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1- GİRİŞ 

 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/9/2014 tarihli ve 
29116 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

6552 sayılı Kanun Birliğimizce, hazırlık ve TBMM İhtisas Komisyonu toplantıları 
süreçlerinde etkin olarak takip edilmiş, belediyelerimizden bildirilen sorun alanlarının çözümü 
yönünde girişimlerde bulunulmuştur. 146 maddeden oluşan Kanunun birçok maddesi 
belediyelerimizi doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendirmektedir. 

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Birlik Tüzüğümüzde yer alan hukuki destek 
ve rehberlik görevimiz çerçevesinde; belediyelerimize inceleme ve yorumlama kolaylığı 
sağlamak amacıyla, Kanunun belediyelerimizi ilgilendiren maddeleri derlenerek bu çalışmada 
toplanmıştır.  

2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73) 

A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 

a) Beyana dayalı vergi ve ferileri 

Beyana dayanan vergilerde 30 Nisan 2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) verilmesi 
gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme 
zamları (gelir vergisi, kurumlar vergisi vs.) yapılandırma konusu yapılabilecektir. 

Ancak 2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisi ikinci taksiti yapılandırma konusu 
yapılamayacaktır.  

b) 30 Nisan’dan önce tahakkuk eden 2014 yılı borçları 

Belediyelerin 2014 yılına ait olup 30 Nisan’dan önce (bu tarih dâhil) tahakkuk eden 
vergi, ceza, gecikme faizi, gecikme zamları yapılandırma konusu olabilecektir. 

Motorlu taşıtlar vergisinin 2014 yılı ikinci taksiti yapılandırmaya dâhil değildir. 

c) Vergi aslına bağlı olmayan cezalar 

30 Nisan 2014 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak kesilen ve vergi aslına 
bağlı olmayan vergi cezaları yapılandırma kapsamına alınmıştır. 

d) İdari Para Cezaları 

Kanunda yapılandırma konusu idari para cezaların dayanak kanunları sayılmıştır. Bu 
Kanunlardan belediyeleri ilgilendirdiği düşünülenler aşağıda yer almaktadır. Kanunda 
bahsedilen idari para cezalarında da dikkat edilmesi gereken tarih 30 Nisan 2014 tarihi (bu 
tarih dâhil) olup, yapılandırma konusu olacak idari para cezalarının bu tarihten önce kesilmesi 
gerekmektedir. 

 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 
 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 
 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 
 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
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e) Belediye alacakları 

 Emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, 
gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının 
korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammından, 
 

 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan su 
kullanımından kaynaklanan alacakları ile bunlara bağlı ferî (sözleşmelerde düzenlenen her 
türlü ceza ve zamlar dâhil) alacaklarından, 
 

 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su 
ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi 
ferî (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacaklarından, 
 
vadesi 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde kesinleşmiş olup bu 
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan alacaklar hakkında da vergi 
alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin hükümler uygulanacaktır.  
 

f) Diğer alacaklar 

Maliye Bakanlığı tahsil dairelerince takip edilen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun kapsamında adli ve idari para cezaları. (Kanunda sayılan diğer 
Kanunların belediyeleri ilgilendirmediği düşünülerek burada ayrıca belirtilmemiştir) 

g) Kanun kapsamında olmayan belediye borçları 

5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar hakkında bu 
Kanun hükümleri uygulanmaz. 

B) YAPILANDIRMA ESASLARI 

a) Hesaplama 

a) Bu rehberin (A) bendinde belirtilen borçlardan kesinleşmiş olmakla birlikte 
Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi 
henüz geçmemiş bulunan borçların, ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, 
cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları yerine bu Kanunun 
yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar 
tahsil edilecektir. 

Ödenmemiş alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde fer'i alacak 
yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar tahsil edilecektir. 

Ancak bu hükümden yararlanabilmek için borçluların yapılandırma sonucunda ortaya 
çıkan tutarı, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödemesi gerekmektedir. Başka bir 
anlatımla borcu yapılandırılan borçlu taksit sürelerine ve yapılandırma koşullarına 
uygun olarak ödeme yaparsa borcuna işletilen faiz, cezai faiz, gecikme faizi, 
gecikme zammı gibi fer'i amme alacaklarından kurtulabilecektir.  

b) Yapılandırılacak borç bir vergi aslına bağlı olmadan kesilmiş vergi cezası 
ise bu cezanın yarısının (% 50) Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi 
halinde kalan yarısının tahsilinden (% 50) vazgeçilecektir. 

c) Yİ-ÜFE-Vergi-beyanname nedir? 

Kanun, Yİ-ÜFE değişim oranları tabirinin; Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için 
belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim 
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oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 
1/1/2014 tarihinden itibaren yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını 
ifade ettiğini, 

 “Vergi” ibaresinin 213 sayılı Kanun kapsamına giren vergi, resim, harç ve fon payı ile 
eğitime katkı payı olduğunu, 

“Beyanname”nin vergi tarhına esas olan beyanname ve bildirimleri ifade ettiğini 

Belirtmektedir. 

Yukarıda belirtilenler kapsamında olup, yapılandırma yapılacak alacaklara Kanunun 
yayımlandığı ay için uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, Kanunun yayımlandığı 
tarihden bir önceki ay  (Ağustos 2014) için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olacaktır. 

İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler hakkında da 
yapılandırma hükümleri uygulanacaktır. 

b) Motorlu Taşıtlar Vergisi/ Araç muayeneleri 

Mükelleflerin MTV borcunu yapılandırmak istemesi halinde bu vergi ile MTV’ye bağlı 
olarak kesilen vergi cezaları, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feriler yerine, bu Kanunun 
yayımlandığı tarihe kadar (11/9/2014) Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 
hesaplanacak tutar tahsil edilecektir.  

MTV’si yapılandırılan taşıt için, yapılandırma koşullarının ihlal edilmemiş olması 
koşuluyla ödeme süresi sonuna kadar 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 13 üncü 
maddesinin (d) fıkrası hükmü (Mad. 13/d- Taşıtlarla ilgili fenni muayene komisyonları, fenni muayene yapma 

yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler ile Ulaştırma Bakanlığı sivil havacılık genel müdürlüğü taşıtların fenni muayenelerini 

yapmadan, uçuşa elverişli belgelerini vermeden önce, verginin ödenip ödenmediğini araştırmak zorundadırlar) 
uygulanmaz. 

6552 sayılı Kanunun 79’uncu maddesinde araç muayenelerinin yaptırılmamasından 
kaynaklanan borçlar ve yapılandırma esasları düzenlenmektedir.  

Maddeye göre 11/9/2014 tarihi itibariyle (bu tarih dâhil) 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanunu uyarınca araç muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların, 31/12/2014 
tarihine kadar (bu tarih dâhil) araç muayenelerini yaptırmaları ve anılan Kanunun 
35 inci maddesi uyarınca muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken %5 
fazla yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, bu Kanunun 
yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dâhil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her 
ay ve kesri için aylık %1 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarı ödemeleri şartıyla 
anılan madde uyarınca alınması gereken %5 fazlaların tahsilinden vazgeçilecektir.  

b) Davalardan vazgeçme 

Kanuna göre, yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların dava 
açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları 
gerekmektedir. 

Davalardan vazgeçme dilekçeleri, Maliye Bakanlığı tahsil dairelerine verilecek, bu 
dairelerce ilgili yargı merciine iletilecektir. 

Tahakkuku diğer kamu kurumlarınca yapılan alacaklarla ilgili davalardan vazgeçme 
dilekçelerinin hangi idareye verileceğini Maliye Bakanlığı belirleyecektir. 

Verilen vazgeçme dilekçeleri üzerine çıkan yargı kararları uyarınca herhangi bir işlem 
yapılmayacak, hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekâlet ücreti tahsil edilmeyecek. 
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c) Taksitler 

Birinci taksit, Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan 
(Aralık 2014) başlayacak ve ikişer aylık dönemler halinde toplam onsekiz (18) taksit 
yapılacaktır. 

Mükellefler altı (6), dokuz (9), oniki (12) veya onsekiz (18) eşit taksitte ödeme 
seçeneğine sahip olacaklardır. Mükelleflerce tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir 
sürede ödeme yapılmayacaktır. 

Yapılandırılan borç, ilk taksit ödeme süresi içinde ödenirse,  Kanunun yayımlandığı 
tarihten ödeme gününe kadar herhangi bir faiz uygulanmayacaktır. 

Taksitle Yapılacak ödemelerde yapılandırmaya tabi tutulan borç;  

 6 eşit taksit için (1,05), 
 9 eşit taksit için (1,07), 
 12 eşit taksit için (1,10), 
 18 eşit taksit için (1,15), 

katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık 
dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır. 

Son günü resmi tatile rastlayan taksitler bakımından ödeme süresi takip eden ilk iş 
günü olacaktır. 

 Mükellefler tercih ettikleri taksit süresinden daha önce ödeme yapmak isterlerse, 
ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir. Örneğin, 18 taksit tercih eden mükellefin 
borcu 1,15 katsayısı ile çarpılmış iken mükellef 6 taksitte ödemek isterse katsayısı 1,05 olarak 
yeniden hesap edilecektir. 

ç) Belediye ve bağlı idarelerin borçlarında taksit süresi 

 Kanuna göre il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı idareler Kanun kapsamındaki 
vergi borçlarını ikişer aylık dönemler halinde otuzaltı (36) taksitte ödeyebileceklerdir. 

Belediye borçlarına uygulanacak katsayılar; 

 24 eşit taksit için 1,20 
 30 eşit taksit için 1,25 
 36 eşit taksit için 1,30  

olarak uygulanacaktır. 

d) Taksit ihlali 

a) Kanuna göre yıllık gelir ve kurumlar vergisi, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) 
vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için bu madde hükmünden yararlanmak 
üzere başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen 
beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü 
itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde 
yapılandırılan borçlarının kalan taksitlerini ödeme hakkını kaybedeceklerdir. 

İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini 

haiz kuruluşlar hakkında bu hüküm uygulanmayacaktır. 

b) Taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az (2014 takvim yılı için bir) taksitin, 

süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit 

tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı 

Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç 

ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır. 
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c) Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin (b) bendinde belirtilen şekilde 

de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla (2014 takvim yılı için birden fazla) taksitin 

süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde bu madde hükümlerinden yararlanma 

hakkı kaybedilir. (Taksitlendirilen her bir alacak için ayrı ayrı değerlendirilecektir) 

Taksit tutarının % 10’u aşmamak kaydıyla 5 TL’ye kadar eksik ödemelerde yapılandırma 
hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacak, yapılandırma hükümleri bozulsa bile borçlular, 
ödedikleri tutarlar kadar yapılandırmadan yararlandırılacak.  

e) Yapılandırma başvurusu 

Borçlarını yapılandırmak isteyen mükellefler Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı 
11/9/2014 tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar (30/11/2014) başvurmaları 
gerekmektedir.  

f) Kredi kartı kullanımı 

Yapılandırılan borçların ödenmesinde kredi kartı kullanılabilecektir. Bu durumda 
ödemeler için kredi kartının kullanıldığı gün esas alınacak ve borçluya tahsilâtın yapıldığını 
gösterir makbuz verilecektir. 

Bankalarca, taksitler halinde kart kullanıcı hesaplarına borç kaydedilerek tahsil edilen 
tutarlar, alacaklı idare hesaplarına 6183 sayılı Kanunun 41’inci maddesinde belirtilen süre 
(Mad. 41/3-Bankalarca tahsil edilen veya banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar kullanımı karşılığı olarak ödenmesi 

gereken paraların T.C. Merkez Bankasına aktarılması süresi, tahsil edildikleri tarihten itibaren azami 7, kredi kartı ile 

yapılan ödemelerde, işlem tarihini takip edene günden itibaren azami 20, postaneler vasıta kılınmak suretiyle yapılan 

ödemelerde, yapılan ödemelerin ilgili vergi dairelerine intikal ettirilme süresi, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren azami 10 

gündür) içinde aktarılacaktır. Bu sürelerin başlangıcı taksit aylarının son gününü izleyen günden 
hesap edilecektir. 

 Taksitlerin kredi kartı ile ödenmesi, katsayı uygulamasına engel teşkil etmeyecektir. 

g) Mahsuben ödeme 

Borçlarını yapılandırmak isteyen borçlular, ödeyecek oldukları miktarlardan varsa 
alacaklı oldukları tutarın mahsubunu talep etmek suretiyle ödeme yapabileceklerdir. Bu 
imkândan yararlanmak isteyen borçluların başvuru ve/veya taksit süresi içinde bilgi ve 
belgelerini tam ve eksiksiz olarak alacaklı tahsil dairesine ibraz etmeleri gerekmektedir. 

Mahsup yapıldığı halde bakiye borç bulunması durumunda borçluya bildirim yapılarak 
kalan tutarın bir ay içinde ödenmesi istenecektir. Bu süre içinde, eksik ödenen tutara, 
ödenmesi gereken tarihten fiilen ödendiği tarihe kadar gecikme zammı uygulanır. Bu şekildeki 
ödeme durumunda yapılandırma hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacaktır. 

ğ) 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklar 

6111 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve halen taksit ödemeleri devam eden 
alacaklar 6111 sayılı Kanuna göre ödenmeye devam edilecektir. 

6111 sayılı Kanuna göre yapılandırılmayan alacaklardan yeni Kanun kapsamına girenler 
bakımından Kanunun yayımlandığı tarihten önce 6183 sayılı Kanun veya diğer kanunlar 
uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından kalan taksit 
tutarları için borçlular talep ederlerse bu Kanuna göre yapılandırma hükümlerinden 
yararlanabileceklerdir. Bu halde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında 
geçen süre için sadece faiz uygulanır, kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak 
kabul edilip bu Kanuna göre yapılandırılır. 
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h) Yapılandırmanın neticeleri 

Yapılandırılarak süresinde ödeme yapılan borçlara Kanunun yayımlandığı tarihten sonra 
faiz, gecikme zammı, gecikme faizi uygulanmaz. 

Yapılandırılan borçlar için tatbik edilmiş hacizler varsa ödeme nispetinde kaldırılır ve bu 
kısma isabet eden teminatlar iade edilir. 

Vadesi 31/12/2007 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu halde halen ödenmemiş olan 
ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren her bir alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate 
alınmak suretiyle tutarı 50 TL’yi aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara 
bağlı feri alacakların tahsilinden vazgeçilir. Yine, aslı ödenmiş feri alacaklardan tutarı 100 
TL’yi aşmayanların da tahsilinden vazgeçilir. 

Yapılandırılan alacaklar için Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş tutarlar, 
yapılandırmadan sonra tahsil edilecek tutarlar ile tecil nedeniyle ödenen faizlerin red ve iadesi 
yapılamaz. 

3- SGK BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 81) 

a) Kapsamdaki borçlar 

2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olarak tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; 

 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sigortalılık 
statülerinden kaynaklanan sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik 
sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, 
 

 İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, 
 

 SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı yapı, 
 

 30/4/2014 tarihine (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikli inşaatlar ile ihale konusu işlere 
ilişkin Kurumca resen tahakkuk ettirildiği halde ödenmemiş olan eksik işçilik tutarı 
üzerinden hesaplanan sigorta primi, 
 

 İkametgahı Türkiye'de olan kişilerden başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma 
hakkı bulunmayan vatandaşların(genel sağlık sigortası primi, 

 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanuna istinaden emekli iken yeniden çalışmaya başlayanlara yersiz olarak ödenen emekli 
aylıklarına ilişkin borçlar, 

b) Yapılandırma Esasları 

(a) bendinde belirtilen borç asılları ile ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden Kanunun 
yayımlandığı (11/9/2014) tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas 
alınarak hesaplanacak tutar tahsil edilecektir. 

Mükelleflerin yapılandırılan borçlarını Kanunun öngördüğü süre ve şekilde ödemeleri 
halinde bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakları 
silinecektir. 

Borç asıllarının 11/9/2014 tarihten önce ödenmiş olması şartıyla, 11/9/2014 tarihi 
itibarıyla aslı ödenmiş ferî alacağın % 40’ının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde 
kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilecektir. Aslı ödenmiş ferî alacağın %40’ının taksitle 
ödenmek istenmesi hâlinde ise taksit seçeneğine göre katsayılar dikkate alınarak 
taksitlendirilecektir. 
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c) İdari para cezaları 

30 Nisan 2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillerle ilgili ödenmemiş idari para 
cezalarının yarısına (% 50) Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın 
Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde idari para cezasının kalan yarısı ( % 50) 
silinecektir. 

ç) Ruhsatlardan kaynaklanan idari para cezaları/bildirgeler 

Bilindiği üzere 5510 sayılı Kanunun 11’inci maddesinin 6’ncı fıkrası “Valilikler, belediyeler 

ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya 

ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan 

istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle 

yükümlüdürler.” hükmünü taşımaktadır. 

Bu hükme uyulmaması durumunda Kurumca idari para cezası uygulanmaktadır. Bu 
cezalar, bazı belediyelerimiz için önemli bir mali külfet oluşturmaktadır. 

6552 sayılı Kanunun 61’inci maddesi ile belediyelere önemli bir kolaylık getirilmektedir. 
Bu maddeye göre belediyelerin 5510 sayılı Kanunun 11’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında 
belirtilen yükümlülüklerinden 11/9/2014 tarihinden itibaren üç (3) ay içinde yerine getirilmiş 
olanlar, süresinde yerine getirilmiş sayılacak ve bu kapsamda idari para cezası 
uygulanmayacak. 

Yapı, oturma ruhsatı ve işyeri açma ruhsatlarının zamanında bildirilmemesi nedeniyle 
uygulanan para cezaları ise kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edilecektir. Bu 
kapsamda ödenen bedeller ise ret, iade veya mahsup edilmeyecek. 

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
GEÇİCİ MADDE 57 - 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında ve 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde 

belirtilenler için 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükler ile 11 inci maddenin üçüncü ve 
altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülüklerden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde yerine 
getirilmiş olanlar, kanuni süresinde yerine getirilmiş sayılır ve idari para cezası uygulanmaz. Bu 
yükümlülükler için daha önce uygulanan idari para cezaları, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin 
edilir, ancak tahsil edilmiş tutarlar red ve iade veya mahsup edilmez. 

5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamındaki sigortalılar hakkında bu Kanun gereğince verilmesi 
gereken bildirge ve belgeler, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde verilmesi hâlinde kanuni 
süresinde verilmiş sayılır. Bu yükümlülükler için daha önce uygulanan idari para cezaları, kesinleşip 
kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edilir, ancak tahsil edilmiş tutarlar red ve iade veya mahsup edilmez. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir 

c) Yararlanma koşulları 

Borçluların Kanunun yayım tarihi olan 11/9/2014 tarihini takip eden ay başından 
(1.10.2014) itibaren 3 ay içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir. (genel sağlık 
sigortalıları bakımından süre 7 ay) 

Yapılandırılan borcun ilk taksitinin Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden aybaşından 
itibaren (1.10.2014) 4 ay içinde, diğer taksitlerini ise ikişer aylık dönemler halinde on sekiz 
eşit taksitte ödenecektir. (genel sağlık sigortalıları bakımından süre 8 ay) 

Borçlar yapılandırılan borçlarını ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi 
hâlinde, bu tutara 11/9/2014 tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir 
faiz uygulanmayacak. 

Borçluların tercih ettikleri taksit süresinden daha kısa sürede ödeme yapmaları mümkün 
olup bu halde katsayı değişikliği de yapılacaktır, buna karşılık tercih edilen taksit süresinden 
daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacaktır. 
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Borçluların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına 
başvurmamaları şarttır. 

Ödenecek alacaklarla ilgili olarak tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde 
kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilecektir. 

Borçlular, taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum 
olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri 
hâlinde, yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedeceklerdir. 

Yapılandırılan borçlar için 11/9/2014 tarihinden önce ödenmiş olanlar red veya iadeye 
konu yapılmayacaktır. 

ç) Taksitler 

Borçluların taksitle ödeme yapmak istemeleri halinde başvurularında taksit seçeneklerini 
belirtmeleri gerekmektedir. 

Taksitler altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksit olarak belirlenmektedir. 

Taksitle yapılacak ödemelerde yapılandırılan tutar; 

1) Altı eşit taksit için (1,05), 

2) Dokuz eşit taksit için (1,07), 

3) On iki eşit taksit için (1,10), 

4) On sekiz eşit taksit için (1,15), 

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler 
hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. 

 İki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde 
borçluların 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında 
hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte borcunu ödemesi halinde yapılandırma 
hükümlerinden yararlanılacaktır. 

İki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde 
telafi edilmemesi veya ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi 
halinde yapılandırma hükümleri bozulacaktır. Bu hüküm taksitlendirilen alacaklar bakımından 
ayrı ayrı uygulanacaktır. 

Taksit tutarının % 10’unu aşmayan 5 TL’ye kadar olan eksik ödemeler yapılandırma 
hükümlerini ihlal etmeyecektir. 

Yapılandırma hükümlerinin bozulması halinde borçlular, ödedikleri tutar kadar Kanun 
hükümlerinden yararlandırılacaklardır. 

6111 sayılı Kanuna istinaden yapılandırılanlar hariç borçluların tecil ve taksitlendirilmiş 
borçlarından ödemeleri devam edenler bakımından, tecil ve taksit süresi içinde ödenmiş 
olanların mahsup edilmesi yazılı olarak talep edilirse, daha önce ödenmiş tutarlar mahsup 
edilir, kalan borçlar Kanuna göre yapılandırılarak peşin veya taksitler halinde ödenecektir. 

d) İl özel idareleri, belediyeler, bağlı idareler ve spor kulüplerinin taksitleri 

İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlar yapılandırılan borçlarını ikişer aylık 
dönemler halinde azami 36 taksitte ödeyebileceklerdir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına 
tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüpleri 
yapılandırdıkları borçlarını ikişer aylık dönemler halinde azami 42 eşit taksitte 
ödeyebileceklerdir. 

Bu idareler bakımından katsayılar; 
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 Yirmi dört eşit taksit için (1,20),  
 Otuz eşit taksit için  (1,25),  
 Otuz altı eşit taksit için (1,30)   
 Kırk iki eşit taksit için (1,35)  

olarak uygulanacaktır. 

4- 6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEVREDİLEN BORÇLAR (Geçici 
Madde 2) 

6360 sayılı Kanun kapsamında tüzel kişiliği kaldırılan mahallî idareler ve bunlara bağlı 
kuruluşlar ile mahallî idare birliklerinin; büyükşehir belediyesine ve büyükşehir ilçe 
belediyesine dönüşen belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının, birleşme/dönüşme/katılma veya 
devir yoluyla; 

 İlçe belediyelerine,  
 Büyükşehir belediyelerine  
 Bağlı kuruluşlarına  
 Köye dönüşen belediyelerin il özel idaresine  

geçen ve kamu kuruluşları ile İller Bankası Anonim Şirketi’ne olan kamu ve özel hukuka 
tabi borçları da yapılandırılmaktadır. 

Buna göre devredilen borçların 11/9/2014 tarihini itibariyle işlemiş olan ferîleri yerine 
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile devrolan borcun asli 
unsurunun toplamı herhangi bir faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacak 
uygulanmaksızın bu idarelerin genel bütçe  vergi  gelirleri  tahsilat  toplamı üzerinden ayrılan 
paylarından kesilecektir. 

Bu kesinti yapılırken, 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi 
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesindeki esaslar dikkate alınacak 
başka bir anlatımla kesintiler % 40 nispetini geçemeyecektir.  

Bu borçlara 11/9/2014 tarihine kadar hesaplanmış olan ferî alacakların tahsilinden 
vazgeçilmektedir. 

Tüzel kişiliği kaldırılan mahallî idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile mahallî idare 
birliklerinin; büyükşehir belediyesine ve büyükşehir ilçe belediyesine dönüşen belediyelerin ve 
bağlı kuruluşlarının, birleşme/dönüşme/katılma veya devir yoluyla 1. Maddede belirtilenler 
dışındaki kamu idarelerine devredilen borçlar da yapılandırılarak ilgili kamu idarelerinden 
tahsil edilecektir. 

Bu borçlar için tatbik edilmiş hacizler kaldırılacaktır. 

Bu borçlar için daha önce yapılmış ödemeler ret ve iade konusu yapılamayacaktır. 

 

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) a) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi 
İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna 
istinaden tüzel kişiliği sona eren mahallî idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile mahallî idare birliklerinin; 
büyükşehir belediyesine ve büyükşehir ilçe belediyesine dönüşen belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının, 
birleşme/dönüşme/katılma veya devir yoluyla ilçe belediyelerine, büyükşehir belediyelerine ve/veya bağlı 
kuruluşlarına veya köye dönüşen belediyelerin il özel idaresine geçen ve kamu kuruluşları ile İller Bankası 
Anonim Şirketi’ne olan kamu ve özel hukuka tabi borçlarının bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla işlemiş 
olan ferîleri yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile devrolan borcun asli 
unsurunun toplamı herhangi bir faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacak uygulanmaksızın bu 
idarelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından, 2/7/2008 tarihli ve 5779 
sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7 nci 
maddesindeki esaslar dâhilinde ve 6360 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası da dikkate 
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alınmak suretiyle tahsil edilir. Bu bent kapsamına giren alacaklara bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 
hesaplanmış olan ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir. 

b) 6360 sayılı Kanuna istinaden tüzel kişiliği sona eren mahallî idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile 
mahallî idare birliklerinin; büyükşehir belediyesine ve büyükşehir ilçe belediyesine dönüşen belediyelerin ve 
bağlı kuruluşlarının, birleşme/dönüşme/katılma veya devir yoluyla (a) bendinde belirtilen idarelere devredilen 
borçları dışında kalan ve anılan Kanunun geçici 1 inci maddesinde belirtilen diğer kamu idarelerine devredilen 
ve kamu kuruluşları ile İller Bankası Anonim Şirketi’ne olan kamu ve özel hukuka tabi borçları da (a) bendinde 
belirtilen esaslar çerçevesinde yeniden hesaplanarak ilgili kamu idaresinden tahsil edilir. 

c) Bu fıkra uyarınca kesinti işlemine tabi tutulan borçlar için ilgili kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri 
işlemez. Bu borçlardan dolayı konulan hacizler kaldırılır. 

ç) Bu fıkra kapsamına giren borçlara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş tutarlar 
red ve iade edilmez. 

5- KALKINMA AJANSLARINA OLAN BORÇLAR (Geçici Madde 2) 

Bilindiği üzere belediyeler kalkınma ajanslarına 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının 
Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 19 uncu maddesi gereğince bir 
önceki yıl gerçekleşen bütçe gelirleri üzerinden, borçlanma ve tahsisi mahiyetteki gelir 
kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir (Bakanlar Kurulunca yarıya indirildi) oranında pay 
ödemektedir. 

Belediyelerin ajans payı borçları Kanunla yapılandırılmaktadır. Buna göre; 31/12/2013 
tarihi itibariyle ödenmesi gerektiği halde 11/9/2014 tarihine kadar ödenmemiş bulunan alacak 
asıllarına Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ödenecektir. 

Belediyelerin 30/11/2014 tarihine kadar kalkınma ajanslarına başvurmaları ve 
yapılandırılan borcun ilk taksitini Aralık 2014 tarihinden başlamak üzere ödemeleri 
gerekmektedir. 

6111 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve taksit ödemeleri devam eden borçlar 
hakkında 6552 sayılı Kanun uygulanmayacaktır. 

Yapılandırılan borcun ilk taksit ödeme süresi içinde (Aralık 2014) tamamen ödenmesi 
mümkündür ve bu halde 11/9/2014 tarihi ile ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz 
uygulanmaz. 

Borcun taksitle ödenmesi halinde başvuru sırasında taksit seçeneğinin tercih edilmesi 
gerekmektedir. Seçilen süreden daha kısa sürede ödeme yapma imkanı var iken, daha uzun 
bir sürede ödeme yapmak mümkün değildir. Erken ödeme halinde katsayı düzeltilecektir. 

Taksitler ve katsayılar; 

 Altı eşit taksit için (1,05),  
 Dokuz eşit taksit için (1,07),  
 On iki eşit taksit için (1,10),   
 On sekiz eşit taksit için (1,15)  

şeklinde belirlenmiş olup, borç aslı katsayı ile çarpılarak taksit sayısına bölünür, 
ödemeler ikişer aylık dönemler hâlinde yapılır. 

Bu şekilde yapılandırılan borçların Kanunun öngördüğü şekilde ödenmesi kaydıyla 
11/9/2014 tarihinden sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, gecikme cezası gibi feriler 
hesap edilmeyecek. 

İki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde 
borçluların 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında 
hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte borcunu ödemesi halinde yapılandırma 
hükümlerinden yararlanılacaktır. 
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İki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde 
telafi edilmemesi veya ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi 
halinde yapılandırma hükümleri bozulacaktır. Bu hüküm taksitlendirilen alacaklar bakımından 
ayrı ayrı uygulanacaktır. 

Taksit tutarının % 10’unu aşmayan 5 TL’ye kadar olan eksik ödemeler yapılandırma 
hükümlerini ihlal etmeyecektir. 

Yapılandırma hükümlerinin bozulması halinde borçlular, ödedikleri tutar kadar Kanun 
hükümlerinden yararlandırılacaklardır. 

Önceden ödenen borçlar red ve iade konusu yapılmayacaktır. 

Borçlarını yapılandırarak ilk taksitini ödeyen belediyeler, ajans desteklerinden 
yararlanabileceklerdir. 

Ajansların kuruluş yıllarına dair belediyelerce ödenmemiş paylar ile tüzel 
kişiliği kaldırılan belediyelerin ödenmemiş ve devredilmiş pay borçları, ferileriyle 
birlikte silinmektedir. 

 
6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı 

Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 

GEÇİCİ MADDE 2- (1) … 

(3) a)… 

(j) Kalkınma ajanslarının kuruluş yıllarına dair, belediye ve il özel idareleri ile sanayi ve ticaret odaları 
tarafından ajanslara ödenmesi gereken ancak ödenmemiş paylar ile kapatılan il özel idareleri ve belediyelerce 
ödenmemiş ve devredilmiş olan paylar ve bu alacaklara dair faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî 
alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. 

6- ELEKTRİK BORÇLARI (Geçici Madde 2) 

30 Nisan 2014 tarihi itibariyle ödenmemiş olan elektrik tüketiminden kaynaklanan 

borçlar (özelleştirme devir işlemleri sırasında TEDAŞ’a devredilmiş olan) ile tarımsal sulamada 

kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan TEDAŞ’a olan borçlar da yapılandırma 

kapsamına alınmıştır.(6552 sayılı Kanunun Geçici 2’nci maddesinin 2’nci fıkrası) 

6111 sayılı Kanuna göre yapılandırılan ve taksit ödemeleri devam eden borçlar 6552 

sayılı Kanundan yararlanamayacaktır. 

6111 sayılı Kanun dışında taksitlendirilen borçlar için borçluların talep etmesi halinde bu 

Kanun hükümleri uygulanacaktır. 

TEDAŞ’a ait olup tahsilâtı özelleştirilen elektrik dağıtım/perakende satış şirketlerince 

sürdürülen yapılandırmaya konu alacaklar da 6552 sayılı Kanuna göre yapılandırılabilecektir. 

Borçluların, 11/9/2014 tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar (30 Kasım 2014) 

başvurmaları, taksit seçeneklerini tercih etmeleri ve ilk taksiti Kanunun yayımlandığı 

(11/9/2014) tarihi izleyen üçüncü aydan (Aralık 2014) başlamak üzere ikişer aylık dönemler 

halinde azami on sekiz (18) eşit taksitte ödemeleri gerekmektedir. Ayrıca borçluların dava 

açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri de gerekmektedir.  

İlk taksit ödeme süresi içinde borcun tamamının ödenmesi halinde 11/9/2014 

tarihinden ödeme tarihine kadar herhangi bir faiz uygulanmayacaktır. 
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Taksitler ve katsayılar; 

 Altı eşit taksit için (1,05), 
 Dokuz eşit taksit için (1,07), 
 On iki eşit taksit için (1,10), 
 On sekiz eşit taksit için (1,15), 

Tarımsal sulamadan kaynaklanan borçlar için farklı taksit ve katsayılar belirlenmiştir. 

Borçlarını yapılandırmak isteyen borçlular hakkında dava veya icra takibi başlatılmış 
olanlar bakımından davalar sonlandırılır, takipler durdurulur. Ancak borçluların yargılama 
giderleri ve vekalet ücretini ilk taksit ödeme süresi içinde veya yasal faizi ile birlikte ilk taksit 
ödeme süresini izleyen ayın sonuna kadar ödemeleri gerekmektedir. 

Yapılandırılan borçlar bakımından konulmuş hacizler ödemeler nispetinde kaldırılır ve bu 
kısma isabet eden teminatlar iade edilir. 

Elektrik tüketiminden kaynaklanan ve TEDAŞ’a olan borçlar bakımından; 

İki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde 

borçluların 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında 

hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte borcunu ödemesi halinde yapılandırma 

hükümlerinden yararlanılacaktır. 

İki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödendiği halde telafi 

edilmemesi veya ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi 

halinde yapılandırma hükümleri bozulacaktır. Bu hüküm taksitlendirilen alacaklar bakımından 

ayrı ayrı uygulanacaktır. 

Tarımsal sulamadan kaynaklanan borçlar bakımından; 

Ödenmesi gereken taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi 

hâlinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının bu fıkra hükümlerine göre izleyen 

taksit ile birlikte ödenmesi şartıyla bu fıkra hükümlerinden yararlanılır. Bu durumda gecikilen 

her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı 

oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu fıkra 

hükümlerinden yararlanılır. Bu şekilde de ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu fıkra 

hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. 

Yapılandırılan borçlar Kanuna uygun olarak tamamen ödenmemiş olsa bile ödenen 

kısım kadar Kanun hükümlerinden yararlanılacaktır. 

Özel sektör elektrik dağıtım şirketleri, alacaklarını bu fıkrada öngörülen 

şekilde yapılandırabilirler. 

7- KAMULAŞTIRMA KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ (Madde 99) 

a) Mülkiyet hakkını etkilemeyen hallerde kamulaştırılmaksızın ulaşım sistemi 
yapılabilmesi 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 

Önceki Değişiklik 

İrtifak Hakkı Kurulması 
MADDE 4- (1) Taşınmaz 
malın mülkiyetinin 

İrtifak Hakkı Kurulması 
MADDE 4- (1) Taşınmaz malın mülkiyetinin kamulaştırılması yerine, amaç 
için yeterli olduğu takdirde taşınmaz malın belirli kesimi, yüksekliği, 
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kamulaştırılması yerine, 
amaç için yeterli olduğu 
takdirde taşınmaz malın 
belirli kesimi, yüksekliği, 
derinliği veya kaynak 
üzerinde kamulaştırma 
yoluyla irtifak hakkı 
kurulabilir. 

 

derinliği veya kaynak üzerinde kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı 
kurulabilir. 
(2) Ancak, maliklerinin mülkiyet hakkının kullanılmasının engellenmemesi, 
can ve mal güvenliği bakımından gerekli önlemlerin alınması kaydıyla, 
kamu yararına dayalı olarak taşınmazların üstünde teleferik ve benzeri 
ulaşım hatları ile her türlü köprü, taşınmazların altında metro ve benzeri 
raylı taşıma sistemleri yapılabilir. Taşınmazların mülkiyet hakkının 
kullanımının engellenmemesi hâlinde, taşınmazlara ilişkin herhangi bir 
kamulaştırma yapılmaz. Taşınmaz sahiplerine bu işlemler nedeniyle 
kamulaştırma, tazminat ve benzeri nam altında herhangi bir ücret 
ödenmez. Yapılan yatırım nedeniyle taşınmaz maliklerinden değer artış 
bedeli alınamaz. 

 

b) Kamulaştırmadan vazgeçme, iade ve devir hükümlerinde değişiklik 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 

Önceki Değişiklik 

Vazgeçme, iade ve devir 
MADDE 22- (1) Kamulaştırmanın ve bedelinin 

kesinleşmesinden sonra taşınmaz malların 
kamulaştırma amacına veya kamu yararına yönelik 
herhangi bir ihtiyaca tahsisi lüzumu kalmaması 
halinde, keyfiyet idarece mal sahibi veya 
mirasçılarına 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
hükümlerine göre duyurulur. Bu duyurma üzerine 
mal sahibi veya mirasçıları, aldığı kamulaştırma 
bedelini üç ay içinde ödeyerek taşınmaz malını geri 
alabilir. Kamulaştırmayı yapan idarece kamulaştırma 
amacına uygun tesisat, yapı veya donatı yapıldıktan 
ve en az 5 yıl kullanıldıktan sonra bu ihtiyacın 
ortadan kalkması nedeniyle kamulaştırma amacında 
kullanılamayan taşınmazlar önceki mal sahibi veya 
mirasçılarına iade edilmez. Bu taşınmazların 
kamulaştırma amacı dışında idarece tasarruf 
edilmesi hâlinde, önceki mal sahibi veya mirasçıları 
tarafından idareden herhangi bir hak, bedel veya 
tazminat talebinde bulunulamaz.  

(2) Ancak, kamulaştırılan taşınmaz mala 
kamulaştırmayı yapan idare dışında başka bir idare, 
kamulaştırma yoluyla gerçekleştirebileceği bir kamu 
hizmeti amacıyla istekli olduğu takdirde, yukarıdaki 
fıkra hükmü uygulanmayarak bu Kanunun 30 uncu 
veya 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu'nun 
23 üncü Madde sine göre işlem yapılır. 

 

Vazgeçme, iade ve devir 
MADDE 22- (1) Kamulaştırmanın (…)  

kesinleşmesinden sonra taşınmaz malların 
kamulaştırma amacına veya kamu yararına yönelik 
herhangi bir ihtiyaca tahsisi lüzumu kalmaması halinde, 
keyfiyet idarece mal sahibi veya mirasçılarına 7201 
sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre duyurulur. Bu 
duyurma üzerine mal sahibi veya mirasçıları, 
kamulaştırma bedelini aldıkları günden itibaren 
işleyecek kanuni faiziyle birlikte üç ay içinde ödeyerek 
taşınmaz malı geri alabilir. İade işleminin 
kamulaştırmanın ve bedelinin kesinleşmesinden sonra 
bir yıl içinde gerçekleşmesi hâlinde kamulaştırma 
bedelinin faizi alınmaz. (…)  

(2)  Bu madde hükümlerine göre taşınmaz malı 

geri almayı kabul etmeyen mal sahibi veya 
mirasçılarının 23 üncü maddeye göre geri alma hakları 
da düşer. 

(3)  Bu madde hükümleri, kamulaştırmanın 
kesinleşmesi tarihinden itibaren beş yıl geçmiş olması 
hâlinde uygulanmaz.  

(4) Ancak, kamulaştırılan taşınmaz mala 
kamulaştırmayı yapan idare dışında başka bir idare, 
kamulaştırma yoluyla gerçekleştirebileceği bir kamu 
hizmeti amacıyla istekli olduğu takdirde, yukarıdaki 
fıkra hükmü uygulanmayarak bu Kanunun 30 uncu 
veya 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu'nun 23 
üncü Madde sine göre işlem yapılır. 

 

c) Mal sahibinin geri alma hakkına yeni düzenleme 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 

Önceki Değişiklik 
Mal Sahibinin Geri Alma Hakkı 
MADDE 23- (1) Kamulaştırma bedelinin 

kesinleşmesi tarihinden itibaren beş yıl içinde, 

Mal Sahibinin Geri Alma Hakkı 
MADDE 23- (1) Kamulaştırma bedelinin kesinleşmesi 

tarihinden itibaren beş yıl içinde, kamulaştırmayı yapan idarece 
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kamulaştırmayı yapan idarece veya 22 nci 
maddenin ikinci fıkrası uyarınca devir veya tahsis 
yapılan idarece; kamulaştırma ve devir amacına 
uygun hiç bir işlem veya tesisat yapılmaz veya 
kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis 
edilmeyerek taşınmaz mal olduğu gibi bırakılırsa, 
mal sahibi veya mirasçıları kamulaştırma bedelini 
aldıkları günden itibaren işleyecek kanuni faiziyle 
birlikte ödeyerek, taşınmaz malını geri alabilir.  

(2) Doğmasından itibaren bir yıl içinde 
kullanılmayan geri alma hakkı düşer. 

(3) Aynı amacın gerçekleşmesi için birden 
fazla taşınmaz mal birlikte kamulaştırıldığı 
takdirde bu taşınmaz malların durumunun bir 
bütün oluşturduğu kabul edilerek yukarıdaki 
fıkralar buna göre uygulanır. 

(4) Özel kanunlarda bu Madde nin 
uygulanmayacağına ilişkin hükümler saklıdır. 1164 
sayılı Arsa Ofisi Kanunu'na dayanılarak yapılan 
kamulaştırmalarda ve bu Kanunun 3 üncü Madde 
sinin 2 nci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak 
kamulaştırmalarda bu Madde hükmü 
uygulanmaz. 

veya 22 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca devir veya 
tahsis yapılan idarece; kamulaştırma ve devir amacına uygun 
hiç bir işlem veya tesisat yapılmaz veya kamu yararına yönelik 
bir ihtiyaca tahsis edilmeyerek taşınmaz mal olduğu gibi 
bırakılırsa, mal sahibi veya mirasçıları kamulaştırma bedelini 
aldıkları günden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte 
ödeyerek, taşınmaz malını geri alabilir.  

(2) Doğmasından itibaren bir yıl içinde kullanılmayan geri 
alma hakkı düşer. 

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen süreler geçtikten sonra 
kamulaştırılan taşınmaz malda hakları bulunduğu iddiasıyla eski 
malikleri veya mirasçıları tarafından idareden herhangi bir 
sebeple hak, bedel veya tazminat talebinde bulunulamaz ve 
dava açılamaz.  

(4) Aynı amacın gerçekleşmesi için birden fazla taşınmaz 
mal birlikte kamulaştırıldığı takdirde bu taşınmaz malların 
durumunun bir bütün oluşturduğu kabul edilerek yukarıdaki 
fıkralar buna göre uygulanır. 

(5) Özel kanunlarda bu Madde nin uygulanmayacağına 
ilişkin hükümler saklıdır. 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu'na 
dayanılarak yapılan kamulaştırmalarda ve bu Kanunun 3 üncü 
Madde sinin 2 nci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak 
kamulaştırmalarda bu Madde hükmü uygulanmaz. 

 

ç) Kanunun 22 ve 23’üncü maddesindeki değişiklikler mevcut ihtilaflara da 
uygulanacak 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 

GEÇİCİ MADDE 9- Bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen veya eklenen bu Kanunun 22 nci maddesinin 
birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri ile 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü; bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten önce gerçekleştirilen kamulaştırma işlemleri nedeniyle, kamulaştırılan taşınmaz malların eski 
malikleri veya mirasçıları tarafından bu taşınmaz malların geri alınması, bedel veya tazminat talebiyle açılan ve 
henüz kesinleşmeyen davalarda da uygulanır. Bu maddenin uygulanması nedeniyle reddedilen davaların 
yargılama giderleri davalı idare tarafından ödenir. 

8- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

a) Alt işverenlerin işyeri tescilleri ve raporlara itiraz (Madde 1) 

4857 sayılı İş Kanunu 

Önceki Değişiklik 

MADDE 3- (1)… 
(2) Bu Kanunun 2 nci maddesinin altıncı 

fıkrasına göre iş alan alt işveren; kendi işyerinin 
tescili için asıl işverenden aldığı yazılı alt 
işverenlik sözleşmesi ve gerekli belgelerle 
birlikte, birinci fıkra hükmüne göre bildirim 
yapmakla yükümlüdür. Bölge müdürlüğünce 
tescili yapılan bu işyerine ait belgeler 
gerektiğinde iş müfettişlerince incelenir. 
İnceleme sonucunda muvazaalı işlemin tespiti 
halinde, bu tespite ilişkin gerekçeli müfettiş 
raporu işverenlere tebliğ edilir. Bu rapora karşı 
tebliğ tarihinden itibaren altı işgünü içinde 
işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz 
edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar 

MADDE 3- (1)… 
(2) Bu Kanunun 2 nci maddesinin altıncı fıkrasına göre iş 

alan alt işveren; kendi işyerinin tescili için asıl işverenden 
aldığı yazılı alt işverenlik sözleşmesi ve gerekli belgelerle 
birlikte, birinci fıkra hükmüne göre bildirim yapmakla 
yükümlüdür. Bölge müdürlüğünce tescili yapılan bu işyerine 
ait belgeler gerektiğinde iş müfettişlerince incelenir. 
İnceleme sonucunda muvazaalı işlemin tespiti halinde, bu 
tespite ilişkin gerekçeli müfettiş rapor işverenlere tebliğ 
edilir. Bu rapora karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz iş günü 
içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir.  
İtiraz üzerine görülecek olan dava basit yargılama usulüne 
göre dört ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen 
kararın temyizi hâlinde Yargıtay altı ay içinde kesin olarak 
karar verir. Kamu idarelerince bu raporlara karşı yetkili iş 
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kesindir. Rapora altı iş günü içinde itiraz 
edilmemiş veya mahkeme muvazaalı işlemin 
tespitini onamış ise tescil işlemi iptal edilir ve 
alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl 
işverenin işçileri sayılır. 

 

mahkemelerine itiraz edilmesi ve mahkeme kararlarına karşı 
diğer kanun yollarına başvurulması zorunludur. Rapora otuz 
iş günü içinde itiraz edilmemiş veya mahkeme muvazaalı 
işlemin tespitini onamış ise tescil işlemi iptal edilir ve alt 
işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri 
sayılır. 

 

b) Yüklenici personeli ücretlerinin kontrol zorunluluğu (Madde 3) 

4857 sayılı İş Kanunu 
Önceki Değişiklik 

Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin 
hakedişlerinden ücret kesme yükümlülüğü 

MADDE 36- (1)… 
(5) Bu maddede kamu tüzel kişilerine ve 

bazı teşekküllere verilen yetkileri 2 nci 
maddenin altıncı fıkrası gereğince sorumluluk 
taşıyan bütün işverenler de kullanmaya 
yetkilidir. 

Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin 
hakedişlerinden ücret kesme yükümlülüğü 

MADDE 36- (1)… 

(5) İşverenler, alt işverene iş vermeleri hâlinde, bunların 
işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini işçinin 
başvurusu üzerine veya aylık olarak resen kontrol etmekle 
ve varsa ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden keserek 
işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlüdür. 

 

c) Yüklenici personelinin izin hesabı (Madde 6) 

4857 sayılı İş Kanunu 

Yıllık ücretli iznin uygulanması 
MADDE 56- (1)Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. 
(2) Bu iznin 53 üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi 

zorunludur. 
(3) Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı 

olmamak üzere en çok üçe bölünebilir. 
(4) İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık 

izinleri yıllık izne mahsup edilemez. 
(5) Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil 

günleri izin süresinden sayılmaz. 
(6) Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde 

bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak 
üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır. İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık 
ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır. 

(7) Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli 
izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından 
çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli   izin   sürelerinin  kullanılıp   kullanılmadığını kontrol   etmek 
 ve    ilgili  yıl   içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise altıncı fıkraya göre tutmak zorunda olduğu izin 
kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür. 

 

ç) Yüklenici personelinin kıdem tazminatı (Madde 8) 

4857 sayılı İş Kanunu 
Değişiklik 

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı 
MADDE 112- (1) Kanuna veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kurum ve kuruluşların 

haklarında bu Kanun ve 854, 5953, 5434 sayılı kanunların hükümleri uygulanmayan personeli ile 
kamu kuruluşlarında sözleşmeli olarak istihdam edilenlere mevzuat veya sözleşmelerine göre kıdem 
tazminatı niteliğinde yapılan ödemeler kıdem tazminatı sayılır. 

(2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) 
bendi kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatları; 
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a) Alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak aynı kamu kurum veya 
kuruluşuna ait işyerlerinde çalışmış olanların bu şekilde çalışmış oldukları sürelere ilişkin kıdem 
tazminatına esas hizmet süreleri, aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen toplam 
çalışma süreleri esas alınarak tespit olunur. Bunlardan son alt işverenleri ile yapılmış olan iş 
sözleşmeleri 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini 
gerektirecek şekilde sona ermiş olanların kıdem tazminatları ilgili kamu kurum veya kuruluşları 
tarafından, 

b) Aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesi çerçevesinde farklı kamu kurum veya 
kuruluşlarında çalıştırılmış olan işçilerden iş sözleşmeleri 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü 
maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanlara, 4734 sayılı 
Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında farklı kamu kurum ve kuruluşuna 
ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak çalıştırıldığı son kamu kurum veya 
kuruluşu tarafından, 

işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir. 
(3) Alt işveren ile yapmış olduğu iş sözleşmesi sona ermediği gibi, alt işveren tarafından 4734 

sayılı Kanun kapsamında bulunan idarelere ait işyerleri dışında bir işyerinde çalıştırılmaya devam 
olunan ve bu şekilde çalıştırıldığı sırada iş sözleşmesi kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek 
şekilde sona eren işçinin kıdem tazminatı, işçinin yazılı talebi hâlinde, kıdem tazminatının söz konusu 
kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen süreye ilişkin kısmı, kamu kurum veya 
kuruluşuna ait çalıştığı son işyerindeki ücretinin yılları itibarıyla asgari ücret artış oranları dikkate 
alınarak güncellenmiş miktarı üzerinden hesaplanmak suretiyle son kamu kurum veya kuruluşu 
tarafından işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir. Bu şekilde hesaplanarak ödenen kıdem 
tazminatı tutarının, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden aynı süreler dikkate 
alınarak hesaplanacak kıdem tazminatı tutarından daha düşük olması hâlinde, işçinin aradaki farkı alt 
işverenden talep hakkı saklıdır.    

(4) İkinci fıkranın (b) bendi veya üçüncü fıkra uyarınca farklı kamu kurum veya kuruluşlarına ait 
işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden kıdem tazminatı ödenmesi hâlinde, kıdem 
tazminatı ödemesini gerçekleştiren son kamu kurum veya kuruluşu, ödenen kıdem tazminatı 
tutarının diğer kamu kurum veya kuruluşlarında geçen hizmet süresine ilişkin kısmını    ilgili    kamu 
 kurum   veya   kuruluşundan   tahsil   eder.  Ancak,  merkezi   yönetim kapsamındaki kamu idareleri 
arasında bu fıkra hükümlerine göre bir tahsil işlemi yapılmaz. 

(5) Kıdem tazminatı tutarı, 4734 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
kapsamında belirtilen işyerlerinde kıdem tazminatı ile ilgili açılacak bütçe tertibinden, (b) bendi 
kapsamında belirtilen işyerlerinde ise hizmet alımı gider kaleminden, ödeneğin yetip yetmediğine 
bakılmaksızın ödenir. 

(6) Bu madde kapsamında alt işverenler yanında çalışan işçilerin bu işyerlerinde geçen hizmet 
süresinin hesabı, alt işverenden ve alt işveren işçisinden istenecek belgeler ve ödeme süreci ile ilgili 
diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumunun görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 
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d) İhaleye çıkılabilecek hizmet türleri (Madde 10, 11) 

 11/9/2014 tarihinden itibaren 4 ay (Ocak 2015) sonra yürürlüğe girecek. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

Mevcut Değişiklik 

Çeşitli Hükümler 
İdarelerce Uyulması 
Gereken Diğer Kurallar 

MADDE 62- (1) Bu 
Kanun kapsamındaki 
idarelerce mal veya hizmet 
alımları ile yapım işleri için 
ihaleye çıkılmadan önce 
aşağıda belirtilen hususlara 
uyulması zorunludur: 

… 

e) İdarelerce kanun, 
tüzük ve yönetmeliklere 
göre istihdam edilen 
personelin yeterli nitelik 
veya sayıda olmaması 
halinde, bu Kanunda 
belirtilen hizmetler için 
ihaleye çıkılabilir. Ancak 
danışmanlık hizmet alım 
ihalelerinde, istihdam 
edilen personelin yeterli 
nitelik veya sayıda 
olmaması şartı aranmaz. 

 Çeşitli Hükümler İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar 
MADDE 62- (1) Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları 

ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara 
uyulması zorunludur. 

… 
e) İdarelerin bu Kanunda tanımlanan hizmetlerden personel çalıştırılmasına 

dayalı hizmet alımlarında aşağıda belirtilen hususlara uyması zorunludur: 

 1) İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen 
personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması hâlinde personel çalıştırılmasına 
dayalı yardımcı işlere ilişkin hizmetler için ihaleye çıkılabilir. Bu kapsamda 
ihaleye çıkılabilecek yardımcı işlere ilişkin hizmet türlerini; idarelerin teşkilat, 
görev ve yetkilerine ilişkin mevzuatı, yerleşik yargı içtihatları ile 22/5/2003 
tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası dikkate 
alınmak suretiyle idareler itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte belirlemeye işçi, 
işveren ve kamu görevlileri konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve 
Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 3/7/2005 tarihli ve 
5393 sayılı Belediye Kanununun 67 nci maddesi ile diğer kanunların hizmet 
alımına ilişkin özel hükümleri saklıdır. 

2) İdarelerin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin mevzuatı ile 4857 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası esas alınmak suretiyle, idareye ait bir 
işyerinde yürütülen asıl işin bir bölümünde idarenin ve işin gereği ile teknolojik 
nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde hizmet alımı ihalesine çıkılabilir. 

3) Danışmanlık hizmet alım ihalelerinde istihdam edilen personelin yeterli 
nitelik veya sayıda olmaması şartı aranmaz. 

Uygun görüş alınması ve görevlilerin sorumlulukları  

EK MADDE 8- 62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler 

(danışmanlık hizmet alımları hariç) için ihaleye çıkılmadan önce;  

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde 

yer alan idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların, Maliye Bakanlığından,  

b) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 

yayımlanan Genel Yatırım ve Finansman Programı Kararı çerçevesinde,  233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi 

kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Hazine Müsteşarlığından, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme 

Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme programında bulunanlardan sermayesinin %50’sinden fazlası 

kamuya ait işletmeci kuruluşların ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığından, 

uygun görüş alması zorunludur. 

Uygun görüş alınmadan bu hizmetler için ihaleye çıkılamaz. 62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) 

numaralı alt bendinde yer alan hizmet alımlarında niteliği gereği sözleşme süresi altı ayı aşmayan işlerde uygun görüş şartı 

aranmaz.  

62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri 

çerçevesinde çalıştırılan personel, ihale ve sözleşme konusu iş dışında başka bir işte çalıştırılamaz ve görevlendirilemez. Bu 

kapsamda, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesine çıkılmaması gerektiği hâlde ihaleye çıkılması, uygun görüş 

alınması gereken hâllerde alınmadan ihaleye çıkılması, ihale kapsamında çalıştırılan personelin sözleşme konusu işler 

dışında çalıştırılması, 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası hükmüne aykırılık teşkil edecek şekilde işlem ve 

eylemler yapılması nedeniyle idare aleyhine zarar ortaya çıkması hâlinde, oluşan bu zararlar, bu zarara neden olduğu tespit 

edilenlere rücu edilmek suretiyle tahsil edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında uygulanacak ceza ve disiplin hükümleri saklı 

kalmak üzere, bu kişilere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin beş katı tutarında idari 

para cezası uygulanır. 4857 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen itiraz veya diğer kanun yollarına 

başvurmayan kişilere ise her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarında idari 

para cezası uygulanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının 

görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir. 

(Maddede belirtilen kurumlar arasında belediyeler bulunmamaktadır.) 
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e) Belediye ve bağlı idare işçilerinin yer değiştirmesi (Madde 12)  

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

GEÇİCİ MADDE 16- (1)………… 

(2) İşyerlerinin aynı yerde olup olmadığına bakılmaksızın; bir mahallî idarenin ya da bağlı kuruluşunun 
kendi  birimleri  arasında  veya  bir mahallî idare ile bağlı kuruluşu arasında veya aynı mahallî idarenin farklı 
bağlı kuruluşları arasında olmak kaydıyla, mahallî idarelerde veya bağlı kuruluşlarında çalışan işçiler, ilgili 
mahallî idarenin en üst amirinin onayı alınarak bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen yüz yirmi gün içinde 
kadroları veya geçici iş pozisyonlarıyla birlikte aynı veya benzeri iş ya da işyeri değişikliğine tabi tutulabilir. Bu 
fıkra uyarınca aynı veya benzeri iş ya da işyeri değişikliğine tabi tutulan işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal 
hakları ile kıdem tazminatları ve kıdeme bağlı diğer hususlarda, 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 
geçici 1 inci maddesinin durumlarına uygun hükümleri aynı şekilde uygulanır. 

 

f) Yaklaşık maliyetin yarısından fazlasını akaryakıt gideri oluşturan yapım işleri 
(Madde 13) 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 
       Fiyat farkı verilebilmesi 

MADDE 8- (1)………… 

(2).... (Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerini ilgilendirdiği için tabloya alınmamıştır) 

(3) 22/9/2012 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan ve ihale dokümanında fiyat farkı 
hesaplanabilmesine ilişkin hüküm bulunan yapım işleri ihalelerinde, yaklaşık maliyetin yarısından fazlasını 
akaryakıt giderinin oluşturduğu ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla fesih veya tasfiye edilmeksizin 
geçici kabulü yapılmış işler ile devam eden işlerin, 22/9/2012 tarihinden sonra gerçekleştirilen kısımlarında 
kullanılan akaryakıta ilişkin olarak özel tüketim vergisinde gerçekleşen artış nedeniyle fiyat farkı 
hesaplanmasında 3l/8/20l3 tarihli ve 28751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2013/5217 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı hükümleri uygulanır. 

 

g) Hizmet alımlarında asgari ihale süresi (Madde 14) 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kanunu 

Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler  
MADDE 28- (1)  … 
(4) Yılı bütçesinde ödeneği bulunması ve merkezi yönetim kapsamındaki idareler için Maliye 

Bakanlığının uygun görüşünün alınması kaydıyla; satın alma suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan 
her türlü makine-teçhizat, cihazlar ve taşıtlar ile hava ambulansı ve yangınla mücadele amacıyla hava 
ve deniz araçlarının kiralanması veya finansal kiralama suretiyle temini; afet ve acil durumlar için 
kurulan lojistik depoların işletilmesiyle ilgili hizmetleri,  temizlik, yemek, koruma ve güvenlik ile 
yemek (beşinci fıkra kapsamındaki yemek hizmetleri hariç) ve personel taşıma hizmetleri, 16/6/2005 
tarihli ve 5369 sayılı Kanuna göre sağlanan sabit ve ankesörlü telefon hizmetleri ile acil yardım 
çağrıları hizmetleri ve okullara sağlanan internet erişim hizmetleri, harita, plan, proje, etüt ve 
müşavirlik hizmetleri ulusal araştırma geliştirme kurumlarının süreli ve süresiz yayın alımları, orman 
ağaçlandırma ve amenajman işleri, kit karşılığı cihaz, ilaç, tıbbi cihaz,” aşı ve anti-serum alımı için; 
süresi üç yılı geçmemek, finansal kiralama suretiyle temin edileceklerde ise dört yıl olmak üzere üst 
yöneticinin onayıyla gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilir. 

(5) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte 
olanlara  ilişkin hizmet  alımlarında,  yüklenme  süresi üç yıl olup,  işin niteliğinden veya süresinden 
kaynaklanan zorunlu hâllerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla 
kısaltılabilir. 
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ğ) İşyeri hekimi ve güvenliği uzmanı, sağlık raporları, Bakanlığın yetkisi (Madde 
16, 17, 18) 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 
MADDE 6-  (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da 

kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; 
a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok 

tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında 
belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını 
ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve 
gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin 
yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 
10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili 
tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve 
tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler. 

(4) Birinci fıkranın (a) bendine göre yapılacak görevlendirme süresinin belirlenmesinde 5/6/1986 
tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının toplamına dâhil 
edilmez. 

Sağlık gözetimi 
MADDE 15 - (1)… 

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta 
yer alan işyerlerinde çalışacaklar, 
yapacakları işe uygun olduklarını 
belirten sağlık raporu olmadan işe 
başlatılamaz.  

(3) Bu Kanun kapsamında alınması 
gereken sağlık raporları işyeri hekiminden 
alınır. 10’dan az çalışanı bulunan ve az 
tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet 
sunucuları veya aile hekimlerinden de 
alınabilir. 

Sağlık gözetimi 
MADDE 15 - (1)… 

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde 
çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten 
sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.  

(3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık 
raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet 
alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri 
hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı 
tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen 
kararlar kesindir. 

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli 
yönetmelikler 

MADDE 30- (1) … 
b) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile 

ilgili olarak; 
1-… 
 

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler 
MADDE 30- (1) … 
b) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili olarak; 
1- 

6) 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer 
alan işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 
üstlenilmesine ilişkin eğitim programları, eğitimin süresi 
ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin 
hususlar. 

 

h) Yabancıların çalışma izinleri (Madde 22) 

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun 
Önceki Değişiklik 

Süresiz çalışma izni 
MADDE 6- (1)  Türkiye'nin 

taraf olduğu ikili ya da çok 
taraflı sözleşmelerde aksi 
öngörülmedikçe Türkiye'de 
en az sekiz yıl kanuni ve 
kesintisiz ikamet eden veya 
toplam altı yıllık kanuni 

Süresiz çalışma izni 
MADDE 6- (1) Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde 

aksi öngörülmedikçe ve 11/4/2014 tarihinden önce süresiz çalışma izni 
verilmiş olan yabancıların hakları saklı kalmak kaydıyla; 4/4/2013 tarihli ve 
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca uzun dönem 
ikamet iznine sahip olanlar veya Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izni 
ile kalmış olan veya en az sekiz yıl kanuni çalışması olan yabancılara, süresiz 
çalışma izni verilebilir.  
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çalışması olan yabancılara, iş 
piyasasındaki durum ve 
çalışma hayatındaki 
gelişmeler dikkate 
alınmaksızın ve belirli bir 
işletme, meslek, mülki veya 
coğrafi alanla 
sınırlandırılmaksızın süresiz 
çalışma izni verilebilir. 

 

(2) Süresiz çalışma izni verilen yabancılar, 6458 sayılı Kanunun 44 üncü 
maddesinde belirtilen uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklardan 
yararlanırlar. 

(3) Süresiz çalışma izni yabancının veya işvereninin talebiyle ya da 6458 
sayılı Kanunun 45 inci maddesinde sayılan uzun dönem ikamet izninin iptalini 
gerektiren hâllerde iptal edilir.  

(4) Çalışma izni verilen yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları 
ve Türkiye’den çıkışlarına ilişkin kayıtlar İçişleri Bakanlığı tarafından Bakanlığa 
bildirilir. 

 

ı) İşsizlik ödeneği hak sahipliği (Madde 25) 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu 

      İşsizlik ödeneğinin; miktarı, ödeme süreleri ve zamanı ile sigorta primleri 
MADDE 50- (1)… 

(3) İşsizlik ödeneği her ayın sonunda aylık olarak işsizin kendisine ödenir. İlk işsizlik ödeneği 
ödemesi ise ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılır." İşsizlik ödeneği damga 
vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. İşsizlik ödeneği, nafaka borçları dışında 
haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez. Sigortalının kusurundan kaynaklandığı belirlenen fazla 
ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınır. Ölen sigortalı işsizlere ait fazla ödemeler geri tahsil 
edilmez. 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesi gereği işe iade davası nedeniyle 

yatırılan primlerin son günü esas alınarak işsizlik ödeneği hak sahipliği belirlenir ve işsiz geçen dönem için 
ödeme yapılır. 

 

i) Borca mahsuben SGK’ya devredilen taşınmazlarda KDV muafiyeti (Madde 27) 

Bilindiği üzere belediyeler ve bağlı idareler Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarını, 

sahip oldukları taşınmazlarını Kuruma devretmek suretiyle ödeyebilmektedir. Bu imkan 5510 

sayılı Kanunun Geçici 41’inci maddesinde düzenlenmiş olup, 31/12/2023 tarihine kadar 

uygulanacaktır. 

Bu devir ve teslimlerde KDV mevzuatından kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla 

getirilen aşağıdaki düzenleme, tarafların yararına olmuştur. 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 

GEÇİCİ MADDE 33- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 
geçici 41 inci maddesi kapsamında taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna devir ve teslimi ile bu 
taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dâhil) devir ve 
teslimi 31/12/2023 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.  

Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi 
hükmü uygulanmaz. Maliye Bakanlığı, istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 
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j) SGK’nun belediye gelirlerinden muafiyeti (Madde 38) 

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 

Mevcut Değişiklik 

Vergi ve Fon Muafiyeti 
MADDE 36- (1) İlgili Kanunlarda yer 

verilmemiş olsa dahi, Kuruma ait taşınır ve 
taşınmazlar, bunların alım ve satım işlemleri 
ile Kuruma yapılacak bağış ve yardımlar, 
Kurumun taraf olduğu davalar, icra 
kovuşturmaları ile ilâmlar, Kurum tarafından 
satın alınan taşınmazlar ile ilgili tüm tapu 
işlemleri, Kurum tarafından yapılan bütün 
işlemler ve bu işlemler için ilgililere verilmesi 
veya bunlardan alınması gereken yazı ve 
belgeler ve bunların suretleri; damga vergisi 
ve harçlar ile belediyelerde yürütülecek her 
türlü hizmet karşılığı alınan ücret ve katılma 
payından müstesnadır. 

 

Muafiyetler 

MADDE 36- Kurum, bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri 
dolayısıyla yapılan işlemler yönünden ilgili kanunlarında yer 
almamış olsa dahi 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar 
Kanununa göre alınan harçlardan, elektrik ve havagazı 
tüketim vergisi ve yangın sigortası vergisi hariç olmak üzere 
26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 
gereğince alınan vergi, harç, katılma payı ile tasdik 
ücretlerinden, düzenleyeceği kağıtlar nedeniyle damga 
vergisinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak 
vergisinden, satın alınan ve satılan taşınmazlar ile ilgili 
olarak tapu ve kadastro döner sermaye bedellerinden ve her 
türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırma 
mükellefiyetinden muaftır. 

…. 

 

k) Engelli çocuğu olan kadın sigortalılar ( Madde 41) 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

Mevcut Değişiklik 

MADDE 28- (1)…Yaşlılık sigortasından 
sigortalıya sağlanan haklar şunlardır: 

… 

(6) Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin 
yeraltı işlerinde sürekli veya münavebeli 
olarak en az 20 yıldan beri çalışan sigortalılar 
için ikinci fıkrada belirtilen yaş şartı 55 olarak 
uygulanır. 

… 

(8) Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması 
talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka 
birinin sürekli bakımına muhtaç derecede 
malul çocuğu bulunanların, bu Kanun'un 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim 
ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme 
gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu 
süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir. 

MADDE 28- (1)…Yaşlılık sigortasından sigortalıya 
sağlanan haklar şunlardır: 

… 

(6) Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin 
yeraltı işlerinde sürekli veya münavebeli olarak en 
az 20 yıldan beri çalışan sigortalılar için ikinci 
fıkrada belirtilen yaş şartı 50 olarak uygulanır. 

… 

(8) Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması 
talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka 
birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır 
engelli çocuğu bulunanların, bu Kanun'un yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün 
sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları 
toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik 
yaş hadlerinden de indirilir. 

 

l) Doğum ve analık izni sürelerinin borçlanılması, prim ve prime esas borcun 
noksan tahakkukunda gecikme zammı ve cezası (Madde 43) 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

Mevcut Değişiklik 

MADDE 41- (1) Bu Kanuna göre sigortalı 
sayılanların; 

a) Kanun'ları gereği verilen ücretsiz 
doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü 
maddenin birinci fıkrasının (a) bendi 
kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya 

MADDE 41- (1) Bu Kanuna göre sigortalı 
sayılanların; 

a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da 
analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının 
(a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç 
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mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra 
iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet 
akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve 
çocuğunun yaşaması şartıyla talepte 
bulunulan süreleri, 

…. 

defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki 
yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde 
uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı 
sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte 
bulunulan süreleri, 

… 

Primlerin ödenmesi 
MADDE 88- (1)… 
(21) … 

 
 

Primlerin ödenmesi 
MADDE 88- (1)… 
(21) … 
(22) Sigortalılar ile tüzel kişilerin kasıt, kusur, hata veya 

yanıltıcı beyanından kaynaklanmaması şartıyla, sigortalılarca 
ödenen prim ve prime ilişkin borcun noksan tahakkuk 
ettirildiğinin Kurumca sonradan tespit edilmesi hâlinde tespit 
edilen fark prime ilişkin borç aslına, tebliğ tarihinden itibaren 
89 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre gecikme cezası ve 
gecikme zammı uygulanır. 

 

m) Mecburi hizmetini tamamlamayanlarla disiplin cezası alanlara ilişkin (Madde 
60) 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

GEÇİCİ MADDE 56- Geçici 44 üncü veya geçici 51 inci madde kapsamında bulunanlardan öngörülen süre 
içinde başvuru hakkını kullanmamış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Kuruma 
başvurmaları hâlinde, geçici 44 üncü madde hükümlerinden yararlandırılır. 

Geçici 4 üncü maddenin on yedinci fıkrası uyarınca borçlandırılarak borcun tamamını veya bir kısmını 
ödeyenlerin ödemiş oldukları tutarların iadesini istemeleri hâlinde, geçici 44 üncü madde kapsamında 
hesaplanan emeklilik keseneği ve kurum karşılığı tutarlarının hâlen çalıştıkları veya kamu görevlisi olarak en 
son çalışmış oldukları kamu idarelerine bildirilmesini takip eden altı ay içinde Kuruma defaten ödenmesi, bu 
süre içinde ödenmezse gecikme zammı ile birlikte ödenmesi hâlinde daha önce yatırmış oldukları tutarların 
kamu idaresince yatırılan kısmı kendilerine faizsiz olarak iade edilir. 

Geçici 4 üncü maddenin on yedinci fıkrası, geçici 44 üncü madde, geçici 51 inci madde ve bu madde 
kapsamında borçlandırılmak suretiyle hizmet olarak alınan süreler ile söz konusu maddeler kapsamında 
belirtilen sürelerde diğer sigortalılık statülerine tabi olarak uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenen 
sürelerintamamı memuriyette geçmiş kabul edilerek kazanılmış hak aylıklarının tespitinde değerlendirilir. 

 

n) SGK’na açılan iş davalarında Kuruma başvuru zorunluluğu (Madde 64) 

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 

MADDE 7- (1) İş mahkemelerinde şifahi yargılama usulü uygulanır. İlk oturumda mahkeme tarafları sulha 
teşvik eder. Uzlaşmadıkları ve taraflar veya vekillerinden birisi gelmediği takdirde yargılamaya devam olunarak 
esas hakkında hüküm verilir. 

… 

(3) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer sosyal 
güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu 
sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna 
müracaat edilmesi zorunludur. Diğer kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla yapılan müracaata 
altmış gün içinde Kurumca cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Kuruma karşı dava açılabilmesi için 
taleplerin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması şarttır. Kuruma başvuruda geçirilecek süre zamanaşımı ve 
hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz. 

(4) Hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talebi ile işveren aleyhine 
açılan davalarda, dava Kuruma resen ihbar edilir. İhbar üzerine davaya davalı yanında ferî müdahil olarak 
katılan Kurum, yanında katıldığı taraf başvurmasa dâhi kanun yoluna başvurabilir. Kurum, yargılama sonucu 
verilecek kararı kesinleştikten sonra uygulamakla yükümlüdür. 
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o) Devir ve nakil imkânı olmayan personelin istihdamı, aday memurun disiplin 
cezası alması (Madde 67) 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

Mevcut Değişiklik 

İSTİHDAM ŞEKİLERİ 
MADDE 4- (1)… 

C) GEÇİCİ PERSONEL  
Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının 
görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde 
sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir. 

Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 
24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına  nakil    hakkı 
 bulunmayan   personel   de   bu   fıkra  kapsamında  yaşlılık  veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar 
istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve 
bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri 
üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

Adaylık Süresi Sonunda Başarısızlık 
MADDE 57- (1) İlişikleri kesilenler ilgili 

kurumlarca derhal Devlet Personel Dairesine 
bildirilir. Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56 ncı 
ve bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler 
(sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet 
memurluğuna alınmazlar. 

 

Adaylık Süresi Sonunda Başarısızlık 
MADDE 57- (1) Adaylık süresi içinde aylıktan kesme 

veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış 
olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili 
amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişikleri kesilenler ilgili 
kurumlarca derhâl Devlet Personel Başkanlığına 
bildirilir. 

 

ö) 1. derece kadro ile emekli belediye başkanlarına yeşil pasaport (Madde 86) 

5682 sayılı Pasaport Kanunu 

Mevcut Değişiklik 

MADDE 14 - A) Hususî damgalı pasaportlar; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski 

bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece 
kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık 
gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip 
emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek 
suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet 
memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik 
pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka 
herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına 
yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. 
Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli 
keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı 
aranmaz. 

… 

MADDE 14 - A) Hususî damgalı pasaportlar; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski 

bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda 
bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. 
Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu 
derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak 
çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri 
ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan 
belediye başkanlarına; diplomatik pasaport verilmesini 
gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife 
ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri 
zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu 
üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve 
emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı 
aranmaz. 

… 
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p) Memleket kültürü için önemi haiz eserlerin kamuya mal edilmesi (Madde 87) 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

Mevcut Değişiklik 

Kamuya Maletme:  
MADDE 47- (1) Bir kararname ile memleket 

kültürü için önemi haiz görülen bir eser üzerindeki 
malî haklardan faydalanma salâhiyeti, hak 
sahiplerine münasip bir bedel ödenmesi suretiyle 
koruma süresinin bitiminden önce kamuya 
maledilebilir. 

(2) Bu hususta karar verilebilmesi için eserin 
Türkiye'de veya Türkiye dışında Türk vatandaşları 
tarafından vücuda getirilmiş olması ve aynı 
zamanda yayımlanmış eser nüshalarının iki yıldan 
beri tükenmiş bulunması ve hak sahibinin uygun 
bir süre içinde eserin yeni baskısını 
yapmayacağının tespit edilmesi gerekir.  

(3) Bu kararnamede: 
1. Eser ve sahibinin adı; 
2. Müktesep hakları ihlâl edilen kimselere 

ödenecek bedel; 
3. Malî hakları kullanacak makam ve müessese; 
4. Verilen bedelin itfasından sonra elde 

edilecek sâfi kârın hangi kültürel gayelere tahsis 
edileceği; 

yazılır. 
 

MADDE 47- (1) Bakanlar Kurulu kararı ile memleket 
kültürü için önemi haiz görülen eserler üzerindeki haklar, 
hak sahiplerinin münasip bir bedel talep etme hakları 
saklı kalmak kaydıyla, eser sahibinin ölümünden sonra, 
koruma süresinin bitiminden önce, kamuya mal 
edilebilir. Bu hususta karar verilebilmesi için eserin, 
Türkiye’de veya Türkiye dışında Türk vatandaşları 
tarafından vücuda getirilmiş olması gerekir. 

(2) Bakanlar Kurulu kararında; 

1. Eser ve sahibinin adı, 

2. Hakları kullanacak makam veya müessese, 

3. Hak sahiplerine, talep üzerine ödenecek bedelin 
nasıl belirleneceği ve bu bedelin hangi kurum tarafından 
ödeneceği, 

4. Eserden gelir elde edilmesi hâlinde bu gelirin 
hangi gayelere tahsis edileceği, 

yazılır. 

(3) Bakanlar Kurulu kararında belirtilen eserin, 
topluma ulaşması sağlanacak şekilde yayımlanması 
zorunludur. 

 

r) Su tesislerinde denetim (Madde 88) 

6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

EK MADDE 6- 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve su kullanım hakkı anlaşması 
çerçevesinde elektrik enerjisi üretmek amacıyla yapılacak olan hidroelektrik tesislerinin baraj, regülatör, 
yükleme havuzu, tünel, kanal, borulu isale hattı gibi su yapısıyla ilgili kısımları ile gerçek ve tüzel kişiler 
tarafından yapılacak baraj, gölet ve regülatör gibi su yapılarının inşasının inceleme ve denetimi zorunludur; 
diğer su yapılarından sulama tesisi, isale hattı, kolektör, arıtma tesisi, taşkın ve nehir yatağı düzenlemesi gibi su 
yapılarının da denetim masrafları ilgililerine ait olmak üzere denetim hizmeti DSİ tarafından yapılır veya DSİ 
tarafından yetkilendirilen Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş şirketlerden DSİ’ce müşavirlik hizmeti satın 
alınarak yaptırılır. Su yapıları yapmak üzere görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile 
mahallî idareler, mevzuatı çerçevesinde talep etmeleri hâlinde su yapılarının denetim hizmetleri bu madde 
kapsamında yapılır. Denetim masrafları, denetlenen yatırımcı gerçek ve tüzel kişiler tarafından DSİ’ye ödenir. 
İnşaatı devam eden su yapıları için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde su 
yapısının denetlenmesi için yatırımcı tarafından DSİ’ye müracaat edilmesi zorunludur. 6446 sayılı Kanun 
kapsamında üretim lisansı sahibi tüzel kişilerden denetim yaptırmayanlara, DSİ tarafından tesisin kurulu 
gücüne bağlı olarak megavat başına beş bin Türk lirası idari para cezası verilir ve DSİ tarafından yapılacak yazılı 
ihtardan itibaren otuz gün içinde gerekli müracaatın yapılmaması hâlinde DSİ ile imzalanan su kullanım hakkı 
anlaşması iptal edilir; sulama tesisi, isale hattı, kolektör, arıtma tesisi, taşkın ve nehir yatağı düzenlemesi gibi 
diğer su yapılarında ise yatırım bedelinin binde biri nispetinde idari para cezası verilir ve DSİ tarafından 
yapılacak yazılı ihtardan itibaren otuz gün içinde gerekli müracaatın yapılmaması hâlinde su yapısının inşaatının 
durdurulması için gerekli tedbirler DSİ tarafından alınır. 

Denetim şirketi, su yapısının projesini veya revize projesini onaylamak, projesine ve ilgili mevzuata uygun 
olarak yapılmasını sağlamak, imalatta kullanılan malzemelerin ve imalatın projesine, teknik şartname ve 
standartlara uygunluğunu kontrol etmek, malzemeler ve imalatla ilgili deneyleri yaptırmak, neticelerini 
belgelendirmek, yapılan tüm denetim hizmetlerine ilişkin belgeler ile DSİ tarafından yapılan kabul işlemine 
esas olan belgeleri DSİ’ye vermek mecburiyetindedir. 

DSİ tarafından denetim şirketine izin belgesi ile yetki verildiği hâlde, su yapılarının denetimini  DSİ 
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 kriterlerinin,  standartların,  ilgili  mevzuat hükümlerinin gerektirdiği şekilde yerine getirmeyen yetkili denetim 
şirketlerine; DSİ tarafından ilk seferinde denetlenen hidroelektrik tesislerinde, kurulu gücüne bağlı olarak 
megavat başına beş bin Türk lirası idari para cezası; baraj, gölet, sulama tesisi, isale hattı, kolektör, arıtma 
tesisi, taşkın ve nehir yatağı düzenlemesi gibi su yapılarında, yatırım bedelinin binde biri nispetinde idari para 
cezası verilir ve eksikliklerini düzeltmek üzere on beş gün müddet verilir. Bu fiilin ikinci tekrarında ceza iki katı 
olarak uygulanır ve eksikliklerini düzeltmek üzere on beş gün müddet verilir. Fiilin üçüncü tekrarında ise ceza 
üç katı olarak uygulanır ve su yapıları yetkili denetim şirketinin izin belgesi DSİ tarafından iptal edilir. İzin 
belgesi iptal edilen yetkili denetim şirketinin yönetici ve ortakları bir yıl süreyle başka bir yetkili denetim şirketi 
kuramazlar, kurulmuş olan şirketlerde görev alamaz ve/veya ortak olamazlar. 

Su yapılarının mevzuata ve onaylı projesine aykırı yapılması hâlinde, bu durumun düzeltilmesi için yetkili 
denetim şirketinin DSİ’ye yazılı bildirimi üzerine DSİ tarafından yatırımcıya en fazla 30 gün eksiklikleri düzeltme 
müddeti verilir. Mevzuata ve projeye aykırılığın giderilmemesi hâlinde verilen sürenin sonunda veya acil 
hâllerde derhâl DSİ işi kısmen veya tamamen durdurur.  

Su yapılarını denetlemek üzere yetkilendirilmiş şirketlere uygulanacak idari yaptırımlar DSİ tarafından 
yerine getirilir. 

Denetim şirketi ile denetim şirketinde görev alan denetim elemanları, su yapısının projesine, fen ve sanat 
kurallarına ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan kabul tarihinden 
itibaren on beş yıl süreyle yatırımcı ile birlikte müteselsilen sorumludur. 

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından inşa edilecek su ile ilgili köprü, menfez gibi yapılarda hidrolik yönden 
DSİ’nin uygun görüşü alınır. 

Denetim işleriyle ilgili masrafların tahsiline dair usuller ile denetim yapacak personelin nitelikleri, 
denetleme usulleri ve diğer şartlar, DSİ tarafından, bağlı olduğu Bakanlığın görüşü alınarak hazırlanacak 
yönetmelikle düzenlenir. 

Bu Kanuna göre verilen idari para cezalarına ilişkin kararlar, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare 
mahkemesine itiraz edilebilir. 

Bu Kanuna göre verilen idari para cezalarında ihlalin tespiti ve cezanın kesilmesi usulleri ile ceza 
uygulamasında kullanılacak tutanakların şekli, dağıtımı ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının 
görüşü alınarak DSİ tarafından hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 

Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. İdari para cezaları 
genel bütçeye gelir kaydedilir. 

 

s) Memuriyet mahalli tanımı (Madde 89, 144) 

 Memuriyet mahalli değişikliğine ilişkin Kanunun 89’uncu maddesi 31/3/2014 

tarihinden geçerli olmak üzere 11/9/2014 tarihinde yürürlüğe girdi. 

6245 sayılı Harcırah Kanunu 

Mevcut Değişiklik 

Tarifler 
MADDE 3- (1) Bu Kanunda geçen; 
… 
g. Memuriyet mahali: Memur ve 

hizmetlinin asil görevli olduğu veya 
ikametgahının bulunduğu şehir ve 
kasabaların belediye sınırları içinde 
bulunan mahaller ile bu mahallerin 
dışında kalmakla birlikte yerleşim 
özellikleri bakımından bu şehir ve 
kasabaların devamı niteliğinde 
bulunup belediye hizmetlerinin 
götürüldüğü veya kurumlarınca 
sağlanan taşıt araçları ile gidilip 
gelinebilen yerleri; 

Tarifler 
MADDE 3- (1) Bu Kanunda geçen; 

… 

g. Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu 
veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları 
içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte 
yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı 
niteliğinde  bulunup  belediye hizmetlerinin  götürüldüğü,  büyükşehir 
 belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak 
kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının 
bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri 
bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında 
kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı 
niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip 
gelinebilen yerleri; 
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GEÇİCİ MADDE 4 - Yeni bir 
düzenleme yapılıncaya kadar, 
10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanununun 
geçici 2 nci maddesi uyarınca 
büyükşehir belediye sınırlarında 
yapılan değişiklikler, 3 üncü 
maddenin (g) bendinin 
uygulanmasında dikkate alınmaz. 

 
Yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

ş) Mesire, şehir ormanı, milli parklarda yapılaşma (Madde 90) 

6831 sayılı Orman Kanunu 

EK MADDE 14- Orman veya orman rejimine tabi alanların; mesire yeri, şehir ormanı, millî park, tabiat 
parkı, tabiat anıtı, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ve avlak olarak ayrılan kısımlarında, orman 
koruma ve yangınla mücadele için yapılacak yapı ve tesisler ile idarenin ve ziyaretçilerin zaruri ihtiyaçlarını 
karşılayacak olan taban alanı 250 metrekareyi ve kat adedi bir bodrum kat ve çatı arası hariç ikiyi geçmeyen 
yapılar uzun devreli gelişme planlarına veya gelişim ve yönetim planlarına göre yapılır. Bu alanlar için imar 
planı şartı aranmaz. 

Ancak, kıyı ve sahil şeritlerinde kalan alanlarda ve kesin yapı yasağı getirilen korunan alanların, orman veya 
orman rejimine tabi olması hâlinde birinci fıkra hükmü uygulanmaz. İmar planı olan alanlarda plana uyulur. 

Bu madde kapsamında inşa edilecek yapıların etüt ve projeleri yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, 
sanat ve sağlık kurallarına uygun olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığının sorumluluğunda yapılır. 

Bu Kanunun ek 13 üncü maddesinde tarif edilen alanlarda yapılacak altyapı hizmetleri, Orman Genel 
Müdürlüğünün izniyle, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri veya 
belediyeler tarafından yapılır. 

2873 sayılı Millî Parklar Kanununun uygulandığı alanlarda, alanın sit statüsü özelliği korunması kaydıyla, 
21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun diğer hükümleri uygulanmaz. 

 

t) Üst düzey görevlerde göreve iadeye ilişkin yargı kararlarının uygulanması 
(Madde 97) 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 

Mevcut Değişiklik 

Kararların Sonuçları 
MADDE 28- (1) Danıştay, bölge idare 

mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin 
esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin 
kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin 
işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya 
mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye 
tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. (...) 
Kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, 
görevden alma, göreve son verme, naklen veya 
vekâleten atama, yer değiştirme, görev ve unvan 
değişikliği işlemleriyle ilgili olarak verilen iptal ve 
yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme 
kararlarının gereği; dava konusu edilen kadronun 
boş olması hâlinde bu kadroya, boş olmaması 
hâlinde ise aynı kurumda kazanılmış hak aylık 
derecesine uygun başka bir kadroya atanmak 
suretiyle yerine getirilir. Eski kadro ile atandığı 
yeni kadro arasında mali haklar bakımından bir 
fark bulunması durumunda, bu fark 14/7/1965 

Kararların Sonuçları 
MADDE 28- (1) Danıştay, bölge idare mahkemeleri, 

idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin 
durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, 
gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde 
bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın 
idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. Ancak, 
23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı 
Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli (1) ve (2) 
sayılı cetvellerde gösterilen unvanları taşıyan görevler ile 
farklı atama usullerine tabi olsalar dâhi daire başkanı ve 
üstü görevlere, sivil memurlar hariç kolluk teşkilatlarının 
kadrolarına; açıktan, naklen veya vekâleten yapılan atama 
ve bu görevlerden alınma, bu görevlerle ilgili yer 
değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleri hakkında 
verilen mahkeme kararlarının gereği, ilgilinin kazanılmış 
hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanması 
suretiyle iki yıl içinde yerine getirilir. Bu görevliler 
hakkındaki mezkur işlemlerin uygulanması, telafisi güç 
veya imkânsız zararları doğuran hâllerden sayılmaz. Bu 
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tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
91 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen 
usul ve esaslar çerçevesinde ödenir. 

 

fıkranın üçüncü cümlesinde belirtilen işlemlerle ilgili 
mahkeme kararlarının yerine getirilmemesi ceza 
soruşturması ve kovuşturmasına konu edilemez; ancak 
disiplin hükümleri saklıdır.  

 

u) Ticari şekilde kullanılan kültür ve tabiat varlıklarından Emlak Vergisi ile ÇTV 
alınması (Madde 98) 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

Mevcut Değişiklik 

İstisnalar Ve Muafiyetler 
MADDE 21- (1)… 
… 
(3) Tapu kütüğüne "korunması 

gerekli taşınmaz kültür varlığıdır" 
kaydı konulmuş olan ve I inci ve II nci 
grup olarak gruplandırılmış bulunan 
taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik 
sit alanı ve doğal sit alanı olmaları 
nedeniyle üzerlerine kesin yapılanma 
yasağı getirilmiş taşınmaz kültür ve 
tabiat varlıkları olan parseller her türlü 
vergi, resim ve harçtan muaftır. 

(4) Kültür varlıklarının korunması 
maksadıyla tespit, proje, bakım, 
onarım, restorasyon ve kazı ile 
müzelerin güvenliği için kullanılmak 
şartıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Milli Savunma Bakanlığı, Bakanlıkça ve 
Vakıflar Genel Müdürlüğünce dışardan 
getirilecek her türlü araç, gereç, 
makine, teknik malzeme ve kimyevi 
maddeler ile altın ve gümüş varak, her 
türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 
…. 

 

İstisnalar Ve Muafiyetler 
MADDE 21- (1)… 
… 
(3) Tapu kütüğüne “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” 

kaydı konulmuş olan taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı 
ve doğal sit alanı olmaları nedeniyle üzerlerinde kesin yapılanma 
yasağı getirilmiş taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan parseller her 
türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Ancak,  büyükşehir belediyesi 
sınırları içinde yer alan ve yukarıda nitelikleri belirtilen 
taşınmazlardan basit usulde vergilendirilenlerin dışında ticari 
faaliyetlerde kullanılanlar hakkında emlak vergisinin yarısı ve çevre 
temizlik vergisinin tamamına ilişkin bu muafiyet hükmü uygulanmaz. 

(4) Getirilen kesin yapılanma yasağına aykırı olarak tesis edilen 
yapılar, bu yapıların yapıldığı parseller ve kanunlara aykırı eklentileri 
bulunan taşınmaz kültür varlıkları hakkında bu yapılar yıkılıncaya 
veya aykırılıklar giderilinceye kadar yukarıdaki fıkradaki muafiyet 
hükmü uygulanmaz. 18/11/1983 tarih ve 2960 sayılı Boğaziçi 
Kanununa göre Boğaziçi Sahil Şeridi veya Öngörünüm Bölgesinde 
konut veya işyeri olarak kullanılan taşınmaz kültür varlıkları 
yukarıdaki fıkradaki muafiyetten yararlanamazlar. 

(5) Kültür varlıklarının korunması maksadıyla tespit, proje, bakım, 
onarım, restorasyon ve kazı ile müzelerin güvenliği için kullanılmak 
şartıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Savunma Bakanlığı, 
Bakanlıkça ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce dışardan getirilecek her 
türlü araç, gereç, makine, teknik malzeme ve kimyevi maddeler ile 
altın ve gümüş varak, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

 

ü) Kentsel dönüşümde mera alanları (Madde 112) 

 Bu düzenleme, 31/1/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 

4342 sayılı Mera Kanunu 

Tahsis Amacının Değiştirilmesi 
Madde 14- (1) Tahsis amacı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan bu Kanunda gösterilenden başka 

şekilde yararlanılamaz. Ancak, bu Kanuna veya daha önceki kanunlara göre mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis 
edilmiş olan veya kadimden beri bu amaçla kullanılan arazilerden; 

….. 
ı) Bakanlar Kurulunca kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilen,  
Yerlerin, ilgili müdürlüğün talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine, valilikçe tahsis amacı 

değiştirilebilir ve söz konusu yerlerin tescilleri Hazine adına, vakıf meralarının tescilleri ise vakıf adına yaptırılır. 
… 
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v) Şehiriçi doğalgaz dağıtımında belediye/il özel idaresi şirketleri (Madde 114) 

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu 

Doğal gaz piyasa faaliyetleri 
MADDE 4- (1) … 
4) Doğal gaz piyasa faaliyetleri şunlardır: 
a) … 
g) Doğal gazın şehir içi dağıtımı: Şehir içi doğal gaz dağıtım hizmeti, Kurum tarafından açılacak ihaleyi 

kazanan şirkete mahalli doğalgaz dağıtım şebekesinin mülkiyeti de dahil olmak üzere şehrin gelişmişlik düzeyi, 
tüketim kapasitesi ve kullanıcı sayısı gibi hususlar dikkate alınarak Kurum tarafından belirlenecek lisans süresi 
için verilir. 

Doğal gaz iletim hatları BOTAŞ tarafından inşa edilmiş olan şehirlerde, 3 defa dağıtım lisansı ihalesine 
çıkıldığı hâlde istekli çıkmaması durumunda, ilgili il özel idaresi veya belediye tarafından kurulacak 
anonim şirketin başvurması hâlinde Kurum tarafından dağıtım lisansı verilir ve şirket o şehirde 
dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirmeye yetkili dağıtım şirketi unvanını alır.… 

 

y) Belediyelerin öğrenci yurdu yapabilmesi (Madde 120) 

5393 sayılı Belediye Kanunu 

Belediyenin görev ve sorumlulukları 
Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; 
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre 

sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve 
mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; orta 
ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler,  il özel idareleri, 
bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler 
tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım 
ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.) sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi 
ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in 
üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali 
durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. 

… 

 

z) Belediyelerin arsa tahsisi yetkisinin genişletilmesi ve belediye mallarının haczi 
(Madde 120, 121, 123) 

5393 sayılı Belediye Kanunu 

Mevcut Değişiklik 

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları 
MADDE 15- (1) Belediyenin yetkileri ve 

imtiyazları şunlardır: 
… 

(5) İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, 
belediye ve mücavir alan sınırları içinde il 
belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen 
belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, 
sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim 
kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, 
doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı 
çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar 
geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir 
veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan 
tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal 
hizmet ve turizmi geliştirecek projelere 
İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya 
düşük bir bedelle amacı dışında 

MADDE 15- (1) Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: 
… 
(5) İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve 

mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i 
geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve 
ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, 
kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı 
çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya 
ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında 
yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve 
turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile 
ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak 
kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, 
meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz 
olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. 
… 

(9) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden 
borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir 
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kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. 
Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla 
mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz 
olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. 
… 

ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır. On 
gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak 
haciz işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini 
aksatacak şekilde yapılamaz. 

 GEÇİCİ MADDE 8- 15 inci maddenin son fıkrası hükümleri, 
devam eden her türlü icra takipleri hakkında da uygulanır. Bu 
maddenin yürürlük tarihinden önce yapılmış icra takipleri 
gereğince konulan tüm hacizler, söz konusu fıkra hükümleri 
dikkate alınarak kaldırılır. 

 

aa) Kentsel dönüşümde haciz yasağı (Madde 122) 

5393 sayılı Belediye Kanunu 

Mevcut Değişiklik 
Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı  

MADDE 73- (1) 

(7) Kentsel dönüşüm ve gelişim proje 
alanlarındaki gayrimenkul sahipleri ve 24/2/1984 
tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu 
Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 
İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna 
istinaden, hak sahibi olmuş kimselerle anlaşmaları 
halinde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanında 
hakları verilir. 2981 sayılı Kanun kapsamına 
girmeyen gecekondu sahiplerine enkaz ve ağaç 
bedelleri verilir veya belediye imkanları ölçüsünde 
kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı dışında 
arsa veya konut satışı yapılabilir. Bu kapsamda 
bulunanlara Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile 
işbirliği yapılmak suretiyle konut satışı da 
yapılabilir. Enkaz ve ağaç bedelleri arsa veya konut 
bedellerinden mahsup edilir. 

… 

Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı  

MADDE 73- (1) 

(7) Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarındaki 
gayrimenkul sahipleri ve 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı 
İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara 
Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanuna istinaden, hak sahibi olmuş kimselerle 
anlaşmaları halinde kentsel dönüşüm ve gelişim proje 
alanında hakları verilir. Anlaşma sonucu belediye 
mülkiyetine geçen gayrimenkuller haczedilemez. 2981 
sayılı Kanun kapsamına girmeyen gecekondu sahiplerine 
enkaz ve ağaç bedelleri verilir veya belediye imkanları 
ölçüsünde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı 
dışında arsa veya konut satışı yapılabilir. Bu kapsamda 
bulunanlara Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile işbirliği 
yapılmak suretiyle konut satışı da yapılabilir. Enkaz ve 

ağaç bedelleri arsa veya konut bedellerinden mahsup 
edilir. 

… 

 

bb) Bazı belediyelerin sınırlarında değişiklik (Madde 128) 

5747  sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun 

Mevcut Değişiklik 

(16) SAYILI LİSTE 
İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR İLÇESİNE BAĞLANAN 

MAHALLELER 
    Üsküdar İlçe Belediyesine bağlı 
    1Fetih 
    2Esatpaşa 
    3Örnek 
    Kadıköy İlçe Belediyesine bağlı 
    4 Yenisahra 
    5 İçerenköy 
    6 İnönü 
    7 Kayışdağı 
    8 Barbaros 
    9 Küçükbakkalköy 
    10 Atatürk Mahallesinin O4 ve E-80 Karayolunun 

(16) SAYILI LİSTE 
İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR İLÇESİNE BAĞLANAN 

MAHALLELER 
Üsküdar İlçe Belediyesine bağlı 
1 Fetih 
2 Esatpaşa 
3 Örnek 
Kadıköy İlçe Belediyesine bağlı 
4 Yenisahra 
5 İçerenköy 
6 İnönü 
7 Kayışdağı 
8 Barbaros Mahallesinin O4 Karayolunun güneyinde 
kalan kısmı   
9 Küçükbakkalköy 
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Güneyinde Kalan Kısmı 
    Ümraniye İlçe Belediyesine bağlı 
    11 Yeni Çamlıca 
    12 Mustafakemal Mahallesinin O4 Karayolunun 
güneyinde kalan kısmı 
    13 Namıkkemal Mahallesinin O4 Karayolunun 
güneyinde kalan kısmı 
    Samandıra İlk Kademe Belediyesine bağlı 
    14 Ferhatpaşa Mahallesinin E-80 Karayolunun ve 
E80-D100 bağlantı yolunun güneyinde kalan kısmı 

10 Atatürk Mahallesinin O4 ve E-80 Karayolunun 
Güneyinde Kalan Kısmı 
Ümraniye İlçe Belediyesine bağlı 
11 Yeni Çamlıca, Yenişehir, Mimar Sinan ve Mevlana 
Mahalleleri 
12 Mustafakemal Mahallesinin ve Aşık Veysel 
Mahallesinin O4 Karayolunun güneyinde kalan kısmı 
13 Esenevler Mahallesinin O4 Karayolunun güneyinde 
kalan kısmı 
Samandıra İlk Kademe Belediyesine bağlı 
14 Ferhatpaşa Mahallesinin E-80 Karayolunun ve E80-
D100 bağlantı yolunun güneyinde kalan kısmı 

Katılma, Bağlanma, Sınır Dışına Çıkarılma ve 
İsim Değişikliği 

MADDE 2-  (1)… 
… 
(3) İstanbul İlinde Kadıköy İlçe Belediyesine bağlı 

Atatürk Mahallesinin E-80 karayolu ile O4 
karayolunun kuzeyinde kalan kısımları Ümraniye İlçe 
Belediyesine, Esenler İlçe Belediyesine bağlı askeri 
alanın güneyinden geçen, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Proje Yolunun Mahmutbey yolu ile 
kesiştiği noktadan başlayarak, Mahmutbey yolunu 
takiben Gaziosmanpaşa İlçe Belediyesinin 
Malkoçoğlu ve İsmet Paşa mahallelerinin kesiştiği 
noktaya gelen hattın batısında ve Proje Yolunun 
kuzeyinde kalan kısmı Başakşehir İlçe Belediyesine 
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Proje Yolunun 
güneyinde kalan kısmı Bağcılar İlçe Belediyesine 
katılmıştır. 

… 

Katılma, Bağlanma, Sınır Dışına Çıkarılma ve İsim 
Değişikliği 

MADDE 2-  (1)… 
… 
(3) İstanbul İlinde Kadıköy İlçe Belediyesine bağlı 

Atatürk Mahallesinin ve Barbaros Mahallesinin E-80 
karayolu ile O4 karayolunun kuzeyinde kalan kısımları 
Ümraniye İlçe Belediyesine, Esenler İlçe Belediyesine 
bağlı askeri alanın güneyinden geçen, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Proje Yolunun Mahmutbey yolu 
ile kesiştiği noktadan başlayarak, Mahmutbey yolunu 
takiben Gaziosmanpaşa İlçe Belediyesinin Malkoçoğlu 
ve İsmet Paşa mahallelerinin kesiştiği noktaya gelen 
hattın batısında ve Proje Yolunun kuzeyinde kalan 
kısmı Başakşehir İlçe Belediyesine ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Proje Yolunun güneyinde kalan 
kısmı Bağcılar İlçe Belediyesine katılmıştır. 

… 
 

 

cc) Anonim (ve limited) şirketlerle ilgili değişiklik (Madde 131, 132, 133, 134) 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu  
2. Kapsam ve sınırlar 
MADDE 371- (1) Temsile yetkili olanlar şirketin amacına ve işletme konusuna giren her tür işleri ve hukuki 

işlemleri, şirket adına yapabilir ve bunun için şirket unvanını kullanabilirler. Kanuna ve esas sözleşmeye aykırı 
işlemler dolayısıyla şirketin rücû hakkı saklıdır. 

… 
(7) Yönetim kurulu, yukarıda belirtilen temsilciler dışında, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya 

şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu 
şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367 nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu 
durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Bu 
fıkra uyarınca yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, 
şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur. 

IV - Temsil yetkisinin kapsamı, sınırlandırılması 
MADDE 629- (1) Müdürlerin temsil yetkilerinin kapsamına, yetkinin sınırlandırılmasına, imzaya yetkili olanların 

belirlenmesine, imza şekli ile bunların tescil ve ilanına bu Kanunun anonim şirketlere ilişkin ilgili hükümleri kıyas yolu ile 
uygulanır. 

… 
(3) Müdürler tarafından şirkete hizmet akdi ile bağlı olanların sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir 

yardımcıları olarak atanması hususunda 367 nci madde ile 371 inci maddenin yedinci fıkrası kıyasen limited şirketlere de 
uygulanır. 

Mevcut Değişiklik 

GEÇİCİ MADDE 7- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren iki yıl içinde aşağıdaki hâlleri tespit edilen ya 

GEÇİCİ MADDE 7- (1) 1/7/2015 tarihine kadar 

aşağıdaki hâlleri tespit edilen ya da bildirilen anonim ve 
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da bildirilen anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin 

tasfiyeleri ve ticaret sicilinden kayıtlarının silinmesi, ilgili 

kanunlardaki tasfiye usulüne uyulmaksızın bu madde uyarınca 

yapılır. 

… 

b) Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce veya yürürlük 

tarihinden itibaren iki yıl içinde münfesih olan anonim ve 

limited şirketler.… 

limited şirketler ile kooperatiflerin tasfiyeleri ve ticaret 

sicilinden kayıtlarının silinmesi, ilgili kanunlardaki tasfiye 

usulüne uyulmaksızın bu madde uyarınca yapılır.  

… 

b) Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce veya 

1/7/2015 tarihine kadar münfesih olan anonim ve limited 

şirketler. 

… 

GEÇİCİ MADDE 10- 14/2/2014 tarihine kadar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılması gereken 
sermaye artırımlarını herhangi bir nedenle yapmamış olan şirketler hakkında  asgari  sermaye   şartını   bu 
  maddenin   yayımı  tarihinden   itibaren  üç  ay  içinde yapmaları hâlinde fesih işlemi uygulanmaz. Sermaye 
artırımında bulunmaması nedeniyle ticaret sicili kaydı silinenlerin de bu süre içinde sermaye artırımı için 
başvurmaları hâlinde kayıtları resen yeniden oluşturulur. 

 

çç) Postanelerin işyeri açma ruhsatlarından muafiyeti (Madde 139) 

6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu 

Kuruluş 
MADDE 21 – (1) 
… 

(5) T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi işyerleri hakkında; 14/6/1989 tarihli ve 3572  sayılı  İşyeri 
Açma  ve  Çalışma Ruhsatlarına  Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 3 
üncü maddesi ve 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 81 inci maddesi hükümleri 
uygulanmaz. 

 

dd) Yürürlükten kaldırılan mevzuat (144) 

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun 

Mevcut Değişiklik 

GEÇİCİ MADDE 3- (1)  
… 
(4) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden altı aylık süreden sonra üretilen, sürücü 

koltuğu hariç dokuz veya daha fazla oturma yeri olan araçlardan erişilebilir olmayanlara şehir 
içi ve şehirlerarası yolcu taşıma hizmeti için yetki belgesi, izin veya ruhsat verilmez. 

 
 

Yürürlükten 
kaldırılmıştır. 
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NOTLAR: 
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