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KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Hk. 

 

 

 

 

17 Kasım 2020 tarih 31307 sayılı Resmi Gazete ile 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yürürlüğe girdi. 

 

Kanun 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili 

diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığı tarafından takip 

edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ve gecikme zammı 

alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin hükümleri de içermektedir. 

 

Diğer taraftan yapılandırmada sadece kesinleşmiş alacaklar kapsamda tutulmakta. İdari 

itiraz, ve dava yoluna  gidilmiş olması nedeniyle  henüz kesinleşmemiş alacaklar kapsam dışı 

tutulmuştur. 

 

17/11/2020 Tarihi itibari ile; 

 

a) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük 

vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı 

gibi fer’i (gecikme faizi/zammı) amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-

ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i 

alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i (gecikme faizi/zammı) alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen 

ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i 

(gecikme faizi/zammı) amme alacakları ve aslı bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş 

olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının, 

 

b) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve 4458 

sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük 

vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının %50’sinin, 

bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin, 
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c) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve 

varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi 

fer’i (gecikme faizi/zammı) amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE 

aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde 

tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, 

gecikme zammı gibi fer’i (gecikme faizi/zammı) amme alacaklarının tamamının, 

 

tahsilinden vazgeçilecek. 

 

Özetle ödenecek ve tahsilinden vazgeçilecek kamu alacakları aşağıdaki gibidir. 

 

Ödenecek Tutar Tahsilinden Vazgeçilecek Tutar 

Vergi / Gümrük vergisi asıllarının tamamı Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ya da idari 

para cezalarının tamamı 

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 50’si Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 50’si 

İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle 

kesilen vergi cezalarının % 50’si 

İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi 

cezalarının kalan % 50’si 

Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme 

cezası yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek 

tutar 

Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi 

fer’i alacakların tamamı 

 

Ödeme Usulleri; 

 

➢ Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 31/12/2020 tarihine 

kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

 

➢ Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak 

ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmayacak ve,Fer’i alacaklar (gecikme faizi/zammı) 

yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların 

%90’ının tahsilinden vazgeçilecek; Kanun kapsamında yapılandırılan idari para 

cezalarından %25 indirim yapılacak. Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece 

fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i (gecikme faizi/zammı) alacak yerine Yİ-

ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %50 indirim 

yapılacak. 

 

➢ Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi 

hâlinde katsayı uygulanmayacak ve,Fer’i alacaklar (gecikme faizi/zammı) yerine Yİ-

ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların üzerinden %50 

oranında indirim yapılacak; Kanun kapsamında yapılandırılan idari para 

cezalarından %12,5 indirim yapılacak. Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın 

sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i (gecikme faizi/zammı) alacak yerine 

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %25 indirim 

yapılacak. 

 

➢ Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer alan 

hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya 



 

 

on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih 

edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz. 

 

➢ Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre 

belirlenen tutar; 

 

a) Altı eşit taksit için (1,045), 

b) 2) Dokuz eşit taksit için (1,083), 

c) 3) On iki eşit taksit için (1,105), 

d) 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. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak 

üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. 

Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili 

katsayıya göre düzeltilecektir. 
 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

 

REAL 

 

 

Ek: 7256 Sayılı Kanun. 
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17 Kasım 2020 SALI Resmî Gazete Sayı : 31307

KANUN

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 7256                                                                                                   Karar Tarihi: 11/11/2020

Kapsam ve tanımlar
MADDE 1 – (1) Bu Kanun hükümler�;
a) Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına bağlı tahs�l da�reler�nce tahs�l ed�len;
1) 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanunu kapsamına g�ren;
(aa) 31/8/2020 tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) öncek� dönemlere, beyana dayanan verg�lerde bu tar�he kadar

ver�lmes� gereken beyannamelere �l�şk�n verg� ve bunlara bağlı verg� cezaları, gec�kme fa�zler�, gec�kme zamları,
(bb) 2020 yılına �l�şk�n olarak 31/8/2020 tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce tahakkuk eden verg� ve bunlara bağlı

verg� cezaları, gec�kme fa�zler�, gec�kme zamları,
(cc) 31/8/2020 tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce yapılan tesp�tlere �l�şk�n olarak verg� aslına bağlı olmayan verg�

cezaları,
2) 31/8/2020 tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce ver�len �dar� para cezaları (24/4/1930 tar�hl� ve 1593 sayılı

Umum� Hıfzıssıhha Kanunu ve 7/11/1996 tar�hl� ve 4207 sayılı Tütün Ürünler�n�n Zararlarının Önlenmes� ve Kontrolü
Hakkında Kanuna göre ver�len �dar� para cezaları �le 10/12/2003 tar�hl� ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönet�m� ve
Kontrol Kanununa ekl� (III) sayılı cetvelde yer alan düzenley�c� ve denetley�c� kurumlarca ver�len �dar� para cezaları
har�ç),

3) Yukarıdak� bentler dışında kalan ve 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü
Hakkında Kanun kapsamında tak�p ed�len asl� ve fer’� amme alacakları (adl� para cezaları har�ç),

b) 31/8/2020 tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce 27/10/1999 tar�hl� ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve �lg�l� d�ğer
kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve T�caret Bakanlığına bağlı tahs�l da�reler� tarafından 6183 sayılı
Kanun hükümler�ne göre tak�p ed�len gümrük verg�ler�, �dar� para cezaları, fa�zler, gec�kme fa�zler�, gec�kme zammı
alacakları,

c) Sosyal Güvenl�k Kurumuna bağlı tahs�l da�reler� tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında tak�p ed�len ve
bu Kanunun yayımı tar�h�ne veya bu Kanunun �lg�l� hükümler�nde bel�rt�len süreler�n sonuna kadar tahakkuk ett�ğ�
hâlde ödenmem�ş olan;

1) 31/5/2006 tar�hl� ve 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanununun 4 üncü maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasının (a), (b) ve (c) bentler� kapsamındak� s�gortalılık statüler�nden kaynaklanan, 2020 yılı Ağustos ayı ve
öncek� aylara �l�şk�n s�gorta pr�m�, emekl�l�k keseneğ� ve kurum karşılığı, �şs�zl�k s�gortası pr�m�, sosyal güvenl�k
destek pr�m� �le bunlara bağlı gec�kme cezası ve gec�kme zammı alacakları,

2) 2020 yılı Ağustos ayı ve öncek� aylara �l�şk�n �steğe bağlı s�gorta pr�mler� ve topluluk s�gortası pr�m� �le
bunlara bağlı gec�kme cezası ve gec�kme zammı alacakları,

3) 31/8/2020 tar�h�ne kadar (bu tar�h dâh�l) b�t�r�lm�ş olan özel n�tel�ktek� �nşaatlar �le �hale konusu �şlere
�l�şk�n yapılan ön değerlend�rme, araştırma veya tesp�t sonucunda bulunan eks�k �şç�l�k tutarı üzer�nden hesaplanan
s�gorta pr�m� �le bunlara bağlı gec�kme cezası ve gec�kme zammı alacakları,

4) 31/8/2020 tar�h�ne kadar (bu tar�h dâh�l) yapılan tesp�tlere �l�şk�n olup �lg�l� kanunları uyarınca uygulanan
�dar� para cezaları �le bunlara bağlı gec�kme cezası ve gec�kme zammı alacakları,

5) İlg�l� kanunları gereğ�nce tak�p ed�len 2020 yılı Ağustos ayı ve öncek� aylara �l�şk�n damga verg�s�, özel
�şlem verg�s� ve eğ�t�me katkı payı �le bunlara bağlı gec�kme zammı alacakları,

ç) İl özel �dareler�n�n, 6183 sayılı Kanun kapsamında tak�p ed�len ve vades� 31/8/2020 tar�h�nden (bu tar�h
dâh�l) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş bulunan asl� ve fer’� amme alacakları,

d) Beled�yeler�n;
1) 213 sayılı Kanun kapsamına g�ren ve 31/8/2020 tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) öncek� dönemlere, beyana

dayanan verg�lerde bu tar�he kadar ver�lmes� gereken beyannamelere �l�şk�n verg� ve bunlara bağlı verg� cezaları,
gec�kme fa�zler�, gec�kme zamları, 2020 yılına �l�şk�n olarak 31/8/2020 tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce tahakkuk eden
verg� (2020 yılına �l�şk�n tahakkuk eden emlak verg�s� �le �ş yer� ve d�ğer şek�llerde kullanılan b�nalara a�t çevre
tem�zl�k verg�s�n�n �k�nc� taks�tler� har�ç) ve bunlara bağlı verg� cezaları, gec�kme fa�zler�, gec�kme zamları, bunların
dışında kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında tak�p ed�len ve vades� 31/8/2020 tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce
olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş bulunan asl� ve fer’� amme alacakları,

2) 26/5/1981 tar�hl� ve 2464 sayılı Beled�ye Gel�rler� Kanununun 97 nc� maddes�ne göre tahs�l� gereken ve
vades� 31/8/2020 tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş
bulunan ücret alacakları �le bunlara bağlı fer’� alacakları,

3) 3/7/2005 tar�hl� ve 5393 sayılı Beled�ye Kanunu kapsamındak� beled�yeler�n su aboneler�nden olan ve
vades� 31/8/2020 tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş
bulunan su, atık su ve katı atık ücret� alacakları �le bunlara bağlı fer’� (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve
zamlar dâh�l) alacakları,

4) Büyükşeh�r beled�yeler�n�n, 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 �nc� maddes�ne göre vades�
31/8/2020 tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş bulunan katı
atık ücret� alacakları �le bunlara bağlı fer’� (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâh�l) alacakları,

e) 20/11/1981 tar�hl� ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanal�zasyon İdares� Genel Müdürlüğü Kuruluş ve
Görevler� Hakkında Kanun kapsamındak� büyükşeh�r beled�yeler� su ve kanal�zasyon �dareler�n�n, vades� 31/8/2020
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tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş bulunan su ve atık su
bedel� alacakları �le bu alacaklara bağlı fa�z, gec�kme fa�z� ve gec�kme zammı g�b� fer’� (sözleşmelerde düzenlenen her
türlü ceza ve zamlar dâh�l) alacakları,

f) Yatırım İzleme ve Koord�nasyon Başkanlıklarının (YİKOB) vades� 31/8/2020 tar�h�nden (bu tar�h dâh�l)
önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş bulunan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında tak�p
ed�len asl� ve fer’� amme alacakları,

hakkında uygulanır.
(2) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Verg�: 213 sayılı Kanun kapsamına g�ren verg�, res�m ve harçları,
b) Gümrük verg�ler�: İlg�l� mevzuat uyarınca eşyanın �thal� veya �hracında uygulanan ve T�caret Bakanlığına

bağlı tahs�l da�reler� tarafından tak�p ve tahs�l ed�len gümrük verg�s�, d�ğer verg�ler, eş etk�l� verg�ler ve mal� yükler�n
tümünü,

c) Beyanname: Verg� tarhına esas olan beyanname ve b�ld�r�mler�,
ç) Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları: Türk�ye İstat�st�k Kurumunun her ay �ç�n bel�rled�ğ� 31/12/2004 tar�h�ne

kadar toptan eşya f�yatları endeks� (TEFE) aylık değ�ş�m oranlarını, 1/1/2005 tar�h�nden �t�baren üret�c� f�yatları
endeks� (ÜFE) aylık değ�ş�m oranlarını, 1/1/2014 tar�h�nden �t�baren yurt �ç� üret�c� f�yat endeks� (Yİ-ÜFE) aylık
değ�ş�m oranlarını, 1/11/2016 tar�h�nden �t�baren aylık %0,35 oranını (bu Kanunun yayımlandığı ay dâh�l),

�fade eder.
(3) Bu Kanun, yukarıdak� fıkralar kapsamına g�ren kes�nleşm�ş alacaklar ve bazı alacakların

yapılandırılmasına �l�şk�n hükümler �le bazı kanunlarda değ�ş�kl�k yapılmasına �l�şk�n hükümler� kapsar.
Kes�nleşm�ş alacakların yapılandırılması
MADDE 2 – (1) Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına, �l özel �dareler�ne ve beled�yelere bağlı tahs�l da�reler�

tarafından tak�p ed�len alacaklardan bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla (bu tar�h dâh�l);
a) Vades� geld�ğ� hâlde ödenmem�ş ya da ödeme süres� henüz geçmem�ş bulunan verg�ler�n ödenmem�ş

kısmının tamamı �le bunlara bağlı gec�kme fa�z� ve gec�kme zammı g�b� fer’� amme alacakları yer�ne bu Kanunun
yayımı tar�h�ne kadar Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmem�ş alacağın sadece
fer’� alacaktan �baret olması hâl�nde fer’� alacak yer�ne Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarın, bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde tamamen ödenmes� şartıyla verg�lere bağlı gec�kme fa�z� ve gec�kme
zammı g�b� fer’� amme alacakları �le aslı bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce ödenm�ş olanlar dâh�l olmak üzere asla
bağlı olarak kes�len verg� cezaları ve bu cezalara bağlı gec�kme zamlarının tamamının,

b) Vades� geld�ğ� hâlde ödenmem�ş ya da ödeme süres� henüz geçmem�ş bulunan ve b�r verg� aslına bağlı
olmaksızın kes�lm�ş verg� cezaları �le �şt�rak neden�yle kes�lm�ş verg� cezalarının %50’s� ve bu tutara gec�kme zammı
yer�ne, bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın;
ödenmem�ş alacağın sadece gec�kme zammından �baret olması hâl�nde gec�kme zammı yer�ne Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m
oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde tamamen ödenmes� şartıyla cezaların
kalan %50’s�n�n ve bu cezalara bağlı gec�kme zamlarının tamamının,

c) Vades� geld�ğ� hâlde ödenmem�ş ya da ödeme süres� henüz geçmem�ş bulunan ve 1 �nc� madden�n b�r�nc�
fıkrasının (a) bend�n�n (2) numaralı alt bend� kapsamında olan �dar� para cezalarının tamamı �le bunlara bağlı fa�z,
gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’� amme alacakları yer�ne, bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar Yİ-ÜFE aylık
değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmem�ş alacağın sadece fer’� alacaktan �baret olması hâl�nde
fer’� alacak yer�ne Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda bel�rt�len süre ve
şek�lde tamamen ödenmes� şartıyla cezaya bağlı fer’�ler�n tamamının,

ç) Vades� geld�ğ� hâlde ödenmem�ş ya da ödeme süres� henüz geçmem�ş bulunan ve yukarıdak� bentler�n
dışında kalan asl� amme alacaklarının ödenmem�ş kısmının tamamı �le bu alacaklara bağlı fa�z, ceza� fa�z, gec�kme
fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’� amme alacakları yer�ne bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m
oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmem�ş alacağın sadece fer’� alacaktan �baret olması hâl�nde fer’�
alacak yer�ne    Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda bel�rt�len süre ve
şek�lde tamamen ödenmes� şartıyla uygulanan fa�z, ceza� fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’� amme
alacaklarının tamamının,

d) 20/2/2008 tar�hl� ve 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü �le Tahs�l� Hakkında Kanunun 1
�nc� ve 2 nc� maddeler� gereğ�nce ödenmes� gerekt�ğ� hâlde bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar ödenmem�ş olan
tutarların bu madde kapsamında ödenmes� hâl�nde 5736 sayılı Kanun gereğ�nce hesaplanan b�nde �k� oranındak� fa�z
alacaklarının tamamının,

tahs�l�nden vazgeç�l�r.
(2) T�caret Bakanlığına bağlı tahs�l da�reler� tarafından tak�p ed�len alacaklardan bu Kanunun yayımı tar�h�

�t�barıyla (bu tar�h dâh�l);
a) Vades� geld�ğ� hâlde ödenmem�ş ya da ödeme süres� henüz geçmem�ş bulunan gümrük verg�ler�n�n

ödenmem�ş kısmının tamamı �le bunlara bağlı fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’� amme alacakları yer�ne bu
Kanunun yayımı tar�h�ne kadar Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmem�ş
alacağın sadece fer’� alacaktan �baret olması hâl�nde fer’� alacak yer�ne Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın, bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde tamamen ödenmes� şartıyla gümrük verg�ler�ne bağlı fa�z,
gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’� amme alacakları ve aslı bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce ödenm�ş olanlar
dâh�l olmak üzere asla bağlı olarak kes�len �dar� para cezalarının tamamının,

b) Vades� geld�ğ� hâlde ödenmem�ş ya da ödeme süres� henüz geçmem�ş bulunan ve 4458 sayılı Kanun ve
�lg�l� d�ğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü neden�yle gümrük verg�ler� asıllarına bağlı olmaksızın kes�lm�ş
�dar� para cezaları �le 30/3/2005 tar�hl� ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun �şt�rak hükümler� neden�yle kes�lm�ş
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�dar� para cezalarının %50’s�n�n, bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde tamamen ödenmes� şartıyla cezaların kalan
%50’s�n�n,

c) Eşyanın gümrüklenm�ş değer�ne bağlı olarak kes�lm�ş �dar� para cezalarının %30’u ve varsa gümrük
verg�ler� aslının tamamı �le bunlara bağlı fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’� amme alacakları yer�ne bu
Kanunun yayımı tar�h�ne kadar Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu Kanunda
bel�rt�len süre ve şek�lde tamamen ödenmes� şartıyla cezaların kalan %70’� �le alacak asıllarına bağlı fa�z, gec�kme
fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’� amme alacaklarının tamamının,

tahs�l�nden vazgeç�l�r.
(3) a) İht�raz� kayıtla ver�len beyannameler üzer�ne tahakkuk etm�ş olan verg�ler hakkında b�r�nc� ve �k�nc�

fıkraların (a) bend� hükümler� uygulanır.
b) Bu Kanun kapsamına g�ren dönemlere �l�şk�n olup bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla 213 sayılı Kanunun

15 �nc� maddes�ne göre mücb�r sebep hâl� �lan ed�lmes� neden�yle beyanname verme ve ödeme süres� ertelenen
verg�lerden, ödeme süres�n�n son günü 2020 yılının Ek�m, Kasım veya Aralık ayına tekabül edecek şek�lde
bel�rlenenler hakkında bu Kanun hükümler� uygulanmaz.

(4) Bu Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar verg�s� ve bu verg�ye bağlı gec�kme fa�z� ve gec�kme
zammı yer�ne bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın a�t
olduğu taşıt �ç�n, bu Kanun hükümler�n�n �hlal ed�lmem�ş olması koşuluyla, bu Kanunda bel�rt�len ödeme süres�
sonuna kadar 18/2/1963 tar�hl� ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Verg�s� Kanununun 13 üncü maddes�n�n (d) fıkrası
hükmü uygulanmaz.

(5) Tütün mamuller�, makaron, yaprak s�gara kâğıdı ve alkollü �çk�ler�n üret�c�ler� ve �thalatçılarının, 213 sayılı
Kanunun mükerrer 257 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (6) numaralı bend�n�n Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına verd�ğ�
yetk� kapsamında kullanılma zorunluluğu get�r�len özel et�ket ve �şaretler� kullanmalarına �z�n ver�leb�lmes� �ç�n bu
Kanun kapsamında yapılandırılan ve vades� 1/3/2016 tar�h�nden sonra gelen 6/6/2002 tar�hl� ve 4760 sayılı Özel
Tüket�m Verg�s� Kanununa ekl� (III) sayılı l�sten�n (A) ve (B) cetveller�nde yer alan ürünlere �l�şk�n özel tüket�m
verg�s� ve bu verg�ye a�t beyannameden doğan damga verg�s� �le bu verg�lere bağlı gec�kme fa�z� ve gec�kme zammı
yer�ne bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın tamamının
ödenmes� şarttır.

(6) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere �l�şk�n olup bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla yargı kararı �le
kes�nleşt�ğ� hâlde mükellefe ödemeye yönel�k tebl�gatın yapılmadığı alacaklar �ç�n mükelleflerce bu Kanunda
öngörülen süre ve şek�lde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar da bu madde kapsamında yapılandırılır. Bu
hüküm kapsamına g�ren alacaklar �ç�n ayrıca tebl�gat yapılmaz ve alacakların vade tar�h� olarak Kanunun yayımı tar�h�
kabul ed�l�r. Bu kapsamda yapılandırılan tutarların bu Kanunda öngörülen süre ve şek�lde ödenmemes� hâl�nde de
vade tar�h�nde değ�ş�kl�k yapılmaz.

(7) 2464 sayılı Kanunun 97 nc� maddes�ne göre tahs�l� gereken ücretler �le su, atık su ve katı atık ücret�
alacaklarından vades� 31/8/2020 tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla
ödenmem�ş olanlar �le bunlara bağlı fer’�ler (sözleşmelerde düzenlenen her türlü zamlar dâh�l) hakkında b�r�nc�
fıkranın (ç) bend� hükümler�ne göre yapılacak hesaplamalar sonucu bel�rlenen tutarların aynı fıkra hükümler�
çerçeves�nde ödenmes� hâl�nde bu alacaklara bağlı cezaların ve fer’�ler�n (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve
zamlar dâh�l) tahs�l�nden vazgeç�l�r.

(8) Büyükşeh�r beled�yeler�n�n, 2872 sayılı Kanunun 11 �nc� maddes�ne göre vades� 31/8/2020 tar�h�nden (bu
tar�h dâh�l) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş bulunan katı atık ücret� alacak
asıllarının tamamı �le bunlara bağlı fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’�ler (sözleşmelerde düzenlenen her
türlü zamlar dâh�l) hakkında b�r�nc� fıkranın (ç) bend� hükümler�ne göre yapılacak hesaplamalar sonucu bel�rlenen
tutarların aynı fıkra hükümler� çerçeves�nde ödenmes� hâl�nde bu alacaklara bağlı cezaların ve gec�kme fa�z�, gec�kme
zammı g�b� fer’�ler�n (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâh�l) tahs�l�nden vazgeç�l�r.

(9) 2560 sayılı Kanun kapsamında büyükşeh�r beled�yeler� su ve kanal�zasyon �dareler�n�n, vades� 31/8/2020
tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş bulunan; su ve atık su
bedel� alacak asıllarının tamamı �le bunlara bağlı fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’�ler (sözleşmelerde
düzenlenen her türlü zamlar dâh�l) hakkında b�r�nc� fıkranın (ç) bend� hükümler�ne göre yapılacak hesaplamalar
sonucu bel�rlenen tutarların aynı fıkra hükümler� çerçeves�nde ödenmes� hâl�nde bu alacaklara bağlı cezaların ve
gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’�ler�n (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâh�l) tahs�l�nden
vazgeç�l�r.

(10) YİKOB’ların, vades� 31/8/2020 tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tar�h�
�t�barıyla ödenmem�ş bulunan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında tak�p ed�len alacak asılları �le buna bağlı fer’�
alacakları hakkında b�r�nc� fıkranın (ç) bend� hükümler�ne göre yapılacak hesaplamalar sonucu bel�rlenen tutarların
aynı fıkra hükümler� çerçeves�nde ödenmes� hâl�nde bu alacaklara bağlı fer’� alacakların tahs�l�nden vazgeç�l�r.

(11) Sosyal Güvenl�k Kurumuna bağlı tahs�l da�reler� tarafından tak�p ed�len alacaklardan 2020 yılı Ağustos
ayı ve öncek� aylara �l�şk�n olup bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce tahakkuk ett�ğ� hâlde bu Kanunun yayımı tar�h�
�t�barıyla ödenmem�ş olan;

a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b) ve (c) bentler� kapsamındak� s�gortalılık
statüler�nden kaynaklanan; s�gorta pr�m�, emekl�l�k keseneğ� ve kurum karşılığı, �şs�zl�k s�gortası pr�m�, sosyal
güvenl�k destek pr�m�,

b) Bu Kanuna göre yapılan başvuru tar�h� �t�barıyla �lg�l� mevzuatına göre ödenmes� �mkânı ortadan
kalkmamış �steğe bağlı s�gorta pr�m� ve topluluk s�gortası pr�m�,

c) Sosyal Güvenl�k Kurumu tarafından �lg�l� kanunları gereğ�nce tak�p ed�len damga verg�s�, özel �şlem verg�s�
ve eğ�t�me katkı payı,

asılları �le bu alacaklara ödeme süreler�n�n b�tt�ğ� tar�hlerden bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar geçen süre �ç�n
Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde ödenmes�
hâl�nde, bu alacaklara uygulanan gec�kme cezası ve gec�kme zammı g�b� fer’� alacakların tamamının tahs�l�nden
vazgeç�l�r.
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(12) 31/8/2020 tar�h�ne kadar (bu tar�h dâh�l) b�t�r�lm�ş özel n�tel�ktek� �nşaatlar �le �hale konusu �şlere �l�şk�n
olup bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce Kurumca resen tahakkuk ett�r�lerek �şverene tebl�ğ ed�ld�ğ� hâlde bu
Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş olan; özel n�tel�ktek� �nşaatlar �le �hale konusu �şlere �l�şk�n yapılan ön
değerlend�rme, araştırma veya tesp�tler sonucunda bulunan eks�k �şç�l�k tutarı üzer�nden hesaplanan s�gorta pr�m�
asılları �le bu alacaklara gec�kme cezası ve gec�kme zammı hesaplanan süren�n başlangıç tar�h�nden bu Kanunun
yayımı tar�h�ne kadar geçen süre �ç�n Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda
bel�rt�len süre ve şek�lde ödenmes� hâl�nde, bu alacaklara uygulanan gec�kme cezası ve gec�kme zammı g�b� fer’�
alacakların tamamının tahs�l�nden vazgeç�l�r.

(13) 31/8/2020 tar�h�nden önce (bu tar�h dâh�l) yapılan tesp�tlere �l�şk�n olup bu Kanunun yayımı tar�h�nden
önce kes�nleşt�ğ� hâlde bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş olan ve Kurumca tak�p ed�len �dar� para cezası
asıllarının %50’s� �le bu tutara ödeme süreler�n�n b�tt�ğ� tar�hlerden bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar geçen süre �ç�n
Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde ödenmes�
hâl�nde, �dar� para cezası asıllarının kalan %50’s� �le �dar� para cezasına uygulanan gec�kme cezası ve gec�kme zammı
g�b� fer’� alacaklarının tamamının tahs�l�nden vazgeç�l�r.

(14) Sosyal Güvenl�k Kurumuna bağlı tahs�l da�reler� tarafından tak�p ed�len ve bu Kanun kapsamına g�ren
alacakların; asıllarının bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce ödenm�ş olmasına rağmen, fer’�ler�n�n bu Kanunun yayımı
tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş olduğu durumlarda, aslı ödenm�ş fer’� alacağın %40’ının bu Kanunda bel�rt�len süre ve
şek�lde ödenmes� hâl�nde, kalan %60’ının tahs�l�nden vazgeç�l�r.

(15) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� kapsamındak� s�gortalılar �le ek 5 �nc�
ve ek 6 ncı maddeler� kapsamında s�gortalı olanların, bu madde kapsamındak� borçlarını yapılandırmaları hâl�nde,
yapılandırılan borç har�c�nde altmış günden fazla pr�m ve pr�me �l�şk�n borçlarının bulunmaması veya altmış günden
fazla pr�m ve pr�me �l�şk�n borçları bulunmakla b�rl�kte bu borçlarını �lg�l� kanunlara göre taks�tlend�rm�ş veya
yapılandırmış olup ödeme yükümlülükler�n� de yer�ne get�r�yor olmaları ve bu maddeye göre yapılandırılan
borçlarının �lk taks�t�n� ödemeler� kaydıyla genel sağlık s�gortasından yararlanmaya başlatılır.

(16) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (g) bend� kapsamında genel sağlık s�gortası
tesc�l� yapılmış olup da gel�r test�ne h�ç başvurmayanlardan bu Kanunun yayımı tar�h�nden 31/3/2021 tar�h�ne kadar
gel�r test�ne başvuran k�ş�ler�n genel sağlık s�gortası pr�mler�, gel�r test� sonucuna göre �lk tesc�l başlangıç tar�h�nden
�t�baren tahakkuk ett�r�l�r.

(17) 2020 yılı Ağustos ayı ve öncek� aylara �l�şk�n olup bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce 5510 sayılı
Kanunun 60 ıncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (g) bend� kapsamında tahakkuk ett�ğ� hâlde ödenmem�ş olan pr�m
borçlarının 30/4/2021 tar�h�ne kadar ödenmes� hâl�nde gec�kme cezası ve gec�kme zammı g�b� fer’� alacakların
tamamının tahs�l�nden vazgeç�l�r. Bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddes�n�n b�r�nc�
fıkrasının (g) bend� kapsamındak� s�gortalılık statüsünden kaynaklanan pr�m borcu bulunanlar anılan Kanunun 67 nc�
maddes�nde bel�rt�len şartları taşımaları hâl�nde, bu Kanunun yayımı tar�h�nden öncek� döneme a�t pr�m borçları
d�kkate alınmaksızın Kanunun yayımı tar�h�nden �t�baren 30/4/2021 tar�h�ne kadar sağlık h�zmetler�nden ve d�ğer
haklardan yararlandırılır. Bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar ödenm�ş olan 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasının (g) bend� kapsamındak� genel sağlık s�gortası pr�mler� �le gec�kme cezası ve gec�kme zammı tutarları
�ade ve mahsup ed�lmez.

(18) Köy ve mahalle muhtarları, kend� adına ve hesabına bağımsız çalışanlar �le tarımda kend� adına ve
hesabına bağımsız çalışanlardan, 5510 sayılı Kanuna, 2/9/1971 tar�hl� ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve D�ğer
Bağımsız Çalışanlar Sosyal S�gortalar Kurumu Kanununun mülga hükümler�ne ve mülga 17/10/1983 tar�hl� ve 2926
sayılı Tarımda Kend� Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal S�gortalar Kanununa göre tesc�ller� yapıldığı hâlde pr�m
borçları neden�yle daha öncek� �lg�l� kanunları uyarınca s�gortalılık süreler� durdurulmuş olanlardan bu Kanunun
yayımı tar�h� �t�barıyla �hya ed�lmem�ş olanların kend�ler� veya hak sah�pler�, bu Kanunun yayımı tar�h�n� tak�p eden
ay başından �t�baren �k� ay �ç�nde Kuruma müracaat ederek, durdurulan s�gortalılık süreler� �ç�n ödeyecekler� pr�m
tutarının, s�gortalılık süreler� durdurulmamış g�b� değerlend�r�lerek onb�r�nc� fıkra hükümler�ne göre hesaplanmasını
talep edeb�l�rler. Hesaplanan borcun tamamının �lk taks�t ödeme süres� �ç�nde ödenmes� hâl�nde durdurulan süreler
s�gortalılık süres� olarak değerlend�r�l�r. Hesaplanan borcun tamamının �lk taks�t ödeme süres� �ç�nde ödenmemes�
hâl�nde �hya �şlem� geçerl� sayılmaz ve bu fıkra kapsamında ödenm�ş olan tutarlar �lg�l�n�n başkaca pr�m borcunun
bulunmaması kaydıyla fa�zs�z olarak �ade ed�l�r. Bu fıkra hükümler�n�n uygulanmasında 3 üncü madden�n üçüncü
fıkrasının (a) ve (b) bentler� hükümler� uygulanmaz.

(19) Bu Kanun kapsamına g�ren dönemlere �l�şk�n olup, bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla 5510 sayılı
Kanunun 91 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasına göre mücb�r sebep hâl� �lan ed�lmes� neden�yle ödeme süres� ertelenen
pr�mlerden ödeme süres�n�n son günü 2020 yılının Ek�m, Kasım veya Aralık ayına tekabül edecek şek�lde
bel�rlenenler hakkında bu Kanun hükümler� uygulanmaz.

(20) Bu madde hükümler�nden yararlanmak �steyen borçluların maddede bel�rt�len şartların yanı sıra dava
açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeler� ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

Ortak hükümler
MADDE 3 – (1) Bu Kanunun �lg�l� maddeler�ndek� başvuru ve ödeme süres�ne �l�şk�n hükümler saklı kalmak

kaydıyla bu Kanun hükümler�nden yararlanmak �steyen borçluların;
a) 31/12/2020 tar�h�ne kadar (bu tar�h dâh�l) �lg�l� �dareye başvuruda bulunmaları,
b) Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına, T�caret Bakanlığına, �l özel �dareler�ne, beled�yelere ve YİKOB’lara bağlı

tahs�l da�reler�ne ödenecek tutarların �lk taks�t�n� 31/1/2021 tar�h�ne kadar (bu tar�h dâh�l), Sosyal Güvenl�k Kurumuna
bağlı tahs�l da�reler�ne ödenecek tutarların �se �lk taks�t�n� 28/2/2021 tar�h�ne kadar (bu tar�h dâh�l), d�ğer taks�tler�n�
�se bu tar�hler� tak�p eden �k�şer aylık dönemler hâl�nde azam� on sek�z eş�t taks�tte ödemeler�,

şarttır.
(2) Bu Kanuna göre ödenecek taks�tler�n ödeme süres�n�n son gününün resmî tat�le rastlaması hâl�nde süre,

tat�l� �zleyen �lk �ş günü mesa� saat� sonunda b�ter.
(3) Bu Kanun hükümler�ne göre hesaplanan tutarlar peş�n veya taks�tler hâl�nde ödeneb�l�r.
a) Hesaplanan tutarların tamamının �lk taks�t ödeme süres� �çer�s�nde peş�n olarak ödenmes� hâl�nde katsayı

uygulanmaz ve,
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1) Fer’� alacaklar yer�ne Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların %90’ının
tahs�l�nden vazgeç�l�r.

2) 1 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�n�n (2) numaralı alt bend� kapsamında olan ve bu Kanun
kapsamında yapılandırılan �dar� para cezalarından %25 �nd�r�m yapılır.

3) Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’� alacaktan �baret olması hâl�nde fer’� alacak yer�ne Yİ-
ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan (2 nc� madden�n ondördüncü fıkrası kapsamındak�
alacaklar har�ç) %50 �nd�r�m yapılır.

b) Hesaplanan tutarların tamamının �lk �k� taks�t ödeme süres� �ç�nde ödenmes� hâl�nde katsayı uygulanmaz ve,
1) Fer’� alacaklar yer�ne Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzer�nden %50

�nd�r�m yapılır.
2) 1 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�n�n (2) numaralı alt bend� kapsamında olan ve bu Kanun

kapsamında yapılandırılan �dar� para cezalarından %12,5 �nd�r�m yapılır.
3) Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’� alacaktan �baret olması hâl�nde fer’� alacak yer�ne Yİ-

ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan (2 nc� madden�n ondördüncü fıkrası kapsamındak�
alacaklar har�ç) %25 �nd�r�m yapılır.

c) Hesaplanan tutarların taks�tle ödenmek �stenmes� hâl�nde, �lg�l� maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak
şartıyla borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on �k� veya on sek�z eş�t taks�tte ödeme seçenekler�nden b�r�n� terc�h
etmeler� şarttır. Terc�h ed�len taks�t süres�nden daha uzun b�r sürede ödeme yapılamaz.

ç) Hesaplanan tutarların taks�tle yapılacak ödemeler�nde �lg�l� maddelere göre bel�rlenen tutar;
1) Altı eş�t taks�t �ç�n (1,045),
2) Dokuz eş�t taks�t �ç�n (1,083),
3) On �k� eş�t taks�t �ç�n (1,105),
4) On sek�z eş�t taks�t �ç�n (1,15),
katsayısı �le çarpılır ve bulunan tutar, taks�t sayısına bölünmek suret�yle �k�şer aylık dönemler hâl�nde

ödenecek taks�t tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümler�nden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara terc�h
ett�kler� taks�t süres�ne uygun ödeme planı ver�l�r. Ancak, terc�h ed�len süreden daha kısa sürede ödeme yapılması
hâl�nde ödenecek tutar �lg�l� katsayıya göre düzelt�l�r.

d) Bu Kanun kapsamında ödenmes� gereken tutarlar; �l özel �dareler� ve bunlara bağlı kamu tüzel k�ş�l�ğ�n�
ha�z kuruluşlar �le Gençl�k ve Spor Bakanlığı, Türk�ye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tesc�l
ed�lm�ş olan ve Türk�ye’de sport�f alanda faal�yette bulunan spor kulüpler�nce �k�şer aylık dönemler hâl�nde azam�
otuz altı eş�t taks�tte ödeneb�l�r. Bu takd�rde bu fıkra hükmüne göre hesaplanacak katsayı y�rm� dört eş�t taks�t �ç�n
(1,194), otuz eş�t taks�t �ç�n (1,238), otuz altı eş�t taks�t �ç�n (1,318) olarak uygulanır.

e) Bu Kanun kapsamında beled�yeler ve bunlara bağlı kamu tüzel k�ş�l�ğ�n� ha�z kuruluşlarca ödenmes�
gereken tutarlar, beled�yeler�n genel bütçe verg� gel�rler� tahs�lat toplamı üzer�nden ayrılan paylarından, 2/7/2008
tar�hl� ve 5779 sayılı İl Özel İdareler�ne ve Beled�yelere Genel Bütçe Verg� Gel�rler�nden Pay Ver�lmes� Hakkında
Kanunun 7 nc� maddes�n�n dördüncü fıkrasındak� %40 oranı d�kkate alınmaksızın aylık dönemler hâl�nde azam� yüz
y�rm� eş�t taks�tte tahs�l ed�l�r. Ancak, bu kapsamda yapılacak kes�nt� tutarı her hâl ve takd�rde bu �dareler adına genel
bütçe verg� gel�rler� tahs�lat toplamı üzer�nden ayrılan payların aylık tutarının %50’s�n� aşamaz.

1) Taks�tle yapılacak ödemelerde bel�rlenen tutar;
(aa) Altı eş�t taks�t �ç�n (1,032),
(bb) Dokuz eş�t taks�t �ç�n (1,053),
(cc) On �k� eş�t taks�t �ç�n (1,064),
(çç) On sek�z eş�t taks�t �ç�n (1,086),
(dd) Y�rm� dört eş�t taks�t �ç�n (1,109),
(ee) Otuz altı eş�t taks�t �ç�n (1,19),
(ff) Kırk sek�z eş�t taks�t �ç�n (1,247),
(gg) Altmış eş�t taks�t �ç�n (1,304),
(ğğ) Yetm�ş �k� eş�t taks�t �ç�n (1,361),
(hh) Yüz y�rm� eş�t taks�t �ç�n (1,64),
katsayısı �le çarpılır ve bulunan tutar, taks�t sayısına bölünmek suret�yle aylık dönemler hâl�nde tahs�l ed�lecek

taks�t tutarı hesaplanır.
2) 5779 sayılı Kanuna göre yapılacak kes�nt�ler�n Cumhurbaşkanınca durdurulması hâl�nde aylık taks�tler�n

ödeme süreler� kes�nt� yapılmayan aylar �ç�n de durdurulur ve taks�t ödemeler� yönünden bu Kanun hükümler�ne göre
�hlal neden� sayılmaz. Bu taks�tler, taks�t ödeme süres�n�n sonundan �t�baren ayrıca b�r katsayı ve geç ödeme zammı
uygulanmaksızın, aylık dönemler �t�barıyla paylardan kes�nt� suret�yle tahs�l ed�l�r. Taks�t tutarlarının, bu bent
kapsamındak� borçluların genel bütçe paylarından daha yüksek olması hâl�nde �se eks�k tutarlar borçlularca taks�t
ödeme süres�n� tak�p eden ay sonuna kadar geç ödeme zammı uygulanmaksızın öden�r.

(4) Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı �le Sosyal Güvenl�k Kurumuna bağlı tahs�l da�reler�ne bu Kanun kapsamında
ödenecek olan alacakların 6183 sayılı Kanunun 41 �nc� maddes�ne göre kred� kartı kullanılmak suret�yle ödenmes�
uygun görüldüğü takd�rde, ödemeye aracılık yapan bankalarca, kart kullanıcılarına kred� kartı �şlem�ne konu borç
tutarının, taks�tler hâl�nde yansıtılması ve taks�t ödeme aylarında hesaplarına borç kayded�lmes� koşuluyla, bu
ödemeler �ç�n ödeme tar�h� olarak kred� kartının kullanıldığı gün esas alınır ve borçluya tahs�latın yapıldığını gösteren
makbuz ver�l�r. Bu şek�lde tahs�l ed�len tutarların bankalarca Haz�ne veya Sosyal Güvenl�k Kurumu hesaplarına
aktarılmasına �l�şk�n 6183 sayılı Kanunun 41 �nc� maddes�nde bel�rlenen süre, taks�t aylarının son gününü �zleyen
günden �t�baren hesaplanır. Bu fıkra hükmüne göre taks�tler�n kred� kartı kullanılmak suret�yle ödenmes�, katsayı
uygulanmasına engel teşk�l etmez.

(5) Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına bağlı tahs�l da�reler�ne ödenmes� gereken amme alacaklarına uygulanmak
üzere, bu Kanun hükümler�nden yararlanmak �ç�n başvuruda bulunan ve ödenecek tutarları �lg�l� verg� mevzuatı gereğ�
�ade alacağından kend� borçlarına mahsuben ödemek �steyen mükellefler�n, bu talepler�n�n yer�ne get�r�leb�lmes� �ç�n
başvuru ve/veya taks�t süres� �ç�nde �lg�l� mevzuatın öngördüğü b�lg� ve belgeler� tam ve eks�ks�z olarak �braz etmeler�
şarttır. Bu takd�rde, �lg�l� mevzuatın mükellef�n mahsup taleb�ne esas aldığı tar�h �t�barıyla bu Kanuna göre ödenecek
tutara mahsup �şlemler� yapılır; mahsup taleb�ne konu tutardan daha az tutarda mahsubun yapılması hâl�nde,
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mahsuben ödeme suret�yle tahs�l ed�lemeyen tutar �ç�n borçluya b�ld�r�mde bulunularak eks�k ödenen bu tutarın b�r ay
�çer�s�nde ödenmes� �sten�r. Bu süre �çer�s�nde eks�k ödenen tutarın, ödenmes� gerekt�ğ� tar�hten ödend�ğ� tar�he kadar
gec�k�len her ay ve kesr� �ç�n 6183 sayılı Kanunun 51 �nc� maddes�ne göre bel�rlenen gec�kme zammı oranında
hesaplanacak geç ödeme zammı �le b�rl�kte ödenmes� hâl�nde eks�k ödenen tutar �ç�n bu Kanun hükümler� �hlal
ed�lm�ş sayılmaz.

(6) Bu Kanuna göre ödenmes� gereken taks�tler�n �lk �k�s�n�n süres�nde ve tam ödenmes� koşuluyla, kalan
taks�tlerden; b�r takv�m yılında �k� veya daha az taks�t�n, süres�nde ödenmemes� veya eks�k ödenmes� hâl�nde,
ödenmeyen veya eks�k ödenen taks�t tutarlarının son taks�t� (peş�n ödeme seçeneğ�n�n terc�h ed�lmes� hâl�nde �lk
taks�t�) �zleyen ayın sonuna kadar, gec�k�len her ay ve kesr� �ç�n 6183 sayılı Kanunun 51 �nc� maddes�ne göre
bel�rlenen gec�kme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı �le b�rl�kte ödenmes� şartıyla bu Kanun
hükümler�nden yararlanılır. İlk �k� taks�t�n süres�nde tam ödenmemes� ya da süres�nde ödenmeyen veya eks�k ödenen
d�ğer taks�tler�n bel�rt�len şek�lde de ödenmemes� veya b�r takv�m yılında �k�den fazla taks�t�n süres�nde ödenmemes�
veya eks�k ödenmes� hâl�nde bu Kanun hükümler�nden yararlanma hakkı kaybed�l�r. Bu hüküm her b�r madde ve
alacaklı �dareler açısından taks�tlend�r�len alacaklar �ç�n ayrı ayrı uygulanır.

(7) Bu Kanuna göre ödenecek taks�t tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 10 Türk l�rasına (bu tutar dâh�l)
kadar yapılmış eks�k ödemeler �ç�n bu Kanun hükümler� �hlal ed�lm�ş sayılmaz.

(8) Bu Kanun kapsamına g�ren alacakların altıncı fıkrada bel�rt�len şek�lde tamamen ödenmem�ş olması
hâl�nde borçlular, öded�kler� tutarlar kadar bu Kanun hükümler�nden yararlanırlar. Kanun kapsamında yapılandırıldığı
hâlde bu Kanunda öngörülen süre ve şek�lde ödenmeyen alacakların yapılandırma önces� türü ve vades� d�kkate
alınarak tak�p �şlemler� �lg�l� mevzuat kapsamında yapılır ve bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce başlamış olan tak�p
�şlemler� geçerl�l�ğ�n� koruyarak kaldığı yerden devam eder.

(9) Bu Kanun kapsamına g�ren alacakların, bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce;
a) 6183 sayılı Kanun ve d�ğer kanunlar uyarınca tec�l ed�l�p de tec�l şartlarına uygun olarak ödenmekte

olanlarından, kalan taks�t tutarları �ç�n borçlular, talep etmeler� hâl�nde bu Kanun hükümler�nden yararlanab�l�rler. Bu
takd�rde tec�l şartlarına uygun olarak ödenen taks�t tutarları �ç�n tec�l hükümler� geçerl� sayılır. Bu şek�lde ödenm�ş
taks�t tutarlarına tec�l tar�h� �le ödeme tar�h� arasında geçen süre �ç�n sadece �lg�l� kanunda öngörülen fa�z uygulanır.
Kalan taks�t tutarları vades�nde ödenmem�ş alacak kabul ed�l�r ve bu alacaklar hakkında bu Kanun hükümler�
uygulanır.

b) 11/5/2018 tar�hl� ve 7143 sayılı Verg� ve D�ğer Bazı Alacakların Yen�den Yapılandırılması �le Bazı
Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılmasına İl�şk�n Kanuna göre yapılandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tar�h �t�barıyla
anılan Kanun kapsamında ödemeler� devam eden alacaklar açısından, borçlular talep etmeler� hâl�nde bu Kanun
hükümler�nden yararlanab�l�r. Bu takd�rde, 7143 sayılı Kanun kapsamında ödenen taks�tler �ç�n yapılandırma
hükümler� geçerl� sayılır, bu şek�lde ödenm�ş taks�t tutarlarına tec�l tar�h� �le ödeme tar�h� arasında geçen süre �ç�n
anılan Kanuna göre terc�h ed�len taks�t süres�ne uygun katsayı uygulanır, kalan taks�t tutarlarına konu alacaklar
vades�nde ödenmem�ş alacak kabul ed�lerek bu Kanunun �lg�l� hükümler�ne göre yapılandırılır ve ödenmem�ş
taks�tlere �l�şk�n kalan katsayı tutarlarının tahs�l�nden vazgeç�l�r.

(10) Bu Kanun hükümler�;
a) 5393 sayılı Kanunun geç�c� 5 �nc� maddes�, 10/7/2004 tar�hl� ve 5216 sayılı Büyükşeh�r Beled�yes�

Kanununun geç�c� 3 üncü maddes� kapsamında uzlaşılan alacaklar �le 10/9/2014 tar�hl� ve 6552 sayılı İş Kanunu �le
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değ�ş�kl�k Yapılması �le Bazı Alacakların Yen�den
Yapılandırılmasına Da�r Kanunun geç�c� 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklar,

b) 3/8/2016 tar�hl� ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yen�den Yapılandırılmasına İl�şk�n Kanun, 18/5/2017 tar�hl�
ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yen�den Yapılandırılması �le Bazı Kanunlarda ve B�r Kanun Hükmünde Kararnamede
Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanun hükümler�ne göre bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla taks�t ödemeler� devam
eden alacaklar �le 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar,

hakkında uygulanmaz.
(11) Bu Kanundan yararlanılarak süres�nde ödenen alacaklara, bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak

kaydıyla Kanunun yayımı tar�h�nden sonrak� süreler �ç�n fa�z, gec�kme zammı, gec�kme cezası g�b� fer’� amme alacağı
hesaplanmaz.

(12) Bu Kanuna göre ödenecek alacaklarla �lg�l� olarak, tatb�k ed�len hac�zler yapılan ödemeler n�spet�nde
kaldırılır ve buna �sabet eden tem�natlar �ade ed�l�r. Bu Kanuna göre ödenecek alacaklar neden�yle tatb�k ed�len
hac�zlere konu mallar, borçlunun taleb� hâl�nde 6183 sayılı Kanun hükümler�ne göre alacaklı tahs�l da�res�nce
satılab�l�r. Bu talep, Kanun kapsamında ödenmes� gereken tutarların Kanun hükümler�ne göre ödenmes�ne engel teşk�l
etmez.

(13) a) Bu Kanun hükümler�nden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve �lg�l� maddeler uyarınca dava
açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeler� ve kanun yollarına başvurmamaları gereken borçluların, bu Kanun
hükümler�nden yararlanab�lmeler� �ç�n �lg�l� maddelerde bel�rlenen başvuru süreler�nde, yazılı olarak bu �radeler�n�
bel�rtmeler� şarttır. Borçlularca, bu Kanun hükümler�nden yararlanılmak üzere davadan vazgeç�lmes� hâl�nde �darece
de �ht�laflar sürdürülmez.

b) Davadan vazgeçme d�lekçeler� �lg�l� tahs�l da�res�ne ver�l�r ve bu d�lekçeler�n tahs�l da�reler�ne ver�ld�ğ�
tar�h, �lg�l� yargı merc��ne ver�ld�ğ� tar�h sayılarak d�lekçeler �lg�l� yargı merc��ne gönder�l�r. Haz�ne ve Mal�ye
Bakanlığına bağlı tahs�l da�reler�nce tahs�l� gerekt�ğ� hâlde tahakkuku d�ğer kamu �dareler�nce yapılan alacaklara
�l�şk�n �lg�l� kamu �dares� aleyh�ne açılmış davalardan vazgeçme d�lekçeler�n�n ver�leceğ� �dar� merc�� bel�rlemeye
Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı yetk�l�d�r.

c) Bu Kanun hükümler�nden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen
borçluların bu �ht�laflarıyla �lg�l� olarak karar tar�h�ne bakılmaksızın bu Kanunun yayımı tar�h�nden sonra tebl�ğ ed�len
kararlar uyarınca �şlem yapılmaz.

ç) Bu Kanun hükümler�nden yararlanılmak üzere vazgeç�len davalarda ver�len kararlar �le hükmed�len
yargılama g�der�, avukatlık ücret� ve fer’�ler� talep ed�lmez ve bu alacaklar �ç�n �cra tak�b� yapılamaz. Vazgeçme
tar�h�nden önce ödenm�ş olan yargılama g�derler� ve avukatlık ücretler� ger� alınmaz.

(14) Bu Kanun kapsamındak� alacaklara �l�şk�n �lg�l� mevzuatta yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla
taks�t ödeme süres�nce zamanaşımı süreler� �şlemez.
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(15) Bu Kanun kapsamına g�ren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce tahs�l ed�lm�ş olan
tutarlar, bu Kanun kapsamında tahs�l ed�len tutarlar �le dokuzuncu fıkra kapsamındak� tec�le �l�şk�n olarak 6183 sayılı
Kanun veya d�ğer kanunlar uyarınca ödenen fa�zler�n bu Kanun hükümler�ne dayanılarak red ve �ades� yapılmaz.

(16) Cumhurbaşkanı, bu Kanunda öngörülen başvuru ve �lk taks�t ödeme süreler�n� b�r aya kadar, yabancı
ülkelerde de faal�yette bulunan verg� mükellefler�nden, T�caret Bakanlığı tarafından olağanüstü pol�t�k r�sk�n
gerçekleşt�ğ� tesp�t ed�len ülkede faal�yette bulunan ve bu ülkedek� faal�yetler� neden�yle durumları 213 sayılı
Kanunun 13 üncü maddes�ne göre mücb�r sebep hâl� kabul ed�lenler�n, bu Kanun kapsamında alacakları yapılandırılan
alacaklı �darelere mücb�r sebep hâller�n�n devam ett�ğ� süre �ç�nde ödemeler� gereken taks�tler�n ödeme süreler� �le 213
sayılı Kanunun 15 �nc� maddes�ne göre mücb�r sebep hâl� �lan ed�len yerlerdek� da�relere (alacaklı �darelere) mücb�r
sebep hâl�n�n vukuu tar�h�nden �t�baren ödenmes� gereken taks�tler�n ödeme süreler�n�, mücb�r sebep hâl�n�n b�t�m
tar�h�n� tak�p eden aydan başlamak üzere topluca veya ayrı ayrı b�r yıla kadar uzatmaya yetk�l�d�r.

(17) On altıncı fıkra hükümler�ne göre mücb�r sebep neden�yle ödeme süres� uzatılan taks�tler �ç�n altıncı
fıkrada yer alan, taks�tlerden �lk �k�s�n�n süres�nde ödenmes� şartı aranmaz.

(18) Bu Kanunun uygulamasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye �lg�s�ne göre Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı,
T�caret Bakanlığı veya Sosyal Güvenl�k Kurumu yetk�l�d�r. İl özel �dareler�, beled�yeler �le YİKOB’lara a�t amme
alacaklarına �l�şk�n hükümler�n uygulanmasına da�r usul ve esaslar Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca bel�rlen�r.

D�ğer hükümler
MADDE 4 – (1) Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına bağlı tahs�l da�reler�nce tak�p ed�lmekte olan ve vades�

31/12/2014 tar�h�nden (bu tar�h dâh�l) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş olan ve 6183
sayılı Kanun kapsamına g�ren her b�r alacağın türü, dönem�, asılları ayrı ayrı d�kkate alınmak suret�yle tutarı 100 Türk
l�rasını aşmayan asl� alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı fer’� alacakların, aslı ödenm�ş fer’�
alacaklardan tutarı 200 Türk l�rasını aşmayanların tahs�l�nden vazgeç�l�r.

(2) T�caret Bakanlığına bağlı tahs�l da�reler�nce tak�p ed�lmekte olan ve vades� 31/12/2014 tar�h�nden (bu tar�h
dâh�l) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar ödenmem�ş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında
gümrük �dareler�nce tak�b� gereken her b�r alacağın; türü, yükümlülüğü, asılları ayrı ayrı d�kkate alınmak suret�yle
tutarı 100 Türk l�rasını aşmayan asl� alacakların, �dar� para cezalarında 150 Türk l�rasını aşmayanların ve tutarına
bakılmaksızın bu alacaklara bağlı fer’� alacakların, aslı ödenm�ş fer’� alacaklarda toplamı 200 Türk l�rasını
aşmayanların tahs�l�nden vazgeç�l�r.

(3) 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılan �ş yerler�ne �l�şk�n olup �ş yer�ne a�t borcun tamamının ödeme
süres� 31/12/2017 veya öncek� b�r tar�he �l�şk�n olduğu hâlde ödenmem�ş s�gorta pr�m�, �şs�zl�k s�gortası pr�m�, sosyal
güvenl�k destek pr�m� ve �dar� para cezası asılları toplamı 100 Türk l�rasını aşmayan alacaklar �le tutarına
bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gec�kme cezası ve gec�kme zammı g�b� fer’�ler�n�n ve aslı ödenm�ş olan fer’�
alacaklardan tutarı 200 Türk l�rasını aşmayanların tahs�l�nden vazgeç�l�r.

(4) İşverenler�n ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 �nc�, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ncı
maddeler�, 17/7/1964 tar�hl� ve 506 sayılı Sosyal S�gortalar Kanununun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nc� ve 28 �nc�
maddeler�, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü maddes� ve 8/6/1949 tar�hl� ve 5434 sayılı Türk�ye Cumhur�yet�
Emekl� Sandığı Kanununun mülga 129 uncu maddes� gereğ�nce �ş kazası ve meslek hastalığı, malullük, ad� malullük
ve ölüm hâller� �le genel sağlık s�gortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu k�ş�lere yönel�k f��ller neden�yle
ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları �le bu borçlara kanun� fa�z uygulanan süren�n başlangıcından bu
Kanunun yayımı tar�h�ne kadar geçen süre �ç�n Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu
Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde ödenmes� hâl�nde bu borçlara uygulanan kanun� fa�z�n tahs�l�nden vazgeç�l�r.

(5) Sosyal Güvenl�k Kurumu tarafından fazla veya yers�z olarak ödend�ğ� tesp�t ed�len ve 506 sayılı Kanunun,
1479 sayılı Kanunun, 17/10/1983 tar�hl� ve 2925 sayılı Tarım İşç�ler� Sosyal S�gortalar Kanununun, 2926 sayılı
Kanunun, 5434 sayılı Kanunun mülga hükümler� ve 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddes� gereğ�nce tahs�l ed�lmes�
gereken gel�r ve aylıklara �l�şk�n borç asılları �le bu borçlara kanun� fa�z uygulanan süren�n başlangıcından bu
Kanunun yayımı tar�h�ne kadar geçen süre �ç�n Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu
Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde ödenmes� hâl�nde bu borçlara uygulanan kanun� fa�z�n tahs�l�nden vazgeç�l�r.

(6) 31/8/2020 tar�h� (bu tar�h dâh�l) �t�barıyla ödenmes� gerekt�ğ� hâlde bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar
ödenmem�ş olan;

a) 18/5/2004 tar�hl� ve 5174 sayılı Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� �le Odalar ve Borsalar Kanunu
hükümler�ne göre üyeler�n oda ve borsalara olan a�dat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tesc�l ücret�
�le oda ve borsaların Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�ne olan a�dat borçları asılları �le 3/6/2007 tar�hl� ve 5684 sayılı
S�gortacılık Kanununun 26 ncı maddes�n�n y�rm� üçüncü fıkrası �le 27 nc� maddes�n�n yed�nc� fıkrası uyarınca Türk�ye
Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�ne ödenmes� gereken s�gorta eksperler� ve s�gorta acenteler� levha a�dat borç asıllarının
tamamının,

b) 7/6/2005 tar�hl� ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümler�ne göre esnaf ve
sanatkârların üyes� oldukları odalara olan a�dat borçları �le odaların b�rl�k ve üyes� oldukları federasyonlara, b�rl�k ve
federasyonların Türk�ye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna olan katılma payı, esnaf ve sanatkârların meslek
eğ�t�m�n� gel�şt�rme ve destekleme fonu borç asıllarının tamamının,

c) 1/6/1989 tar�hl� ve 3568 sayılı Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�rl�k ve Yem�nl� Mal� Müşav�rl�k Kanunu
hükümler�ne göre meslek mensuplarının üyes� oldukları odalara olan a�dat borçları �le odaların Türk�ye Serbest
Muhasebec� Mal� Müşav�rler ve Yem�nl� Mal� Müşav�rler Odaları B�rl�ğ�ne olan b�rl�k payı borçlarının asıllarının
tamamının,

ç) 19/3/1969 tar�hl� ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümler�ne göre avukatların ve stajyer avukatların baro
kesenekler� �le staj kred�s� borçlarının asıllarının tamamının,

d) 18/6/2009 tar�hl� ve 5910 sayılı Türk�ye İhracatçılar Mecl�s� �le İhracatçı B�rl�kler�n�n Kuruluş ve Görevler�
Hakkında Kanun hükümler�ne göre �hracatçıların üyes� oldukları �hracatçı b�rl�kler�ne olan üyel�k a�dat borçlarının
asıllarının tamamının,
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b�r�nc� taks�t� bu Kanunun yayımlandığı tar�h� tak�p eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler
hâl�nde ve azam� toplam altı eş�t taks�tte ödenmes� hâl�nde, bu alacaklara uygulanan fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme
zammı g�b� fer’� alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce kısmen veya tamamen ödenm�ş
olması hâl�nde ödenm�ş borç asıllarına �sabet eden fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’� alacakların
tahs�l�nden vazgeç�l�r.

e) Bu fıkra hükmünden yararlanılab�lmes� �ç�n bu Kanunun yayımı tar�h�n� �zleyen �k�nc� ayın sonuna kadar
alacaklı b�r�me başvurulması şarttır.

f) Bu fıkra kapsamında ödenmes� gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şek�lde kısmen veya tamamen
ödenmemes� hâl�nde, ödenmem�ş alacak asılları �le bunlara �l�şk�n fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’�
alacaklar �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre tahs�l ed�l�r.

g) Bu fıkra hükmünden yararlanmak �steyen borçluların fıkrada bel�rt�len şartları yer�ne get�rmeler�n�n yanı
sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeler� ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun
yayımı tar�h�nden önce dava konusu ed�lm�ş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kes�nleşm�ş olanlar dâh�l olmak
üzere �cra tak�b� başlatılmış alacaklar �ç�n, borçlunun bu fıkra hükümler�nden yararlanmak üzere başvuruda bulunması
hâl�nde davalar ve/veya �cra tak�pler� sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara �l�şk�n yargılama g�derler�
�le �cra masrafları ve vekâlet ücretler� karşılıklı olarak talep ed�lmez.

ğ) Baro keseneğ�n�n ve staj kred�s� borcunun ödenmemes�ne bağlı olarak yürütülen levhadan ve s�c�lden s�lme
�şlemler� �le yasal tak�p �şlemler� bu Kanunun yayımı tar�h�n� �zleyen aydan �t�baren taks�tler�n ödeme süres�n�n
sonuna kadar durdurulur.

h) Verg� mükellef�yet� sona erd�ğ� hâlde oda/borsa kayıtları devam eden üyeler�n, verg� mükellef�yet�n�n sona
erd�ğ� tar�he kadar ödenmeyen borçları �ç�n bu fıkra hükümler� uygulanır. Verg� mükellef�yet�n�n sona erd�ğ� tar�hten
sonra, tahakkuk etm�ş a�dat borçlarının asılları �le b�rl�kte fer’� borçlarının tamamının tahs�l�nden vazgeç�l�r.

ı) Bu fıkranın uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye �lg�l� �dareler yetk�l�d�r.
(7) Küçük ve Orta Ölçekl� İşletmeler� Gel�şt�rme ve Destekleme İdares� Başkanlığı (KOSGEB) tarafından

31/8/2020 tar�h�nden önce kullandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tar�hten önce uygunsuzluğu tesp�t ed�lm�ş olan
ger� ödemes�z destekler, kred� fa�z destekler�, ger� ödemel� desteklerden ödenmem�ş destek tutarları �le KOSGEB a�dat
alacaklarının yargıya �nt�kal etm�ş ya da etmem�ş olan aslı �le bu alacaklara bu Kanunun yayımlandığı tar�he kadar
hesaplanan fa�z yer�ne Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunun yayımı tar�h�n�
�zleyen �k�nc� ayın sonuna kadar başvuruda bulunulması ve bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde ödenmes� şartıyla bu
alacaklara bağlı fa�zler�n tahs�l�nden vazgeç�l�r. Bu Kanunun yayımlandığı tar�h �t�barıyla KOSGEB tarafından
taks�tlend�r�lm�ş destek alacakları �le �lg�l� olarak da bu fıkra hükmünden yararlanılab�l�r. Bu takd�rde ödenm�ş tutarlar
�ç�n taks�tlend�rme �şlemler� geçerl� sayılır ve kalan borç tutarı üzer�nden bu fıkra hükmünden yararlandırılır.
Haklarında; hukuk� �şlem devam eden �şletmeler �le kurumların bu fıkra hükmünden yararlanarak borçlarını ödemek
�stemeler� hâl�nde bu �radeler�n� başvuru d�lekçeler�nde bel�rtmeler� ve �daren�n talep ett�ğ� alacak tutarını kabul
etmeler�, hukuk� �şleme �l�şk�n mahkeme/�cra masraflarını ve vekâlet ücret�n� �lk taks�t tutarı �le b�rl�kte ödemeler�
şarttır. Bu takd�rde, �darece açılmış davalar sonlandırılır ve bu sebeple �dareden herhang� b�r masraf ve vekâlet ücret�
talep ed�lemez ve bu alacakla �lg�l� herhang� b�r dava açılamaz. Bu fıkra hükmünden yararlanarak borçlarını ödeyen
�şletmeler KOSGEB tarafından sağlanan yen� desteklerden faydalandırılır. Bu fıkra kapsamında ödenmes� gereken
tutarların fıkrada öngörülen süre ve şek�lde kısmen veya tamamen ödenmemes� hâl�nde, ödenmem�ş alacak asılları �le
bunlara �l�şk�n fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’� alacaklar �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre tahs�l ed�l�r.

(8) Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığının bütçes�nden 12/4/2000 tar�hl� ve 4562 sayılı Organ�ze Sanay� Bölgeler�
Kanunu hükümler�ne göre kurulan organ�ze sanay� bölgeler�ne ve sanay� s�tes� yapı kooperat�fler�ne kullandırılan
kred�lerden 30/6/2020 tar�h� �t�barıyla ödeme süres� geld�ğ� hâlde bu Kanunun yayımlandığı tar�h �t�barıyla ödenmem�ş
olan kred� alacaklarının (kanun� tak�pte olanlar dâh�l) asıllarının tamamı �le bu alacaklara �l�şk�n fer’�ler yer�ne, bu
Kanunun yayımlandığı tar�he kadar Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmem�ş
alacağın sadece fer’� alacaktan �baret olması hâl�nde bu alacak yer�ne Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın, bu Kanunun yayımlandığı tar�h� �zleyen �k�nc� ayın sonuna kadar Sanay� ve Teknoloj�
Bakanlığına ya da bu Bakanlığın uygun görmes� hâl�nde kred� ödemeler�ne aracılık eden bankaya başvuruda
bulunulması ve ödenmes� gereken tutarın, �lk taks�t� bu Kanunun yayımlandığı tar�h� �zleyen üçüncü aydan başlamak
üzere �k�şer aylık dönemler hâl�nde bu Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde ödenmes� şartıyla fer’�ler�n tamamının
tahs�l�nden vazgeç�l�r. Bu Kanunun yayımlandığı tar�hten önce dava konusu ed�lm�ş ve/veya �cra tak�b� başlatılmış
alacaklar �ç�n, borçlunun bu fıkra hükümler�nden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâl�nde, sürdürülen davalar
sonlandırılır, �cra ve tak�p �şlemler� durdurulur. Bu takd�rde, borçluların mahkeme masraflarını, �cra masraflarını ve
vekâlet ücret�n� �lk taks�t tutarı �le b�rl�kte ödemeler� şarttır. Bu fıkra kapsamına g�ren alacakların tamamının bu
Kanunda öngörülen süre ve şek�lde ödenmemes� hâl�nde alacak, �lg�l� mevzuatın öngördüğü şek�lde hesaplanır ve
ödenen tutarlar mahsup ed�l�r. Bu fıkra kapsamına g�ren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce
ödenen tutarlar bu fıkra hükümler�ne dayanılarak red ve �ade ed�lmez. Bu fıkranın uygulanmasına �l�şk�n usul ve
esasları bel�rlemeye Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı yetk�l�d�r.

(9) İl özel �dareler�, beled�yeler ve bunların bağlı kuruluşları �le sermayes�n�n %50’s�nden fazlası bunlara a�t
ş�rketler�n mülk�yet�nde bulunan taşınmazlar hakkında yaptıkları satış, �rt�fak hakkı ve k�ralama �şlemler�nden
kaynaklanan (tasarrufunda bulunan taşınmazların k�ra ve �rt�fak hakkı bedeller� �le kaynak sularının k�ra bedel� dâh�l)
ve vades� 31/8/2020 tar�h� �t�barıyla geld�ğ� hâlde bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş olan kullanım
bedeller� ve hasılat payları asıllarının tamamı �le bu alacaklara �l�şk�n gec�kme zammı, fa�z g�b� fer’�ler� yer�ne bu
Kanunun yayımı tar�h�ne kadar Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunun yayımı
tar�h�n� �zleyen üçüncü aydan başlamak üzere �k�şer aylık dönemler hâl�nde azam� on sek�z eş�t taks�tte 3 üncü
madden�n üçüncü fıkrasının (ç) bend� hükümler�ne göre hesaplanan katsayı �le b�rl�kte tamamen ödenmes� şartıyla, bu
alacaklara hesaplanan gec�kme zammı, fa�z g�b� fer’� alacakların tahs�l�nden vazgeç�l�r. Bu takd�rde mahkeme ve �cra
masrafları �le vekâlet ücret� �lk taks�t tutarı �le b�rl�kte tahs�l ed�l�r. Bu fıkra hükümler�nden yararlanılab�lmes� �ç�n
dava açılmaması ve açılmış davalardan vazgeç�lmes� şarttır. Bu fıkra kapsamında ödenmes� gereken tutarların fıkrada
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öngörülen süre ve şek�lde kısmen veya tamamen ödenmemes� hâl�nde, ödenmem�ş alacak asılları �le bunlara �l�şk�n
fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’� alacaklar �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre tahs�l ed�l�r. Bu fıkranın
uygulamasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı yetk�l�d�r.

(10) Vakıflar Genel Müdürlüğü �le mazbut vakıflara ve tems�len yönet�len vakıflara a�t taşınmazların
k�ralanması �şlemler�nden kaynaklanan ve 31/8/2020 tar�h� �t�barıyla vades� geld�ğ� hâlde bu Kanunun yayımlandığı
tar�h �t�barıyla ödenmem�ş olan k�ra bedeller� asıllarının, bu Kanunun yayımlandığı tar�h� �zleyen �k�nc� ay sonuna
kadar başvuruda bulunulması ve bu Kanunun yayımlandığı tar�h� �zleyen üç ay �ç�nde haklarında açılan dava ve �cra
tak�pler�ne �l�şk�n yargılama masrafları �le b�rl�kte tamamen ödenmes� şartıyla, bu alacaklara �l�şk�n gec�kme zammı,
fa�z g�b� fer’� alacakların tahs�l�nden vazgeç�l�r. Bu fıkra kapsamına g�ren alacakların taks�tle ödenmek �stenmes�
hâl�nde en fazla on �k� ay �ç�nde ve eş�t taks�tler hâl�nde kanun� fa�z� �le b�rl�kte ödenmek üzere taks�tlend�rme
yapılab�l�r. Bu takd�rde dava ve �cra tak�pler�ne �l�şk�n yargılama masrafları �lk taks�t tutarı �le b�rl�kte tahs�l ed�l�r. Bu
fıkra hükümler�nden yararlanılab�lmes� �ç�n dava açılmaması ve açılmış davalardan vazgeç�lmes� şarttır. Bu
k�racılardan, tahl�ye hakkı doğmuş ancak tahl�ye kararı kes�nleşmem�ş olanlar �le yen�den sözleşme yapılab�l�r.
Vakıflar Genel Müdürlüğüne, mazbut vakıflar �le tems�len yönet�len vakıflara a�t taşınmazlar üzer�nde bu Kanunun
yayımlandığı tar�hte �şgalc� durumda olanlar �le �şgaller� bu tar�hten önce sonlandırılanlardan ecr�m�s�l borcu
bulunanların talep etmeler� hâl�nde b�r�km�ş borçları bu fıkrada bel�rt�len şartlarla tahs�l ed�l�r. Hâlen �şgal� devam
edenler�n müracaat etmeler� hâl�nde, taşınmazın mevcut durumu d�kkate alınarak taşınmazın bağlı olduğu bölge
müdürlüğünce bel�rlenecek bedel üzer�nden bu taşınmazlar k�ralanab�l�r. Bu fıkra kapsamında yapılandırılan tutarların
fıkra kapsamında ödemeler� devam ett�ğ� sürece bu borçlar neden�yle 25/3/2020 tar�hl� ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda
Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanunla 20/2/2008 tar�hl� ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununa eklenen geç�c� 14 üncü
madde hükmü uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında ödenmes� gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şek�lde
kısmen veya tamamen ödenmemes� hâl�nde, ödenmem�ş alacak asılları �le bunlara �l�şk�n fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme
zammı g�b� fer’� alacaklar �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre tahs�l ed�l�r. Bu fıkranın uygulanmasına �l�şk�n usul ve
esasları bel�rlemeye Vakıflar Genel Müdürlüğü yetk�l�d�r.

(11) Kalkınma ajanslarının, 25/1/2006 tar�hl� ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının H�zmetler�ne İl�şk�n Kanun
gereğ�nce �l özel �dareler� ve beled�yeler �le sanay� ve t�caret odalarından olan ve 30/6/2020 tar�h� �t�barıyla ödenmes�
gerekt�ğ� hâlde bu Kanunun yayımlandığı tar�h �t�barıyla ödenmem�ş bulunan alacak asıllarının tamamı �le bu
alacaklara hesaplanan gec�kme zammı, gec�kme fa�z�, fa�z g�b� fer’� alacaklar yer�ne bu Kanunun yayımlandığı tar�he
kadar Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunun yayımlandığı tar�h� �zleyen
�k�nc� ayın sonuna kadar alacaklı kalkınma ajanslarına başvuruda bulunulması ve ödenmes� gereken tutarın �lk taks�t�
bu Kanunun yayımlandığı tar�h� �zleyen üçüncü aydan başlamak üzere �k�şer aylık dönemler hâl�nde bu Kanunda
öngörülen süre ve şek�lde azam� on sek�z eş�t taks�tte tamamen ödenmes� şartıyla bu alacaklar �ç�n daha önce
hesaplanan gec�kme zammı, gec�kme fa�z�, fa�z g�b� fer’� alacakların tahs�l�nden vazgeç�l�r. Bu Kanunun yayımlandığı
tar�hten önce dava konusu ed�lm�ş ve/veya �cra tak�b� başlatılmış alacaklar �ç�n, borçlunun bu fıkra hükümler�nden
yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâl�nde dava ve �cra tak�pler� durdurulur. Bu takd�rde borçluların mahkeme
ve �cra masrafları �le vekâlet ücret�n� �lk taks�t tutarı �le b�rl�kte ödemeler� şarttır. Bu fıkra hükmünden yararlanarak �lk
taks�t� ödeyen �l özel �dareler� ve beled�yeler �le sanay� ve t�caret odaları, yükümlülükler�n� yer�ne get�rmeye devam
ett�ğ� müddetçe kalkınma ajansları tarafından sağlanan desteklerden faydalanab�l�r. Bu fıkra kapsamında ödenmes�
gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şek�lde kısmen veya tamamen ödenmemes� hâl�nde, ödenmem�ş alacak
asılları �le bunlara �l�şk�n fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’� alacaklar �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre
tahs�l ed�l�r.

(12) Türk Standardları Enst�tüsünün bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla tak�be �nt�kal etm�ş ve haklarında �cra
tak�b� başlatılmış gerçek ve tüzel k�ş�lerden h�zmet alanları kapsamında bulunan alacaklarının asıllarının tamamı �le bu
alacaklara hesaplanan gec�kme zammı, gec�kme fa�z�, fa�z g�b� fer’� alacaklar yer�ne bu Kanunun yayımlandığı tar�he
kadar Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunun yayımlandığı tar�h� �zleyen
�k�nc� ayın sonuna kadar Türk Standardları Enst�tüsünün tak�p ve tahs�lle görevl� b�r�mler�ne başvuruda bulunulması
ve ödenmes� gereken tutarın �lk taks�t� bu Kanunun yayımlandığı tar�h� �zleyen üçüncü aydan başlamak üzere bu
Kanunda bel�rt�len süre ve şek�lde tamamen ödenmes� şartıyla bu borçlara hesaplanan gec�kme zammı, gec�kme fa�z�,
fa�z g�b� fer’� alacakların tahs�l�nden vazgeç�l�r. Bu fıkra hükmünden yararlanmak �steyen borçluların fıkrada bel�rt�len
şartları yer�ne get�rmeler�n�n yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeler� ve kanun yollarına
başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce dava konusu ed�lm�ş ve/veya mahkemece hükme
bağlanmış ve kes�nleşm�ş olanlar dâh�l olmak üzere �cra tak�b� başlatılmış alacaklar �ç�n, borçlunun bu fıkra
hükümler�nden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâl�nde davalar ve/veya �cra tak�pler� sonlandırılır. Bu
takd�rde, borçluların mahkeme ve �cra masrafları �le vekalet ücret�n� �lk taks�t tutarı �le b�rl�kte ödemeler� şarttır. Bu
fıkra kapsamında ödenmes� gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şek�lde kısmen veya tamamen ödenmemes�
hâl�nde, ödenmem�ş alacak asılları �le bunlara �l�şk�n fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’� alacaklar �lg�l�
mevzuat hükümler�ne göre tahs�l ed�l�r.

(13) a) Tarım ve Orman Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperat�flere veya bu kooperat�fler�n ortaklarına
31/8/2020 tar�h�nden önce kullandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tar�h �t�barıyla muaccel hâle gelen kred�ler �le
�lg�l� mevzuatı uyarınca yen�den yapılandırılan ancak taks�tler� süres�nde ödenmeyen kred� alacaklarının bak�ye asılları
�le ödenmeyen alacağın vades�n�n başlangıç tar�h� �t�barıyla bu Kanunun yayımlandığı tar�he kadar %3 fa�z
uygulanarak hesaplanacak borç tutarının; bu Kanunun yayımlandığı tar�h� �zleyen �k�nc� ayın sonuna kadar Tarım ve
Orman İl Müdürlükler�ne başvuruda bulunarak �lk taks�t 2021 yılı Kasım ayından başlamak üzere ve her yıl �lk
taks�t�n tekabül ett�ğ� ayda toplam beş eş�t taks�tte ödenmes� şartıyla bu alacakların ödenen kısmına �sabet eden
fer’�ler�n tahs�l�nden vazgeç�l�r. Bu fıkra hükümler�ne uygun ödeme yapıldığı takd�rde bu Kanunun yayımı tar�h�nden
sonrak� sürelere herhang� b�r fa�z, zam ve katsayı uygulanmaz.

b) Bu Kanunun yayımlandığı tar�hten önce dava konusu ed�lm�ş ve/veya �cra tak�b� başlatılmış alacaklar �ç�n,
borçlunun bu fıkra hükümler�nden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâl�nde davalar sonlandırılır ve �cra
tak�pler� durdurulur. Bu takd�rde borçluların mahkeme ve �cra masrafları �le vekâlet ücret�n� �lk taks�t tutarı �le b�rl�kte
ödemeler� şarttır.

c) Bu fıkra kapsamına g�ren alacakların tamamının bu fıkrada öngörülen süre ve şek�lde ödenmemes� hâl�nde
alacak �lg�l� mevzuatın öngördüğü şek�lde hesaplanır ve ödenen tutarlar mahsup ed�l�r.
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ç) Bu fıkra kapsamına g�ren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tar�hten önce ödenen tutarlar red ve
�ade ed�lmez.

d) Bu fıkranın uygulamasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye Tarım ve Orman Bakanlığı yetk�l�d�r.
(14) Orman köyler�nde oturan köylüler �le bu köylülerce kend� aralarında 24/4/1969 tar�hl� ve 1163 sayılı

Kooperat�fler Kanununa göre kurulmuş veya durumları bu Kanun hükümler�ne �nt�bak ett�r�lm�ş çok amaçlı tarımsal
kalkınma kooperat�fler�ne Orman Genel Müdürlüğünce kullandırılan kred�lerden ödeme süres� geld�ğ� hâlde bu
Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla ödenmem�ş olan kred� alacaklarının asıllarının tamamı �le bu alacaklara �l�şk�n
fer’�ler yer�ne, bu Kanunun yayımı tar�h�ne kadar %3 fa�z uygulanarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunun yayımı
tar�h�n� �zleyen �k�nc� ayın sonuna kadar orman bölge müdürlükler�ne yazılı başvuruda bulunulması ve ödenmes�
gereken tutarın, �lk taks�t� 2021 yılı Kasım ayından başlamak üzere ve her yıl �lk taks�t�n tekabül ett�ğ� ayda toplam
beş eş�t taks�tte ödenmes� şartıyla bu alacakların ödenen kısmına �sabet eden fer’�ler�n tahs�l�nden vazgeç�l�r. Bu fıkra
hükümler�ne uygun ödeme yapıldığı takd�rde bu Kanunun yayımı tar�h�nden sonrak� sürelere herhang� b�r fa�z, zam ve
katsayı uygulanmaz. Bu fıkra uyarınca taks�tlend�r�len alacaklara �l�şk�n olarak açılmış davalar sonlandırılır. Yargılama
g�derler� �le �cra masrafları ve vekalet ücretler� karşılıklı olarak talep ed�lmez. Bu fıkra kapsamında ödenmes� gereken
tutarların fıkrada öngörülen süre ve şek�lde kısmen veya tamamen ödenmemes� hâl�nde, ödenmem�ş alacak asılları �le
bunlara �l�şk�n fa�z, gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer’� alacaklar �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre tahs�l ed�l�r. Bu
fıkranın uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye Orman Genel Müdürlüğü yetk�l�d�r.

(15) Büyükşeh�r beled�yeler�, beled�yeler veya bağlı kuruluşlarının, 3/7/1968 tar�hl� ve 1053 sayılı Beled�ye
Teşk�lâtı Olan Yerleş�m Yerler�ne İçme, Kullanma ve Endüstr� Suyu Tem�n� Hakkında Kanun kapsamında �mzalanan
protokol uyarınca Devlet Su İşler� Genel Müdürlüğüne ödenmes� gereken ve bu Kanunun yayımı tar�h� �t�barıyla
vades� geld�ğ� hâlde ödenmem�ş bulunan borçlarının en az %25’�n� fer’�ler�yle b�rl�kte bu Kanunun yayımlandığı
tar�hten �t�baren en geç b�r ay �ç�nde Devlet Su İşler� Genel Müdürlüğüne ödemeler� hâl�nde veya bu tutar tahs�l
ed�lm�ş olanlarından fıkra hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunmaları hâl�nde, kalan borcu �şleyecek
kanun� fa�z �le b�rl�kte ve protokoller�ndek� kalan taks�t süreler�ne eş�t bölünmek suret�yle Devlet Su İşler� Genel
Müdürlüğüne öden�r. Bu fıkra uyarınca yapılandırılan borçlar �ç�n açılan davalar ve yapılan �cra tak�pler�
kend�l�ğ�nden sona erer. Yargılama g�derler� �le �cra masrafları ve vekâlet ücretler� karşılıklı olarak talep ed�lmez. Bu
fıkranın uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye Devlet Su İşler� Genel Müdürlüğü yetk�l�d�r.

(16) Bu Kanun kapsamına g�ren ve 31/8/2020 tar�h�nden önce (bu tar�h dâh�l) yapılan tesp�tlere �l�şk�n olup bu
Kanunun yayımı tar�h�nden 3 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde bel�rt�len başvuru tar�h�ne kadar
kes�nleşen ve bu tar�he kadar başvuruda bulunulan Sosyal Güvenl�k Kurumunca tak�p ed�len �dar� para cezası
asıllarının %50’s� �le bu tutara ödeme süreler�n�n b�tt�ğ� tar�hlerden başvuru tar�h�ne kadar geçen süre �ç�n aylık %0,35
oranında hesaplanacak tutarın, 3 üncü madde hükümler�ne göre ödenmes� hâl�nde, �dar� para cezası asıllarının kalan
%50’s� �le �dar� para cezasına uygulanan gec�kme cezası ve gec�kme zammı g�b� fer’� alacaklarının tamamının
tahs�l�nden vazgeç�l�r.

MADDE 5 – 25/8/1999 tar�hl� ve 4447 sayılı İşs�zl�k S�gortası Kanununa aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
“EK MADDE 7- İşs�zl�k ödeneğ�nden yararlandırılıp, �şten ayrılmalarını tak�p eden 90 gün �çer�s�nde özel

sektör �şyerler�nde bu Kanun kapsamında �şe g�ren ve �şe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren h�zmet akd�ne tab� olarak en az on
�k� ay süreyle kes�nt�s�z çalışanlardan talepte bulunanların, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının
(a) bend� uyarınca s�gortalı sayılmak suret�yle, �şe başladıkları tar�hten önce yararlandıkları en son �şs�zl�k ödeneğ�
süres� �ç�n Kurumca Sosyal Güvenl�k Kurumuna ödeme yapıldığı tar�hte geçerl� pr�me esas kazanç alt sınırı üzer�nden
hesaplanacak uzun vadel� s�gorta pr�m� �şveren ve s�gortalı h�sseler�n�n tamamı Fondan karşılanır. Bu fıkra
hükümler�nden aynı �şs�zl�k ödeneğ� hak sah�pl�ğ� �ç�n sadece b�r defa yararlanılır.

Bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar Kurumca bel�rlen�r.”
MADDE 6 – 4447 sayılı Kanunun geç�c� 10 uncu maddes�n�n on�k�nc� fıkrasında yer alan “2015 yılından

�t�baren beş yıla” �bares� “31/12/2023 tar�h�ne” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 7 – 4447 sayılı Kanunun geç�c� 19 uncu maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“Cumhurbaşkanı, b�r�nc� ve onuncu fıkralarda yer alan 31/12/2020 tar�hler�n� 31/12/2023 tar�h�ne ve �k�nc�

fıkrada yer alan 2020 yılını 2023 yılına kadar uzatmaya yetk�l�d�r.”
MADDE 8 – 4447 sayılı Kanunun geç�c� 21 �nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“Cumhurbaşkanı, üçüncü fıkrada yer alan 2020 yılını 2023 yılına kadar uzatmaya ve yed�nc� fıkrada yer alan

31/12/2020 tar�h�n� 31/12/2023 tar�h�ne kadar uzatmaya yetk�l�d�r.”
MADDE 9 – 4447 sayılı Kanunun geç�c� 22 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “1/1/2021” �bares�

“31/12/2023” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 10 – 4447 sayılı Kanunun geç�c� 23 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrasında yer alan “31/12/2020”

�bares� “30/6/2021” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 11 – 4447 sayılı Kanunun geç�c� 26 ncı maddes�n�n dokuzuncu fıkrasına “altı aya kadar uzatmaya”

�bares�nden sonra gelmek üzere “ve 31/12/2020 tar�h�n� 30/6/2021 tar�h�ne kadar uzatmaya” �bares� eklenm�şt�r.
MADDE 12 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 27 – 1/10/2020 tar�h� �t�barıyla Sosyal Güvenl�k Kurumuna b�ld�r�len aylık pr�m ve h�zmet

belgeler�nde veya muhtasar ve pr�m h�zmet beyannameler�nde kayıtlı olanlar, sosyal güvenl�k kuruluşlarından
emekl�l�k veya yaşlılık aylığı almakta olanlar �le yabancılar har�ç; 4857 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına
bakılmaksızın her türlü �ş veya h�zmet sözleşmes�yle h�zmetler� Sosyal Güvenl�k Kurumuna b�ld�r�lerek veya
b�ld�r�lmeks�z�n �st�hdam ed�l�p 1/1/2019-17/4/2020 tar�hler� arasındak� dönemde �ş veya h�zmet sözleşmes� 4857
sayılı Kanunun 25 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (II) numaralı bend�nde ve d�ğer Kanunların �lg�l� hükümler�ne
göre ahlak ve �y� n�yet kurallarına uymayan hâller ve benzer� sebepler dışında sona erenler �le h�zmetler� Sosyal
Güvenl�k Kurumuna b�ld�r�lmeks�z�n bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla �st�hdam ed�lmeye devam
ed�lmekte olanların, �ş veya h�zmet sözleşmeler�n�n sona erd�ğ� ya da hâl�hazırda çalışmakta oldukları en son özel
sektör �şveren�ne bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h� tak�p eden 30 gün �çer�s�nde başvuruda bulunmaları ve �şveren
tarafından;

a) F��len çalıştırılmaları hâl�nde, pr�m ödeme gün sayılarının 44,15 Türk l�rası �le çarpımı sonucu bulunacak
tutar 4857 sayılı Kanunun geç�c� 10 uncu maddes�nde yer alan fes�h yapılamayacak sürey� geçmemek üzere her ay bu
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�şverenler�n Sosyal Güvenl�k Kurumuna ödeyecekler� tüm pr�mlerden mahsup ed�lmek suret�yle �şverene Fondan
destek sağlanır.

b) İşe başlatılıp 4857 sayılı Kanunun geç�c� 10 uncu maddes� uyarınca �şveren tarafından ücrets�z �zne
ayrılanlara, kısa çalışma ödeneğ�nden faydalanmamak kaydıyla, 4857 sayılı Kanunun geç�c� 10 uncu maddes�nde yer
alan fes�h yapılamayacak sürey� geçmemek üzere, bu süre �ç�nde ücrets�z �z�nde bulundukları süre kadar, Fondan
günlük 39,24 Türk l�rası nakd� ücret desteğ� ver�l�r. Yapılan ödemelerden damga verg�s� har�ç herhang� b�r kes�nt�
yapılamaz. Bu fıkra kapsamında nakd� ücret desteğ�nden yararlananlar 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddes�n�n b�r�nc�
fıkrasının (g) bend� kapsamında genel sağlık s�gortalısı sayılırlar ve genel sağlık s�gortasına �l�şk�n pr�mler� Fondan
karşılanır. Bu fıkra kapsamında nakd� ücret desteğ�nden yararlanan �şç�n�n başvuruda bulunduğu �şveren tarafından
f��len çalıştırıldığının tesp�t� hâl�nde �şverene, bu şek�lde çalıştırılan her �şç� ve çalıştırıldığı her ay �ç�n ayrı ayrı olmak
üzere f��l�n �şlend�ğ� tar�htek� 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddes�nce bel�rlenen aylık brüt asgar� ücret tutarında
çalışma ve �ş kurumu �l müdürlükler�nce �dar� para cezası uygulanır ve ödenen nakd� ücret desteğ� ödeme tar�h�nden
�t�baren �şleyecek kanun� fa�z� �le b�rl�kte �şverenden tahs�l ed�l�r.

c) Başvurusunun kabul ed�lmed�ğ�n� Kuruma b�ld�renler �ç�n hanes�nde sosyal güvenl�k kuruluşlarından gel�r
ya da aylık alan, kısa çalışma ödeneğ�nden ya da �şs�zl�k ödeneğ�nden faydalanan veya 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�, (b) bend� ve (c) bend� kapsamında s�gortalı olan veya 506 sayılı Kanunun
geç�c� 20 nc� maddes� kapsamındak� sandıklara tab� olarak çalışan �le düzenl� sosyal yardım alan bulunmamak
şartlarını sağlayanlara 29/5/1986 tar�hl� ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşv�k Kanunu
kapsamında yapılacak değerlend�rme göz önüne alınarak 4857 sayılı Kanunun geç�c� 10 uncu maddes�nde yer alan
fes�h yapılamayacak sürey� geçmemek üzere Fondan hane başına günlük 34,34 Türk l�rası destek ver�l�r.

Bu madde uyarınca destekten yararlananlar, geç�c� 28 �nc� maddede düzenlenen destekten yararlanamaz.
İşveren, b�r�nc� fıkranın (a) bend� uyarınca destekten yararlanan s�gortalıların yarısından her b�r�n�, bu

madden�n uygulama süres�n�n sona ermes�nden �t�baren, b�r�nc� fıkranın (a) bend� kapsamına g�renler�n destekten
yararlandığı ortalama süre kadar f��len çalıştırmakla yükümlüdür. Ödenen destek tutarı, bu yükümlülüğünü yer�ne
get�rmeyen �şverenden, desteğ�n ödeme tar�h�nden �t�baren 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrası
uyarınca gec�kme cezası ve gec�kme zammı �le b�rl�kte �şverenden tahs�l ed�l�r.

H�zmetler� Sosyal Güvenl�k Kurumuna b�ld�r�lmeks�z�n çalıştırıldığı �şveren tarafından kabul ed�lenlere,
�şveren tarafından bu şek�lde çalıştırıldıkları döneme �l�şk�n olarak ücret ve ücrete bağlı hakları har�ç olmak üzere
d�ğer haklarından feragat etm�ş sayılır ve bu şek�lde çalıştırıldıkları dönemde �lg�l� mevzuatı uyarınca daha önce
yararlanmış oldukları sosyal yardım ve d�ğer haklar borç çıkarılmaz.

Bu madde uyarınca başvuruda bulunanlardan h�zmetler�n� Sosyal Güvenl�k Kurumuna b�ld�r�lmeks�z�n
�st�hdam ett�ğ�n� kabul eden �şverenlere; �lg�l�ler�n �şveren yanında h�zmetler� b�ld�r�lmeks�z�n çalıştırıldığı dönemler
�ç�n 5510 sayılı Kanunun 102 nc� maddes�ne göre �dar� para cezası uygulanmaz, �şs�zl�k s�gortası pr�m� de dâh�l olmak
üzere s�gorta pr�m� tahakkuk ett�r�lmez ve �lg�l� mevzuatta yer alan ortalama ve toplam s�gortalı sayısı hesabında
d�kkate alınmaz. Bu �şverenler�n, h�zmetler�n� Sosyal Güvenl�k Kurumuna b�ld�r�lmeks�z�n �st�hdam ett�ğ�n� kabul
etmes�; bu Kanun veya d�ğer Kanunlar uyarınca sağlanan s�gorta pr�m� �nd�r�m�, teşv�k ve desteklerden yararlanmasına
engel teşk�l etmez ve daha önce yararlanmış oldukları s�gorta pr�m� �nd�r�m�, teşv�k ve destekler �ç�n borç çıkarılmaz.

H�zmetler�n� Sosyal Güvenl�k Kurumuna b�ld�r�lmeks�z�n �st�hdam ed�ld�ğ� �şverence kabul ed�ld�ğ� hâlde
yanlış beyanda bulunulduğunun tesp�t� hâl�nde, bu madde uyarınca ver�len destekler ödeme tar�h�nden �t�baren
�şleyecek kanun� fa�z� �le b�rl�kte �şverenden tahs�l ed�l�r ve tesp�t ed�len her b�r yanlış beyan �ç�n �şveren ve destekten
yararlanana ayrı ayrı olmak üzere tesp�t tar�h�ndek� 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddes�nce bel�rlenen aylık brüt
asgar� ücret tutarında çalışma ve �ş kurumu �l müdürlükler�nce �dar� para cezası uygulanır.

B�r�nc� fıkrada ve geç�c� 24 üncü maddede yer alan destek tutarlarını bu madden�n yürürlük tar�h�nden sonrak�
tesp�t ed�lecek asgar� ücret artış oranında artırmaya Cumhurbaşkanı yetk�l�d�r.

Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gel�r ve kurumlar verg�s� uygulamalarında gel�r, g�der veya
mal�yet unsuru olarak d�kkate alınmaz.

Bu madde hükümler�; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrası kapsamına g�ren kurum ve
kuruluşlara a�t �şyerler� �le 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümler�ne �st�naden
yapılan alım ve yapım �şler� �le 4734 sayılı Kanundan �st�sna olan alım ve yapım �şler�ne �l�şk�n �şyerler� �le sosyal
güvenl�k destek pr�m�ne tab� çalışanlar, 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddes� kapsamında ev h�zmetler�nde çalışan
s�gortalılar ve yurt dışında çalışan s�gortalılar hakkında uygulanmaz.

B�r�nc� fıkra uyarınca destekten yararlananları �şe alan �şverenler; aynı s�gortalı �ç�n destekten yararlanılan süre
boyunca, bu Kanun �le d�ğer kanunlarda d�ğer s�gorta pr�m� teşv�k, destek ve �nd�r�mler�nden yararlanamaz.

Bakanlık, bu madde uyarınca ver�lecek desteklere �l�şk�n ödeme usul ve esaslarını bel�rlemeye ve bu madden�n
uygulanmasına �l�şk�n ortaya çıkab�lecek tereddütler� g�dermeye yetk�l�d�r.”

MADDE 13 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 28 – 1/10/2020 tar�h� �t�barıyla Sosyal Güvenl�k Kurumuna b�ld�r�len aylık pr�m ve h�zmet

belgeler�nde veya muhtasar ve pr�m h�zmet beyannameler�nde kayıtlı olanlar, sosyal güvenl�k kuruluşlarından
emekl�l�k veya yaşlılık aylığı almakta olanlar �le yabancılar har�ç; özel sektör �şyerler�nde 2019/Ocak �la 2020/N�san
aylarında/dönemler�nde aylık pr�m ve h�zmet belges� veya muhtasar ve pr�m h�zmet beyannames� �le 5510 sayılı
Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� kapsamında uzun vadel� s�gorta kollarından en az s�gortalı
b�ld�r�m� yapılan aydak�/dönemdek� s�gortalı sayısına �lave olarak veya 17/4/2020 tar�h�nden sonra �lk defa 5510 sayılı
Kanun kapsamına alınan ya da daha önce tesc�l ed�ld�ğ� hâlde 2019/Ocak �la 2020/N�san aylarında/dönemler�nde
s�gortalı çalıştırılmaması neden�yle Sosyal Güvenl�k Kurumuna aylık pr�m ve h�zmet belges� veya muhtasar ve pr�m
h�zmet beyannames� vermeyen özel sektör �şyerler�nde bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren �şe alınanların
f��len çalıştırılmaları hâl�nde, pr�m ödeme gün sayısının 44,15 Türk l�rası �le çarpımı sonucu bulunacak tutar 4857
sayılı Kanunun geç�c� 10 uncu maddes�nde yer alan fes�h yapılamayacak sürey� geçmemek üzere, her ay bu
�şverenler�n Sosyal Güvenl�k Kurumuna ödeyecekler� tüm pr�mlerden mahsup ed�lmek suret�yle �şverene Fondan
destek sağlanır. Bu maddeyle sağlanan destekten yararlananlar geç�c� 27 nc� maddede düzenlenen destekten
yararlanamaz.
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Bu madde kapsamında �şe başlatılıp 4857 sayılı Kanunun geç�c� 10 uncu maddes� uyarınca �şveren tarafından
ücrets�z �zne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğ�nden yararlanamayan s�gortalılara 4857 sayılı Kanunun geç�c� 10 uncu
maddes�nde yer alan fes�h yapılamayacak sürey� geçmemek üzere, bu süre �ç�nde ücrets�z �z�nde bulundukları süre
kadar, Fondan günlük 39,24 Türk l�rası nakd� ücret desteğ� ver�l�r. Yapılan ödemelerden damga verg�s� har�ç herhang�
b�r kes�nt� yapılamaz. Bu fıkra kapsamında nakd� ücret desteğ�nden yararlananlar 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (g) bend� kapsamında genel sağlık s�gortalısı sayılırlar ve genel sağlık s�gortasına �l�şk�n
pr�mler� Fondan karşılanır. Bu fıkra kapsamında nakd� ücret desteğ�nden yararlanan �şç�n�n başvuruda bulunduğu
�şveren tarafından f��len çalıştırıldığının tesp�t� hâl�nde �şverene, bu şek�lde çalıştırılan her �şç� ve çalıştırıldığı her ay
�ç�n ayrı ayrı olmak üzere f��l�n �şlend�ğ� tar�htek� 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddes�nce bel�rlenen aylık brüt
asgar� ücret tutarında çalışma ve �ş kurumu �l müdürlükler�nce �dar� para cezası uygulanır ve ödenen nakd� ücret
desteğ� ödeme tar�h�nden �t�baren �şleyecek kanun� fa�z� �le b�rl�kte �şverenden tahs�l ed�l�r.

Mevcut b�r �şletmen�n kapatılarak değ�ş�k b�r ad, unvan ya da b�r �ş b�r�m� olarak açılması veya yönet�m ve
kontrolü el�nde bulunduracak şek�lde doğrudan veya dolaylı ortaklık �l�şk�s� bulunan ş�rketler arasında �st�hdamın
kaydırılması, şahıs �şletmeler�nde �şletme sah�pl�ğ�n�n değ�şt�r�lmes� g�b� bu madde uyarınca ver�len desteklerden
yararlanmak amacıyla muvazaalı �şlem tes�s ett�ğ� anlaşılan �şyerler�nden Fon tarafından karşılanan tutar 5510 sayılı
Kanunun 89 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrası uyarınca gec�kme cezası ve gec�kme zammı �le b�rl�kte ger� alınır.

İşveren, b�r�nc� fıkra uyarınca destekten yararlanan s�gortalıların yarısından her b�r�n�, bu madden�n uygulama
süres�n�n sona ermes�nden �t�baren, b�r�nc� fıkra kapsamına g�renler�n destekten yararlandığı ortalama süre kadar f��len
çalıştırmakla yükümlüdür. Ödenen destek tutarı, bu yükümlüğünü yer�ne get�rmeyen �şverenden, desteğ�n ödeme
tar�h�nden �t�baren 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrası uyarınca gec�kme cezası ve gec�kme zammı
�le b�rl�kte �şverenden tahs�l ed�l�r.

Bu madde hükümler�ne aykırı �şlem yapılması hâl�nde yapılan fazla ve yers�z ödemeler �lg�l� fıkra hükümler�
saklı kalmak kaydıyla kanun� fa�z�yle b�rl�kte �şverenden tahs�l ed�l�r. Ayrıca her b�r s�gortalı �ç�n brüt asgar� ücret
tutarında �dar� para cezası uygulanır.

Bu maddede yer alan destek tutarlarını bu madden�n yürürlük tar�h�nden sonrak� tesp�t ed�lecek asgar� ücret
artış oranında artırmaya Cumhurbaşkanı yetk�l�d�r.

Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gel�r ve kurumlar verg�s� uygulamalarında gel�r, g�der veya
mal�yet unsuru olarak d�kkate alınmaz.

Bu madde hükümler�; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrası kapsamına g�ren kurum ve
kuruluşlara a�t �şyerler� �le 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümler�ne �st�naden
yapılan alım ve yapım �şler� �le 4734 sayılı Kanundan �st�sna olan alım ve yapım �şler�ne �l�şk�n �şyerler� �le sosyal
güvenl�k destek pr�m�ne tab� çalışanlar, 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddes� kapsamında ev h�zmetler�nde çalışan
s�gortalılar ve yurt dışında çalışan s�gortalılar hakkında uygulanmaz.

B�r�nc� fıkra uyarınca destekten yararlananları �şe alan �şverenler; aynı s�gortalı �ç�n destekten yararlanılan süre
boyunca, bu Kanun �le d�ğer kanunlarda d�ğer s�gorta pr�m� teşv�k, destek ve �nd�r�mler�nden yararlanamaz.

Bakanlık, bu madde uyarınca ver�lecek desteklere �l�şk�n ödeme usul ve esaslarını bel�rlemeye ve bu madden�n
uygulanmasına �l�şk�n ortaya çıkab�lecek tereddütler� g�dermeye yetk�l�d�r.”

MADDE 14 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 29 – Yen� Koronav�rüs (Cov�d-19) sebeb�yle �şverenler�n yaptıkları zorlayıcı sebep

gerekçel� kısa çalışma başvurularının alınması, değerlend�r�lmes� ve ödenmes�ne �l�şk�n �şlemler hakkında Bakanlık ve
Kurum personel�ne herhang� b�r sorumluluk yüklenemez. Bu kapsamda 2020 Ek�m ayı ve önces� döneme a�t
�şverenler�n hatalı �şlemler�nden kaynaklanan fazla ve yers�z ödemelerden bu madden�n yürürlük tar�h� �t�barıyla tahs�l
ed�lmem�ş olanlar terk�n ed�l�r. Tahs�l ed�lenler �ade veya mahsup ed�lemez.”

MADDE 15 – 31/12/1960 tar�hl� ve 193 sayılı Gel�r Verg�s� Kanununun 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına
(9) numaralı bend�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� bent eklenm�ş ve mevcut (10) numaralı bent buna göre teselsül
ett�r�lm�şt�r.

“10. Ayrı b�r �ş yer� açmaksızın ve sanay� t�p� veya ser� üret�m yapab�len mak�ne ve alet kullanmaksızın
oturdukları evlerde �mal ett�kler� malları �nternet ve benzer� elektron�k ortamlar üzer�nden satanlar. Bu bent
kapsamında esnaf muaflığından faydalanılab�lmes� �ç�n Esnaf Verg� Muaf�yet� Belges� alınması, Türk�ye’de kurulu
bankalarda b�r t�car� hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahs�l ed�lmes� şarttır. Bankalar,
bu bent kapsamında açılan t�car� hesaplara aktarılan tutarlar üzer�nden, aktarım tar�h� �t�barıyla %4 (b�r ve üzer� �şç�
çalıştırıldığı durumda %2) oranında gel�r verg�s� tevk�fatı yapmak ve 98 ve 119 uncu maddelerdek� esaslar
çerçeves�nde beyan ed�p ödemekle yükümlüdür. İst�hdama bağlı �nd�r�ml� oranın uygulanması �ç�n �lg�l� ayda b�r
�şç�n�n en az on gün süreyle çalıştırılması gerek�r. Bu hasılat tutarı üzer�nden ayrıca 94 üncü madde kapsamında
tevk�fat yapılmaz. Bu bent kapsamında elde ed�len hasılatın 220.000 Türk l�rasını aşması hâl�nde, mükellef �zleyen
takv�m yılı başından �t�baren gerçek usulde verg�lend�r�l�r ve tekrar bu muaf�yetten faydalanamaz. Bentte yer alan
hasılat koşulu dışındak� d�ğer şartların �hlal ed�ld�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� hâl�nde muaf�yetten faydalanılamaz ve
zamanında tahakkuk ett�r�lmeyen verg�ler, verg� z�yaı cezası kes�lmek suret�yle gec�kme fa�z�yle b�rl�kte tahs�l olunur.
Bentte yer alan oranları ve tutarı, yarısına kadar �nd�rmeye ve �k� katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetk�l�d�r.”

MADDE 16 – 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� bent eklenm�şt�r.
“16. Tam mükellef gerçek k�ş�ler�n, 27/10/1999 tar�hl� ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 �nc� maddes�

kapsamında dolaylı tems�lc� olarak yetk�l� kılınan Posta İdares� ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan ş�rketler tarafından
düzenlenen elektron�k t�caret gümrük beyannames�yle gerçekleşt�rd�kler� mal �hracatı kapsamında elde ett�kler�
kazancın %50’s�. Bu �nd�r�mden yararlanılab�lmes� �ç�n bu kapsamda sayılan;

a) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk l�rasına kadar olanların, �lg�l� yılda
kend�ler�n�n s�gortalı olması,

b) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk l�rasına kadar olanların, �lg�l� yılda
kend�ler�n�n s�gortalı olması ve en az ortalama b�r tam zamanlı ya da eş değer kısm� zamanlı �şç� çalıştırması,

c) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000 Türk l�rasına kadar olanların, �lg�l� yılda
kend�ler�n�n s�gortalı olması ve en az ortalama �k� tam zamanlı ya da eş değer kısm� zamanlı �şç� çalıştırması,

d) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000 Türk l�rasına kadar olanların, �lg�l� yılda
kend�ler�n�n s�gortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısm� zamanlı �şç� çalıştırması,
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şarttır. (Bu bentte geçen s�gortalı �bares� 5510 sayılı Kanun kapsamında s�gortalı sayılanları �fade eder.)
Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan oran, tutar ve sayıları yarısına kadar �nd�rmeye ve �k� katına kadar

artırmaya, Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye yetk�l�d�r.”
MADDE 17 – 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddes�ne üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkra

eklenm�şt�r.
“Tam mükellef sermaye ş�rketler�n�n �kt�sap ett�kler� kend� h�sse senetler�n� veya ortaklık paylarını,
�) Sermaye azaltımı yoluyla �tfa etmeler� hâl�nde �kt�sap bedel� �le h�sse senetler�n�n veya ortaklık paylarının

�t�bar� değer� arasındak� fark tutar sermaye azaltımına �l�şk�n kararın t�caret s�c�l�nde tesc�l ed�ld�ğ� tar�h,
��) İkt�sap bedel�n�n altında b�r bedel karşılığında elden çıkarmaları hâl�nde �kt�sap bedel� �le elden çıkarma

bedel� arasındak� fark tutar elden çıkarma tar�h�,
���) İkt�sap ett�kler� tar�hten �t�baren �k� tam yıl �çer�s�nde, sermaye azaltımı yoluyla �tfa etmemeler� veya elden

çıkarmamaları hâl�nde, �kt�sap bedel� �le h�sse senetler�n�n veya ortaklık paylarının �t�bar� değer� arasındak� fark tutar
�kt�sap tar�h�nden �t�baren �k� tam yıllık süren�n son günü,

�t�barıyla dağıtılmış kâr payı sayılır ve bu tutarlar üzer�nden %15 oranında verg� tevk�fatı yapılır. Bu fıkra
kapsamında tevk�f ed�len verg�ler herhang� b�r verg�den mahsup ed�lemez. Cumhurbaşkanı, tam mükellef sermaye
ş�rket�n�n paylarının Borsa İstanbul’da �şlem görüp görmemes�ne, �şlem gören paylarının toplam payları �ç�ndek�
oranına, ger� alınan payların Borsa İstanbul’da �şlem gören paylardan olup olmamasına, tam mükellef kurumlardan
ger� alınıp alınmamasına, tam mükellef sermaye ş�rket�n�n yıllık satış hasılatı ve d�ğer gel�rler�n�n toplam tutarına göre
ayrı ayrı ya da b�rl�kte, bu oranı sıfıra kadar �nd�rmeye veya b�r katına kadar artırmak suret�yle yen�den tesp�t etmeye
yetk�l�d�r.”

MADDE 18 – 193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddes�n�n (2) numaralı fıkrasına “Kanunun”
�bares�nden sonra gelmek üzere “9/10,” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 19 – 193 sayılı Kanunun geç�c� 67 nc� maddes�n�n (5) numaralı fıkrasına b�r�nc� cümles�nden sonra
gelmek üzere “(D�ğer kanunlarda yer alan �st�sna veya muaf�yet hükümler�n�n açık olarak kes�nt� suret�yle ödenen
verg�ler� de kapsama almadığı durumlar dah�l).” �bares� eklenm�ş, (13) numaralı fıkrasının �k�nc� paragrafına “ops�yon
sözleşmeler�” �bares�nden sonra gelmek üzere “�le döv�z, kıymetl� madenler ve Sermaye P�yasası Kurulunca bel�rlenen
d�ğer varlıklar üzer�ne yapılan kaldıraçlı �şlemlere �l�şk�n sözleşmeler” �bares� eklenm�ş, (19) numaralı fıkrasında yer
alan “31/12/2020” �bares� “31/12/2025” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve fıkraya aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Cumhurbaşkanı bu fıkrada yer alan tar�h� beş yıla kadar uzatmaya yetk�l�d�r.”

MADDE 20 – 193 sayılı Kanunun geç�c� 68 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“31/12/2025 tar�h�ne kadar, 10/7/1953 tar�hl� ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna göre l�sans sah�b�

olan veya l�sans sah�b�nce yetk�lend�r�len k�ş� tarafından organ�ze ed�len yarışmalara katılan atların jokeyler�, jokey
yamakları ve antrenörler�ne ücret olarak yapılan ödemeler üzer�nden %20 oranında gel�r verg�s� tevk�fatı yapılır.
Ödemey� yapanın 94 üncü madde kapsamında tevk�fat yapma zorunluluğu bulunup bulunmamasının ve 23 üncü
madden�n b�r�nc� fıkrasının (2) numaralı bend�nde düzenlenm�ş olan �st�snanın tevk�f yoluyla ödenecek gel�r verg�s�ne
etk�s� yoktur. L�sans sah�b� veya l�sans sah�b�nce yetk�lend�r�len k�ş� aracılığıyla yapılan ücret ödemeler�nde gel�r
verg�s� tevk�fatı l�sans sah�b� veya l�sans sah�b�nce yetk�lend�r�len k�ş� tarafından yer�ne get�r�l�r.”

MADDE 21 – 193 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 93 – Yurt dışında bulunan para, altın, döv�z, menkul kıymet ve d�ğer sermaye p�yasası

araçlarını, bu maddedek� hükümler çerçeves�nde, 30/6/2021 tar�h�ne kadar Türk�ye’dek� banka veya aracı kuruma
b�ld�ren gerçek ve tüzel k�ş�ler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edeb�l�rler.

B�r�nc� fıkra kapsamına g�ren varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya f�nansal kurumlardan kullanılan ve bu
madden�n yürürlük tar�h� �t�barıyla kanun� defterlerde kayıtlı olan kred�ler�n en geç 30/6/2021 tar�h�ne kadar
kapatılmasında kullanılab�l�r. Bu takd�rde, defter kayıtlarından düşülmes� kaydıyla, borcun ödenmes�nde kullanılan
varlıklar �ç�n Türk�ye’ye get�r�lme şartı aranmaksızın bu madde hükümler�nden yararlanılır.

Bu madden�n yürürlük tar�h� �t�barıyla kanun� defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında
bulunan para, altın, döv�z, menkul kıymet ve d�ğer sermaye p�yasası araçlarının bu madden�n yürürlüğe g�rmes�nden
önce Türk�ye’ye get�r�lmek suret�yle karşılanmış olması hâl�nde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmes�
kaydıyla bu madde hükümler�nden yararlanılır.

213 sayılı Verg� Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler, bu madde kapsamında Türk�ye’ye get�r�len
varlıklarını, dönem kazancının tesp�t�nde d�kkate almaksızın �şletmeler�ne dâh�l edeb�lecekler� g�b� aynı varlıkları
verg�ye tab� kazancın ve kurumlar �ç�n dağıtılab�l�r kazancın tesp�t�nde d�kkate almaksızın �şletmeler�nden çekeb�l�rler.

Gel�r veya kurumlar verg�s� mükellefler�nce sah�p olunan ve Türk�ye’de bulunan ancak kanun� defter
kayıtlarında yer almayan para, altın, döv�z, menkul kıymet ve d�ğer sermaye p�yasası araçları �le taşınmazlar,
30/6/2021 tar�h�ne kadar verg� da�reler�ne b�ld�r�l�r. B�ld�r�len söz konusu varlıklar, 30/6/2021 tar�h�ne kadar, dönem
kazancının tesp�t�nde d�kkate alınmaksızın kanun� defterlere kayded�leb�l�r. Bu takd�rde, söz konusu varlıklar verg�ye
tab� kazancın ve kurumlar �ç�n dağıtılab�l�r kazancın tesp�t�nde d�kkate alınmaksızın �şletmeden çek�leb�l�r. Bu fıkra
kapsamında b�ld�r�len taşınmazların ayn� sermaye olarak konulmak suret�yle �şletme kayıtlarına alınması hâl�nde,
sermaye artırım kararının b�ld�r�m tar�h� �t�barıyla alınmış olması ve söz konusu kararın b�ld�r�m tar�h�n� �zleyen
onuncu ayın sonuna kadar t�caret s�c�l�ne tesc�l ed�lmes� kaydıyla, bu madde hükümler�nden faydalanılab�l�r.

Türk�ye’ye get�r�len veya kanun� defterlere kayded�len varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gel�r
veya kurumlar verg�s� uygulaması bakımından g�der veya �nd�r�m olarak kabul ed�lmez.

Bu madde kapsamında b�ld�r�len varlıklar neden�yle h�çb�r suretle verg� �ncelemes� ve verg� tarh�yatı yapılmaz.
Bu hükümden faydalanılab�lmes� �ç�n b�r�nc� fıkra uyarınca b�ld�r�len varlıkların, b�ld�r�m�n yapıldığı tar�hten �t�baren
üç ay �ç�nde Türk�ye’ye get�r�lmes� veya Türk�ye’dek� banka ya da aracı kurumlarda açılacak b�r hesaba transfer
ed�lmes� şarttır.

Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan süreler�, b�t�m tar�hler�nden �t�baren her defasında altı ayı geçmeyen
süreler hâl�nde b�r yıla kadar uzatmaya; Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı, madde kapsamına g�ren varlıkların Türk�ye’ye
get�r�lmes� ve b�ld�r�m� �le �şletmeye dâh�l ed�lmeler�ne �l�şk�n hususları, b�ld�r�me esas değerler�n tesp�t�, b�ld�r�m�n
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şekl�, �çer�ğ� ve ekler� �le yapılacağı yer�, madden�n uygulanmasında kullanılacak b�lg� ve belgeler �le uygulamaya
�l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye yetk�l�d�r.”

MADDE 22 – 28/3/1983 tar�hl� ve 2809 sayılı Yükseköğret�m Kurumları Teşk�latı Kanununun ek 158 �nc�
maddes�n�n �k�nc� fıkrasının dördüncü cümles�nde yer alan “b�r üye �le Türk�ye Sağlık Enst�tüler� Başkanlığı Yönet�m
Kurulunca bel�rlenen Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� dışından b�r üye” �bares� “�k� üye” şekl�nde, yed�nc� cümles�nde yer
alan “, Yükseköğret�m Kurulu ve Türk�ye Sağlık Enst�tüler� Başkanlığı Yönet�m Kurulu” �bares� “ve Yükseköğret�m
Kurulu” şekl�nde, üçüncü fıkrasının (a) bend�nde yer alan “planını ve bütçe tekl�f�n� onaylamak” �bares� “planı ve
bütçe tekl�f� üzer�nde görüş b�ld�rmek” şekl�nde, (b) bend�nde yer alan “karar” �bares� “katkı” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş,
(c) bend� yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasının dördüncü cümles� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, fıkraya
aşağıdak� cümleler eklenm�ş, beş�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles�nde yer alan “Türk�ye Kamu Hastaneler� Kurumuna
bağlı eğ�t�m ve araştırma hastaneler�yle” �bares� “Sağlık Bakanlığına bağlı eğ�t�m ve araştırma hastaneler�yle”
şekl�nde, üçüncü cümles� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, fıkraya üçüncü cümles�nden sonra gelmek üzere aşağıdak�
cümleler eklenm�ş, mevcut dördüncü cümles�nde yer alan “ve Mütevell� Heyet�n�n onayı” �bares� madde metn�nden
çıkarılmıştır.
“Bu b�r�mlerde görevlend�r�lecek akadem�k ve �dar� personel�n sayısı ve görev süres� �le görev yaptıkları ülkelerde
sürekl� görevle bulunan ve dokuzuncu derecen�n b�r�nc� kademes�nden aylık alan bekâr meslek memurlarına
ödenmekte olan yurt dışı aylığını geçmemek üzere unvanları �t�barıyla yapılacak aylık ödemen�n tutarı
Cumhurbaşkanı kararıyla bel�rlen�r.”
“Bu personel f��l� çalışmaya bağlı ödemeler har�ç kadro ve poz�syonlarına bağlı mal� ve sosyal haklardan
faydalanmaya devam eder. Bunlara yurt dışındak� görevler� süres�nce gündel�k ver�lmez. Ün�vers�te yurt dışındak�
b�r�mler�nde mahall�nden sözleşmel� veya saat başı ücret karşılığı personel çalıştırab�l�r. Bu kapsamda çalıştırılan
personele b�r ayda ödeneb�lecek toplam ücret görev yaptıkları ülkelerde 14/7/1965 tar�hl� ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 4 üncü maddes�n�n (B) fıkrasına göre çalıştırılan personele ödenen ücretten, 2547 sayılı
Kanunun 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (m) ve (n) bentler�nde tanımlanan akadem�k unvanlarda öğret�m
elemanı olarak çalıştırılanlara yapılacak toplam aylık ödeme tutarı �se görev yaptıkları ülkelerde sürekl� görevle
bulunan ve dokuzuncu derecen�n b�r�nc� kademes�nden aylık alan bekâr meslek memurlarına ödenmekte olan yurt dışı
aylığından fazla olamaz. Bu fıkra kapsamında çalıştırılacak personel�n görev türü ve sayısı �le ücretler�ne �l�şk�n usul
ve esaslar Ün�vers�ten�n öner�s�, Yükseköğret�m Kurulunun tekl�f� ve Cumhurbaşkanı onayı �le bel�rlen�r.
Ün�vers�ten�n yurt dışındak� faal�yetler�nden elde ed�len gel�rler �lg�l� ülkeye özgü yurt �ç� veya yurt dışında Ün�vers�te
adına açılacak hesaba yatırılır ve yurt dışında eğ�t�m amaçlı yapılan faal�yetler�n gerekt�rd�ğ� g�derler öncel�kle bu
hesaplardan karşılanır. Bu hesaplarda yer alan kaynaklarla �lg�l� ülke yurt dışı faal�yetler�n gerekt�rd�ğ� g�derler�n
karşılanamaması durumunda Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes�n�n bütçes�nden kaynak aktarılab�l�r. Bu hesabın
harcanmasına, muhasebeleşt�r�lmes�ne ve denetlenmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı �le
Stratej� ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak Ün�vers�te tarafından bel�rlen�r.”
“Ün�vers�teye tahs�s ed�len öğret�m elemanı kadrolarının n�tel�kler� ve dağılımı, b�rl�kte kullanılan eğ�t�m ve araştırma
hastaneler�n�n eğ�t�m b�r�mler�, �ht�yacı ve n�tel�kler� d�kkate alınarak, Ün�vers�te ve Sağlık Bakanlığınca müştereken
bel�rlen�r.”
“Öğret�m elemanı �le 3359 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddes�ne göre sözleşme �mzalanır. Sözleşmen�n fesh� veya
süres�n�n sona ermes� hâl�nde öğret�m elemanı, Ün�vers�ten�n Bakanlıkla b�rl�kte kullanım protokolü �mzaladığı d�ğer
hastanelerle de yen�den sözleşme yapab�l�r veya Ün�vers�ten�n görevlend�receğ� b�r�mlerde ve h�zmetlerde çalıştırılır.”

MADDE 23 – 25/10/1984 tar�hl� ve 3065 sayılı Katma Değer Verg�s� Kanununun geç�c� 17 nc� maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasında yer alan “31/12/2020” �bares� “31/12/2025” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 24 – 3065 sayılı Kanunun geç�c� 23 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “31/12/2020”
�bares� “31/12/2023” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 25 – 3065 sayılı Kanunun geç�c� 40 ıncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “2020” �bares�
“2021” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 26 – 3/5/1985 tar�hl� ve 3194 sayılı İmar Kanununa aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
“Elektron�k haberleşme altyapılarında yapı ruhsatı alınması
EK MADDE 9 – Dördüncü fıkradak� kule ve d�rekler har�ç, Devlet�n hüküm ve tasarrufu altındak� yerler �le

umum� h�zmet alanları g�b� kamu h�zmet�ne tahs�s ed�lm�ş tüm alanlar �le kamu veya özel mülk�yete tab� arsa ve
araz�lerde yapılacak olan 5/11/2008 tar�hl� ve 5809 sayılı Elektron�k Haberleşme Kanunu kapsamında elektron�k
haberleşme �stasyonlarının kurulumuna mahsus on beş metreden yüksek kule ve d�rekler �le bunlara a�t zorunlu altyapı
unsurları 1/1000 ölçekl� uygulama �mar planlarında, alan fonks�yonu tahd�d� olmaksızın ve herhang� b�r bedel, ücret
ve harç alınmaksızın göster�l�r.

Devlet�n hüküm ve tasarrufu altındak� yerler �le umum� h�zmet alanları g�b� kamu h�zmet�ne tahs�s ed�lm�ş tüm
alanlar �le kamu veya özel mülk�yete tab� arsa ve araz�lerde; 1/1000 ölçekl� uygulama �mar planlarında göster�len kule
ve d�rekler �le bunlara a�t zorunlu altyapı unsurları �ç�n ruhsat alınır. Ruhsat başvurularında yatay ve d�key görünüşü
�ht�va eden krok� �le stat�k ve elektr�k projeler� dışında herhang� b�r proje veya belge �stenemez. Ruhsat başvurusuna
mal�k ya da tasarruf sah�b� �le �şletmec� arasında yapılan k�ralamaya veya kullanıma �l�şk�n belge eklen�r. Bu kule veya
d�rekler �le kurulumu bunlarla b�rl�kte yapılacak elektron�k haberleşme c�hazlarına a�t bulunduğu konteyner, kab�n,
kab�net ve benzer� altyapı unsurları �ç�n tek ruhsat düzenlen�r.

1/1000 ölçekl� uygulama �mar planlarında göster�lmeyen ve yüksekl�ğ� on beş metreden fazla olmayan
elektron�k haberleşme �stasyonlarının Devlet�n hüküm ve tasarrufu altındak� yerler �le umum� h�zmet alanları g�b�
kamu h�zmet�ne tahs�s ed�lm�ş tüm alanlar �le kamu veya özel mülk�yete tab� arsa ve araz�lerde kurulumuna mahsus
kule ve d�rekler �le bunlara a�t zorunlu altyapı unsurlarına, stat�k bakımından sakınca olmadığına da�r �nşaat
mühend�sler�nce hazırlanacak raporun sunulması, fennî mesul�yet�n üstlen�lmes�, mal�k ya da tasarruf sah�b� �le
�şletmec� arasında yapılan k�ralamaya veya kullanıma �l�şk�n belgen�n sunulması ve B�lg� Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m
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Kurumunun �lg�l� mevzuatında bel�rlenen gerekl� ve yeterl� koruma mesafes�n�n bırakılması �le yer seç�m belges�n�n
alınmış olması kaydıyla başkaca b�r şart aranmaksızın �lg�l� �darelerce �z�n ver�l�r.

Yapı ve b�nalarda kule ve d�rekler �le bunlara a�t zorunlu altyapı unsurlarına; yüksekl�ğ� on metreden az olmak,
stat�k ve elektr�k bakımından sakınca olmadığına da�r �nşaat ve elektr�k/elektron�k mühend�sler�nce hazırlanacak rapor
�le bu meslek mensuplarınca fennî mesul�yet�n üstlen�ld�ğ�ne da�r taahhütname ver�lmek ve mal�k ya da tasarruf sah�b�
�le �şletmec� arasında yapılan k�ralamaya veya kullanıma �l�şk�n belgen�n sunulması kaydıyla başkaca b�r şart
aranmaksızın �lg�l� �darece �z�n ver�l�r.

İk�nc� fıkra uyarınca yapılan ruhsat ve yapı kullanma �z�n belges� başvurularında 26/5/1981 tar�hl� ve 2464
sayılı Beled�ye Gel�rler� Kanunu uyarınca ruhsat harcı ve yapı kullanma �z�n harcı alınır. Üçüncü ve dördüncü fıkralar
uyarınca yapılan �z�n başvurularında ruhsat harcı ve yapı kullanma �z�n harcı tutarı toplamı kadar �z�n belges� bedel�
alınır. Bu madde kapsamında, ruhsat harcı, yapı kullanma �zn� harcı ve �z�n bedel�ne esas olan haberleşme
�stasyonlarına mahsus kule ve d�rekler�n alanı [taban alanı*(yüksekl�k/5)] şekl�nde hesaplanır. Bunlar dışında herhang�
b�r harç, ücret ve bedel alınamaz.

Her tür elektron�k haberleşme c�hazları �le bu c�hazların tekn�k donanım ve b�leşenler� �z�n veya ruhsata tab�
değ�ld�r. Ancak �k�nc�, üçüncü ve dördüncü fıkra uyarınca kule ve d�rekler �le konteyner, kab�n, kab�net �ç�n yapılan
�lk �z�n veya ruhsat başvurusunda elektron�k haberleşme c�hazları �le tekn�k donanımları stat�k projelerde veya
raporlarda göster�l�r. Elektron�k haberleşme c�hazları �le tekn�k donanımlarında; teknoloj� değ�ş�kl�ğ�, �laves� veya
rev�zyon yapılması durumunda bu hususlar �ç�n ayrıca proje veya rapor düzenlenmez.

Elektron�k haberleşme �stasyonları �ç�n kamu kurum veya kuruluşları tarafından yer kullandırılması hâl�nde;
sözleşme uyarınca tahs�l ed�lecek yıllık yer kullanım bedel�, büyükşeh�r beled�yeler�nde Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığının yer seç�m belges� �ç�n bel�rled�ğ� ücret�n beş katını, d�ğer yerlerde üç katını geçemez. Bu hükme aykırı
yapılan sözleşmeler geçers�zd�r.

Elektron�k haberleşme �stasyonlarının kurulumuna mahsus kule, d�rek, konteyner, kab�n, kab�net g�b� altyapı
unsurlarının �mar planlarında göster�lmes�, bunların kurulumu �ç�n yapılacak ruhsat veya �z�n başvurularında
sunulacak projeler, raporlar, b�lg� ve belgeler, bunlara mahsus �z�n belges�, yapı ruhsatı ve yapı kullanma �z�n
belges�ne �l�şk�n usul ve esaslar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça yönetmel�kle
düzenlen�r.”

MADDE 27 – 3194 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 24 – Ek 9 uncu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce kurulmuş olup aynı madden�n

b�r�nc� fıkrası kapsamına g�ren kule ve d�rekler bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren �şletmec�ler�n b�r yıl
�ç�nde başvurusu üzer�ne üç yıl �ç�nde 1/1000 ölçekl� uygulama �mar planlarına, alan fonks�yonu tahd�d� olmaksızın ve
herhang� b�r bedel, ücret ve harç alınmaksızın �şlen�r. Başvuru yapılmaması hâl�nde 32 nc� ve 42 nc� maddeler
uyarınca �şlem yapılır.

Ek 9 uncu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce kurulmuş bulunan elektron�k haberleşme �stasyonlarına
mahsus kule ve d�rekler �le bunların zorunlu altyapı unsurları �ç�n elektron�k haberleşme �stasyonunu �lk kuran
�şletmec� tarafından b�r yıl �ç�nde müracaat d�lekçes� �braz ed�lmek ve üç yıl �ç�nde gerekl� belgeler tamamlanmak
şartıyla stat�k bakımından uygun olduğuna da�r �nşaat mühend�sler�nce hazırlanacak raporun ve B�lg� Teknoloj�ler� ve
İlet�ş�m Kurumu tarafından düzenlenen güvenl�k sert�f�kasının veya güvenl�k sert�f�kasına tab� olmayanlar �ç�n
radyol�nk frekansı tahs�s ed�ld�ğ�ne �l�şk�n kullanım hakkı yetk� belges�, elektr�k abonel�ğ� veya �lg�l� tar�h� tevs�k ed�c�
b�r belgen�n �dareye sunulması ve söz konusu kule ve d�rekler�n stat�k/betonarme fennî mesul�yet�n�n üstlen�lmes�
kaydıyla başkaca herhang� b�r belge aranmaksızın ve ek 9 uncu madden�n beş�nc� fıkrasında yer alan yöntem �le
hesaplanan bedel�n ödenmes� şartıyla bel�rt�len haberleşme �stasyonlarına mahsus kule ve d�rekler �le bunların zorunlu
altyapı unsurları �ç�n �z�n veya ruhsat ver�lm�ş sayılır. Bu ücret dışında herhang� b�r harç, ücret veya bedel alınmaz.

2/7/2004 �le 1/10/2009 tar�hler� arasında kurulmuş olan elektron�k haberleşme �stasyonlarının kurulumuna
mahsus yapılmış kule ve d�rekler �ç�n �z�n veya ruhsat aranmaz. B�lg� Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m Kurumu tarafından
ver�len güvenl�k sert�f�kası veya güvenl�k sert�f�kasına tab� olmayanlar �ç�n radyol�nk frekansı tahs�s ed�ld�ğ�ne �l�şk�n
kullanım hakkı yetk� belges�, elektr�k abonel�ğ� veya �lg�l� tar�h� tevs�k ed�c� b�r belgen�n �dareye sunulması �le bu
tar�hler arasında kurulum yapıldığı tevs�k ed�l�r ve başkaca herhang� b�r belge aranmaz.

Ek 9 uncu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce yapılmış olan elektron�k haberleşme �stasyonlarının
kurulumuna mahsus kule ve d�rekler �ç�n 32 nc� ve 42 nc� maddeler uyarınca alınmış tüm �dar� yaptırım kararları �ptal
ed�lm�ş sayılır ve yıkım kararları uygulanmaz, �dar� para cezaları tahs�l ed�lmez. Ancak ödenm�ş olan �dar� para
cezaları �ade ed�lmez.”

MADDE 28 – 7/5/1987 tar�hl� ve 3359 sayılı Sağlık H�zmetler� Temel Kanununun ek 9 uncu maddes�n�n
dokuzuncu fıkrasına aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Ancak bu personel�n b�rl�kte kullanılan sağlık tes�s�nde sözleşme kapsamındak� h�zmet ve faal�yetler�nden dolayı
�şled�kler� d�s�pl�ne aykırı f��ller� hakkında, başhek�m tarafından 657 sayılı Kanunun d�s�pl�n hükümler�ne göre �şlem
yapılır.”

MADDE 29 – 29/6/2001 tar�hl� ve 4706 sayılı Haz�neye A�t Taşınmaz Malların Değerlend�r�lmes� ve Katma
Değer Verg�s� Kanununda Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.

“GEÇİCİ MADDE 26 – Kanunları uyarınca �lg�l� bakanlıklar tarafından üzer�nde tur�zm tes�sler� yapılmak
üzere adlarına kamu araz�s� tahs�s ed�len Kültür ve Tur�zm Bakanlığından belgel� yatırımcılar ve �şletmec�lerden;
�rt�fak hakkı tes�s ed�l�p ed�lmed�ğ�ne veya kullanma �zn� ver�l�p ver�lmed�ğ�ne bakılmaksızın 1/7/2020 tar�h� �le
31/12/2020 tar�h� arasındak� dönemde geç�c� 25 �nc� madde kapsamında ertelenen bedeller de dâh�l tahs�l ed�lmes�
gereken k�ra, kes�n �z�n, kes�n tahs�s, �rt�fak hakkı, kullanma �zn�, yararlanma, �lave yararlanma bedeller� ve hasılat
payları �le Kültür ve Tur�zm Bakanlığından belgel� tur�zm tes�sler�n�n yatırımcıları ve �şletmec�ler�nden bu faal�yetler�
dolayısıyla Haz�ne taşınmazlarını �z�ns�z kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahs�l ed�lmes� gereken ecr�m�s�ller�n
ödeme süreler�, başvuru şartı aranmaksızın b�r yıl ertelen�r ve bu alacaklar ertelenen süre sonuna kadar herhang� b�r
zam veya fa�z uygulanmadan tahs�l ed�l�r. Bu döneme �l�şk�n tahs�l ed�len bedeller �ade ed�lmez.

Bu madden�n uygulamasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı yetk�l�d�r.”
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MADDE 30 – 25/6/2003 tar�hl� ve 4904 sayılı Türk�ye İş Kurumu �le İlg�l� Bazı Düzenlemeler Hakkında
Kanunun 14 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 31 – 13/12/2004 tar�hl� ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenl�k Tedb�rler�n�n İnfazı Hakkında Kanunun
geç�c� 9 uncu maddes�n�n beş�nc� fıkrasında yer alan “üç kez” �bares� “yed� kez” ve altıncı fıkrasında yer alan
“31/12/2020” �bares� “31/7/2021” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 32 – 31/5/2006 tar�hl� ve 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanununun 40 ıncı
maddes�n�n �k�nc� fıkrasında yer alan tablonun 16 ncı sırası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“16) Basın ve              14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnames�ne göre basın                              90”
        gazetec�l�k           kartı sah�b� olmak suret�yle f��len çalışanlar.
        mesleğ�nde

MADDE 33 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 82 – 2020 yılında götürü bedel üzer�nden h�zmet alım sözleşmes� yapılmış ün�vers�te

sağlık h�zmet� sunucularının Kuruma 31/12/2020 tar�h�ne kadar bu sözleşme kapsamında verd�kler� tedav�
h�zmetler�ne �l�şk�n toplam tahakkuk tutarının götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda, aradak� fark
terk�n ed�l�r. Terk�n ed�len tutar Haz�neden tahs�l ed�l�r.

Bu maddeye �l�şk�n usul ve esaslar Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığının görüşü alınarak Kurumca bel�rlen�r.”
MADDE 34 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 83 – Kend� adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kend� adına ve hesabına

bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tesc�ller� yapıldığı hâlde, 31/10/2020 tar�h� �t�barıyla pr�m borcu
bulunanların, bu tar�hten öncek� sürelere �l�şk�n pr�m borçlarını, bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h� tak�p eden �k�nc�
ayın sonuna kadar ödememeler� veya �lg�l� Kanunları uyarınca yapılandırmamaları hal�nde, pr�m ödemes� bulunan
s�gortalıların daha önce öded�kler� pr�mler�n tam olarak karşıladığı ayın sonu �t�barıyla, pr�m ödemes� bulunmayan
s�gortalıların �se tesc�l tar�h� �t�barıyla s�gortalılığı durdurulur. Durdurulan süreler s�gortalılık süres� olarak
değerlend�r�lmez ve bu sürelere �l�şk�n Kurum alacakları tak�p ed�lmeyerek bunlara Kurum alacakları arasında yer
ver�lmez. S�gortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� kapsamında
çalışmaya devam edenler�n s�gortalılıkları 1/11/2020 tar�h� �t�barıyla yen�den başlatılır.

Ancak, daha sonra s�gortalı ya da hak sah�pler� tarafından talep ed�lmes� hâl�nde durdurulan s�gortalılık
süreler�n�n tamamı, talep tar�h�nde 80 �nc� madden�n �k�nc� fıkrasına göre bel�rlenecek pr�me esas kazanç tutarı
üzer�nden borç tutarı hesaplanarak �hya ed�l�r. Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebl�ğ tar�h�nden �t�baren üç
ay �ç�nde öded�kler� takd�rde, bu süreler s�gortalılık süres� olarak değerlend�r�l�r. Tebl�ğ ed�len borç tutarının bu süre
�ç�nde tamamen ödenmemes� hâl�nde bu süreler s�gortalılık süres� olarak değerlend�r�lmez ve bu madde kapsamında
ödenm�ş olan tutarlar �lg�l�n�n pr�m ve pr�me �l�şk�n borcunun bulunmaması kaydıyla fa�zs�z olarak �ade ed�l�r. İhya
ed�lerek kazanılan h�zmet süreler� borcun ödend�ğ� tar�hten �t�baren geçerl� sayılır.

B�r�nc� fıkraya göre s�gortalılıkları durdurulanlar �le bunların bakmakla yükümlü olduğu k�ş�ler hakkında
1/1/2012 tar�h�nden bu madden�n yürürlük tar�h�ne kadar durdurulan süreler �ç�n genel sağlık s�gortası hükümler�
uygulanmaz.

S�gortalılıkları öncek� kanunlara göre durdurulanlar �ç�n de bu madden�n �k�nc� fıkrası hükmü uygulanır.
Bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar Kurum tarafından bel�rlen�r.”
MADDE 35 – 13/6/2006 tar�hl� ve 5520 sayılı Kurumlar Verg�s� Kanununun 32 nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra

eklenm�şt�r.
 “(6) Payları Borsa İstanbul Pay P�yasasında �lk defa �şlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz ed�len

kurumların (bankalar, f�nansal k�ralama ş�rketler�, faktor�ng ş�rketler�, f�nansman ş�rketler�, ödeme ve elektron�k para
kuruluşları, yetk�l� döv�z müesseseler�, varlık yönet�m ş�rketler�, sermaye p�yasası kurumları �le s�gorta ve reasürans
ş�rketler� ve emekl�l�k ş�rketler� har�ç) paylarının �lk defa halka arz ed�ld�ğ� hesap dönem�nden başlamak üzere beş
hesap dönem�ne a�t kurum kazançlarına kurumlar verg�s� oranı 2 puan �nd�r�ml� olarak uygulanır. İnd�r�mden
yararlanılan hesap dönem�nden �t�baren beş hesap dönem� �ç�nde pay oranına �l�şk�n bu fıkrada bel�rlenen şartın
kaybed�lmes� hâl�nde, �nd�r�ml� verg� oranı uygulaması neden�yle zamanında tahakkuk ett�r�lmeyen verg�ler verg� z�yaı
cezası uygulanmaksızın gec�kme fa�z� �le b�rl�kte tahs�l ed�l�r.”

MADDE 36 – 5520 sayılı Kanunun geç�c� 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “31/12/2020” �bares�
“31/12/2025” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve fıkranın (c) ve (ç) bentler� �le �k�nc� fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 37 – 5520 sayılı Kanunun geç�c� 11 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “2020” �bares�
“2021” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 38 – 8/2/2007 tar�hl� ve 5580 sayılı Özel Öğret�m Kurumları Kanununun 6 ncı maddes�n�n altıncı
fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“Bu Kanun kapsamında faal�yet gösteren kurumlarda, Meslek� Yeterl�l�k Kurumunca meslek� yeterl�l�k belges�
ver�len meslekler har�ç olmak üzere, Bakanlıkça bel�rlenen programları başarıyla tamamlayanlar aldıkları kurs b�t�rme
belgeler�yle tamamladıkları programlara �l�şk�n �ş yerler�nde çalışab�l�r ve �ş yer� açab�l�rler. Bu durumda olan k�ş�ler
�ç�n başkaca b�r meslek belges� aranmaz.”

MADDE 39 – 5580 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 7 – Bu maddey� �hdas eden Kanunla değ�şt�r�len 6 ncı madden�n altıncı fıkrası uyarınca

Bakanlıkça bel�rlenen programları bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�he kadar başarıyla tamamlayarak kurs b�t�rme
belges� alanların kazanılmış hakları saklıdır.”

MADDE 40 – 13/2/2011 tar�hl� ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yen�den Yapılandırılması �le Sosyal S�gortalar
ve Genel Sağlık S�gortası Kanunu ve D�ğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değ�ş�kl�k Yapılması
Hakkında Kanunun geç�c� 16 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “İstanbul İl Özel İdares�ne” �bares� “İstanbul
Val�l�ğ�ne” şekl�nde ve “31/12/2020” �bares� “31/12/2025” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 41 – 1/2/2018 tar�hl� ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemler� İnceleme Kom�syonu Kurulması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n Değ�şt�r�lerek Kabul Ed�lmes�ne Da�r Kanuna aşağıdak� geç�c� madde
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eklenm�şt�r.
“İlave tedb�rler �ç�n başvuru yolu
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Kanunun 2 nc� maddes�nde bel�rt�len �şlemlere bağlı olarak olağanüstü hal

kapsamında kabul ed�len kanunlarda yer alan �lave tedb�rlere karşı hakkında tedb�r uygulanan k�ş�, kanun� tems�lc�s�
ya da m�rasçıları tarafından tedb�r� uygulayan veya tedb�rle �lg�l� olan kamu kurum ve kuruluşlarına bu madden�n
yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren üç ay �ç�nde başvurulur. Kamu kurum ve kuruluşları, başvuru üzer�ne yapacağı
�nceleme sonucuna göre en geç altı ay �ç�nde başvurunun redd�ne veya tedb�r�n kaldırılmasına karar ver�r. 15/7/1950
tar�hl� ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun ek 7 nc� maddes� hükmü saklıdır.

(2) Başvuruların �ncelenmes� ve sonuçlandırılması �ç�n kamu kurum ve kuruluşları bünyes�nde kom�syon
kurulab�l�r.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları bu madde kapsamında yapılacak başvuruların sonuçlandırılması �ç�n her türlü
b�lg� ve belgey� �lg�l�lerden talep edeb�l�r.

(4) Soruşturmanın g�zl�l�ğ�ne ve Devlet sırlarına �l�şk�n �lg�l� mevzuat hükümler� saklı kalmak kaydıyla kurum
ve kuruluşlar �le yargı merc�ler�, başvuru kapsamında �ht�yaç duyulan her türlü b�lg� ve belgey� gec�kmeks�z�n başvuru
yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına göndermek veya yer�nde �ncelenmes�ne �mkân sağlamak zorundadır.

(5) Bu madde kapsamındak� çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlend�r�lenler, görevler�n� yer�ne
get�rd�kler� sırada ed�nd�kler� kamuya, �lg�l�lere ve üçüncü k�ş�lere a�t g�zl�l�k taşıyan b�lg�ler�, k�ş�sel ver�ler�, t�car�
sırları ve bunlara a�t belgeler�, bu konuda kanunen yetk�l� kılınan merc�lerden başkasına açıklayamaz, kend�ler�n�n
veya üçüncü k�ş�ler�n yararına kullanamaz. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

(6) Bu madde �le olağanüstü hal kapsamında kabul ed�len kanunlarda yer alan �lave tedb�rlere karşı kamu
kurum ve kuruşlarına yapılan başvurular hakkında karar verenler�n görev ve f��ller�ne �l�şk�n hukuk�, �dar�, mal� ve
ceza� sorumlulukları hakkında 6755 sayılı Kanunun 37 nc� maddes� uygulanır.

(7) Kamu kurum ve kuruluşlarının kararlarına karşı Hâk�mler ve Savcılar Kurulunca bel�rlenecek Ankara �dare
mahkemeler�nde �ptal davası açılab�l�r.

(8) Bu madde uyarınca yetk�l� olmayan kamu kurum ve kuruluşuna yapılan başvurular yetk�l� olduğu
değerlend�r�len kamu kurum ve kuruluşuna gönder�l�r ve durum başvurana b�ld�r�l�r.

(9) Bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n ortaya çıkab�lecek �ht�lafları g�dermeye Cumhurbaşkanlığı yetk�l�d�r.”
MADDE 42 – 5/12/2019 tar�hl� ve 7194 sayılı D�j�tal H�zmet Verg�s� �le Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun

Hükmünde Kararnamede Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanunun 52 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde
yer alan “1/1/2021” �bares� “1/1/2022” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 43 – 25/3/2020 tar�hl� ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanunun 52 nc�
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�nde yer alan “1/1/2021” �bares� “30/6/2021” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 44 – 16/4/2020 tar�hl� ve 7244 sayılı Yen� Koronav�rüs (Cov�d-19) Salgınının Ekonom�k ve Sosyal
Hayata Etk�ler�n�n Azaltılması Hakkında Kanun �le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanunun 2 nc�
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentler�nde yer alan “3 aya” �bares� “üçer aylık sürelerle üç defaya”
şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve fıkraya aşağıdak� bent eklenm�şt�r.

“l) 31/10/2006 tar�hl� ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu kapsamında 2020 yılında yapılması gereken genel
kurul toplantıları 31/12/2020 tar�h�ne kadar ertelen�r. Bu süre, Tarım ve Orman Bakanınca dört aya kadar uzatılab�l�r.
Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemen�n sona erd�ğ� tar�hten �t�baren üç ay �ç�nde yapılır. Mevcut organların
görev, yetk� ve sorumlulukları erteleme süres� sonrasında yapılacak �lk genel kurula kadar devam eder.”

MADDE 45 – (1) Bu Kanunun;
a) 12 nc� ve 13 üncü maddeler� yayımı tar�h�n� tak�p eden ayın başında,
b) 15 �nc�, 16 ncı maddeler� �le 19 uncu maddes�n�n 193 sayılı Kanunun geç�c� 67 nc� maddes�n�n onüçüncü

fıkrasının �k�nc� paragrafına �bare eklenmes�ne �l�şk�n hükmü 1/1/2021 tar�h�nden �t�baren elde ed�len gel�rlere
uygulanmak üzere yayımı tar�h�nde,

c) 32 nc� maddes� 13/11/2020 tar�h�nden �t�baren uygulanmak üzere yayımı tar�h�nde,
ç) 35 �nc� maddes� 1/1/2021 tar�h�nden, özel hesap dönem�ne tab� olan mükelleflerde 2021 takv�m yılında

başlayan özel hesap dönem�n�n başından �t�baren elde ed�len kazançlara uygulanmak üzere yayımı tar�h�nde,
d) 38 �nc� ve 39 uncu maddeler� 1/1/2022 tar�h�nde,
e) D�ğer hükümler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
MADDE 46 – (1) Bu Kanun hükümler�n� Cumhurbaşkanı yürütür.
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