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MADDE 1 ila 8 – (22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 9 – (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 10 ila 12 – (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 13 – (5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 14 – (10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 15 ila 18 – (20/6/2012 tarihli ve 633l sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 19 ila 21 – (18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş 

Sözleşmesi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 22 – (27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri 

Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 23 – (2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 24 -  25 – (25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 



MADDE 26 – 27 - (25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 

ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 28 ila 30 – (8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk 

Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından 

Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 31 ila 39 – (16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu 

Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 40 ila 63 – (31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 64 – (30/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 65 – (17/2/2010 tarihli ve 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği 

Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 66 ila 69 – (14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 70 – 71 -  (27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 72 – (1) Ekli (1), (2), (3), (4), (5), (6) ve (7) sayılı listelerde yer alan kadrolar 

ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin Sosyal 

Güvenlik Kurumu, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, 

Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Afyon Kocatepe Üniversitesine ait 

bölümlerine eklenmiştir.1 

(2) Ekli (3) sayılı listede yer alan öğretmen unvanlı kadrolardan 35.000 adedi ile 

Bakanlığa ait diğer hizmet sınıfları kadrolarından 1.000 adedine, 190 sayılı Genel Kadro ve 

Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesi ve 20/12/2013 tarihli ve 

6512 sayılı 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında yapılan atamaların dışında 

31/12/2014 tarihine kadar atama yapılır. (1) 

(3) Afyon Kocatepe Üniversitesinde ve Sakarya Üniversitesinde kullanılmak üzere 

ekli (8) ve (9) sayılı listelerde yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek 78 

sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerde, ilgili üniversitelere ait bölüme 

eklenmiş ve 4/7/2012 tarihli ve 6354 sayılı Kanunun 6 ncımaddesiyle eklenen kadrolar anılan 

bölümden çıkarılmıştır. (1) 

 

                                                           
1 Sözkonusu kadrolarla ilgili olarak 11/9/2014 tarihli ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ye bakınız. 



MADDE 73 – (1) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen;2 

a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 

1) 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu 

tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme 

faizleri, gecikme zamlarından (2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisi ikinci taksiti hariç), 

2) 2014 yılına ilişkin olarak 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden 

vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2014 yılı için 

tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç), 

3) 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi 

aslına bağlı olmayan vergi cezalarından, 

b) 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik 

Kanunu, mülga 11/2/1950 tarihli ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun, 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı 

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 

23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında 

Kanun, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 25/4/2006 tarihli ve 5490 

sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, mülga 13/4/1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve 

Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve 25/6/2010 tarihli 

ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

gereğince verilen idari para cezalarından, 

c) Yukarıdaki bentler dışında kalan ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

kapsamında takip edilen; adli ve idari para cezaları ile mülga 7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı 

Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi ve Devlet hakkı, 30/5/2013 tarihli ve 6491 

sayılı Türk Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi, mülga 22/6/1956 tarihli ve 6747 

sayılı Şeker Kanununa istinaden alınan şeker fiyat farkı, mülga 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı 

Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının 

Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanuna istinaden alınan akaryakıt fiyat istikrar 

payı ve akaryakıt fiyat farkı, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa istinaden alınan 

Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu, mülga 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı 

Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye 

ve 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve 

römorkörcülük hizmet payları hariç olmak üzere, asli ve ferî amme alacaklarından (28/3/2002 

tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 

kapsamında olup tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan amme alacakları dâhil), 

                                                           
2 24/11/2014 tarihli ve 2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 2 nci maddesiyle, bu 

maddede yer alan başvuru süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri sözkonusu maddede belirtilen sürelerin 

bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. 



kesinleşmiş olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği hâlde 

ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların ödenmemiş 

kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî 

amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları 

esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece ferî alacaktan ibaret olması 

hâlinde ferî alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, 

bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla alacaklara bağlı faiz, cezai 

faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilir. 

(2) Birinci fıkra kapsamına giren ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi 

geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına 

bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının %50’sinin, bu maddede belirtilen süre ve 

şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilir. 

(3) Bu maddede geçen, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri; Türkiye İstatistik 

Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi 

(TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) 

aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) 

aylık değişim oranlarını, vergi tabiri; 213 sayılı Kanun kapsamına giren vergi, resim, harç ve 

fon payı ile eğitime katkı payını, beyanname tabiri; vergi tarhına esas olan beyanname ve 

bildirimleri ifade eder. Bu madde hükümlerine göre ödenecek alacaklara bu Kanunun 

yayımlandığı ay için uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, bu Kanunun 

yayımlandığı tarihten bir önceki ay için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınır. 

(4) İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler 

hakkında bu maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır. 

(5) Bu madde kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye bağlı 

kesilen vergi cezaları ve bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme 

alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas 

alınarak hesaplanacak tutarın ait olduğu taşıt için, bu madde hükümlerinin ihlal edilmemiş 

olması koşuluyla bu maddede belirtilen ödeme süresi sonuna kadar 18/2/1963 tarihli ve 197 

sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (d) fıkrası hükmü uygulanmaz. 

(6) Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların 

yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına 

başvurmamaları şarttır. Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine verilir ve bu 

dilekçelerin tahsil dairelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak 

dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir. Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsili 

gerektiği hâlde tahakkuku diğer kamu idarelerince yapılan alacaklara ilişkin ilgili kamu 

idaresi aleyhine açılmış davalardan vazgeçme dilekçelerinin verileceği idari mercii 

belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere 

başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak 

bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz ve bu 

kararlar ile hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekâlet ücreti bulunması hâlinde bunlar talep 

edilemez. 



(7) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan amme 

alacaklarından yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) 

vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için bu madde hükmünden yararlanmak 

üzere başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen 

beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü 

itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri 

hâlinde belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini 

ödeme haklarını kaybederler. İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve 

kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

(8) Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların maddede öngörülen 

şartların yanı sıra bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuruda 

bulunmaları ve madde kapsamında ödenecek tutarları, ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı 

tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit 

taksitte ödemeleri şarttır. Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün 

resmî tatile rastlaması hâlinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter. 

(9) Bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarın; 

a) İlk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara bu Kanunun 

yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz. 

b) Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde 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. 

c) Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili fıkralara göre belirlenen tutar; 

1) Altı eşit taksit için (1,05), 

2) Dokuz eşit taksit için (1,07), 

3) On iki eşit taksit için (1,10), 

4) On sekiz eşit taksit için (1,15), 

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık 

dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu madde 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 düzeltilir. 

ç) Bu madde kapsamında ödenmesi gereken tutarlar; il özel idareleri, belediyeler ve 

bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ikişer aylık dönemler 

hâlinde azami otuz altı eşit taksitte ödenebilir. Bu takdirde bu bent hükmüne göre 

hesaplanacak katsayı yirmi dört eşit taksit için (1,20), otuz eşit taksit için (1,25), otuz altı eşit 

taksit için (1,30) olarak uygulanır. 

(10) a) Bu maddeye göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya 

daha az (2014 takvim yılı için bir) taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi 

hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna 



kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen 

gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu 

madde hükümlerinden yararlanılır. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin 

belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla (2014 takvim yılı için 

birden fazla) taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde 

hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm alacaklı tahsil daireleri açısından 

taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır. 

b) Bu maddenin yedinci fıkrasında vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların veya 

taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 5 Türk lirasına (bu tutar dâhil) kadar yapılmış 

eksik ödemeler için bu madde hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz. 

c) Bu madde kapsamına giren alacakların maddede belirtilen şekilde tamamen 

ödenmemiş olması hâlinde, bu maddenin yedinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla 

borçlular ödedikleri tutarlar kadar bu madde hükümlerinden yararlanırlar. 

(11) Bu madde kapsamında ödenecek olan alacakların 6183 sayılı Kanunun 41 inci 

maddesine göre kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi uygun görüldüğü takdirde, 

ödemeye aracılık yapan bankalarca, kart kullanıcılarına kredi kartı işlemine konu borç 

tutarının, taksitler hâlinde yansıtılması ve taksit ödeme aylarında hesaplarına borç 

kaydedilmesi koşuluyla, bu ödemeler için ödeme tarihi olarak kredi kartının kullanıldığı gün 

esas alınır ve borçluya tahsilatın yapıldığını gösterir makbuz verilir. Bu şekilde tahsil edilen 

tutarların bankalarca Hazine hesaplarına aktarılmasına ilişkin 6183 sayılı Kanunun 41 inci 

maddesinde belirlenen süre, taksit aylarının son gününü izleyen günden itibaren hesaplanır. 

Taksitlerin kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi bu madde hükmüne göre katsayı 

uygulanmasına engel teşkil etmez. 

(12) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme alacaklarına 

uygulanmak üzere, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunan ve 

ödenecek tutarları ilgili vergi mevzuatı gereği iade alacağından kendi borçlarına mahsuben 

ödemek isteyen borçluların, bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit 

süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz 

etmeleri şarttır. Bu takdirde, ilgili mevzuatın borçlunun mahsup talebine esas aldığı tarih 

itibarıyla bu Kanuna göre ödenecek tutara mahsup işlemleri yapılır, mahsup talebine konu 

tutardan daha az tutarda mahsubun yapılması hâlinde, mahsuben ödeme suretiyle tahsil 

edilemeyen tutar için borçluya bildirimde bulunularak eksik ödenen bu tutarın bir ay içinde 

ödenmesi istenilir. Bu süre içinde eksik ödenen tutarın, ödenmesi gerektiği tarihten ödendiği 

tarihe kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre 

belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi 

hâlinde eksik ödenen tutar için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz. 

(13) a) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre bu 

maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar hariç olmak 



üzere, bu madde kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce 6183 

sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte 

olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri hâlinde bu madde 

hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit 

tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile 

ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunun öngördüğü faiz uygulanır. Kalan 

taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu madde 

hükümleri uygulanır. 

b) Bu maddeden yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, maddede yer alan 

hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanunun yayımlandığı tarihten sonraki süreler için faiz, 

gecikme zammı, gecikme faizi gibi ferî amme alacağı hesaplanmaz. 

c) Bu maddeye göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan 

ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. 

ç) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddesi ile 

10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi 

kapsamında uzlaşılan alacaklar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 

(14) a) 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve 

Kontrolü Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesine göre verilen idari para cezaları hariç olmak 

üzere, 31/12/2013 tarihinden (bu tarih dâhil) önce idari yaptırım kararı verildiği hâlde bu 

Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş olan ve genel bütçeye gelir 

kaydı gereken ve her bir kabahat için 120 Türk lirasının (bu tutar dâhil) altında kalan idari 

para cezaları tebliğ edilmez, tebliğ edilmiş olanların ve bunlara bağlı ferî alacakların 

tahsilinden vazgeçilir. Bu bent kapsamına giren ve mülga 5539 sayılı Kanun ile 6001 sayılı 

Kanun gereğince verilen idari para cezası ile birlikte ilgilisine tebliği gereken ve tutarı 12 

Türk lirası ve altında kalan geçiş ücretleri için de bu bent hükmü uygulanır. 

b) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi 

31/12/2007 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih 

itibarıyla ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren her bir alacağın türü, 

dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 50 Türk lirasını aşmayan asli 

alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı ferî alacakların, aslı ödenmiş ferî 

alacaklardan tutarı 100 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir. 

(15) Bu madde kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten 

önce tahsil edilmiş olan tutarlar, bu madde kapsamında tahsil edilen tutarlar ile bu maddenin 

on üçüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında yapılan tecile ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun 

veya diğer kanunlar uyarınca ödenen faizlerin bu Kanun hükümlerine dayanılarak red ve 

iadesi yapılmaz. 

(16) a) Emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, 

gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür 

varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammından, 



b) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su 

abonelerinden olan su kullanımından kaynaklanan alacakları ile bunlara bağlı ferî 

(sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacaklarından, 

c) 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su 

ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, 

gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar 

dâhil) alacaklarından, 

vadesi 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde kesinleşmiş olup bu 

Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan alacaklar hakkında bu madde 

hükmü uygulanır. 

(17) Bakanlar Kurulu, bu maddede öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir 

aya kadar, yabancı ülkelerde de faaliyette bulunan vergi mükelleflerinden, Ekonomi Bakanlığı 

tarafından olağanüstü politik riskin gerçekleştiği tespit edilen ülkede faaliyette bulunan ve bu 

ülkedeki faaliyetleri nedeniyle durumları 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre mücbir 

sebep hâli kabul edilenlerin, bu Kanun kapsamında alacakları yapılandırılan alacaklı idarelere 

mücbir sebep hâllerinin devam ettiği süre içinde ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süreleri ile 

213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre doğal afet nedeniyle mücbir sebep hâli ilan edilen 

yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) doğal afetin vukuu tarihinden itibaren ödenmesi gereken 

taksitlerin ödeme süreleri, mücbir sebep hâlinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere 

topluca veya ayrı ayrı bir yıla kadar uzatmaya yetkilidir. 

(18) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye 

Bakanlığı yetkilidir. 

 

MADDE 74 – (1) Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve 

ortaklardan alacaklar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır: 

a) Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2013 tarihi 

itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa 

mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve 

benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu 

bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 

üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler. 

b) (a) bendi kapsamında beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan 

vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir.  

c) Bu fıkra kapsamında ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup 

edilmez; beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider 

olarak kabul edilmez. Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat 

yapılmaz. Bu fıkra kapsamında beyanda bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu 

beyanları nedeniyle 2014 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde, 

düzeltme işlemleri bu fıkrada öngörülen beyanname verme süresi içinde yapılır ve düzeltme 

işlemleri nedeniyle herhangi bir ceza veya faiz aranmaz. 



(2) Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak yılı içinde ödenmesi 

gereken vergilerin ödeme sürelerinde değişiklik yapmaya, 213 sayılı Kanun hükümlerine göre 

bildirimde bulunma zorunluluğu getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları 

belirlemeye yetkilidir. 

 

MADDE 75 – (4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 76 – 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları 

odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve 

Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamını; 

bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ay başından başlamak üzere birer aylık dönemler 

hâlinde dokuz eşit taksitte ödemeleri durumunda bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, 

gecikme zammı gibi ferî alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten 

önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, 

gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir. 

Bu madde hükmünden yararlanmak isteyenlerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi 

izleyen ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurmaları şarttır. Madde kapsamında ödenmesi 

gereken tutarların maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi 

hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi 

ferî alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir. 

 

MADDE 77 – (18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

ile Odalar ve Borsalar Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 78 – (7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek 

Kuruluşları Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 79 – (1) Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih dâhil) 

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesi 

yaptırmaları gerektiği hâlde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların, 31/12/2014 

tarihine kadar (bu tarih dâhil) araç muayenelerini yaptırmaları ve anılan Kanunun 35 inci 

maddesi uyarınca muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken %5 fazla yerine 

Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, bu Kanunun yayımlandığı 

tarihten (yayımlandığı ay dâhil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için 

aylık %1 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarı ödemeleri şartıyla anılan madde uyarınca 

alınması gereken %5 fazlaların tahsilinden vazgeçilir ve yetkili kuruluş tarafından tahsil 

edilen bu tutarlar anılan maddede belirtilen süre ve şekilde Hazine hesaplarına aktarılır.3 

                                                           
3 24/11/2014 tarihli ve 2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 3 üncü maddesiyle, bu 

maddede yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır. 



(2) Bu madde kapsamına giren alacaklara karşılık bu maddenin yayımlandığı tarihten 

önce tahsil edilmiş olan tutarların bu madde hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılmaz. 

(3) Bu maddede geçen, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri, Türkiye İstatistik 

Kurumunun her ay için belirlediği 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) 

aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) 

aylık değişim oranlarını ifade eder. 

(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı 

yetkilidir.  

 

MADDE 80 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince, 30/4/2014 

tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili 

diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine 

göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı 

alacaklarından kesinleşmiş olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla;4 

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

gümrük vergileri ile bu vergilere bağlı cezaların ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı 

faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacakları yerine bu Kanunun 

yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın 

bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, alacak asıllarına bağlı faiz, 

gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir. 

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

ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında 

kesilmiş olan idari para cezaları ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş olan idari para cezalarının %50’sinin bu maddede belirtilen 

süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilir. 

c) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş olan idari para cezaları ile 

ilgili olarak söz konusu cezaların ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı 

faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacakları yerine bu Kanunun 

yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın 

bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, alacak asıllarına bağlı faiz, 

gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir. 

ç) Bu fıkra kapsamında, ödenmemiş alacağın sadece ferî alacaktan ibaret olması hâlinde 

ferî alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar tahsil edilir. 

(2) Birinci fıkra kapsamında kesinleşen alacakların yanı sıra eşyanın mülkiyeti kamuya 

geçirilmiş ise birinci fıkranın (c) bendine uygun olarak işlem yapılmış olması ve eşyanın 

gümrüklenmiş değerinin ödenmesi şartıyla mülkiyetin kamuya geçirilmesi işlemi iptal edilir. 

                                                           
4 24/11/2014 tarihli ve 2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 2 nci maddesiyle, bu 

maddede yer alan başvuru süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri sözkonusu maddede belirtilen sürelerin 

bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. 



(3) Bu maddede geçen, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri, Türkiye İstatistik 

Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) 

aylık değişim oranlarını; 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim 

oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim 

oranlarını; gümrük vergileri tabiri, ilgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali veya ihracında uygulanan 

ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük idarelerince takip ve tahsil edilen gümrük 

vergisi, diğer vergiler, eş etkili vergiler ve mali yüklerin tümünü, gümrüklenmiş değer tabiri, 

Uluslararası Kıymet Sözleşmesine göre belirlenecek; ithal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile 

gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını ifade 

eder. Bu madde hükümlerine göre ödenecek alacaklara bu Kanunun yayımlandığı ay için 

uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten bir 

önceki ay için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınır. 

(4) Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların 

yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları 

şarttır. Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine verilir ve bu dilekçelerin tahsil 

dairelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı 

merciine gönderilir. Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve 

açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak bu Kanunun yayımlandığı 

tarihten sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz ve bu kararlar ile hükmedilmiş 

yargılama giderleri ve vekâlet ücreti bulunması hâlinde bunlar talep edilemez. 

(5) Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların maddede öngörülen 

şartların yanı sıra bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuruda 

bulunmaları ve madde kapsamında ödenecek tutarları, ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı 

tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde on sekiz eşit taksitte 

ödemeleri şarttır. Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî 

tatile rastlaması hâlinde süre izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter. 

(6) Bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarın; 

a) İlk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara bu Kanunun 

yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz. 

b) Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde 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. 

c) Taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutar; 

1) Altı eşit taksit için (1,05), 

2) Dokuz eşit taksit için (1,07), 

3) On iki eşit taksit için (1,10), 

4) On sekiz eşit taksit için (1,15), 

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık 

dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu madde 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 düzeltilir. 



(7) a) Bu maddeye göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya 

daha az (2014 takvim yılı için bir) taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi 

hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna 

kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen 

gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu 

madde hükümlerinden yararlanılır. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin 

belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla (2014 takvim yılı için 

birden fazla) taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde 

hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm alacaklı tahsil daireleri açısından 

taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır. 

b) Taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 5 Türk lirasına (bu tutar dâhil) kadar 

yapılmış eksik ödemeler için bu madde hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz. 

c) Bu madde kapsamına giren alacakların maddede belirtilen şekilde tamamen 

ödenmemiş olması hâlinde borçlular ödedikleri tutarlar kadar bu madde hükümlerinden 

yararlanırlar. 

(8) a) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre bu 

maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar hariç olmak 

üzere, bu madde kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce 6183 

sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte 

olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri hâlinde bu madde 

hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit 

tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile 

ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunun öngördüğü faiz uygulanır. Kalan 

taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu madde 

hükümleri uygulanır. 

b) Bu maddeden yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, maddede yer alan 

hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanunun yayımlandığı tarihten sonraki süreler için faiz, zam 

ve gecikme zammı gibi ferî amme alacağı hesaplanmaz. 

c) Bu maddeye göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan 

ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. 

(9) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve 

vadesi 31/12/2013 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımlandığı 

tarihe kadar ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında gümrük idarelerince takibi 

gereken her bir alacağın; türü, yükümlülüğü, asılları ayrı ayrıdikkate alınmak suretiyle tutarı 

50 Türk lirasını aşmayan asli alacakların, idari para cezalarında 80 Türk lirasını aşmayanların 

ve tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı ferî alacakların, aslı ödenmiş ferî alacaklarda 

toplamı 100 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir. 



(10) Bu madde kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten 

önce tahsil edilmiş olan tutarlar, bu madde kapsamında tahsil edilen tutarlar ile bu maddenin 

sekizinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yapılan tecile ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun veya 

diğer kanunlar uyarınca ödenen faizlerin bu Kanun hükümlerine dayanılarak red ve iadesi 

yapılmaz. 

(11) Bakanlar Kurulu, bu maddede öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini 

bir aya kadar uzatmaya yetkilidir. 

(12) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı yetkilidir.” 

 

MADDE 81 – (31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 82 – (1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, 

Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 83 – (4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanun ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 84 – (22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 85 – 86 - (15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 87 – ( 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 88 – (18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 89 – (10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 90 – (31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 91 – (15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler 

Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 



MADDE 92 – (31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 93 – (22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 94 – (19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 95 – (14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 96 – 97 – (6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 

ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 98 – (21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 99 ila 101 – (4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 102 – 103 – (10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 104 – 105 – (4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon 

Kurumu Gelirleri Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 106 – (18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 107 – (1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 108 ila 110 – (24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme 

Uygulamaları Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 111 – (7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının 

Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 



MADDE 112 – (25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.)  

 

MADDE 113 – (27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 114 – (18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 115 – (28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 

Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 116 – (6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 117 – (24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 118 – (21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 119 – (5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 120 ila 123 – (3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 124 – (25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, 

Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 125 – (19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.)  

 

MADDE 126 – 127 – (4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan 

Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 

Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 128 – 129 – (5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe 

Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.)  

 



MADDE 130 – (5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin 

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 131 ila 134 – (13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 135 – 136 – (15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların 

Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 137 – (19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin 

Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan 

Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun 

ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 138 – (14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 139 – (9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 140 – (7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 

Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 141 – (8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 142 – (3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 143 – (26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 144 – Bu Kanunla; 

a) 18/1/1966 tarihli ve 711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulmasını ve Olağanüstü Hal 

Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanun, 

b) 6245 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi, 

c) 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununun 11 inci maddesi ile 50 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 

ç) 5449 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi, 

d) 5502 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 



e) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “her bir çalışan için beş yıl 

süreyle” ibaresi, 

f) 6356 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrası, 

g) 6446 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası, 

ğ) 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) fıkrasının ikinci cümlesi, 

h) 5174 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin üç, dört ve beşinci fıkraları, 

ı) 5378 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere 

Gönderilecek Talebe Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası, 4/11/1981 

tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 53 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 34 üncü maddesinin 

birinci fıkrası kapsamına girmesine rağmen anılan maddelerde belirtilen sürelerde borçlarının 

yeniden hesaplanması için müracaat etmeyenler ile söz konusu maddelerin yürürlüğe girdiği 

tarihten bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre içinde anılan düzenlemelerde 

belirtilen nedenlerle haklarında borç takibi yapılanlar veya yapılması gerekenlerin ve 2547 

sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca yurt dışında görevlendirilmiş olanlardan bu 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte haklarında borç takibi yapılanlar veya yapılması 

gerekenlerin, kendilerine döviz olarak yapılmış olan her türlü masrafa ilişkin borç tutarları, bu 

Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üç ay içinde borçlu oldukları idarelere başvurmaları 

hâlinde, imzaladıkları yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi hükümleri 

dikkate alınmaksızın ve ilgililere ödeme yapma sonucunu doğurmaksızın aşağıdaki şekilde 

yeniden hesaplanır ve başvuru süresi içinde tahsilat işlemi durdurulur. Ancak bu hesaplama, 

2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca yurt dışında görevlendirilenler ile geçici 53 

üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen durumda bulunanlardan, aynı Kanunun 33 üncü 

maddesi uyarınca yurt dışında görevlendirilenler bakımından yapılırken bu kişilerin hizmetleri 

karşılığında aldıkları yurt içi maaşları ve buna yönelik cezai şart talep edilmez, bunlar 

haricinde Türk lirası olarak yapılmış olan her türlü masraf tutarına, sarf tarihinden bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak 

üzere tespit ve ilan edilen kanuni faiz işletilerek hesaplama yapılır. 

a) 5/8/1996 tarihinden sonra yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi 

alınanlar hakkında 657 sayılı Kanunun ek 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre bu 

Kanunun yayımlandığı tarihten önceki süreler için herhangi bir ferî alacak hesaplanmaz. 

b) 5/8/1996 tarihinden önce yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet 

senedi alınanlar hakkında, ilgili adına fiilen ödemenin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankasınca tespit ve ilan edilen efektif satış kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek 

bulunacak tutar ile bu tutara sarf tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen 

süre için 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere tespit ve ilan edilen kanuni faiz işletilerek 

hesaplama yapılır. Ancak, bu hükümlere göre hesaplama yapılması sonucunda borçlunun 

aleyhine bir durum ortaya çıkması hâlinde (a) bendi hükümleri uygulanır. 



(2) Bunların daha önce ödemiş oldukları tutar ile mecburi hizmetlerinde 

değerlendirilen sürelere isabet eden tutar, yukarıdaki şekilde belirlenecek tutardan düşülür. Bu 

madde uyarınca vazgeçilen borç tutarına isabet eden vekâlet ücreti de dâhil yargılama 

giderleri tahsil edilmez. Hesaplanan borç tutarı, ilgilinin durumu ve ödenmesi gereken meblağ 

dikkate alınarak azami beş yıla kadar taksitlendirilebilir. 

(3) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 2547 sayılı Kanunun geçici 53 üncü 

maddesinin birinci fıkrasında belirtilen durumda olup, aynı Kanunun 35 inci maddesi 

uyarınca yurt içinde görevlendirilenlerden geçici 53 üncü maddenin üçüncü fıkrasında 

belirtilen sürede borçlarını ödemek için başvurmayanlar ile söz konusu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihten bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre içinde anılan düzenlemede 

belirtilen nedenlerle haklarında borç takibi yapılanların veya yapılması gerekenlerin, 

kendilerine Türk lirası olarak yapılmış olan her türlü masrafa ilişkin borç tutarları, bu 

Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üç ay içinde borçlu oldukları idarelere başvurmaları 

hâlinde, imzaladıkları yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi hükümleri 

dikkate alınmaksızın ve ilgililere ödeme yapma sonucunu doğurmaksızın yeniden hesaplanır 

ve başvuru süresi içinde tahsilat işlemi durdurulur. Yapılacak hesaplamada, bu kişilerin 

hizmetleri karşılığında aldıkları yurt içi maaşları ve buna yönelik cezai şart talep edilmez, 

bunlar haricinde Türk lirası olarak yapılmış olan her türlü masraf tutarına, sarf tarihinden bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak 

üzere tespit ve ilan edilen kanuni faiz işletilerek hesaplama yapılır. Bu kişiler hakkında da bu 

maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır. 

(4) Bu madde kapsamında bulunanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 

borcunun tamamını ödemeden veya mecburi hizmetini tamamlamadan vefat edenlerin borç 

yükümlülükleri ortadan kalkar. Buna bağlı olarak, borçlunun kendisi, mirasçıları ve kefilleri 

hakkında her türlü borç yükümlülükleri ortadan kaldırılır ve her türlü borç takibi işlemlerine 

son verilir. 

 
5GEÇİCİ MADDE 2 – (1) a) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde 

Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna istinaden tüzel kişiliği sona eren 

mahallî idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile mahallî idare birliklerinin; büyükşehir 

belediyesine ve büyükşehir ilçe belediyesine dönüşen belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının, 

birleşme/dönüşme/katılma veya devir yoluyla ilçe belediyelerine, büyükşehir belediyelerine 

ve/veya bağlı kuruluşlarına veya köye dönüşen belediyelerin il özel idaresine geçen ve kamu 

kuruluşları ile İller Bankası Anonim Şirketi’ne olan kamu ve özel hukuka tabi borçlarının bu 

Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla işlemiş olan ferîleri yerine Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile devrolan borcun asli unsurunun toplamı herhangi 

bir faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacak uygulanmaksızın bu idarelerin genel 

                                                           
5 24/11/2014 tarihli ve 2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 4 üncü maddesiyle, bu 

maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan başvuru süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri 

sözkonusu fıkralarda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. 



bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından, 2/7/2008 tarihli ve 5779 

sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi 

Hakkında Kanunun 7 nci maddesindeki esaslar dâhilinde ve 6360 sayılı Kanunun geçici 2 nci 

maddesinin dördüncü fıkrası da dikkate alınmak suretiyle tahsil edilir. Bu bent kapsamına 

giren alacaklara bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanmış olan ferî alacakların 

tahsilinden vazgeçilir. 

b) 6360 sayılı Kanuna istinaden tüzel kişiliği sona eren mahallî idareler ve bunlara bağlı 

kuruluşlar ile mahallî idare birliklerinin; büyükşehir belediyesine ve büyükşehir ilçe belediyesine 

dönüşen belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının, birleşme/dönüşme/katılma veya devir yoluyla (a) 

bendinde belirtilen idarelere devredilen borçları dışında kalan ve anılan Kanunun geçici 1 inci 

maddesinde belirtilen diğer kamu idarelerine devredilen ve kamu kuruluşları ile İller Bankası 

Anonim Şirketi’ne olan kamu ve özel hukuka tabi borçları da (a) bendinde belirtilen esaslar 

çerçevesinde yeniden hesaplanarak ilgili kamu idaresinden tahsil edilir. 

c) Bu fıkra uyarınca kesinti işlemine tabi tutulan borçlar için ilgili kanunlarda 

öngörülen zamanaşımı süreleri işlemez. Bu borçlardan dolayı konulan hacizler kaldırılır. 

ç) Bu fıkra kapsamına giren borçlara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce 

tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmez. 

(2)6 a) 1) Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden 

kaynaklanan alacaklarından (özelleştirme devir işlemleri sırasında TEDAŞ’a devredilmiş olan 

alacaklar), vadesi 30/4/2014 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla geldiği hâlde bu Kanunun 

yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olanların asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin 

ferîler yerine, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar söz konusu alacakların asıllarına Yİ-

ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunun yayımlandığı 

tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar abonesi bulunulan dağıtım/perakende satış şirketine 

başvuruda bulunulması ve ödenmesi gereken tutarın, ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı 

tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere bu fıkrada öngörülen süre ve şekilde ödenmesi 

şartıyla ferîlerin tamamının tahsilinden vazgeçilir.(6) 

2) TEDAŞ’ın tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan 

alacaklarından (özelleştirme devir işlemleri sırasında TEDAŞ’a devredilmiş olan alacaklar), 

vadesi 30/4/2014 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla geldiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih 

itibarıyla ödenmemiş olanların asıllarının tamamının bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 

ikinci ayın sonuna kadar abonesi bulunulan dağıtım şirketine başvuruda bulunularak ilk taksit 

bu Kanunun yayımını izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül 

ettiği ayda bir taksit ödenmesi suretiyle toplam beş eşit taksitte ödenmesi şartıyla bu 

alacakların ödenen kısmına isabet eden ferîlerin tahsilinden vazgeçilir. Tarımsal sulamada 

kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakların bu fıkrada belirtilen taksit ödeme 

zamanını; alacakların bulunduğu bölgeler, iller, ürünlerin hasat dönemleri dikkate alınarak 

değiştirmeye TEDAŞ yönetim kurulu yetkilidir. 
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fıkrada yer alan başvuru süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri sözkonusu fıkralarda belirtilen sürelerin 

bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. 



b) 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış olup taksit ödemeleri devam edenler 

hariç olmak üzere, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce çeşitli kanun hükümlerine veya 

TEDAŞ ya da daha önce hissedarı olduğu elektrik dağıtım şirketlerinin yönetim kurullarının 

yetkisi ile veya özelleştirilen dağıtım şirketlerince TEDAŞ adına taksitlendirilmiş ve taksit 

ödemeleri devam etmekte olan alacaklar için borçluların talep etmeleri hâlinde bu fıkra 

hükmü uygulanır. Bu takdirde, ödenmiş tutarlarda bir düzeltme yapılmaz ve bu Kanunun 

yayımlandığı tarih itibarıyla bakiye tutar içindeki alacak aslı dikkate alınır. 

c) TEDAŞ’a ait olup tahsilatı özelleştirilen elektrik dağıtım/perakende satış şirketlerince 

sürdürülen ve bu fıkra kapsamına giren alacaklar da bu fıkra hükmünden yararlanır. 

ç) Bu fıkra hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; fıkrada öngörülen şartların 

yanı sıra, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili 

dağıtım/perakende satış şirketine başvuruda bulunmaları ve (a) bendinin (2) numaralı alt 

bendinde belirtilen alacaklar hariç olmak üzere fıkra kapsamında ödenecek tutarların ilk 

taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık 

dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır. Bu fıkraya göre ödenecek 

taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre tatili izleyen ilk iş 

günü mesai saati sonunda biter. 

d) Bu fıkra hükümlerine göre hesaplanan tutarın; 

1) İlk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara bu Kanunun 

yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz. 

2) Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, (a) bendinin (2) numaralı alt bendi hükmü 

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. 

3) Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili bentlere göre belirlenen tutar; 

i) Altı eşit taksit için (1,05), 

ii) Dokuz eşit taksit için (1,07), 

iii) On iki eşit taksit için (1,10), 

iv) 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 fıkra 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 düzeltilir. 

4) Bu fıkranın (a) bendinin (2) numaralı alt bendi hükümlerine göre ödenmesi gereken 

tutarların; iki eşit taksitte ödenmesi hâlinde (1,10), üç eşit taksitte ödenmesi hâlinde (1,15), dört 

eşit taksitte ödenmesi hâlinde (1,20), beş eşit taksitte ödenmesi hâlinde (1,25) katsayı uygulanır. 

e) Bu fıkradan yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, bu fıkrada yer alan 

hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanunun yayımlandığı tarihten sonraki süreler için faiz, 

gecikme zammı, gecikme cezası gibi ferî amme alacağı hesaplanmaz. 



f) Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce dava konusu edilmiş ve/veya icra takibi 

başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda 

bulunması hâlinde, asıl borçlular ve kefiller hakkında sürdürülen davalar sonlandırılır, icra ve 

takip işlemleri durdurulur. Bu takdirde, borçluların mahkeme masraflarını, icra masraflarını 

ve vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ilk taksit ödeme süresi içinde veya yasal faizi 

birlikte ilk taksit ödeme süresini izleyen ayın sonuna kadar ödemeleri şarttır. 

g) 1) Bu fıkraya göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan 

ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. 

2) Bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçluların bu 

borçlarla ilgili olarak dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri ve başvuru süresi 

içinde yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır. Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili 

mahkemeye verilmesini müteakip davadan vazgeçme dilekçesinin mahkemece onaylı bir 

sureti borçlularca ilgili dağıtım veya perakende satış şirketine verilir. 

3) Bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan 

vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra 

tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz ve bu kararlar ile TEDAŞ aleyhine hükmedilmiş 

yargılama giderleri ve vekâlet ücreti bulunması hâlinde bunlar talep edilemez. 

ğ) 1) Bu fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendine göre ödenmesi gereken 

taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik 

ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın 

sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre 

belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi 

şartıyla bu fıkra hükümlerinden yararlanılır. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin 

belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde 

ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu fıkra hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. 

Bu hüküm alacaklı daireler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır. 

2) Bu fıkranın (a) bendinin (2) numaralı alt bendi hükümlerine göre ödenmesi gereken 

taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde ödenmeyen veya eksik 

ödenen taksit tutarlarının bu fıkra hükümlerine göre izleyen taksit ile birlikte ödenmesi şartıyla 

bu fıkra hükümlerinden yararlanılır. Bu durumda gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı 

Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme 

zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu fıkra hükümlerinden yararlanılır. Bu şekilde de 

ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu fıkra hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.  

3) Taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 5 liraya (bu tutar dâhil) kadar yapılmış 

eksik ödemeler için bu fıkra hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz. 

4) Bu fıkra kapsamına giren alacakların fıkrada belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş 

olması hâlinde borçlular ödedikleri tutarlar kadar bu fıkra hükümlerinden yararlanırlar. 

h) Bu fıkra kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten 

önce tahsil edilmiş olan tutarlar, bu fıkra kapsamında tahsil edilen tutarlar ile bu fıkranın (b) 

bendi kapsamında yapılan tecile ilişkin olarak çeşitli kanunlar uyarınca ödenen faizlerin bu 

fıkra hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılmaz. 



ı) Özel sektör elektrik dağıtım şirketleri, alacaklarını bu fıkrada öngörülen şekilde 

yapılandırabilirler. 

i) Bakanlar Kurulu bu fıkrada öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süresini bir aya 

kadar uzatmaya yetkilidir. 

j) Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığının uygun görüşü alınarak TEDAŞ tarafından belirlenir. 

(3)7 a) Kalkınma ajanslarının, 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının 

Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 19 uncu maddesi gereğince, il 

özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarından olan ve 31/12/2013 tarihi 

itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş 

bulunan alacak asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin ferîler yerine, bu Kanunun 

yayımlandığı tarihe kadar söz konusu alacakların asıllarına Yİ-ÜFE aylık değişim oranları 

esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna 

kadar alacaklı kalkınma ajansına başvuruda bulunulması ve ödenmesi gereken tutarın, ilk 

taksitinin bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere bu fıkrada 

öngörülen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla ferîlerin tamamının tahsilinden vazgeçilir. (7) 

b) Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce (a) bendi kapsamındaki alacaklardan, dava 

konusu edilmiş ve/veya icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra 

hükümlerinden yararlanmak üzere ajansa başvuruda bulunması hâlinde, asıl borçlular ve 

kefiller hakkında sürdürülen davalar sonlandırılır. Bu takdirde borçluların mahkeme ve icra 

masrafları ile vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. 

c) 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla taksit 

ödemeleri devam eden alacaklar hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

ç) Bu fıkra hükümlerine göre hesaplanan tutarın; 

1) İlk taksitinin ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara bu Kanunun 

yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz. 

2) Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde 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. 

3) Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili bentlere göre belirlenen tutar; altı eşit taksit için 

(1,05), dokuz eşit taksit için (1,07), on iki eşit taksit için (1,10), on sekiz eşit taksit için (1,15) 

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler 

hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu fıkra 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 düzeltilir. 

d) Bu fıkradan yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, bu fıkrada yer alan 

hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonraki süreler için faiz, 

gecikme zammı, gecikme cezası gibi ferî alacaklar hesaplanmaz. 
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fıkrada yer alan başvuru süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri sözkonusu fıkralarda belirtilen sürelerin 

bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. 



e) Bu fıkraya göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az 

taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen 

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

sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç 

ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu fıkra hükümlerinden yararlanılır. Süresinde 

ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim 

yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu fıkra 

hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. 

f) Taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 5 liraya (bu tutar dâhil) kadar yapılmış 

eksik ödemeler için bu fıkra hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz. 

g) Bu fıkraya göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile 

rastlaması hâlinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter. 

ğ) Bu fıkra kapsamına giren alacakların fıkrada belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş 

olması hâlinde borçlular ödedikleri tutarlar kadar bu fıkra hükümlerinden yararlanırlar. 

h) Bu fıkra kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten 

önce tahsil edilmiş olan tutarlar ile bu fıkra kapsamında tahsil edilen tutarların bu fıkra 

hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılamaz. 

ı) Bakanlar Kurulu bu fıkrada öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süresini bir aya 

kadar uzatmaya yetkilidir. 

i) Bu fıkra hükmünden yararlanarak ilk taksiti ödeyen il özel idareleri ve belediyeler ile 

sanayi ve ticaret odaları, kalkınma ajansları tarafından sağlanan desteklerden faydalanabilir. 

j) Kalkınma ajanslarının kuruluş yıllarına dair, belediye ve il özel idareleri ile sanayi 

ve ticaret odaları tarafından ajanslara ödenmesi gereken ancak ödenmemiş paylar ile kapatılan 

il özel idareleri ve belediyelerce ödenmemiş ve devredilmiş olan paylar ve bu alacaklara dair 

faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. 

k) Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kalkınma Bakanlığı tarafından 

belirlenir. 

(4) a) Bu maddenin bir ve ikinci fıkra hükümleri, 5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci 

maddesi ile 5216 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar 

hakkında uygulanmaz. 

b) Bu maddenin bir, iki, üç ve altıncı fıkralarında geçen, Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranları tabiri, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar 

toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren 

üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi 

üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını ifade eder. Anılan fıkralara göre 

ödenecek alacaklara bu Kanunun yayımlandığı ay için uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranı olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten bir önceki ay için belirlenen Yİ-ÜFE 

aylık değişim oranı esas alınır. 

(5) Bu madde kapsamındaki alacaklar ile bu Kanunun bazı alacakların yeniden 

yapılandırılmasına ilişkin hükümleri kapsamındaki alacaklarla ilgili olarak mevzuatlarında yer 

alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla taksit ödeme süresince zamanaşımı süreleri işlemez. 



(6) a) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulan sulama kooperatiflerinin ve 

8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununa göre kurulan sulama birliklerinin 

tarımsal sulama faaliyetlerinden kaynaklanan alacaklarından, vadesi 30/4/2014 tarihi (bu tarih 

dâhil) itibarıyla geldiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olanların 

asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin ferîler yerine, bu Kanunun yayımlandığı tarihe 

kadar söz konusu alacakların asıllarına Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 

hesaplanacak tutarın; bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar borçlu 

bulunulan kooperatife/birliğe başvuruda bulunulması ve ödenmesi gereken tutarın, ilk taksit 

bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ve her yıl ilk taksitin 

tekabül ettiği ayda bir taksit ödenmesi suretiyle toplam beş eşit taksitte bu fıkrada öngörülen 

süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacakların ödenen kısmına isabet eden ferîlerin 

tamamının tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkraya göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son 

gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda 

biter. 

b) Bu fıkra hükümlerine göre hesaplanan tutarın; 

1) İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara bu Kanunun 

yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz. 

2) Taksitle yapılacak ödemelerinde hesaplanan tutar; iki eşit taksit için (1,10), üç eşit 

taksit için (1,15), dört eşit taksit için (1,20), beş eşit taksit için (1,25) katsayısı ile çarpılır ve 

bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit 

tutarı hesaplanır. Bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara 

tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Tercih edilen taksit süresinden daha 

uzun bir sürede ödeme yapılamaz. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme 

yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir. 

c) Bu fıkradan yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, bu fıkrada yer alan 

hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanunun yayımlandığı tarihten sonraki süreler için faiz, 

gecikme zammı, gecikme cezası gibi ferî amme alacağı hesaplanmaz. 

ç) Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce dava konusu edilmiş ve/veya icra takibi 

başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda 

bulunması hâlinde, sürdürülen davalar sonlandırılır, icra ve takip işlemleri durdurulur. Bu 

takdirde, borçluların mahkeme masraflarını, icra masraflarını ve vekâlet ücretini ilk taksit 

tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. 

d) 1) Bu fıkra hükümlerine göre ödenmesi gereken taksitlerden birinin süresinde 

ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının bu 

fıkra hükümlerine göre izleyen taksit ile birlikte ödenmesi şartıyla bu fıkra hükümlerinden 

yararlanılır. Bu durumda gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine 

göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 

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

ödenmesi hâlinde bu fıkra hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.  



2) Taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 5 liraya (bu tutar dâhil) kadar yapılmış 

eksik ödemeler için bu fıkra hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz. 

3) Bu fıkra kapsamına giren alacakların fıkrada belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş 

olması hâlinde borçlular ödedikleri tutarlar kadar bu fıkra hükümlerinden yararlanırlar. 

e) Bu fıkra kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten 

önce tahsil edilmiş olan tutarlar ile bu fıkra kapsamında tahsil edilen tutarların bu fıkra 

hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılmaz. 

f) Tarımsal sulamadan kaynaklanan alacakların bu fıkrada belirtilen taksit ödeme 

zamanını alacakların bulunduğu bölgeler, iller, ürünlerin hasat dönemleri dikkate alınarak 

değiştirmeye alacaklı kooperatif/birlik yetkilidir. 

(7) Bakanlar Kurulu bu Kanunun 79 uncu maddesinde geçen 31/12/2014 tarihini 

30/6/2015 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatmaya yetkilidir. 

 

GEÇİCİ MADDE 3 – Liman izinlerine konu tesislerin izin sahibince üçüncü kişilere 

kiralanması durumunda, söz konusu kiralama işlemiyle ilgili olarak 31/8/1956 tarihli ve 6831 

sayılı Orman Kanununun ek 11 inci maddesinin (b) bendi hükmü 31/12/2023 tarihine kadar 

uygulanmaz. 

 

MADDE 145 – Bu Kanunun; 

a) 4 üncü maddesiyle 4857 sayılı Kanunun 41 inci maddesine eklenen onuncu fıkra ile 

7 nci maddesi 1/1/2015 tarihinden itibaren, 

b) 10 ve 11 inci maddeleri, bu Kanunun yayımı tarihinden dört ay sonra, 

c) 40 ıncı maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) 

bendinde yapılan ibare değişikliği ile 55 inci maddesi 1/4/2015 tarihinden itibaren, 

ç) 50 nci maddesi, bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ay başından itibaren, 

d) 63 üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 59 uncu madde, l3/5/2014 

tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

e) 89 uncu maddesi, 31/3/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

f) 112 nci maddesi 31/1/2015 tarihinden itibaren, 

g) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer. 

 

MADDE 146 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 


