�n mah碖�yetler碖�ne göre 碖�lg碖�l碖� Devlet hesaplarına kaydett碖�rmeye Mal碖�ye Bakanı
yetk碖�l碖�d碖�r.”
MADDE 26 – 3/8/2016 tar碖�hl碖� ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yen碖�den Yapılandırılmasına İl碖�şk碖�n Kanuna
aşağıdak碖� geç碖�c碖� madde eklenm碖�şt碖�r.
“GEÇİCİ MADDE 2 (1) Bu Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu madden碖�n
yürürlüğe g碖�rd碖�ğ碖� tar碖�h 碖�t碖�barıyla ödenmes碖� gereken tutarları süres碖�nde ödemeyerek Kanun hükümler碖�n碖� 碖�hlal edenler, 碖�hlale
neden olan tutarları, ödemeler碖� gerekt碖�ğ碖� tar碖�hten bu madden碖�n yürürlüğe g碖�rd碖�ğ碖� tar碖�he kadar (bu tar碖�h dâh碖�l) geçen süre
碖�ç碖�n Kanunun 10 uncu maddes碖�n碖�n altıncı fıkrasında bel碖�rlenen geç ödeme zammı 碖�le b碖�rl碖�kte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna
kadar ödemeler碖� şartıyla Kanun hükümler碖�nden yararlandırılır.
(2) Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından 碖�t碖�baren ödenmes碖� gereken taks碖�tler碖�n ödeme süreler碖�, 11 碖�nc碖�
madden碖�n onuncu ve onb碖�r碖�nc碖� fıkralarına göre ödenecek taks碖�tler har碖�ç olmak üzere, taks碖�t ödeme süreler碖�n碖�n b碖�t碖�m
tar碖�h碖�nden 碖�t碖�baren dörder ay uzatılmıştır.
(3) Kanunun 10 uncu maddes碖�n碖�n ondokuzuncu fıkrası kapsamında başvuruda bulunarak mücb碖�r sebep hâl碖�n碖�
sonlandıran ancak, mücb碖�r sebep 碖�lanı neden碖�yle ver碖�lmeyen beyanname ve b碖�ld碖�r碖�mler碖� fıkrada öngörülen sürede
vermeyen mükellefler tarafından söz konusu beyanname ve b碖�ld碖�r碖�mler碖�n 30/4/2017 tar碖�h碖�ne kadar (bu tar碖�h dâh碖�l)
ver碖�lmek ve tahakkuk eden verg碖�ler碖�n 碖�lk taks碖�t碖� b碖�r碖�nc碖� fıkrada, d碖�ğer taks碖�tler碖� 碖�se 碖�k碖�nc碖� fıkrada bel碖�rt碖�len süre ve şek碖�lde
ödenmek şartıyla anılan fıkra hükümler碖�nden yararlanılır.
(4) Kanun kapsamında peş碖�n veya taks碖�tl碖� ödeme seçenekler碖� terc碖�h ed碖�lerek yapılandırılan alacakların tamamının,
b碖�r碖�nc碖� fıkrada bel碖�rt碖�len süre ve şek碖�lde ödenmes碖� şartıyla Kanunun 10 uncu maddes碖�n碖�n üçüncü fıkrasının (b) bend碖�
hükmüne göre 碖�nd碖�r碖�m yapılır ve katsayı uygulanmaz.
(5) Kanun kapsamında peş碖�n ödeme seçeneğ碖�n碖� terc碖�h eden ancak yapılandırılan tutarları süres碖�nde ödemeyerek
Kanundan yararlanma hakkını kaybedenlerce, 30/4/2017 tar碖�h碖�ne kadar (bu tar碖�h dâh碖�l) 碖�lg碖�l碖� 碖�dareye yazılı olarak
başvuruda bulunularak taks碖�tl碖� ödeme seçeneğ碖�n碖�n terc碖�h ed碖�lmes碖� ve 碖�lg碖�l碖� katsayı uygulanmak suret碖�yle yapılandırılan
tutarın, bu madden碖�n yürürlüğe g碖�rd碖�ğ碖� tar碖�he kadar ödenmes碖� gereken taks碖�tler碖�n b碖�r碖�nc碖� fıkrada, d碖�ğer taks碖�tler碖�n 碖�se 碖�k碖�nc碖�
fıkrada bel碖�rt碖�len süre ve şek碖�lde ödenmes碖� şartıyla Kanun hükümler碖�nden yararlanılır.
(6) Kanunun 3 üncü maddes碖�n碖�n dokuzuncu fıkrası 碖�le 9 uncu maddes碖�n碖�n üçüncü fıkrasında vades碖�nde ödenmes碖�
öngörülen alacakların anılan fıkra hükümler碖�ne göre ödenmemes碖� neden碖�yle bu madden碖�n yürürlüğe g碖�rd碖�ğ碖� tar碖�h 碖�t碖�barıyla
Kanun hükümler碖�n碖� 碖�hlal etm碖�ş olan borçluların 碖�hlale neden olan tutarları, b碖�r碖�nc碖� fıkrada bel碖�rt碖�len sürede ödemeler碖� ya da
bu süre 碖�çer碖�s碖�nde veya bu madden碖�n yürürlüğe g碖�rd碖�ğ碖� tar碖�hten önce yaptıkları başvurulara dayanılarak 6183 sayılı
Kanunun 48 碖�nc碖� maddes碖�ne göre çok zor durumda olduklarının tesp碖�t ed碖�lmes碖� hal碖�nde bu borçlular da Kanun
hükümler碖�nden yararlandırılır.
(7) Kanunun 4 üncü maddes碖�n碖�n dokuzuncu fıkrası hükümler碖�nden yararlanmak üzere başvuruda bulunduğu
halde bu madden碖�n yürürlüğe g碖�rd碖�ğ碖� tar碖�h 碖�t碖�barıyla Kanun hükümler碖�n碖� 碖�hlal eden borçluların 碖�hlale neden olan tutarları
bu maddede bel碖�rt碖�len süre ve şek碖�lde, ödeme süres碖� gelmem碖�ş taks碖�tler碖� 碖�se Kanunda öngörülen şek碖�lde tamamen
ödemeler碖� hal碖�nde 碖�lg碖�l碖� mevzuat uyarınca kes碖�lmes碖� gereken verg碖� cezaları ve para cezalarının kes碖�lmes碖�nden ve tahakkuk
ed碖�p etmed碖�ğ碖�ne bakılmaksızın bu alacaklardan ve bunlara 碖�l碖�şk碖�n fer’碖� alacakların tahs碖�l碖�nden vazgeç碖�l碖�r.
(8) Bu madde hükümler碖�nden yararlanan borçlulardan, bu madden碖�n yürürlüğe g碖�rd碖�ğ碖� tar碖�hten önce bu Kanun
kapsamında yapılandırılan alacaklara karşılık cebren ya da rızaen tahs碖�l ed碖�len tutarlar, bu Kanuna göre ödenmes碖� gereken
taks碖�tler碖�n en esk碖� vadel碖� olanından başlamak üzere ve tahs碖�l ed碖�ld碖�kler碖� tar碖�hler d碖�kkate alınarak bu madde hükmüne göre
mahsup ed碖�l碖�r. Bu şek碖�lde yapılan mahsup sonrasında bu Kanun hükümler碖�ne göre ödenmes碖� gereken tutarlardan fazla
ödend碖�ğ碖� tesp碖�t ed碖�len tutarlar 碖�lg碖�l碖� mevzuat hükümler碖�ne göre red ve 碖�ade ed碖�l碖�r.
(9) Bu madden碖�n yürürlüğe g碖�rd碖�ğ碖� tar碖�hten önce, peş碖�n ödeme seçeneğ碖�n碖� terc碖�h eden ancak yapılandırılan tutarın
tamamını Kanunun 10 uncu maddes碖�n碖�n üçüncü fıkrasının (b) bend碖� hükmüne göre 碖�nd碖�r碖�m uygulanmaksızın ödeyenler,
31/12/2017 tar碖�h碖�ne kadar (bu tar碖�h dah碖�l) yazılı olarak talep etmeler碖� durumunda, anılan bent hükmünden yararlanır ve
fazla ödenen tutarlar 碖�lg碖�l碖� mevzuat hükümler碖�ne göre red ve 碖�ade ed碖�l碖�r.”
MADDE 27 – 31/5/2006 tar碖�hl碖� ve 5510 sayılı Sosyal S碖�gortalar ve Genel Sağlık S碖�gortası Kanununa aşağıdak碖�
geç碖�c碖� madde eklenm碖�şt碖�r.
“GEÇİCİ MADDE 71 Bu Kanunun 4 üncü maddes碖�n碖�n b碖�r碖�nc碖� fıkrasının (a) bend碖� kapsamında haklarında uzun
vadel碖� s碖�gorta kolları hükümler碖� uygulanan s碖�gortalıları çalıştıran 碖�şverenlerce;

a) 2016 yılının aynı ayına 碖�l碖�şk碖�n Kuruma ver碖�len aylık pr碖�m ve h碖�zmet belgeler碖�nde pr碖�me esas günlük kazancı
Bakanlar Kurulunca bel碖�rlenen tutar ve altında b碖�ld碖�r碖�len s碖�gortalıların toplam pr碖�m ödeme gün sayısını geçmemek üzere,
2017 yılında car碖� aya 碖�l碖�şk碖�n ver碖�len aylık pr碖�m ve h碖�zmet belgeler碖�nde veya muhtasar ve pr碖�m h碖�zmet beyannameler碖�nde
b碖�ld碖�r碖�len s碖�gortalılara 碖�l碖�şk碖�n toplam pr碖�m ödeme gün sayısının,
b) 2017 yılı 碖�ç碖�nde 碖�lk defa bu Kanun kapsamına alınan 碖�şyerler碖�nden b碖�ld碖�r碖�len s碖�gortalılara 碖�l碖�şk碖�n toplam pr碖�m
ödeme gün sayısının,
2017 yılı Ocak 碖�la Aralık ayları/dönemler碖� 碖�ç碖�n Bakanlar Kurulunca tesp碖�t ed碖�len günlük tutar 碖�le çarpımı sonucu
bulunacak tutar, bu 碖�şverenler碖�n Kuruma ödeyecekler碖� s碖�gorta pr碖�mler碖�nden mahsup ed碖�l碖�r ve bu tutar Haz碖�nece karşılanır.
Mevcut b碖�r 碖�şletmen碖�n kapatılarak değ碖�ş碖�k b碖�r ad, unvan ya da b碖�r 碖�ş b碖�r碖�m碖� olarak açılması veya yönet碖�m ve
kontrolü el碖�nde bulunduracak şek碖�lde doğrudan veya dolaylı ortaklık 碖�l碖�şk碖�s碖� bulunan ş碖�rketler arasında 碖�st碖�hdamın
kaydırılması, şahıs 碖�şletmeler碖�nde 碖�şletme sah碖�pl碖�ğ碖�n碖�n değ碖�şt碖�r碖�lmes碖� g碖�b碖� Haz碖�ne katkısından yararlanmak amacıyla
muvazaalı 碖�şlem tes碖�s ett碖�ğ碖� anlaşılan veya s碖�gortalıların pr碖�me esas kazançlarını 2017 yılı 碖�ç碖�n eks碖�k b碖�ld碖�rd碖�ğ碖� tesp碖�t ed碖�len
碖�şyerler碖�nden Haz碖�nece karşılanan tutar gec碖�kme cezası ve gec碖�kme zammıyla b碖�rl碖�kte ger碖� alınır ve bu 碖�şyerler碖� hakkında
bu madde hükümler碖� uygulanmaz.
İşverenler碖�n çalıştırdıkları s碖�gortalılarla 碖�lg碖�l碖� 2017 yılına 碖�l碖�şk碖�n olarak, aylık pr碖�m ve h碖�zmet belgeler碖�n碖� veya
muhtasar ve pr碖�m h碖�zmet beyannameler碖�n碖� yasal süres碖� 碖�çer碖�s碖�nde vermed碖�ğ碖�, s碖�gorta pr碖�mler碖�n碖� yasal süres碖�nde ödemed碖�ğ碖�,
denet碖�m ve kontrolle görevl碖� memurlarca yapılan soruşturma ve 碖�ncelemelerde çalıştırdığı k碖�ş碖�ler碖� s碖�gortalı olarak
b碖�ld碖�rmed碖�ğ碖� veya b碖�ld碖�r碖�len s碖�gortalının f碖�碖�len çalışmadığı durumlarının tesp碖�t ed碖�lmes碖�, Kuruma pr碖�m, 碖�dar碖� para cezası ve
bunlara 碖�l碖�şk碖�n gec碖�kme cezası ve gec碖�kme zammı borcu bulunması hâller碖�nde bu madden碖�n b碖�r碖�nc碖� fıkrasının (b) bend碖�ne
碖�l碖�şk碖�n hükümler uygulanmaz. Ancak Kuruma olan pr碖�m, 碖�dar碖� para cezası ve bunlara 碖�l碖�şk碖�n gec碖�kme cezası ve gec碖�kme
zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 碖�nc碖� maddes碖�ne göre tec碖�l ve taks碖�tlend碖�ren 碖�şverenler bu tec碖�l ve taks碖�tlend碖�rme
devam ett碖�ğ碖� sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır.
B碖�r碖�nc碖� fıkranın (a) bend碖�n碖�n uygulanmasında, b碖�r öncek碖� yılın aynı ayına 碖�l碖�şk碖�n olarak aylık pr碖�m ve h碖�zmet
belges碖� ver碖�lmem碖�ş olması hâl碖�nde b碖�ld碖�r碖�m yapılmış tak碖�p eden 碖�lk aya 碖�l碖�şk碖�n aylık pr碖�m ve h碖�zmet belges碖�ndek碖�
b碖�ld碖�r碖�mler esas alınır. 2016 yılından önce bu Kanun kapsamına alınmış ancak 2016 yılında s碖�gortalı çalıştırmamış
碖�şyerler碖� hakkında b碖�r碖�nc碖� fıkranın (b) bend碖� hükümler碖� uygulanır.
S碖�gortalı ve 碖�şveren h碖�sseler碖�ne a碖�t s碖�gorta pr碖�mler碖�n碖�n Devlet tarafından karşılandığı durumlarda 碖�şveren碖�n
ödeyeceğ碖� s碖�gorta pr碖�m碖�n碖�n Haz碖�nece karşılanacak tutardan az olması hâl碖�nde sadece s碖�gorta pr碖�m borcu kadar mahsup
碖�şlem碖� yapılır.
3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddes碖� uyarınca ücretler碖� asgar碖� ücret碖�n 碖�k碖� katından az olamayacağı hükme
bağlanan “L碖�ny碖�t” ve “Taşkömürü” çıkarılan 碖�şyerler碖�nde yer altında çalışan s碖�gortalılar 碖�ç碖�n b碖�r碖�nc碖� fıkranın
uygulanmasında (a) bend碖� uyarınca bel碖�rlenecek günlük kazanç 碖�k碖� kat olarak ve 2016 yılının aynı ayına 碖�l碖�şk碖�n Kuruma
ver碖�len aylık pr碖�m ve h碖�zmet belgeler碖�nde b碖�ld碖�r碖�len pr碖�m ödeme gün sayısının yüzde 50’s碖�n碖� geçmemek üzere, 2017
yılında car碖� aya 碖�l碖�şk碖�n ver碖�len aylık pr碖�m ve h碖�zmet belgeler碖�nde veya muhtasar ve pr碖�m h碖�zmet beyannameler碖�nde
b碖�ld碖�r碖�len s碖�gortalılara 碖�l碖�şk碖�n toplam pr碖�m ödeme gün sayısı d碖�kkate alınır.
Bu madde hükümler碖�, 5018 sayılı Kanuna ekl碖� (I) sayılı cetvelde sayılan kamu 碖�dareler碖�ne a碖�t kadro ve
poz碖�syonlarda 4 üncü madden碖�n b碖�r碖�nc碖� fıkrasının (a) bend碖� kapsamında çalışan s碖�gortalılar 碖�ç碖�n uygulanmaz.
4734 sayılı Kanunun 2 nc碖� maddes碖�n碖�n b碖�r碖�nc碖� fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentler碖�nde sayılan 碖�dareler tarafından
碖�lg碖�l碖� mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmes碖�nde f碖�yat farkı ödeneceğ碖� öngörülen h碖�zmet alımlarında, 碖�hale dokümanında
personel sayısının bel碖�rlend碖�ğ碖� ve haftalık çalışma saat碖�n碖�n tamamının 碖�darede kullanılmasının öngörüldüğü 碖�şç碖�l碖�kler 碖�ç碖�n
b碖�r碖�nc碖� fıkra uyarınca Haz碖�ne tarafından karşılanacak tutarlar bu 碖�darelerce 碖�şverenler碖�n hak ed碖�ş碖�nden kes碖�l碖�r.
2017 yılı Ocak 碖�la Aralık aylarına/dönemler碖�ne 碖�l碖�şk碖�n yasal süres碖� dışında Kuruma ver碖�len aylık pr碖�m ve h碖�zmet
belgeler碖�nde veya Mal碖�ye Bakanlığına ver碖�lecek muhtasar ve pr碖�m h碖�zmet beyannameler碖�nde kayıtlı s碖�gortalılar 碖�ç碖�n bu
madde hükümler碖� uygulanmaz.
Bu madden碖�n uygulanmasına 碖�l碖�şk碖�n usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenl碖�k Bakanlığı, Mal碖�ye Bakanlığı ve
Haz碖�ne Müsteşarlığının görüşler碖� alınmak suret碖�yle Kurum tarafından bel碖�rlen碖�r.”
MADDE 28 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdak碖� geç碖�c碖� madde eklenm碖�şt碖�r.
“GEÇİCİ MADDE 72 Bu Kanunun 4 üncü maddes碖�n碖�n b碖�r碖�nc碖� fıkrasının (a) bend碖�nde bel碖�rt碖�len s碖�gortalıları
çalıştıran özel sektör 碖�şverenler碖�nden, 2016 yılı Aralık ayı 碖�ç碖�n geç碖�c碖� 68 碖�nc碖�, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları 碖�ç碖�n geç碖�c碖� 71
碖�nc碖� madde kapsamında Haz碖�ne katkısına müstahak olanların, anılan maddeler uyarınca Haz碖�ne katkısı hesabında 碖�lg碖�l碖�
aylarda d碖�kkate alınacak pr碖�m ödeme gün sayısının günlük 60 TL 碖�le çarpımı sonucu bulunacak s碖�gorta pr碖�m碖�ne esas
kazanç tutarı üzer碖�nden hesaplanacak 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına a碖�t s碖�gorta pr碖�m tutarlarını,
sırasıyla 2017 yılı Ek碖�m, Kasım ve Aralık ayları 碖�çer碖�s碖�nde Kurumca bel碖�rlenecek tar碖�he kadar ödemeler碖� hal碖�nde bu aylara
碖�l碖�şk碖�n pr碖�mler süres碖�nde ödenm碖�ş sayılır. Bu madden碖�n uygulamasında, 2016 ve 2017 yılı 碖�çer碖�s碖�nde 碖�lk defa bu Kanun
kapsamına alınan 碖�şyerler碖� 碖�ç碖�n s碖�gorta pr碖�mler碖�n碖� yasal süres碖�nde ödeme şartı aranmaz.
Bu madden碖�n uygulanmasına 碖�l碖�şk碖�n usul ve esaslar Kurumca bel碖�rlen碖�r.”
MADDE 29 – 13/6/2006 tar碖�hl碖� ve 5520 sayılı Kurumlar Verg碖�s碖� Kanununun 32 nc碖� maddes碖�ne aşağıdak碖� fıkra
eklenm碖�şt碖�r.
“(5) 19 uncu madden碖�n b碖�r碖�nc碖� fıkrası kapsamında b碖�rleşen sanay碖� s碖�c碖�l belges碖�n碖� ha碖�z ve f碖�碖�len üret碖�m faal碖�yet碖�yle
碖�şt碖�gal eden küçük ve orta büyüklüktek碖� 碖�şletmeler碖�n, b碖�rleşme tar碖�h碖�nde sona eren hesap dönem碖�nde münhasıran üret碖�m
faal碖�yet碖�nden elde ett碖�ğ碖� kazançları 碖�le bu kapsamda b碖�rleş碖�len kurumun b碖�rleşme 碖�şlem碖�n碖�n gerçekleşt碖�ğ碖� hesap
dönem碖� dah碖�l olmak üzere üç hesap dönem碖�nde münhasıran üret碖�m faal碖�yet碖�nden elde ett碖�ğ碖� kazançlarına uygulanmak
üzere kurumlar verg碖�s碖� oranını %75’e kadar 碖�nd碖�r碖�ml碖� uygulatmaya, bu 碖�nd碖�r碖�m oranını, sektörler, 碖�ş kolları, üret碖�m
alanları, bölgeler, hesap dönemler碖� 碖�t碖�barıyla ya da orta ve yüksek teknoloj碖�l碖� ürün üreten veya 碖�malatçı 碖�hracatçı kurumlar

碖�ç碖�n ayrı ayrı veya b碖�rl碖�kte farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu; bu fıkranın uygulanmasına 碖�l碖�şk碖�n usul ve esasları
bel碖�rlemeye Mal碖�ye Bakanlığı yetk碖�l碖�d碖�r.”
MADDE 30 – 5520 sayılı Kanuna aşağıdak碖� geç碖�c碖� madde eklenm碖�şt碖�r.
“GEÇİCİ MADDE 9 (1) Mükellefler碖�n 2017 takv碖�m yılında gerçekleşt碖�rd碖�kler碖� 碖�malat sanay碖�碖�ne yönel碖�k yatırım
teşv碖�k belges碖� kapsamındak碖� yatırım harcamaları 碖�ç碖�n, bu Kanunun 32/A maddes碖�n碖�n 碖�k碖�nc碖� fıkrasının (b) bend碖�nde
“%55”, “%65” ve “%90” şekl碖�nde yer alan kanun碖� oranlar sırasıyla “%70”, “%80” ve “%100” şekl碖�nde ve (c) bend碖�nde
“%50” şekl碖�nde yer alan kanun碖� oran 碖�se “%100” şekl碖�nde uygulanır.”
MADDE 31 – 21/3/2007 tar碖�hl碖� ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aşağıdak碖� geç碖�c碖� madde
eklenm碖�şt碖�r.
“GEÇİCİ MADDE 10 (1) Bu Kanunun 3 üncü maddes碖�n碖�n 碖�k碖�nc碖� fıkrası uyarınca gümrük verg碖�ler碖�n碖�n kısmen
eks碖�k ödenmes碖� neden碖�yle açılan kamu davalarında, bu madden碖�n yürürlüğe g碖�rd碖�ğ碖� tar碖�hten önce el konulan ve müsadere
kararı ver碖�lmem碖�ş kara taşıtları 碖�le 碖�lg碖�l碖� olarak;
a) Taşıtın tasf碖�yes碖�n碖�n tamamlanmamış olması,
b) Bu madden碖�n yürürlüğe g碖�rd碖�ğ碖� ayı tak碖�p eden altıncı ayın sonuna kadar 碖�lg碖�l碖� gümrük 碖�dares碖�ne başvurulması
ve taşıtın 碖�lk 碖�kt碖�sabında ödenmes碖� gereken özel tüket碖�m verg碖�s碖�n碖�n %25’碖�ne tekabül eden tutarın başvuru tar碖�h碖�nden
碖�t碖�baren b碖�r ay 碖�ç碖�nde 碖�lg碖�l碖� tahs碖�l da碖�res碖�ne ödenmes碖�,
şartlarının b碖�rl碖�kte gerçekleşmes碖� hal碖�nde el koyma kararı kaldırılır ve el konulan aracın sah碖�b碖�ne 碖�ade ed碖�lmes碖�ne
karar ver碖�l碖�r.
(2) B碖�r碖�nc碖� fıkrada bel碖�rt碖�len kamu davalarında, eşyanın müsaderes碖� yer碖�ne eşyanın gümrüklenm碖�ş değer碖�n碖�n
ödenmes碖�ne karar ver碖�l碖�r.
(3) B碖�r碖�nc碖� fıkranın uygulanmasına 碖�l碖�şk碖�n usul ve esasları tesp碖�t etmeye Adalet Bakanlığı ve Gümrük ve T碖�caret
Bakanlığı 碖�le Mal碖�ye Bakanlığı müştereken yetk碖�l碖�d碖�r.”
MADDE 32 – 3/6/2007 tar碖�hl碖� ve 5684 sayılı S碖�gortacılık Kanununun 11 碖�nc碖� maddes碖�ne aşağıdak碖� fıkra
eklenm碖�şt碖�r.
“(6) Hasarın g碖�der碖�lmes碖�ne ve tazm碖�natın ödenmes碖�ne yönel碖�k olarak 碖�lg碖�l碖� mevzuat çerçeves碖�nde or碖�j碖�nale
eşdeğerl碖�ğ碖� belgelend碖�r碖�lm碖�ş parçaların kullanılmasına 碖�l碖�şk碖�n usul ve esaslar 碖�lg碖�l碖� s碖�gorta genel şartlarında bel碖�rlen碖�r.”
MADDE 33 – 22/1/2009 tar碖�hl碖� ve 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler 碖�le Kred碖� ve Kred碖� Kartları
Borçlarına İl碖�şk碖�n Kayıtların D碖�kkate Alınmaması Hakkında Kanuna aşağıdak碖� geç碖�c碖� madde eklenm碖�şt碖�r.
“GEÇİCİ MADDE 1 (1) Anapara ve/veya taks碖�t ödeme tar碖�h碖� bu madden碖�n yürürlüğe g碖�rd碖�ğ碖� tar碖�hten önce olup
da; kullandığı nakdî ve gayrı nakdî kred碖�ler碖�n碖�n anapara, fa碖�z ve/veya fer碖�ler碖�ne 碖�l碖�şk碖�n ödemeler碖�n碖� aksatan gerçek ve tüzel
k碖�ş碖�ler碖�n, t碖�car碖� faal碖�yette bulunan ve bulunmayan gerçek k碖�ş碖�ler碖�n ve kred碖� müşter碖�ler碖�n碖�n karşılıksız çıkan çek, protesto
ed碖�lm碖�ş senet, kred碖� kartı ve d碖�ğer kred碖� borçlarına 碖�l碖�şk碖�n 19/10/2005 tar碖�hl碖� ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun ek 1
碖�nc碖� maddes碖� hükmü uyarınca kurulan Türk碖�ye Bankalar B碖�rl碖�ğ碖� R碖�sk Merkez碖� nezd碖�nde tutulan kayıtları, söz konusu
borçların ödenmes碖� gec碖�ken kısmının bu madden碖�n yürürlüğe g碖�rd碖�ğ碖� tar碖�hten 碖�t碖�baren altı ay 碖�ç碖�nde tamamının ödenmes碖�
veya yen碖�den yapılandırılması hal碖�nde, bu k碖�ş碖�lerle yapılan f碖�nansal 碖�şlemlerde kred碖� kuruluşları ve f碖�nansal kuruluşlar
tarafından d碖�kkate alınmayab碖�l碖�r.
(2) Kred碖� kuruluşları ve f碖�nansal kuruluşların b碖�r碖�nc碖� fıkra hükmü uyarınca mevcut kred碖�ler碖� yen碖�den
yapılandırması veya yen碖� kred碖� kullandırması, bu kuruluşlara hukuk碖� ve ceza碖� sorumluluk doğurmaz.”
MADDE 34 – 13/2/2011 tar碖�hl碖� ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yen碖�den Yapılandırılması 碖�le Sosyal S碖�gortalar
ve Genel Sağlık S碖�gortası Kanunu ve D碖�ğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değ碖�ş碖�kl碖�k Yapılması
Hakkında Kanunun geç碖�c碖� 12 nc碖� maddes碖�n碖�n b碖�r碖�nc碖� fıkrasının b碖�r碖�nc碖� cümles碖�nde yer alan “1/1/2017” 碖�bares碖� “1/1/2019”
şekl碖�nde değ碖�şt碖�r碖�lm碖�şt碖�r.
MADDE 35 – 20/6/2012 tar碖�hl碖� ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl碖�ğ碖� Kanununun geç碖�c碖� 4 üncü maddes碖�n碖�n
b碖�r碖�nc碖� fıkrasında yer alan “1/1/2017” 碖�bares碖� “1/1/2019” ve “1/1/2018” 碖�bares碖� “1/1/2020” şekl碖�nde değ碖�şt碖�r碖�lm碖�şt碖�r.
MADDE 36 – 18/10/2012 tar碖�hl碖� ve 6356 sayılı Send碖�kalar ve Toplu İş Sözleşmes碖� Kanununun 54 üncü
maddes碖�n碖�n b碖�r碖�nc碖� fıkrasında yer alan “başkanlarından en kıdeml碖� olanının başkanlığında;” 碖�bares碖� “başkanları arasından
başkanlık süres碖� en fazla olanın başkanlığında;” şekl碖�nde değ碖�şt碖�r碖�lm碖�şt碖�r.
MADDE 37 – 2/9/1983 tar碖�hl碖� ve 78 sayılı Yükseköğret碖�m Kurumları Öğret碖�m Elemanlarının Kadroları
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdak碖� ek madde eklenm碖�şt碖�r.
“EK MADDE 23 Recep Tayy碖�p Erdoğan Ün碖�vers碖�tes碖�nde kullanılmak üzere ekl碖� (1) sayılı l碖�stede yer alan
öğret碖�m elemanlarına a碖�t kadrolar 碖�hdas ed碖�lerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetveller碖�n anılan Ün碖�vers碖�teye
a碖�t bölümüne eklenm碖�şt碖�r.”
MADDE 38 – 26/9/2011 tar碖�hl碖� ve 655 sayılı Ulaştırma, Den碖�zc碖�l碖�k ve Haberleşme Bakanlığının Teşk碖�lat ve
Görevler碖� Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdak碖� geç碖�c碖� madde eklenm碖�şt碖�r.
“Yabancı bayrak çek碖�lm碖�ş olan yat, kotra, tekne ve gez碖�nt碖� gem碖�ler碖�n碖�n Türk bayrağına geç碖�ş碖�ne 碖�l碖�şk碖�n 碖�st碖�snalar
GEÇİCİ MADDE 9 (1) Bu madden碖�n yürürlüğe g碖�rd碖�ğ碖� tar碖�h 碖�t碖�barıyla yurtdışında bulunan veya yabancı bayrak
çek碖�lm碖�ş olan Türk Gümrük Tar碖�fe Cetvel碖�n碖�n 8901.10.10.00.11 ve 8901.10.90.00.11 numaralarında yer alan mallar 碖�le
89.03 tar碖�fe poz碖�syonunda yer alan mallardan yat, kotra, tekne ve gez碖�nt碖� gem碖�ler碖�n碖�n, Türk碖�ye’dek碖� gerçek veya tüzel
k碖�ş碖�lere bedels碖�z olarak 碖�nt碖�kal碖� veraset ve 碖�nt碖�kal verg碖�s碖�nden; bunların Türk碖�ye’ye 碖�thal碖� 碖�le kayıt ve tesc碖�l碖�ne 碖�l碖�şk碖�n 碖�ş ve
碖�şlemler, 2/7/1964 tar碖�hl碖� ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tar碖�fede yer alan bağlama kütüğü
ruhsatnameler碖�nden alınacak harçlar har碖�ç olmak üzere, gümrük verg碖�s碖� dah碖�l her türlü verg碖�, res碖�m, harç, fon ve paylardan
müstesnadır.
(2) B碖�r碖�nc碖� fıkra kapsamına g碖�ren gem碖�, yat, kotra, tekne ve gez碖�nt碖� gem碖�ler碖�n碖�n, Türk碖�ye’ye 碖�thal碖� veya kayıt ve
tesc碖�l碖� önces碖� dönemlere 碖�l碖�şk碖�n olarak, bunları Türk碖�ye’ye 碖�thal edenler veya adlarına kayıt ve tesc碖�l ett碖�renler hakkında
bunların ed碖�n碖�m碖�nden kaynaklı verg碖� 碖�ncelemes碖� veya tarh碖�yat yapılmaz, daha önce yapılmış olan tarh碖�yatlardan varsa

açılmış davalardan feragat ed碖�lmes碖� kaydıyla vazgeç碖�l碖�r, tahakkuk eden tutarlar terk碖�n ed碖�l碖�r, tahs碖�l ed碖�len tutarlar red ve
碖�ade ed碖�lmez. Bu madden碖�n uygulamasına 碖�l碖�şk碖�n usul ve esasları bel碖�rlemeye Mal碖�ye Bakanlığı yetk碖�l碖�d碖�r.”
MADDE 39 – Bu Kanunun;
a) 10 uncu, 18 碖�nc碖�, 19 uncu, 30 uncu, 34 üncü ve 35 碖�nc碖� maddes碖� 1/1/2017 tar碖�h碖�nden 碖�t碖�baren geçerl碖� olmak
üzere yayımı tar碖�h碖�nde,
b) D碖�ğer maddeler碖� yayımı tar碖�h碖�nde,
yürürlüğe g碖�rer.
MADDE 40 – Bu Kanun hükümler碖�n碖� Bakanlar Kurulu yürütür.
26/01/2017
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