
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

 

Kanun Numarası : 5335 

Kabul Tarihi : 21/4/2005 

Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih  : 27/4/2005 Sayı : 25798 

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44  

 

Madde 1-(4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

Madde 2- (26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

Madde 3-(8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 4- (10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

Madde 5- (4.1.1961 tarihli ve 209 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

Madde 6- (5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 7- (24.2.1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

Madde 8- (1.7.1976 tarihli ve 2022 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

Madde 9- (29.8.1977 tarihli ve 2108 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

Madde 10- (4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

Madde 11- (13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

Madde 12- (2.3.1984 tarihli ve 2985 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir. 

 

Madde 13- (25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

Madde 14- (4.12.1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 15- (7.11.1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

Madde 16- (8.1.1986 tarihli ve 3254 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 



Madde 17- (28.5.1988 tarihli ve 3465 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

Madde 18- (29.6.2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

Madde 19- (28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

Madde 20- 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir. 

 

Madde 21- (10.7.2003 tarihli ve 4925 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

Madde 22- (28.1.2004 tarihli ve 5083 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

Madde 23- (10.6.2004 tarihli ve 5188 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

Madde 24- (13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

Madde 25- (27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.)  

 

Madde 26- (19.10.1989 tarihli ve 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.)  

 

Madde 27- (22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.)  

 

Madde 28- a) (16.12.1960 tarihli ve 167 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

b) (14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

c) (11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

d) (13.10.1983 tarihli ve 2919 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

e) (10.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

f) (2.7.1992 tarihli ve 3835 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

g) (8.6.1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

h) (15.11.2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

i) (29.6.2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

j) (6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

k) (6.6.2003 tarihli ve 4876 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

l) (10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

m) (10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

n) (7.12.2004 tarihli ve 5272 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 



o) (8.12.2004 tarihli ve 5273 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

p) (28.12.2004 tarihli ve 5277 sayılı Kanunun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

r) (13.12.1983 tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

s) (13.7.1956 tarihli ve 6802 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

t) (25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

u) (2.3.2005 tarihli ve 5307 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 29- a) 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

b) (7.5.1987 tarihli ve 3359 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

c) (28.12.2004 tarihli ve 5277 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

d) (8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

e) (27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

f) (19.10.1989 tarihli ve 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

g) (18.6.1992 tarihli ve 3816 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 30- Cumhurbaşkanı tarafından (…)1 atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük 

Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının 

öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar 

hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, 

genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, 

sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan 

atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.(1)23 

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu 

aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, 

fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve 

işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla 

kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve 

bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası 

kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz 

ve görev yapamazlar. 

                                                 
1 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 199 uncu maddesiyle bu fıkrada yer 

alan “atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek 

kararnameyle” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 
2 21/1/2010 tarihli ve 5947 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan "yükseköğretim 

kurumlarının öğretim üyeliklerine" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Sağlık Bakanlığının tabip ve 

uzman tabip kadrolarına" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. 
3 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı KHK’nin 37 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Cumhurbaşkanı 

tarafından atananlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Başbakan tarafından atananlar,” ibaresi 

eklenmiş ve metne işlenmiştir. 



Diğer kanunların emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken emeklilik veya yaşlılık 

aylıkları ve/veya diğer tazminatları kesilmeksizin atanmaya, çalıştırılmaya veya 

görevlendirilmeye izin veren hükümleri ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanununun ek 11 inci maddesine göre 1.1.2005 tarihinden önce alınmış Bakanlar Kurulu 

kararları uygulanmaz. 

Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri;4 

a) Cumhurbaşkanlığına seçilenler, 

b) Cumhurbaşkanı yardımcılığı veya bakanlığa atananlar,(4) 

c) Yasama Organı üyeliğine seçilenler,  

d) Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar, 

e) Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim 

ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler, 

f) Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim 

kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı 

ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.), 

g) Vakıf üniversitelerinde görev alanlar, 

h) Özel kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde emeklilik veya yaşlılık 

aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı 

tarafından (…)(4) atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan 

seçimler sonucunda görev verilenler,(4)  

i) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca 

Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar, 

j) (Ek: 31/10/2016-KHK-678/20 md.; Değiştirilerek kabul: 1/2/2018-7071/20 md.) 

27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 36 ncı maddesi 

kapsamında istihdam edilen ihtiyat pilotlar ile Millî Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerinde 

personel ve askeri öğrenci temin faaliyetine yönelik hizmetlerin yürütülmesi için 

görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar,  

k) (Ek: 17/4/2017-KHK-690/34 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7077/30 md.) 18/3/1924 

tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen güvenlik 

korucuları, 

Hakkında uygulanmaz.(4)5 

                                                 
4 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 199 uncu maddesiyle 30 uncu 

maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “Dışarıdan Bakanlar Kurulu üyeliğine” ibaresi 

“Cumhurbaşkanı yardımcılığı veya bakanlığa” şeklinde değiştirilmiş, (h) bendinde yer alan “Özel 

kanunlarında” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde” ibaresi 

eklenmiş ve aynı bentte yer alan “atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı 

veya müşterek kararname ile” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 
5 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı KHK’nin 37 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Cumhurbaşkanı 

tarafından atananlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Başbakan tarafından atananlar,” ibaresi 

eklenmiş ve metne işlenmiştir. 



(Ek fıkra: 10/1/2013-6385/2 md.) İkinci fıkraya göre emeklilik veya yaşlılık aylığı 

kesilenlerin sigortalılıklarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilgili sosyal 

güvenlik kanunlarına göre aylıkları yeniden bağlanır. 

 

Madde 31- Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, 

genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin teşkilât yapıları ve hizmet amacına 

uygun olarak personel dağılımının sağlanmasına yönelik önlemler almaya, (…)6 

 

Madde 32- (Değişik: 24/7/2008-5793/43 md.) Türkiye Cumhuriyeti Devlet 

Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğünün mülkiyetindeki taşınmazlardan yatırım 

planları, işletmecilik esasları ve bu konuda oluşturulacak komisyonun teknik değerlendirmesi 

dikkate alınarak işletmecilik fazlası taşınmazların belirlenmesine ve bu taşınmazların satışına 

karar verilmesine TCDD Yönetim Kurulu yetkilidir.  

(Ek fıkra: 24/7/2008-5793/43 md.) İmar planında TCDD alanı veya TCDD hizmet 

alanı olarak ayrılan taşınmazlar ancak imar planı değişikliği yapılarak satışa konu edilebilir. 

(Ek fıkra: 24/7/2008-5793/43 md.) Satış bedelleri TCDD tarafından yeni demiryolu 

inşaatı ve mevcut demiryollarının bakımı, onarımı ve iyileştirilmesi ile demiryolu araçlarının 

temininde kullanılır.  

(Ek fıkra: 24/7/2008-5793/43 md.) Bu taşınmazların satışına ilişkin iş ve işlemler 

TCDD Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Bu satışlarda 24/11/1994 tarihli ve 4046 

sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (C) 

bendinin (c) alt bendinde sayılan ihale usullerinden biri uygulanır. Bu ihalelerde hangi usulün 

uygulanacağına, taşınmazın niteliği ve değer tespit sonuçları dikkate alınarak TCDD Yönetim 

Kurulunca karar verilir.  

(Ek fıkra: 24/7/2008-5793/43 md.) TCDD Yönetim Kurulu, Genel Müdürlükte 

taşınmazların idaresinden sorumlu genel müdür yardımcısı ve daire başkanı, mali işler daire 

başkanı, yatırım ve planlamadan sorumlu daire başkanı ve emlak şube müdüründen; bölge 

müdürlüklerinde taşınmazlardan sorumlu bölge müdür yardımcısı, taşınmaz idaresinden 

sorumlu müdür, yol müdürü, mali işler müdürü ve emlak şefinden oluşan değer tespit 

komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. TCDD Yönetim Kurulu, Genel 

Müdürlükte mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı, taşınmaz idaresinden sorumlu daire 

başkanı, hukuk müşaviri, mali işler daire başkanı ve taşınmaz dairesi ihale şube müdüründen; 

bölge müdürlüklerinde mali işlerden sorumlu bölge müdür yardımcısı, hukuk müşaviri, 

taşınmaz idaresinden sorumlu müdür, mali işler müdürü ve taşınmaz ihale birim şefinden oluşan 

ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.  

                                                 
6 Anayasa Mahkemesinin 3/4/2007 tarihli ve E.: 2005/52, K.: 2007/35 sayılı Kararı ile bu maddenin “... 

ihtiyaç fazlası olan personelin, ilgili kuruluşların da görüşü alınarak, genel bütçeye dahil dairelere, katma 

bütçeli idarelere, döner sermayelere, kefalet sandıklarına, sosyal güvenlik kurumlarına, bütçeden yardım 

alan kuruluşlara nakledilmesine ilişkin esas ve usûlleri belirlemeye Devlet Personel Başkanlığının bağlı 

olduğu Bakan ile Maliye Bakanı yetkilidir” bölümü iptal edilmiştir. 



(Ek fıkra: 24/7/2008-5793/43 md.) Değer tespit komisyonu, 4046 sayılı Kanunun 18 

inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (b) alt bendinde belirtilen usul ve esaslara göre 

çalışır. Komisyon, aynı maddenin birinci fıkrasının (B) bendinin (c) alt bendinde belirtilen 

değer tespit yöntemlerinden en az birini uygulamak suretiyle değer tespiti yapar. Değer tespiti 

TCDD Yönetim Kurulu onayı ile kesinlik kazanır. İhale komisyonu, 4046 sayılı Kanunun 18 

inci maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (b) alt bendinde belirtilen usul ve esaslara göre 

çalışır. İhale komisyonu, belirlenen ve ilan edilen ihale usulü çerçevesinde ihaleyi 

gerçekleştirir. İhale komisyonunca alınan ihale kararı, TCDD Yönetim Kurulunun onayı ile 

kesinlik kazanır. Kesinleşen ihale kararı kamuoyuna duyurulur. 

(Ek fıkra: 24/7/2008-5793/43 md.) İşletmecilik fazlası taşınmazların kamu kurum ve 

kuruluşlarına ihale yöntemine tabi olmaksızın satışına ve satış bedelinin dörtte birini peşin, 

kalan bedele kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki yılı geçmemek üzere taksitlendirilmesine ve 

uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye TCDD Yönetim Kurulu yetkilidir. Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığına yapılan satışlarda mülkiyetin devri TCDD tarafından takyidat 

konulmaksızın ve teminat alınmaksızın peşinatın ödenmesinden sonra gerçekleştirilir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulunca özelleştirme programına alınan Türkiye Cumhuriyeti 

Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü kullanımındaki liman sahaları içinde 

kalan Hazineye ait taşınmazlar, talep edilmesi halinde bedelsiz olarak TCDD Genel 

Müdürlüğüne devredilir. 

Devri mümkün olmayan taşınmazlar ile liman sahasında kalan Devletin hüküm ve 

tasarrufu altındaki yerlerde TCDD Genel Müdürlüğü lehine bedelsiz olarak 49 yıllığına sınırlı 

ayni hak tesisine veya bedelsiz kullanma izni verilmesine Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Liman sahasında kalan Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm 

ve tasarrufu altındaki yerlerin kullanımına ilişkin olarak, TCDD Genel Müdürlüğü adına 

tahakkuk ve tebliğ edilen ecrimisillerin tahsilinden vazgeçilir. Daha önce tahsil edilmiş 

ecrimisil bedelleri iade edilmez. 

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, taşınmazların alımı, kamulaştırma, 

parselasyon, tevhid, ifraz, irtifak hakkı tesisi ve terkini işlemleri; katma değer vergisi hariç her türlü 

vergi, resim, harç, döner sermaye ve hizmet ücretlerinden muaftır.  

(Değişik ilk iki cümle: 24/7/2008-5793/43 md.) Satışı ve değerlendirilmesi yapılacak 

taşınmazlar, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından çevre imar bütünlüğünü bozmamak kaydıyla 

yapılan veya yaptırılan her ölçekteki imar ve parselasyon planları, büyükşehir belediye sınırları 

içerisinde kalan alanlar için büyükşehir belediye meclisi tarafından, il, ilçe ve belde belediye 

sınırları ile mücavir alanları içerisinde kalan alanlar için ilgili belediye meclisleri tarafından, 

diğer yerlerde ilgili valilik tarafından, planların belediyelere veya valiliğe intikal ettiği tarihten 

itibaren üç ay içerisinde aynen veya değiştirilerek onaylanması suretiyle yürürlüğe girer. Üç ay 

içerisinde onaylanmayan planlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından re’sen yürürlüğe 

konulur. TCDD Genel Müdürlüğü, taşınmazlarının satışı ve değerlendirilmesi uygun görülen 



yerler için 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanuna tâbi olmaksızın, 28.7.1981 tarihli ve 2499 

sayılı Kanuna tâbi ekspertiz şirketlerine rayiç bedel tespit ettirmeye, gerçek ve özel hukuk 

kişilerine her ölçekteki imar planlarını yaptırmaya, ilan, reklam, proje, kontrollük, danışmanlık 

veya pazarlama gibi konularda hizmet satın almaya ve bütün bu giderler için satılan ve 

değerlendirilen taşınmazların tahsil edilen bedellerinin %2’sini geçmemek üzere bu bedellerden 

ödeme yapmaya yetkilidir. 

(Ek fıkra: 24/7/2008-5793/43 md.) Ayrıca, TCDD’ye ait işletmecilik fazlası 

taşınmazlardan TCDD Yönetim Kurulunca uygun görülenler 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 

özelleştirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilir. Bunun üzerine söz konusu 

taşınmazlar Özelleştirme Yüksek Kurulunca özelleştirme kapsam ve programına alınır. 

Özelleştirme uygulamasına ilişkin iş ve işlemler 4046 sayılı Kanuna göre Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığınca yürütülür. Özelleştirme uygulamaları sonucunda elde edilecek gelirler, 

özelleştirme giderleri düşüldükten sonra tahsilini izleyen onbeş gün içerisinde Özelleştirme 

İdaresi Başkanlığınca TCDD Genel Müdürlüğüne aktarılır. 

 

Madde 33- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), işletiminde 

bulunan hava alanları ile işletme dönemlerinin sonundan itibaren Yap-İşlet-Devret modeli 

çerçevesinde yaptırarak işletimini özel sektöre verdiği terminalleri ve/veya hizmetin bütünlüğü 

yönünden gerek gördüğü diğer tesisleri; 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının 

Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanunun 18 inci maddesinin (A) fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kiralama 

ve/veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerini kullanarak ihale yoluyla özel hukuk tüzel 

kişilerine 49 yılı geçmemek üzere devredebilir. İşin özelliğine göre belirtilen yöntemler birlikte 

veya ayrı ayrı kullanılabilir. Bu konuda karar vermeye DHMİ Yönetim Kurulu yetkilidir. 

Bu madde kapsamında yapılacak uygulamalarda; yönetim, sorumluluk ve yetki 

üstlenebilecek işleticinin ve/veya kullanıcının temini, ihale ve devir işlemlerinin aleniyet içinde 

yürütülmesi, işletmede süreklilik ile uluslararası norm ve standartların sağlanması ve işletim 

ve/veya kullanım süresi boyunca işletmenin DHMİ tarafından denetlenmesi ilkeleri esas alınır. 

İhalelerde değer tespiti işlemleri, DHMİ bünyesinde Mali İşler Daire Başkanının 

başkanlığında; Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı, Hasılat Daire Başkanı, 

İnşaat Daire Başkanı ve ilgili liman/meydan müdürü olmak üzere beş kişiden oluşan değer 

tespit komisyonu tarafından 4046 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (B) fıkrasının (c) 

bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde aynı bentte yer alan metotlardan en az birinin 

uygulanması suretiyle yapılır. DHMİ Yönetim Kurulunca, Değer Tespit Komisyonunda 

yukarıda adı geçen birimlerde görevli olmak kaydıyla aynı sayıda yedek üye görevlendirilir. 

Değer Tespit Komisyonu aynı maddenin (B) fıkrasının (b) bendinde belirtilen usul ve esaslara 

göre çalışır. Değer Tespit Komisyonunun sekretarya hizmetleri Mali İşler Daire Başkanlığınca 

yürütülür. 



Kiralama ve/veya işletme hakkının verilmesi ile ilgili ihaleler, DHMİ bünyesinde 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanının başkanlığında; Mali İşler Daire 

Başkanı, Hasılat Daire Başkanı, İşletme Daire Başkanı, Malzeme Daire Başkanı ve Hukuk 

Müşaviri olmak üzere altı kişiden oluşan ihale komisyonu tarafından yapılır. DHMİ Yönetim 

Kurulunca, İhale Komisyonunda yukarıda adı geçen birimlerde görevli olmak kaydıyla aynı 

sayıda yedek üye görevlendirilir. İhale Komisyonu 4046 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (C) 

fıkrasının (b) bendinde belirtilen usul ve esaslara göre çalışır. İhale Komisyonunun sekretarya 

hizmetleri Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığınca yürütülür.  

İhale usulleri, 4046 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (C) fıkrasının (c) bendinde yer 

alan esaslar dahilinde pazarlık usulü veya açık artırma usulüdür. Bu ihale usullerinden 

hangisinin kullanılacağını belirlemeye DHMİ Yönetim Kurulu yetkilidir. Belirlenen ihale 

usulü, ihale ilanında belirtilir. İhale Komisyonu belirlenen ve ilan edilen ihale usulü 

çerçevesinde ihaleyi gerçekleştirir. İhale Komisyonunca alınan ihale kararı, DHMİ Yönetim 

Kuruluna sunulur ve Yönetim Kurulunun onayı ile kesinlik kazanır. Kesinleşen ihale kararı 

kamuoyuna duyurulur. 

Bu madde kapsamında yapılacak kiralama ve/veya işletme hakkının verilmesi yoluyla 

gerçekleştirilecek devir işleminden sonra devredilen birimlerde çalışan DHMİ personeli, 

kadrolarına veya pozisyonlarına uygun olarak DHMİ'nin diğer birimlerinde görevlendirilirler. 

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/118 md.) Bu madde kapsamında yapılacak kiralama 

ve/veya işletme hakkının verilmesi imtiyaz addolunmaz. Bu çerçevede imzalanan sözleşmeler 

özel hukuk hükümlerine tabidir. 

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/118 md.) DHMİ’nin, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun 

kapsamında yaptırmış olduğu tesisler ile bu madde kapsamında yaptırmış olduğu tesislere ait 

maliyet bedelleri, söz konusu tesislerin bedelsiz olarak devir alınmış olması şartıyla DHMİ 

sermayesine, başkaca işleme gerek olmaksızın doğrudan ilave edilir. Maliyet bedelleri ile 

kayıtlara alınan söz konusu iktisadi kıymetler, devir alındıkları tarihler dikkate alınarak, 

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre amortismana tabi tutulur. 

Hesaplanan amortismanlar, kazancın tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate 

alınır. Bu fıkra kapsamında DHMİ’nin sermayesinin arttırılmasından doğan kazançlar kurumlar 

vergisinden, bununla ilgili işlemler de her türlü vergi ve harçtan istisnadır. 

 

Madde 34- (Mülga: 8/3/2007-5597/5 md.) 

 

Geçici Madde 1- Bakanlar Kurulu kararları ile 1999 ve 2000 yıllarında tarım 

ürünlerinin destekleme alımlarının finansmanı amacıyla Hazine tarafından yurt dışından 

sağlanarak Toprak Mahsulleri Ofisi ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketine ikraz edilen 

kredilerin 2005 yılı Nisan ve Haziran aylarında Hazineye ödenmesi gereken anapara ve faiz 

borç tutarlarını Hazineden olan görev zararı alacaklarına ve/veya ödenmemiş sermayelerine 

mahsup etmeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; bu işlemleri anılan Müsteşarlığın 

teklifi üzerine bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirmeksizin mahiyetlerine göre ilgili 

Devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 



Bu maddeye ilişkin işlemlerde, 8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 36 ncı maddesinin (8) numaralı fıkrasında yer alan parantez hükmü uygulanmaz. 

Toprak Mahsulleri Ofisi ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin nominal 

sermayeleri bu madde kapsamında mahsuba konu olan miktar kadar artırılmış sayılır. 

 

Geçici Madde 2- (Mülga: 24/7/2008-5793/47 md.) 

 

Geçici Madde 3- T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün yol bakım 

ve onarım giderleri karşılığı olarak 31.12.2004 tarihi itibarıyla Ulaştırma Bakanlığından olan 

ve anılan Bakanlıkça tespit edilen alacaklarına karşılık, anılan Genel Müdürlüğün ve bağlı 

ortaklıklarının 31.12.2004 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ve Maliye 

Bakanlığına bağlı vergi dairelerince takip ve tahsil edilen her türlü vergi, fon ve pay borçları, 

bu borçlara ilişkin gecikme zammı ve faizleri ile 4811 sayılı Vergi Barışı Kanununa göre 

taksitlendirilen ve taksit vadeleri 31.12.2004 tarihinden sonra olan borçlarının; bütçenin gelir 

ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin mahsup suretiyle terkin edilmesine, Ulaştırma 

Bakanının teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir. Madde kapsamında mahsuba konu olacak 

borçlara 31.12.2004 tarihinden sonra gecikme zammı ve 4811 sayılı Vergi Barışı Kanununa 

göre geç ödeme zammı hesaplanmaz. 

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün ve bağlı ortaklıklarının, bu 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne olan 

kesenek, karşılık, ek karşılık, ikramiye, ölüm yardımı, makam tazminatı karşılığı ve benzeri 

vadesi geçmiş borçlarının (faiz ve gecikme zammı dahil) tamamını, Maliye Bakanlığının 2005 

yılı bütçesinin 12.01.31.00-10.9.9.03-1-05.1 tertibinde yer alan ödenekten mahsup etmeye 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu şekilde mahsubu yapılan borçlar T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından 

terkin edilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel 

Müdürlüğünün ve bağlı ortaklıklarının Sosyal Sigortalar Kurumuna olan prim, işsizlik sigortası, 

gecikme zammı, faiz ve benzeri borçlarının tamamını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığının 2005 yılı bütçesinin 18.67.00.00-10.9.9.01-1-05.2 tertibinde yer alan ödenekten 

mahsup etmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir. 

Bu şekilde mahsubu yapılan borçlar Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından terkin edilir. 

 

Geçici Madde 4- Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel 

Müdürlüğünün 31.12.2002 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş, Devlete ait olup 

Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince takip ve tahsil edilen her türlü vergi, fon ve pay 

borçları ile bu borçlara ilişkin gecikme zammı ve faizlerine karşılık olarak, mülkiyeti TEKEL 

Genel Müdürlüğüne ait ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan taşınmazlardan, genel 

bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli kuruluşlarca ihtiyaç duyulanlar, 4.1.2002 tarihli ve 4734 

sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre oluşturulacak komisyon tarafından takdir edilecek rayiç 

değeri üzerinden, borçlu kurumun da uygun görüşü alınarak, bütçenin gelir ve gider hesapları 



ile ilişkilendirilmeksizin Maliye Bakanlığınca satın alınabilir. Satın alınan taşınmazların tapu 

işlemlerine esas olan ve yukarıda belirtilen şekilde tespit edilen değeri miktarındaki borçları 

terkin edilir. Bu fıkra uyarınca terkin konusu olacak vergi, fon ve paylara ilişkin gecikme zammı 

ve faizleri 31.12.2002 tarihi itibarıyla dondurulur. 

TEKEL Genel Müdürlüğünün yukarıdaki terkin işlemlerinden bakiye borçları ile mera 

fonuna olan fon aslı ve 31.12.2004 tarihi itibarıyla hesaplanarak dondurulan fer'i borçları, 

2.1.1961 tarihli ve 196 sayılı, 3.1.2002 tarihli ve 4733 sayılı kanunlara istinaden çıkarılan 

Bakanlar Kurulu kararları uyarınca 31.12.2004 tarihi itibarıyla TEKEL Genel Müdürlüğünün 

destekleme işleriyle ilgili olarak doğmuş tüm alacaklarına (öncelikle TEKEL Genel 

Müdürlüğünün tahmini yıl sonu görev zararı alacak miktarı üzerinden avans mahiyetinde tespit 

edilecek miktara) karşılık aynı tutarda olmak üzere, bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla 

ilişkilendirilmeksizin mahsup edilmek suretiyle terkin edilebilir. 

TEKEL Genel Müdürlüğünün ikinci fıkrada bahsedilen görev zararının, Yüksek Denetleme 

Kurulu tarafından tespit edilen kesin miktarı ile ikinci fıkra uyarınca mahsup edilen miktarı arasında 

doğan farklar ve taşınmazların devri suretiyle yapılan terkin işlemlerinden sonra kuruluşun bakiye 

borcunun kalması halinde bu tutar 30/6/2006 tarihine kadar terkin edilebilir.7 

TEKEL Genel Müdürlüğünün görev zararının Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 

tespitini müteakiben Özelleştirme İdaresi Başkanlığının teklifi üzerine bu bendin gerektirdiği 

bütün terkin ve diğer işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

 

Geçici Madde 5- Münhasıran Ilısu ve Yusufeli Baraj ve HES projelerinde kullanılmak 

üzere temin edilen proje kredileri ile diğer her türlü imkân, avans mahsubunu müteakiben 

bütçeleştirilir. 

 

Geçici Madde 6- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığında görev yapmakta iken 

6.1.2005 tarihli ve 5283 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre Sağlık Bakanlığına devredilen 

en az dört yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş memurlardan Maliye Bakanlığınca uygun 

görülenlerin kadroları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç dört ay içerisinde 

Sağlık Bakanlığı kadrolarından tenkis edilerek Maliye Bakanlığının kadro cetveline ilave edilir. 

Tenkis edilen kadrolarda istihdam edilen personel, başka bir işleme gerek kalmaksızın Maliye 

Bakanlığının kadro cetveline eklenen bu kadrolara atanmış sayılırlar. 

Bu madde uyarınca Maliye Bakanlığına atananların Sağlık Bakanlığına devir 

tarihindeki eski kadrolarına bağlı olarak almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve 

tazminatları ile diğer malî hakları (fazla çalışma ücreti ile nöbet ücreti hariç) toplam net 

tutarının, atandıkları yeni kadrolarının aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer 

her türlü malî hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde, 

aradaki fark tutarı atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece, herhangi bir kesintiye tâbi 

tutulmaksızın ayrıca tazminat olarak ödenir. 

 

                                                 
7 30/3/2006 tarihli ve 5479 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan "bu tutar 31/12/2005 

tarihine kadar" ibaresi "bu tutar 30/6/2006 tarihine kadar" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 



Geçici Madde 7- 24.7.2003 tarihli ve 4956 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (d) bendi 

ile aynı Kanunun geçici 3 üncü maddesinde geçen "1.1.2005" tarihleri ve 22.1.2004 tarihli ve 

5073 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde geçen "1.1.2005" tarihi "1.1.2006" şeklinde uygulanır.  

17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Kanuna tâbi sigortalılardan; 2005 yılı içinde aynı Kanunun 

33 üncü maddesine göre belirlenen gelir basamaklarından ilk altı basamakta bulunanlardan altıncı 

basamak gösterge tutarının, yedi ve daha yukarı basamaklarda bulunanlardan ise bulundukları 

basamak gösterge tutarının % 20' si oranında sağlık sigortası primi tahsil edilir. 

 

Geçici Madde 8- 28.2.1960 tarihli ve 7462 sayılı Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 

Türk Anonim Şirketi Kanunu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait şirket hisse senetlerinin 

24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun çerçevesinde özelleştirilmesinin tamamlandığı tarihte 

yürürlükten kalkar. 

 

Geçici Madde 9- Mülga 8.7.1948 tarihli ve 5254 sayılı Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk 

Verilmesi Hakkında Kanun ve ilgili Bakanlar Kurulu kararları uyarınca dağıtılan tohumlukların 

karşılığı olarak kullandırılan ancak süresinde tahsil edilemeyen ve Hazine alacağına dönüşen 

(haksız alındığı tespit edilenler hariç) ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine takip ve tahsil 

edilmek üzere bu maddenin yürürlük tarihinden önce intikal ettirilmiş bulunan kredi alacaklarından, 

(6.6.2003 tarihli ve 4876 sayılı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından 

Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına 

İlişkin Kanun kapsamına girenler hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın 

başından itibaren üç ay içerisinde başvurulması koşuluyla vadesinde ödenmeyen alacak asılları ile 

bu alacaklara ilişkin faiz ve gecikme zammı yerine, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar aylık 

olarak T. C. Ziraat Bankasınca tarımsal kredilere uygulanan getiri oranı veya Devlet İstatistik 

Enstitüsü tarafından belirlenen tarım sektörüne ilişkin toptan eşya fiyat endeksi ile üretim fiyat 

endeksinin aylık oranlarından düşük olanı esas alınarak (5254 sayılı Kanun uyarınca yıllık faiz 

uygulanan alacaklarda bu faiz oranı esas alınarak) hesaplanacak tutarın, ilk taksit 2005 yılı Ekim 

ayında, ikinci taksit 2006 yılı Ekim ayında, üçüncü taksit 2007 yılı Ekim ayında olmak üzere üç 

yılda üç eşit taksitte ödenmesi, dava açılmaması ve açılan davalardan vazgeçilmesi şartıyla, bu 

alacaklara uygulanan gecikme zamları ile diğer fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. 

Madde kapsamına giren alacakların maddenin yürürlük tarihinden önce kısmen ödenmiş olması 

halinde, ödenmeyen kısım için bu hükümden yararlanılır ve ödenen kısımlar red ve iade edilmez. 

Madde hükmüne göre ödenen alacaklara, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra gecikme 

zammı tatbik edilmez. Ancak süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksit 

ödeme süresi sonuna kadar, ödenmeyen veya eksik ödenen kısmın son takside ait olması halinde 

ise bu tutarın son taksidi izleyen ayın sonuna kadar, ödenmeyen kısım ile birlikte 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi uyarınca uygulanan tecil faizi 

oranının yarısı oranında her ay için ayrı ayrı hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi 

şartıyla, bu madde hükmünden yararlanırlar. Madde kapsamına giren alacakların maddede 

öngörülen süre ve şekilde tamamen ödenmemesi halinde, ödenen tutar kadar bu madde hükmünden 

yararlanılır.  



Birinci fıkra kapsamında yapılandırmaya esas alınan borcun tamamının ilk taksit ödeme 

süresi sonuna kadar peşin ödenmesi halinde, ödenecek borç miktarı üzerinden % 30 oranında 

indirim yapılır. 

Bu madde kapsamında yapılan tahsilattan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı 

kredilere ilişkin olanlar, T.C. Ziraat Bankası aracılığı ile anılan Fonun gider hesabına aktarılır.  

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin başvuru süresini, ilk taksit ödeme süresi sonuna 

kadar, ilk taksit ödeme süresini ise iki aya kadar uzatmaya, diğer usûl ve esasları belirlemeye 

Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

 

Geçici Madde 10- 2.4.2004 tarihli ve 2004/22 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı 

ile özelleştirme programına alınmış olan TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklar ile 

müesseselerinin 3.12.2004 tarihi itibarıyla tahakkuk ettirildiği halde bu Kanunun yayımlandığı 

tarihe kadar tahsil edilmemiş olan tarımsal sulamada ve köy içme sularında kullanılan elektrik 

tüketim bedellerinden doğan alacaklarının ve ferilerinin, yargıya intikal edip etmediğine ve daha 

önce herhangi bir şekilde ödeme plânına bağlanıp bağlanmadığına bakılmaksızın, tahakkuk 

tarihindeki anapara kısımlarını bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ilgili dönemde T.C. Ziraat 

Bankasınca tarımsal kredilere uygulanan getiri oranı veya Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) 

tarafından tespit edilen tarım sektörüne ilişkin toptan eşya fiyat endeksi (tarımsal TEFE) artış 

oranlarından düşük olanı uygulanmak suretiyle hesaplanacak borç tutarını, taksitlendirme 

süresince söz konusu alacağa herhangi bir değer artışı uygulanmadan, eşit taksitler halinde 

ödemek kaydıyla ortalama vade onsekiz ayı, toplam süre üç yılı geçmeyecek şekilde 

taksitlendirerek tahsil etmeye TEDAŞ Yönetim Kurulu yetkilidir. 

Birinci fıkra hükümlerine göre hesaplanacak ve taksitlendirmeye esas alınacak borç tutarı 

her halükârda tahakkuk etmiş ve vadesinde ödenmemiş anapara tutarının altına düşemez. 

31.12.2004 tarihi itibarıyla tespit edilen toplam borç miktarının %10'u, bu Kanunun 

yayımı tarihinden itibaren doksan gün içinde peşin alınır. Bu Kanunun yayımı tarihinden 

itibaren doksan gün içinde borcun tamamının peşin ödenmesi halinde birinci fıkra hükümleri 

çerçevesinde hesaplanan toplam borç miktarı üzerinden % 30 oranında indirim uygulanır. 

Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ödenmemesi ya da eksik ödenmesi 

halinde, ödenmemiş olan tutarların son taksit ödeme süresi sonuna kadar; ödenmeyen ya da 

eksik ödenen kısmın son takside ait olması halinde ise bu tutarın son taksidi izleyen ayın sonuna 

kadar ödenmeyen kısım ile birlikte her ay için Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki 

aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin aylık 

ortalama faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle hesaplanacak oranda gecikme zammı ile 

birlikte ödenmesi halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. Bu Kanun kapsamına giren 

alacakların belirtilen şekilde de tamamen ödenmemiş olması halinde borçlular, ödedikleri tutar 

kadar bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. 

Bu Kanun kapsamında taksitlendirilen alacakların, taksit ödeme sürelerinde 

ödenmemesi halinde, kalan taksit tutarları muaccel olur ve takip edilerek tahsil olunur. Ancak, 

borçluların alacağının muaccel olmasına neden olan taksit tutarlarını, bu Kanuna göre 

hesaplanan gecikme zamlarını ve takip masraflarını ödemeleri halinde ödeme tarihinden 

sonraya rastlayan taksitler vadelerinde tahsil edilir. 



Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce, takibe alınmış ve icra takibi devam etmekte 

olan alacaklar için, borçlunun bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda 

bulunması halinde, asıl borçlular ve kefiller hakkında sürdürülen dava, icra ve takip 

işlemlerinden vazgeçilir. 

Taksitlendirme uygulamasından yararlanılabilmesi için, vadesi geçmiş köy içme suyu 

ve tarımsal sulama enerji bedelinden borcu bulunan aboneler, bu Kanunun yayımı tarihinden 

itibaren doksan gün içinde TEDAŞ Genel Müdürlüğü ile bağlı ortaklıkları ve müesseselerine 

dilekçe ile başvuruda bulunmak zorundadır. Başvuru ve peşinat ödeme süresini birer ayı 

geçmemek üzere toplam doksan gün uzatmaya TEDAŞ Yönetim Kurulu yetkilidir. 

Elektrik enerjisi dağıtımında görevli şirketler, alacaklarını bu Kanunda öngörülen 

şekilde yapılandırabilirler. 

 

Geçici Madde 11- (Ek: 2/7/2018-KHK-703/199 md.)  

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Başbakan tarafından ya da Bakanlar Kurulu kararı 

veya müşterek kararnameyle atanmış veya görevlendirilmiş olanlar hakkında bu Kanun 

Hükmünde Kararname ile değiştirilen 30 uncu maddenin değiştirilmeden önceki hali uygulanır. 

 

Madde 35- Bu Kanunun; 

a) 1. 4 üncü maddesinin (e) bendi 23.7.2004, 

2. 21 inci maddesinin (b) bendiyle 4925 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine eklenen 

ikinci fıkranın (1) numaralı bendi 1.1.2003, 

3. 28 inci maddesinin (b) fıkrasının (3) numaralı bendi 15.1.2005,  

4. 28 inci maddesinin (k) fıkrası 1.11.2004,  

5. 28 inci maddesinin (e) fıkrası, (p) fıkrasının (1) numaralı bendiyle 34 üncü maddesi 

1.1.2005, 

6. 28 inci maddesinin (o) fıkrası 8.12.2004, 

7. 28 inci maddesinin (u) fıkrası 13.3.2005, 

Tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

b) 6 ncı maddesi 1.1.2006 tarihinde, 

c) 14 ve 22 nci maddeleriyle 29 uncu maddesinin (c) bendinin 5277 sayılı Kanunun 37 

nci maddesinin (e) fıkrasına ilişkin hükmü yayımını izleyen ayın başında, 

d) 21 inci maddesinin (a) bendi 1.1.2009 tarihinde, 

e) 28 inci maddesinin (c) fıkrası 1.9.2005 tarihinde, 

f) 29 uncu maddesinin (e) bendi yayımını izleyen ayın 15’inde, 

g) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 

Yürürlüğe girer. 

 

Madde 36- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 



5335 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE 

GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR TABLO 
 

Değiştiren Kanunun/ 

KHK’nin veya İptal Eden 

Anayasa Mahkemesi 

Kararının Numarası 

5335 Sayılı Kanunun Değişen 

veya İptal Edilen Maddeleri 
Yürürlüğe Giriş Tarihi 

5479 GEÇİCİ MADDE 4 
1/1/2006 tarihinden geçerli 

olmak üzere 8/4/2006 

5597 34 
1/1/2007 tarihinden geçerli 

olmak üzere 23/3/2007 

Anayasa Mahkemesinin 

3/4/2007 tarihli ve 

E.: 2005/52, K.: 2007/35 

sayılı Kararı 

31, 32 18/3/2008 

5793 32, GEÇİCİ MADDE 2 6/8/2008 

5947 30 30/1/2010 

KHK/644 30 

12/6/2011 tarihinde yapılan 

milletvekili seçiminden sonra 

kurulan ilk Bakanlar Kurulu 

üyelerinin atandığı tarihte 

6385 30 19/1/2013 

6552 33 11/9/2014 

KHK/678 30 22/11/2016 

KHK/681 30 6/1/2017 

KHK/690 30 29/4/2017 

7071 30 8/3/2018 

7077 30 8/3/2018 

KHK/703 30, GEÇİCİ MADDE 11 

24/6/2018 tarihinde birlikte 

yapılan Türkiye Büyük Millet 

Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı 

seçimleri sonucunda 

Cumhurbaşkanının andiçerek 

göreve başladığı tarihte 

(9/7/2018) 

 


