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Madde 1-24 – (Muhtelif Kanunlarla ilgili olup yerlerine işlenmiştir.) 

 

Geçici Madde 1, 2 ve 4 – (Muhtelif Kanunların işlemeyen hükümlerine işlenmiştir.) 

 

Geçici Madde 3 – a) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri, bu konuda 

yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükten kaldırılan hükümlere göre tahsil edilmeye 

devam olunur ve doğrudan genel bütçeye gelir yazılmak üzere Hazine hesaplarına intikal 

ettirilir. Kesinti oranlarını sıfıra kadar indirmeye veya onbeş puana kadar yükseltmeye veya 

kesintiyi tümüyle kaldırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.12 

Bu kesintiler vergi kanunlarındaki tahakkuk ve tahsilat hükümlerine göre takip edilir.3 

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonundan ihtisas kredilerine ödenmesi gereken 

destekleme primleri nedeniyle bankalara ödenmemiş birikmiş borçlar, Hazinenin görev zararı 

borcu olarak kabul edilir ve bu borçların tasfiyesine ilişkin hükümler çerçevesinde işlem yapılır.  

b) 6.12.1984 tarihli ve 3100 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (5) numaralı fıkrası 

uyarınca ödeme kaydedici cihaz özel hesabında biriken mevcut nakit bütçeye gelir yazılmak 

üzere Hazine hesaplarına intikal ettirilir. 

c) Bu Kanunla tasfiye edilen Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonunun 31.12.2001 tarihine 

kadar tahakkuk eden, ancak ödenemeyen yükümlülükleri bütçeye bu amaçla konulacak 

ödenekten karşılanır. 

d) Tasfiye edilen Toplu Konut Fonu gelirleri arasında yer alan aşağıdaki gelirlerin, bu 

konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Hazine adına tahsiline devam edilerek Hazine 

hesaplarına intikali sağlanır.  

1 – (Mülga: 6/6/2002-4760/18 md.) 

                                                           
1 13/10/2011 tarihli ve 28083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12/10/2011 tarihli ve ve 2011/2304 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 4 üncü maddesiyle Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal 

mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı 

% 6 olarak tespit edilmiştir. 
2 2/7/2018 tarihli ve 698 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 50 nci maddesiyle bu maddede yer alan 

“Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. 
3 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 43 üncü maddesindeki;“… bu bentde yer alan „Bu 

kesintilerin tahakkuk ve tahsili Maliye Bakanlığınca vergi gelirlerine ilişkin yetkiler kapsamında takip 

edilir ve kesintilerin tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümleri uygulanır.“ hükmü, “Bu kesintiler vergi kanunlarındaki tahakkuk ve tahsilat hükümlerine 

göre takip edilir.“… olarak değiştirilmiştir.” hükmüne istinaden yapılan değişiklik metne işlenmiştir. 



2 – Diğer mevzuatla Toplu Konut Fonu için verilmesi öngörülen paralar, 

3 – (Mülga: 6/6/2002-4760/18 md.) 

Yukarıdaki bentlerde belirtilen nispet ve miktarları yeniden tespite, azaltmaya veya 

kaldırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.(2) 

Mevzuatta Toplu Konut Fonuna yapılmış bulunan atıflar, Toplu Konut İdaresine 

yapılmış sayılır. 

e) 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin bu Kanunla 

yürürlükten kaldırılan (b) bendine göre 31.12.2001 tarihi itibarıyla tahakkuk eden gelirlerden 

harcanmayan miktarlar, 3418 sayılı Kanunun bu Kanunla değişik 39 uncu maddesinin (a) 

bendi hükümleri çerçevesinde ertesi yıl bütçelerine özel gelir ve ödenek kaydedilir. 

f) 23.5.2000 tarihli ve 4568 sayılı Kanunla tasfiye edilen Kamu Ortaklığı Fonunun 

kullanım alanları ile ilgili olarak sağlanmış olan Hazine garantili dış proje kredilerinden 

1.1.2001 tarihi itibarıyla geri ödemesi devam edenler, bu tarihten geçerli olmak üzere Hazine 

tarafından devralınır. 

g) Bu Kanunla tasfiye edilen fonlar için, 1.1.2002 tarihinden itibaren tahsil edilecek 

genel bütçe vergi, resim ve harç gelirlerinden, 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunun 39 uncu 

maddesi hariç olmak üzere pay ayrılmaz. 

h) Bu Kanunla tasfiye edilen fonlardan finansmanı sağlanmak üzere yıllara sari olarak 

yapılan sözleşmelerde yer alan ve 1.1.2002 tarihinden sonrasına sirayet eden hak ve 

yükümlülükler ilgili idareler nezdinde devam eder. Ancak, 1.1.2002 tarihinden itibaren bu 

çerçevede yapılacak ödemeler, konsolide bütçeye dahil idareler için bütçede ilgili fonun hizmetine 

devamını sağlamak üzere açılacak tertip veya özel tertiplerden, diğer idarelerde ise bütçelerinden 

yapılır.  

ı) Mera Fonundan ücret ödenmek suretiyle çalışmakta olan toplam doksan 

personelden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel ve özel şartları 

taşıyanlar, istekleri halinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığındaki durumlarına uygun boş memur 

kadrolarına üç ay içinde atanırlar. Bunlar hakkında 3.11.1999 tarihli ve 4460 sayılı Kanunun 1 

inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları hükümleri uygulanır.  

Bu Kanun hükümlerinden faydalanmak istemeyenler ile 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununda belirtilen genel ve özel şartları taşımayanların her türlü yasal hakları ödenerek 

kurumlarıyla ilişikleri kesilir. 

j) Bu Kanunla ve diğer mevzuatla tasfiye edilen fonlar hakkında, bu Kanunda 

düzenleme bulunmayan hususlarda, 21.2.2001 tarihli ve 4629 sayılı Kanunun geçici 1 inci 

maddesinin (A) fıkrasının (d) bendi ile (B), (C) ve (D) fıkraları hükümleri uygulanır. 

 

Madde 25 – Bu Kanunun;  

a) 1 inci maddesinin (A) ve (B) fıkraları 25.11.2000 tarihinden geçerli olmak üzere 

yayımı tarihinde,  

b) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 ncı maddeleri ile geçici 3 üncü maddesinin 

(f) fıkrası dışındaki diğer fıkraları 1.1.2002 tarihinde, 



c) Geçici 3 üncü maddesinin (f) fıkrası 1.1.2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı 

tarihinde, 

d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer. 

 

Madde 26 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

 

4684 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE 

GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO 
 

Değiştiren Kanunun/ 

KHK’nin veya İptal Eden 

Anayasa Mahkemesi 

Kararının Numarası 

4684 Sayılı Kanunun Değişen 

veya İptal Edilen Maddeleri 
Yürürlüğe Giriş Tarihi 

4760 GEÇİCİ MADDE 3 
1/8/2002 tarihinden geçerli 

olmak üzere 12/6/2002 

5281 GEÇİCİ MADDE 3 31/12/2004 

BKK GEÇİCİ MADDE 3 13/10/2011 

KHK/698 GEÇİCİ MADDE 3 

24/6/2018 tarihinde birlikte 

yapılan Türkiye Büyük Millet 

Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı 

seçimleri sonucunda 

Cumhurbaşkanının andiçerek 

göreve başladığı tarihte 

 


