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MADDE 1 – 25/8/2011 tarihli ve 652 say Millî E itim Bakanl
n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun
Hükmünde Kararnameye a
daki ek madde eklenmi tir.
“EK MADDE 2 – (1) Ekli (1) say listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 say Genel Kadro ve Usulü
Hakk nda Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) say cetvelin Milli E itim Bakanl na ili kin bölümüne
eklenmi tir.”
MADDE 2 – 22/12/2014 tarihli ve 6583 say 2015 Y Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ba ( ) i aretli
Cetvelin “II. Kamu Görevlilerine li kin Toplam Atama Say S rlar ” bölümünde yer alan “36.000” ve “40.000”
rakamlar s ras yla “73.600” ve “77.600” eklinde de tirilmi tir.
MADDE 3 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 say Katma De er Vergisi Kanununun geçici 26 nc maddesinin
birinci f kras a
daki ekilde de tirilmi ve bu f kradan sonra gelmek üzere a
daki f kra eklenmi tir.
“Ev sahibi hükümet anla malar veya ülkemizin taraf oldu u di er anla malar çerçevesinde Türkiye’de
faaliyet gösteren uluslararas kurulu lar ile bu kurulu lara ba program, fon, temsilcilik ve özel ihtisas kurulu lar n
resmî kullan mlar için yap lacak mal teslimi ve hizmet ifalar , bunlar n sosyal ve ekonomik yard m amac yla bedelsiz
olarak yapacaklar mal teslimi ve hizmet ifalar , bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifalar ile ilgili mal ve hizmetlerin
bunlara teslim ve ifas ; ilgili kurum, temsilcilik, program, fon ve özel ihtisas kurulu lar n Türkiye’deki
faaliyetlerinin devam veya ilgili kurumlara ili kin uluslararas anla malar n yürürlükte bulundu u süre içinde katma
de er vergisinden müstesnad r.”
“Birinci f krada yer alan istisnadan yararlanan kurulu lar n yönetici kadrolar nda görev yapan Türkiye
Cumhuriyeti vatanda olmayan mensuplar na Türkiye’de görevde bulunduklar süre içinde yap lacak mal teslimi ve
hizmet ifalar da katma de er vergisinden müstesnad r.”
MADDE 4 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 say Özel Tüketim Vergisi Kanununun 6 nc maddesinin birinci
kras na “ithali veya bunlara teslimi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile ev sahibi hükümet anla malar veya
ülkemizin taraf oldu u di er anla malar çerçevesinde Türkiye’deki uluslararas kurulu lar ve bunlar n yönetici
kadrolar nda görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatanda olmayan mensuplar taraf ndan Türkiye’de görevde
bulunduklar süre içinde kendi ihtiyaçlar için ilk iktisab , ithali veya bunlara teslimi” ibaresi eklenmi tir.
MADDE 5 – 4/1/1961 tarihli ve 213 say Vergi Usul Kanununun 107/A maddesine birinci f kradan sonra
gelmek üzere a
daki f kra eklenmi tir.
“Elektronik ortamda tebligat, muhatab n elektronik adresine ula
tarihi izleyen be inci günün sonunda
yap lm say r.”
MADDE 6 – 213 say Kanuna 132 nci maddeden sonra gelmek üzere a
daki 132/A maddesi eklenmi tir.
“Elektronik yoklama
MADDE 132/A – Yoklama neticeleri, yoklama yerinde bu Kanunun 131 inci maddesinde yer alan yoklama
fi i ile ayn mahiyette olan, elektronik ortamda tanzim olunan “yoklama fi i” ile de kay t alt na al nabilir. Bu fi ,
nezdinde yoklama yap lan veya yetkilisi taraf ndan elektronik imza araçlar yla imzalan r. Yoklama fi inin elektronik
imza araçlar yla imzalanmamas durumunda yoklama fi ini temsil eden ve yoklama fi muhteviyat n
de tirilemeyece ini güvence alt na alan benzersiz bir kodun üzerine yaz ld bir form imzalan r.
Maliye Bakanl elektronik ortamda kay t alt na al nan yoklama fi leri ile birinci f krada belirtilen formlar n
ekil ve muhteviyat tespit etmeye, bunlar n ifre, elektronik imza veya di er güvenlik araçlar konulmak suretiyle
imzalanmas usul ve esaslar belirlemeye, bunlar internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi ileti im araç
ve ortam nda ilgili ki ilere göndermeye ve elektronik ortamda yürütülecek yoklama faaliyetlerine ili kin di er usul ve
esaslar belirlemeye yetkilidir.”
MADDE 7 – 4/1/2002 tarihli ve 4734 say Kamu hale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci f kras n (n)
bendinde yer alan “Türk Hava Yollar Anonim Ortakl ndan yap lacak hizmet al mlar ” ibaresinden sonra gelmek
üzere “, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlü ünün her türlü program, haber, yap m ve yay nlarla ilgili
olarak Anadolu Ajans Türk Anonim irketinden yapaca mal ve hizmet al mlar ” ibaresi eklenmi tir.
MADDE 8 – 13/6/2006 tarihli ve 5520 say Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci
kras na a
daki bent eklenmi tir.
) Finans, bankac k ve sigortac k sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi te ebbüsleri
hariç olmak üzere sermaye irketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmi olan ödenmi veya
kar lm sermaye tutarlar ndaki nakdi sermaye art lar veya yeni kurulan sermaye irketlerinde ödenmi sermayenin
nakit olarak kar lanan k sm üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas taraf ndan indirimden yararlan lan y l

için en son aç klanan “Bankalarca aç lan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan a rl kl y ll k ortalama faiz oran ”
dikkate al narak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutar n %50’si.
Bu indirimden, sermaye art
na ili kin karar n veya ilk kurulu a amas nda ana sözle menin tescil edildi i
hesap döneminden itibaren ba lamak üzere izleyen her bir dönem için ayr ayr yararlan r. Sonraki dönemlerde
sermaye azalt
yap lmas hâlinde azalt lan sermaye tutar indirim hesaplamas nda dikkate al nmaz.
Bu bent hükümlerine göre hesaplanacak indirim tutar , nakdi sermayenin ödendi i ay kesri tam ay say lmak
suretiyle hesap döneminin kalan ay süresi kadar hesaplan r. Matrah n yetersiz olmas nedeniyle ilgili dönemde indirim
konusu yap lamayan tutarlar, sonraki hesap dönemlerine devreder. Bu bendin uygulanmas nda sermaye irketlerine
nakit d ndaki varl k devirlerinden kaynaklananlar dâhil olmak üzere, sermaye irketlerinin birle me, devir ve
bölünme i lemlerine taraf olmalar ndan veya bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden
kaynaklanan ya da ortaklar veya bu Kanunun 12 nci maddesi kapsam nda ortaklarla ili kili olan ki ilerce kredi
kullan lmak veya borç al nmak suretiyle gerçekle tirilen sermaye art mlar , indirim hesaplamas nda dikkate al nmaz.
Bu bentte yer alan oran , irketlerin aktif büyüklükleri, ortaklar n hukuki niteli i, çal an personel say lar ve
ll k net sat has latlar na göre veya sermayenin kullan ld yat mdan elde edilen gelirlerin kurumun esas faaliyeti
kapsam nda olmayan faiz, kâr pay , kira, lisans ücreti, menkul k ymet sat geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden
olu mas na göre ya da sermayenin kullan ld yat mlar n te vik belgeli olup olmad na veyahut makine ve teçhizat
veya arsa ve arazi yat mlar için sermayenin kullan ld alanlar itibar yla ya da bölgeler, sektörler ve i kollar
itibar yla ayr ayr s ra kadar indirmeye veya %100’e kadar art rmaya; halka aç k sermaye irketleri için halka aç kl k
oran na göre %150’ye kadar farkl uygulatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”
MADDE 9 – 28/3/2002 tarihli ve 4749 say Kamu Finansman ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakk nda Kanunun geçici 20 nci maddesinin birinci f kras nda yer alan “1 milyar Türk Liras na” ibareleri “2 milyar
Türk Liras na” eklinde de tirilmi , maddenin üçüncü f kras nda yer alan “kredi garanti kurumlar ile aktar lacak
kayna n kulland lmas na” ibaresi “kredi garanti kurumlar n belirlenmesine, aktar lacak kayna n
kulland lmas na ve bu maddenin birinci f kras nda belirlenen tutar dayanak gösterilerek söz konusu tutar n 10 kat
mamak üzere bu kurumlarca verilebilecek kefaletin bakiye tutar na” eklinde de tirilmi tir.
MADDE 10 – 3/6/2007 tarihli ve 5684 say Sigortac k Kanununun 22 nci maddesinin on sekizinci f kras
yürürlükten kald lm ve on dokuzuncu f kras a
daki ekilde de tirilmi tir.
“(19) Sigorta eksperinin, sigortac veya sigorta ettiren ya da sigorta sözle mesinden menfaat sa layan ki iler
taraf ndan atanmas , eksperin i kabulü, asgari ücret tarifesinin tespiti de dahil olmak üzere ekspertiz ücretinin
belirlenmesi ile ilgili usul ve esaslar Birlik ve Sigorta Eksperleri cra Komitesinin görü leri al narak yönetmelikle
düzenlenir.”
MADDE 11 – 6/12/2012 tarihli ve 6362 say Sermaye Piyasas Kanununun 107 nci maddesinin ikinci f kras
daki ekilde de tirilmi tir.
“(2) Sermaye piyasas araçlar n fiyatlar , de erlerini veya yat mc lar n kararlar etkilemek amac yla
yalan, yanl veya yan lt bilgi veren, söylenti ç karan, haber veren, yorum yapan veya rapor haz rlayan ya da bunlar
yayan ve bu suretle menfaat sa layanlar iki y ldan be y la kadar hapis ve be bin güne kadar adli para cezas ile
cezaland rlar.”
MADDE 12 – 6362 say Kanunun 130 uncu maddesinin dördüncü f kras a
daki ekilde de tirilmi tir.
“(4) 2015 y gelirlerinden ba lamak üzere, Kurul taraf ndan düzenlenen ve denetlenen borsalar n ve di er
te kilatlanm piyasalar n, merkezî takas kurumlar n, merkezî saklama kurumlar n ve MKK’n n faiz gelirleri hariç
tüm gelirleri üzerinden, Kurula 2014 y gelirleri üzerinden kaydedilmi olan gelir tutarlar n her y l, Türkiye
statistik Kurumu taraf ndan Türkiye geneli için hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyat
Endeksinin, Aral k ay ndan bir önceki y n Aral k ay na göre de im oranlar n aritmetik ortalamas oran nda
art lmas suretiyle bulunacak tutarlar Kurul bütçesine Kurul taraf ndan gelir olarak kaydedilir. Bu f kran n yürürlü e
girdi i tarihten sonra kurulacak, f kra kapsam ndaki kurumlar n, kurulu lar takip eden y ldan ba lamak üzere, faiz
gelirleri hariç tüm gelirlerinin azami yüzde onu olmak üzere her takvim y için Kurulca belirlenecek oran Kurul
bütçesine Kurul taraf ndan gelir olarak kaydedilir. Ancak, bu f kraya göre yap lacak ödemelerin zaman ve tutarlar ,
gelirin elde edildi i y izleyen takvim y nda Kurulun nakit durumu dikkate al narak Kurul taraf ndan en az otuz gün
öncesinden ilgili kurumlara bildirilir. Bir takvim y içinde talep edilmeyen tutarlar izleyen y llarda ödenecek tutara
eklenir ve Kurul taraf ndan ayn usul ile talep edilebilir.”
MADDE 13 – 20/6/2013 tarihli ve 6493 say Ödeme ve Menkul K ymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme
Hizmetleri ve Elektronik Para Kurulu lar Hakk nda Kanunun 23 üncü maddesinin birinci f kras a
daki ekilde
de tirilmi tir.
“(1) Sistem i leticisi, ödeme kurulu u ve elektronik para kurulu u bu Kanunda yer alan hususlar ile ilgili
belgeleri ve kay tlar en az on y l süreyle güvenli ve istenildi i an eri ime imkân sa layacak ekilde yurt içinde saklar.
Sistem i leticisinin faaliyetlerini yürütmede kulland bilgi sistemleri ve bunlar n yedekleri de yurt içinde tutulur.
Ödeme kurulu u ve elektronik para kurulu unun faaliyetlerini yürütmede kulland klar bilgi sistemlerine ili kin usul
ve esaslar Kurulca belirlenir.”

MADDE 14 – 3/6/2011 tarihli ve 633 say Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl
n Te kilat ve Görevleri
Hakk nda Kanun Hükmünde Kararnameye a
daki ek madde eklenmi tir.
“Çeyiz hesab ve Devlet katk
EK MADDE 2 – (1) Türk vatanda lar na ve 29/5/2009 tarihli ve 5901 say Türk Vatanda
Kanununun 28
inci maddesi kapsam na girenlere, 19/10/2005 tarihli ve 5411 say Bankac k Kanununa tabi mevduat veya kat m
bankalar n yurt içi ubelerinde Türk Liras cinsinden çeyiz hesab açmalar , asgari 3 y l boyunca sistemde kalmalar ,
27 ya
doldurmadan ilk evliliklerini yapmalar ve evliliklerini müteakip ilgili bankaya ba vurmalar hâlinde üçüncü
kraya göre belirlenecek usul ve esaslara göre Devlet katk ödenir. Devlet katk ödemesi hesapta biriken toplam
tutar n yüzde 20’sini ve azami 5.000 Türk Liras geçemez. Azami tutar her y l yeniden de erleme oran kadar
art r. Azami tutar üç kat na kadar art rmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
(2) Devlet katk , Bakanl k bütçesine bu amaçla konulan ödenekten defaten kar lan r ve hak sahibine hesab n
bulundu u banka arac
yla ödenir. Hak sahipli inin tespitinden ve aktar lacak Devlet katk
n do ru ve tam
hesaplanmas ndan hesab n bulundu u banka sorumludur. Haks z olarak yap ld
tespit edilen Devlet katk
n
ödendi i tarihten tahsil edildi i tarihe kadar geçen süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183 say Amme Alacaklar n Tahsil
Usulü Hakk nda Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zamm oran nda hesaplanacak faiz ile birlikte 1 ay
içinde ödenmesi gerekti i Bakanl k taraf ndan bir yaz ile bankaya bildirilir. Bu süre içinde ödeme yap lmamas
hâlinde bu alacaklar, vergi dairesince an lan Kanun hükümlerine göre, ilgili bankalardan takip ve tahsil edilir.
(3) Bu madde kapsam nda; hesap sahiplerinin ödeme planlar na, Devlet katk na ili kin hak edi sürelerinin
tespitine ve birikim yap lan süreler ile ödeme planlar na göre Devlet katk oran n ve azami tutar n birinci f krada
belirtilen s rlar dâhilinde farkl la
lmas na, hesaplar n denetimine ve uygulamaya yönelik di er hususlara ili kin
usul ve esaslar Bakanl n görü ü al narak Hazine Müste arl
n ba bulundu u Bakan n teklifi üzerine Bakanlar
Kurulunca belirlenir.
(4) Hesap sahibinin Devlet katk na hak kazanm olmas ko uluyla, hak etti i Devlet katk
n tamam ile
çeyiz hesab nda biriken toplam miktar n Devlet katk için ba vuru tarihinde geçerli olan bir y ll k asgari net ücrete
kar k gelen tutar , nafaka borçlar hariç olmak üzere haczedilemez, rehnedilemez, iflas masas na dâhil edilemez.
Hesap sahibinin çeyiz hesab nda biriken toplam miktar n haczedilemeyecek, rehnedilemeyecek, iflas masas na dâhil
edilemeyecek tutar üç misline kadar art rmaya üçüncü f kra kapsam nda belirlenecek usul ve esaslara göre Bakanlar
Kurulu yetkilidir. Hesap sahibinin Devlet katk
alabilmek amac yla yapaca ba vuru tarihinden sonra ilgili
bankaya tebli edilen haciz, rehin ve iflas talebine kar k gelen tutar n ödenmesi, Devlet katk na hak kazan p
kazan lmad hususu aç kl k kazanana kadar bekletilir.”
MADDE 15 – 633 say Kanun Hükmünde Kararnameye a
daki ek madde eklenmi tir.
“Konut hesab ve Devlet katk
EK MADDE 3 – (1) Konut sahibi olmayan Türk vatanda lar na, yurt içinde sat n alacaklar ilk ve tek konut
için 5411 say Kanuna tabi mevduat veya kat m bankalar n yurt içi ubelerinde Türk Liras cinsinden konut hesab
açmalar , asgari 3 y l boyunca sistemde kalmalar ve konutu sat n almalar müteakip ilgili bankaya ba vurmalar
hâlinde üçüncü f kraya göre belirlenecek usul ve esaslara göre Devlet katk ödenir. Devlet katk ödemesi hesapta
biriken toplam tutar n yüzde 20’sini ve azami 15.000 Türk Liras geçemez. Azami tutar her y l yeniden de erleme
oran kadar art r. Azami tutar üç kat na kadar art rmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu madde hükümleri 5901
say Kanunun 28 inci maddesi kapsam na girenlere uygulanmaz.
(2) Devlet katk , Bakanl k bütçesine bu amaçla konulan ödenekten defaten kar lan r ve hak sahibine hesab n
bulundu u banka arac
yla ödenir. Hak sahipli inin tespitinden ve aktar lacak Devlet katk
n do ru ve tam
hesaplanmas ndan hesab n bulundu u banka sorumludur. Haks z olarak yap ld
tespit edilen Devlet katk
n
ödendi i tarihten tahsil edildi i tarihe kadar geçen süreye 6183 say Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme
zamm oran nda hesaplanacak faiz ile birlikte 1 ay içinde ödenmesi gerekti i Bakanl k taraf ndan bir yaz ile bankaya
bildirilir. Bu süre içinde ödeme yap lmamas hâlinde bu alacaklar, vergi dairesince an lan Kanun hükümlerine göre,
ilgili bankalardan takip ve tahsil edilir.
(3) Bu madde kapsam nda; Devlet katk na konu olacak konutlar n niteli ine, hesap sahiplerinin ödeme
planlar na, Devlet katk na ili kin hak edi sürelerinin tespitine ve birikim yap lan süreler ile ödeme planlar na göre
Devlet katk oran n ve azami tutar n birinci f krada belirtilen s rlar dâhilinde farkl la
lmas na, hesaplar n
denetimine ve uygulamaya yönelik di er hususlara ili kin usul ve esaslar Bakanl n görü ü al narak Hazine
Müste arl
n ba bulundu u Bakan n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.”
MADDE 16 – 633 say Kanun Hükmünde Kararnameye a
daki ek madde eklenmi tir.
“Do um yard
EK MADDE 4 – (1) Türk vatanda lar na, canl do an birinci çocu u için 300 TL, ikinci çocu u için 400 TL,
üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL do um yard
yap r. Bu yard m Türk vatanda olan anne veya babaya, her
ikisi de Türk vatanda ise anneye yap r. Do um yard , Bakanl kça belirlenen zorunlu hâllerde babaya ödenebilir.
Do um yard
ödenmesinde Kimlik Payla
Sisteminde yer alan nüfus kay tlar esas al r. Bu kapsamda yap lan
ödemeler, Bakanl k bütçesine bu amaçla konulan ödenekten kar lan r. Bu f krada belirtilen tutarlar art rmaya

Bakanl k ile Maliye Bakanl mü tereken yetkilidir.
(2) Kamu kurum ve kurulu lar nda istihdam edilen i çilerden, kapsam nda bulunduklar bireysel i sözle mesi
veya toplu i sözle mesi hükümlerine göre i çinin kendisi veya e inin do um yapmas nedeniyle i çiye bir ödeme
yap lmas kararla
lm olanlara, kararla
lan tutar n bu madde uyar nca yap lacak ödeme tutar ndan daha az
olmas hâlinde sadece aradaki fark ödenir. Kararla
lan tutar n bu maddeye göre yap lacak ödeme tutar ndan daha
fazla olmas hâlinde ise bu maddeye göre ödeme yap lmaz.
(3) Kamu kurum ve kurulu lar nda istihdam edilen personele, do um yard
ödene i veya ba ka bir ad
alt nda ayn amaçla ilgili mevzuatta öngörülen ödemeler yap lmaz.
(4) 5901 say Kanunun 28 inci maddesi kapsam na girenler bu madde hükümlerinden aynen yararland r.
(5) Do um yard , hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaks n ödenir ve haczedilemez. Do um yard ndan
yararlananlar n gerçek d
beyanda bulunmalar nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi hâlinde, bu
ödemelerin, bir ay içinde ödemenin yap ld tarihten tahsil edildi i tarihe kadar geçen süreye 6183 say Kanunun 51
inci maddesinde belirtilen gecikme zamm oran nda hesaplanacak faiz ile birlikte iade edilmesi, haks z yararlanana
ödeme yapan kurum taraf ndan bir yaz ile bildirilir. Bu süre içinde ödeme yap lmamas hâlinde bu alacaklar n ilgili
vergi dairesine bildirilmesi üzerine an lan Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.
(6) Do um yard
n ödenme esaslar ile bu maddenin uygulanmas na ili kin di er usul ve esaslar, alt ay
içinde çi leri Bakanl , Maliye Bakanl , Sa k Bakanl , D leri Bakanl ve Hazine Müste arl görü leri
al narak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl
n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.”
MADDE 17 – 8/1/2002 tarihli ve 4736 say Kamu Kurum ve Kurulu lar n Ürettikleri Mal ve Hizmet
Tarifeleri ile Baz Kanunlarda De iklik Yap lmas Hakk nda Kanunun 1 inci maddesine sekizinci f kras ndan sonra
gelmek üzere a
daki f kra eklenmi tir.
kinci ve üçüncü f kra hükümleri kapsam nda, belediyeler taraf ndan yetki verilen özel ah s ya da irketlere
ait ehiriçi toplu ta ma hizmeti veren her bir ula m arac ile özel deniz ula
arac için bunlar n i letmecilerine,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl bütçesine bu amaçla konulan ödenekten ilgili belediyeler arac
yla her ay gelir
deste i ödemesi yap r. Yap lacak ayl k gelir deste i ödemesini y ll k olarak belirlemeye, bu tutar faaliyette
bulunulan yere ve/veya belediyeler taraf ndan yetki verilen özel ah s ya da irketlere ait ehiriçi toplu ta ma hizmeti
veren her bir ula m arac ta ma kapasitesine göre farkl la rmaya ve yap lacak ödemeye ili kin di er esas ve
usuller Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ve Maliye Bakanl taraf ndan mü tereken alt ay içinde belirlenir.”
MADDE 18 – Ekli (2) say listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 say Genel
Kadro ve Usulü Hakk nda Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) say cetvelin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl
bölümüne eklenmi tir.
MADDE 19 – 6/1/1982 tarihli ve 2577 say dari Yarg lama Usulü Kanununun geçici 8 inci maddesinin
birinci f kras nda yer alan “Bu Kanunla idari yarg da” ibaresi “ vedi yarg lama usulü hariç olmak üzere bu Kanunla
idari yarg da” eklinde de tirilmi ve maddeye a
daki f kra eklenmi tir.
“3. vedi yarg lama usulüne ili kin olmak üzere, 18/6/2014 tarihli ve 6545 say Kanunun yürürlü e
girmesinden sonra on be gün içinde temyiz kanun yoluna ba vurulmad için temyiz talebi reddedilen kararlara
kar , bu f kray ihdas eden Kanunun yay
tarihinden itibaren on be gün, bu f kray ihdas eden Kanunun yay
tarihinden önce ayn gerekçeyle temyiz talebi reddedilmekle birlikte bu f kray ihdas eden Kanunun yay
tarihinden
sonra tebli edilen kararlara kar da bu kararlar n tebli tarihinden itibaren on be gün içinde yeniden temyiz yoluna
ba vurulabilir.”
MADDE 20 – 4/11/1981 tarihli ve 2547 say Yüksekö retim Kanununun 46 nc maddesinin (ç) f kras
daki ekilde de tirilmi tir.
“ç. Diploma programlar n haz rl k s
e itimi hariç olmak üzere, iki y ll k ön lisans ve dört, be ve alt
ll k lisans programlar ndan bu süreler sonunda mezun olamayan ö rencilerden, ilgili dönem için öngörülen katk
pay ve ö renim ücreti al r. Çift ana dal program nda kay tl olan ö rencilerden ise diploma program n ö renim
süresi ve ilave bir y l sonunda bu madde hükümlerine göre katk pay al r. Yüksekö retim Kurulu taraf ndan
belirlenen ö renim sürelerinde lisansüstü programlardan mezun olamayan ö rencilerden de bu madde hükümlerine
göre katk pay al r.”
MADDE 21 – 2547 say Kanuna a
daki geçici madde eklenmi tir.
“GEÇ
MADDE 71 – Bu maddenin yürürlü e girdi i tarih itibar yla 2014-2015 e itim-ö retim y için
rencilerden tahsil edilmi ö renci katk pay ve ö renim ücretlerinin ilgili dönem için öngörülen katk pay ve
renim ücretlerini a an k sm , talep edilip edilmedi ine bak lmaks n ilgililere red ve iadeler gelir kaleminden iade
edilir.”
MADDE 22 – 10/10/1984 tarihli ve 3056 say Ba bakanl k Te kilat Hakk nda Kanun Hükmünde
Kararnamenin De tirilerek Kabulü Hakk nda Kanunun 35 inci maddesinin birinci f kras na a
daki cümleler
eklenmi tir.
“Bu ekilde istihdam edilen Müste ara 56.400 gösterge rakam n memur ayl k katsay ile çarp
sonucu bulunacak
tutarda ayl k ücret ödenir. Ocak, Nisan, Haziran, Temmuz, Ekim ve Aral k aylar nda birer ayl k ücreti tutar nda

ikramiye verilir. Yap lacak di er ödemeler ile bu f kran n uygulanmas na ili kin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca
tespit edilir.”
MADDE 23 – Bu Kanunla;
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 say Devlet Memurlar Kanununun 207 nci maddesi,
b) 27/7/1967 tarihli ve 926 say Türk Silâhl Kuvvetleri Personel Kanununun 176 nc maddesi,
c) 2547 say Kanunun 46 nc maddesinin (c) f kras nda yer alan “Bu maddenin (ç) f kras nda belirtilen
durumlarda her” ibaresi,
ç) 6362 say Kanunun 138 inci maddesinin sekizinci f kras n ikinci cümlesi,
d) 3/5/1985 tarihli ve 3194 say mar Kanununun 8 inci maddesinin (d) bendinin ikinci cümlesi,
yürürlükten kald lm r.
MADDE 24 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 say Katma De er Vergisi Kanununa a
daki geçici madde
eklenmi tir.
“GEÇ
MADDE 34 – Bu maddenin yürürlü e girdi i tarihten önce usulüne uygun olarak yürürlü e giren ve
23/6/2000 tarihli ve 4586 say Petrolün Boru Hatlar ile Transit Geçi ine Dair Kanun kapsam nda bulunan
milletleraras andla ma hükümleri çerçevesinde katma de er vergisinden istisna edilmi olan transit petrol boru hatt
projelerinin in a ve modernizasyonunu gerçekle tirenlere 1/1/2014 tarihinden itibaren yap lan teslim ve hizmetler
katma de er vergisinden müstesnad r.
Bu kapsamda yap lan mal teslimleri ve hizmet ifalar nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi i lemler
üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. ndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, 32 nci madde hükmü uyar nca
istisna kapsam nda i lem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir.
Maliye Bakanl , istisna kapsam na girecek teslim ve hizmetleri tan mlamaya, istisna ve iadeye ili kin usul ve
esaslar belirlemeye yetkilidir.”
MADDE 25 – 5/6/1986 tarihli ve 3303 say Ta kömürü Havzas ndaki Ta nmaz Mallar n ktisab na Dair
Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci f kras a
daki ekilde de tirilmi ve maddeye bu f kradan sonra gelmek
üzere a
daki f kralar eklenmi tir.
“Bu Kanun kapsam nda kalan ve bu maddeyi ihdas eden 11/11/1999 tarihli ve 4479 say Kanunun yürürlü e
girdi i tarih olan 14/11/1999 tarihinden önce yap lan tapulama ve kadastro çal malar sonucunda hükmen de olsa
tapuda Hazine ad na tescil edilen ta nmaz mallar ile tescil harici b rak lan Devletin hüküm ve tasarrufu alt ndaki
yerler; 14/11/1999 tarihindeki zilyetleri veya fiili kullan lar tespit edilmek ve ayn tarih itibar yla varsa üzerindeki
muhdesat n kime veya kimlere ait oldu u ve kim veya kimler taraf ndan ne zamandan beri kullan ld kadastro
tutana
n beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle, 21/6/1987 tarihli ve 3402 say Kadastro Kanununun 11 inci
maddesinde belirtilen ask ilan hariç di er ilanlar yap lmaks n öncelikle fiili durumlar na uygun olarak ifraz ve/veya
tevhit edilmek suretiyle kadastrolar yap larak tapuda Hazine ad na tescil edilir ve kadastro tutana
n beyanlar
hanesindeki bilgiler tapu kütü ünün beyanlar hanesine de aynen aktar r. Tapu kütü ünün beyanlar hanesinde
ta nmaz n zilyedi/kullan
ve/veya üzerindeki muhdesat n sahibi olarak gösterilen ki iler veya bunlar n kanuni ya
da akdi halefleri, bu madde kapsam nda hak sahibi say r.”
“Bu kapsamda yap lacak kadastro çal malar ikinci kadastro say lmaz.
Bu madde kapsam nda kalan ta nmaz mallar ile tescil harici yerler, daha öncesinde tapuda Hazine ad na tescil
edilmi olup olmad na veya tescil harici b rak p b rak lmad na bak lmaks n Maliye Bakanl
n talebi üzerine,
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ünce fiili kullan m durumlar dikkate al nmak suretiyle ifraz ve/veya tevhit de
edilebilir.
Bu madde kapsam nda kalan ta nmaz mallar ile tescil harici yerlerin kadastro çal malar ile di er i ve
lemler 3402 say Kanunun ek 4 üncü maddesi hükümlerine göre yürütülür.
Bu maddeye göre tapuda Hazine ad na tescil edilen ta nmaz mallardan hak sahiplerine devrinde sak nca
bulunmayanlar, kadastro i lemlerinin kesinle ti i tarihten itibaren be y l içinde il defterdarl na veya ta nmaz n
bulundu u ilçe mal müdürlü üne müracaat etmeleri hâlinde hak sahiplerine, 3402 say Kanunun 14 üncü maddesinde
belirtilen miktarlar a mamak kayd yla 2/7/1964 tarihli ve 492 say Harçlar Kanununun 63 üncü maddesine göre
hesaplanacak harca esas de eri üzerinden devredilir.
Bu ta nmaz mallardan fiili durumuna uygun olarak ifraz ve/veya tevhit edilerek müstakil parsel olarak
devredilmesi mümkün olmayanlar payl olarak, üzerinde çok katl bina bulunan ta nmazlar ise kat irtifak /mülkiyeti
tesisi suretiyle, bunun mümkün olmamas hâlinde ise payl olarak hak sahiplerine devredilebilir.
Hak sahiplerinin, daha önce bu ta nmaz mallar hakk nda 24/2/1984 tarihli ve 2981 say Kanun hükümlerine
uygun olarak arsa bedelinin tamam ödeyerek; tapu tahsis belgesi alm olan ki iler veya tapu tahsis belgesi almak
için yetkili idaresine müracaat eden ancak i lemleri henüz sonuçland ramam olan ki iler olmas hâlinde, bu ta nmaz
mallar n tapu tahsis veya müracaat belgelerinde belirtilen miktar kadar olan k sm 2981 say Kanun hükümlerine
göre, bu miktardan fazla olan k sm ise 492 say Kanunun 63 üncü maddesine göre hesaplanacak harca esas de eri
üzerinden devredilir. Devredilen ta nmaz mallar n tapu tahsis veya müracaat belgelerinde belirtilen ve arsa bedeli
tamamen ödenen k mlar için hak sahiplerinden kadastro harc d nda bir bedel al nmaz. Bu ta nmaz mallar için hak

sahipleri taraf ndan k smen ödenen arsa bedelleri ise, devir i leminin yap laca tarihe kadar kanuni faizi uygulanarak
güncellenir ve devir bedelinden dü ülür. Arsa bedelini hiç ödemeyen hak sahipleri hakk nda ise bu maddeye göre
harca esas de er üzerinden devir i lemi yap r.”
GEÇ
MADDE 1 – 10/7/2004 tarihli ve 5216 say Büyük ehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü
maddesi ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 say Belediye Kanununun geçici 5 inci maddesi kapsam nda vadesi 31/12/2004
ve öncesine ait uzla ma kapsam na girmi borçlar için 31/12/2004 tarihinden itibaren takip amaçl olarak hesaplarda
tutulan gecikme zamm gibi her türlü fer’iler, Uzla ma Kararlar n Resmî Gazete’de yay mlanmas ile birlikte, alacak
olarak addedilmez ve takip edildikleri hesaplardan ç kar r. 5216 say Kanunun geçici 3 üncü maddesi ile 5393 say
Kanunun geçici 5 inci maddesi ve bu maddenin uygulanmas nda ortaya ç kabilecek tereddütleri gidermeye ve gerekli
düzenlemeleri yapmaya Hazine Müste arl
n ba oldu u Bakan yetkilidir.
MADDE 26 – Bu Kanunun;
a) 8 inci maddesi ile 5520 say Kanunun 10 uncu maddesinin birinci f kras na eklenen ( ) bendi 1/7/2015
tarihinde,
b) 16 nc maddesi ile 23 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri 15/5/2015 tarihinde,
c) Geçici 1 inci maddesi 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yay
tarihinde,
ç) Di er maddeleri yay
tarihinde,
yürürlü e girer.
MADDE 27 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

