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9 Kasım 2022 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 32008

KANUN

GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 
             Kanun No. 7420                                                                                                         Kabul Tar�h�: 3/11/2022

MADDE 1- 31/12/1960 tar�hl� ve 193 sayılı Gel�r Verg�s� Kanununun 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (9)
numaralı bend�nde yer alan “25 kW” �bareler� “50 kW” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 2- 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (8) numaralı bend�n�n parantez �ç�
hükmü aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve fıkraya aşağıdak� bent eklenm�şt�r.
“�şverenlerce, �şyer�nde veya müştem�latında yemek ver�lmeyen durumlarda çalışılan günlere a�t b�r günlük yemek
bedel�n�n 51 Türk l�rasını aşmayan kısmı �st�sna kapsamındadır. Ödemen�n bu tutarı aşması hal�nde aşan kısım �le bu
amaçla sağlanan d�ğer menfaatler ücret olarak verg�lend�r�l�r.”

“19. Yurt dışında yapılan �nşaat, onarım, montaj �şler� �le tekn�k h�zmetlerde çalışan h�zmet erbabına, f��len
yurt dışındak� çalışmaları karşılığı �şveren�n yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeler�.”

MADDE 3- 193 sayılı Kanunun geç�c� 82 nc� maddes�nde yer alan “31/12/2017” �bareler� “31/12/2027”
şekl�nde, “9/12/1994 tar�hl� ve 4059 sayılı Haz�ne Müsteşarlığının Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanunun ek 5 �nc�”
�bares� “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 253 üncü” şekl�nde, “4059
sayılı Kanunun ek 5 �nc�” �bares� “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 253 üncü” şekl�nde, “1.000.000 TL’y�”
�bares� “2.500.000 TL’y�” şekl�nde, “Haz�ne Müsteşarlığına” �bares� “Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına” şekl�nde,
“Haz�ne Müsteşarlığınca” �bareler� “Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca” şekl�nde, “Mal�ye Bakanlığı ve Haz�ne
Müsteşarlığı müştereken” �bares� “Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve “B�l�m,” �bares� madde
metn�nden çıkarılmıştır.

MADDE 4- 5/1/1961 tar�hl� ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan
“azam� satınalma bedeller�,” �bares� “azam� satınalma bedeller� �le c�ns� ve azam� satınalma bedel� yıl �çer�s�nde
bel�rlenecek taşıtlara �l�şk�n esaslar” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 5- 16/8/1961 tar�hl� ve 351 sayılı Yüksek Öğren�m Kred� ve Yurt H�zmetler� Kanununun 16 ncı
maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“MADDE 16- Öğren�m kred�s� alan öğrenc�ler�n borcu, öğren�m kred�s� olarak ver�len m�ktar kadardır.
Öğret�m kurumundan mezun olan veya sağlık sebepler� dışında kend� �steğ� �le öğret�m kurumunu bırakan ya

da herhang� b�r sebeple öğret�m kurumundan çıkarılan öğrenc�ler, öğret�m kurumu �le �l�ş�ğ�n�n kes�ld�ğ� tar�hten �k�
yıl sonra başlamak üzere kred� aldığı kadar sürede ve aylık dönemler hal�nde borcunu ödemek zorundadır.

Borçlu borcunu erteleme taleb�nde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının Sosyal Güvenl�k Kurumundan
tey�t ed�lmes� hal�nde, �lk yıl herhang� b�r �lave olmadan, sonrak� yıllarda �se her yıl �ç�n ver�len m�ktara yüzde on
�lave ed�lerek kred� borcu hesaplanır. Ancak �lg�l� yılda Türk�ye İstat�st�k Kurumu tarafından açıklanan Tüket�c� F�yat
Endeks�n�n (TÜFE) yüzde ondan az olması hal�nde bu oran uygulanır. Erteleme �şlem� en fazla üç defa yapılab�l�r.

Ödemen�n askerl�k dönem�ne rastlaması hal�nde borçlunun taleb� üzer�ne herhang� b�r �lave yapılmaksızın
askerl�k dönem�n�n sonuna kadar kred� borcu ertelen�r.

Öğrenc�n�n tab� olacağı yükümlülükler Gençl�k ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan taahhütnamede
bel�rt�l�r. Düzenlenen taahhütnamelerde kred�y� alacak öğrenc�n�n, öğrenc�n�n reş�t olmaması hal�nde �se öğrenc� �le
b�rl�kte vel� veya vas�s�n�n borçlu sıfatıyla �mzası yeterl�d�r. Ancak yurtdışında öğren�m gören öğrenc�lerden Gençl�k
ve Spor Bakanlığı tarafından bel�rlenen şek�lde kef�l �sten�r.

Madd� veya hukuk� nedenlerle tak�b�nde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında göster�len m�ktarları
aşmayan kred� borçları terk�n ed�l�r.

Katkı kred�s� borcu ödemeler�nde de yukarıdak� esaslar uygulanır.
Öğrenc�lere kred� ver�lmes� ve kred�n�n kes�lmes� �le �lg�l� d�ğer usul ve esaslar Gençl�k ve Spor Bakanlığı

tarafından çıkarılan yönetmel�kle düzenlen�r.”
MADDE 6- 351 sayılı Kanunun 17 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 17- Süres�nde ödenmeyen taks�tlere vades�nden �t�baren 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı Amme

Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanunun 51 �nc� maddes�ne göre gec�kme zammı hesaplanır. Taks�tler�n, son
taks�t�n vade tar�h�ne kadar ödenmemes� veya eks�k ödenmes� hal�nde, ödenmeyen taks�t tutarları 6183 sayılı Kanuna
göre tak�p ed�lmek üzere �lg�l� verg� da�res�ne b�ld�r�l�r. Taks�tler �ç�n zamanaşımı süres�n�n bel�rlenmes�nde son
taks�t�n vade tar�h� esas alınır. Verg� da�reler�nce bu alacaklarla �lg�l� olarak yapılan tahs�latlar, tak�p eden ayın sonuna
kadar Gençl�k ve Spor Bakanlığına aktarılır.

Öğren�m� sırasında veya öğren�mden sonra ölenler�n veya yüzde doksan ve üzer� engel sah�b� oldukları tam
teşekküllü b�r hastanen�n sağlık kurulu tarafından tesp�t ed�lenler�n kalan borçları terk�n ed�l�r.”

MADDE 7- 351 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
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“GEÇİCİ MADDE 7- Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla kred� almakta olan veya kred� borcunun
ödeme zamanı henüz başlamamış k�ş�lere öğren�m ve katkı kred�s� olarak ver�len tutarlara endeks hesaplanmaz, kred�
ger� ödemes� devam eden veya borçları verg� da�res�ne tak�p �ç�n b�ld�r�lm�ş olan k�ş�lere öğren�m ve katkı kred�s�
olarak ver�len tutarlara �lave ed�lm�ş endeks tutarları terk�n ed�l�r. Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce tahs�l
ed�lm�ş olan tutarlar �ade ed�lmez ve verg� da�res�ne tak�p �ç�n b�ld�r�ld�ğ� halde henüz tahs�l ed�lmem�ş olan kred�
taks�tler� �çer�s�ndek� endeks tutarları terk�n ed�ld�kten sonra bak�ye taks�tler vades�nde ödenmed�ğ� takd�rde tak�p
ed�lmeye devam olunur.”

MADDE 8- 1/7/1976 tar�hl� ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve K�mses�z Türk
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.

“GEÇİCİ MADDE 5- Gerçeğe uygun olmayan sağlık kurulu raporu kullanımı neden�yle yapılan ödemeler
har�ç olmak üzere, bu Kanun kapsamındak� k�ş�lere bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�he kadar yers�z ödenen ve ger�
alınması gereken aylıklar �le bunlardan doğan ceza ve fa�zler terk�n ed�l�r. İlg�l�ler hakkında herhang� b�r adl�, �dar� ve
�cra� tak�bat yapılmaz. Yers�z ödemeler kapsamında madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce �dare tarafından yapılan
tahs�latlar, �lg�l�ler�ne �ade ed�lmez.”

MADDE 9- 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun ek 29 uncu maddes�n�n b�r�nc� ve
üçüncü cümleler� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı maddeye b�r�nc� cümles�nden sonra gelmek üzere aşağıdak�
cümle eklenm�şt�r.

“Ün�vers�teler�n tıp fakülteler�n�n beş�nc� yılını tamamlayıp altıncı yılına geçen öğrenc�ler� �le d�ş hek�ml�ğ�
fakülteler�n�n dördüncü yılını tamamlayıp beş�nc� yılına geçen öğrenc�ler�ne �ntörn eğ�t�m� dönem�nde öğret�m üyes�
rehberl�ğ�nde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında �lg�l� kurumların bütçes�nden on�k� ayı geçmemek üzere;
Devlet ün�vers�teler�nde ödemen�n yapıldığı tar�htek� net asgar� ücret tutarında, vakıf ün�vers�teler�nde �se 4.702
gösterge rakamının memur aylık katsayısı �le çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret öden�r.”
“Bu ödemelerden herhang� b�r verg� kes�lmez ve ödemelere �l�şk�n usul ve esaslar, Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı ve
Sağlık Bakanlığı �le Yükseköğret�m Kurulunca müştereken bel�rlen�r.”
“Vakıf ün�vers�teler�nde bu tutarın üzer�nde ödeme yapmaya ve yapılacak ödemen�n tutarını bel�rlemeye mütevell�
heyet� yetk�l�d�r.”

MADDE 10- 12/3/1982 tar�hl� ve 2634 sayılı Tur�zm� Teşv�k Kanununun 6 ncı maddes�n�n üçüncü fıkrasının
b�r�nc� cümles�nde yer alan “Bakanlıkça ödenmez.” �bares� “ve ücrets�z g�r�şl� günüb�rl�k tes�s�n bütünley�c� unsuru
olan den�zle bağlantısını sağlayan kıyı kullanımlarında Devlet İhale Kanununun 75 �nc� maddes�nden doğan bedeller
ödenmez.” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve fıkraya aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Bakanlık tarafından yapılan ücrets�z g�r�şl� günüb�rl�k tes�sler, münhasıran Bakanlık Döner Sermaye İşletmes�
Merkez Müdürlüğü veya �şt�rak� ş�rketler tarafından �şlet�leb�l�r, üçüncü k�ş�lere devred�lemez ve �şlett�r�lemez.”

MADDE 11- 2634 sayılı Kanunun geç�c� 13 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasında yer alan “orman köylüler�
kalkındırma gel�r�” �bares�nden sonra gelmek üzere “ve ücrets�z g�r�şl� günüb�rl�k tes�s�n bütünley�c� unsuru olan
den�zle bağlantısını sağlayan kıyı kullanımlarında Devlet İhale Kanununun 75 �nc� maddes�nden doğan bedeller”
�bares� eklenm�şt�r.

MADDE 12- 2634 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 17- Bu Kanunun geç�c� 12 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası kapsamındak� başvurular �ç�n

28/7/2023 tar�h�ne kadar ek süre ver�lm�şt�r.”
MADDE 13- 24/5/1983 tar�hl� ve 2828 sayılı Sosyal H�zmetler Kanununa aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 19- Gerçeğe uygun olmayan belge ve sağlık kurulu raporu kullanımı neden�yle yapılan

ödemeler har�ç olmak üzere, bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�he kadar bu Kanunun ek 7 nc� maddes� kapsamında
fazla ve yers�z ödenen ve ger� alınması gereken evde bakım yardımı ödemeler� �le bunlardan doğan fa�zler terk�n
olunur. Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce bu kapsamda tahs�l ed�lm�ş olan tutarlar bakımından �lg�l� k�ş�ler
leh�ne h�çb�r şek�lde alacak hakkı doğmaz ve yapılmış olan tahs�latlar �ade ed�lmez. Açılmış olan davalarda yargılama
g�der� �le vekâlet ücret�ne hükmolunmaz, hükmolunanlar tahs�l ed�lmez.”

MADDE 14- 25/8/1999 tar�hl� ve 4447 sayılı İşs�zl�k S�gortası Kanununa aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 32- Yen� Koronav�rüs (Cov�d-19) sebeb�yle �şverenler�n yaptıkları zorlayıcı sebep

gerekçel� kısa çalışma başvurularının alınması, değerlend�r�lmes� ve ödenmes�ne �l�şk�n �şlemler �le nakd� ücret desteğ�
�şlemler� hakkında Bakanlık ve Kurum personel�ne herhang� b�r sorumluluk yüklenemez. Bu kapsamda Yen�
Koronav�rüs (Cov�d-19) sebeb�yle ödenen kısa çalışma ödeneğ� �le nakd� ücret desteğ� ödemeler�nde hatalı
�şlemlerden kaynaklanan fazla ve yers�z ödemeler �le nakd� ücret desteğ�nden yararlanan �şç�n�n başvuruda bulunduğu
�şveren tarafından f��len çalıştırıldığının tesp�t� hâl�nde �şverene uygulanan �dar� para cezalarından bu madden�n
yürürlük tar�h� �t�barıyla tahs�l ed�lmem�ş olanlar terk�n ed�l�r. Tahs�l ed�lenler �ade veya mahsup ed�lemez. Bu
alacaklarla �lg�l� başlatılmış tak�p ve tahs�l �şlemler�ne devam ed�lmez, yargı merc�ler�ne �nt�kal etm�ş olan dosyalarda
Kurum ve Bakanlık aleyh�ne yargılama g�der�ne hükmed�lmez. Kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun
25 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (II) numaralı bend�nde yer alan sebepler har�ç olmak kaydıyla �şveren tarafından
�şç� çıkarılmasına �st�naden oluşan fazla ve yers�z ödemeler �le ceza soruşturmasına veya kovuşturmasına konu olmuş
kısa çalışma ödeneğ� �le nakd� ücret desteğ� ödemeler� bu madde kapsamı dışındadır. Ceza soruşturması veya
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kovuşturması sonucu kovuşturmaya yer olmadığına da�r karar veya beraat kararı ver�lenler hakkında bu madde
uyarınca terk�n hükümler� uygulanır.”

MADDE 15- 27/10/1999 tar�hl� ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 �nc� maddes�n�n altıncı fıkrasına
aşağıdak� bent eklenm�şt�r.

“e) Geç�c� �thalat rej�m� kapsamında k�ş�sel kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtları Türk�ye Gümrük
Bölges�ne get�ren hak sah�pler� tarafından gümrük �dares�ne b�lg� ver�lmeden taşıtsız yurt dışına çıkılması.”

MADDE 16- 4458 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 11- Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�he kadar geç�c� �thalat rej�m� kapsamında k�ş�sel

kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtların Türk�ye Gümrük Bölges�ne get�r�lerek gümrük �dares�ne b�lg� ver�lmeden
taşıtsız yurt dışına çıkılması durumunda da, 241 �nc� madden�n altıncı fıkrasının (e) bend� hükmü uygulanır. Bu
madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce yapılan tahs�latlar hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.”

MADDE 17- 19/10/2005 tar�hl� ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına
aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Kurul, b�r banka ya da banka grubu �ç�n, 4 üncü maddede sayılan faal�yet konuları bazında sınırlama veya
kısıtlamalar get�rmek suret�yle faal�yet �zn� vermeye yetk�l�d�r.”

MADDE 18- 5411 sayılı Kanunun 35 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının dördüncü cümles�nde yer alan “destek
h�zmet�n�n n�tel�ğ�ne göre” �bares� “alınacak h�zmet�n n�tel�ğ�ne göre bu h�zmet� sunacak destek h�zmet� kuruluşları �le
d�ğer h�zmet sağlayıcılarının bu h�zmetler� sunarken uymaları gereken usul ve esasları bel�rlemeye, bunları
yetk�lend�rmeye veya” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 19- 5411 sayılı Kanunun 146 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� bent eklenm�şt�r.
“t) 4 üncü maddes�n�n son fıkrasındak� kısıtlamalara uyulmaması ya da 10 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrası

uyarınca Kurul tarafından get�r�len faal�yet sınırlamaları veya kısıtlamalarına uyulmaması hal�nde, b�r m�lyon Türk
l�rasından az olmamak ve menfaat sağlanmış olması hal�nde sağlanan menfaat�n �k� katından az olmamak üzere, söz
konusu kısıtlama ve sınırlamalara aykırılık teşk�l eden tutarın yüzde yüzüne kadar,”

MADDE 20- 16/5/2006 tar�hl� ve 5502 sayılı Sosyal Güvenl�k Kurumuna İl�şk�n Bazı Düzenlemeler
Hakkında Kanunun 35 �nc� maddes�ne altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“Kurum taşınmazlarının elektron�k ortamda satışı da dah�l olmak üzere her türlü satışı ve d�ğer �ş ve �şlemler�n
yürütülmes�ne �l�şk�n usûl ve esaslar, Kurumca çıkarılan yönetmel�k �le bel�rlen�r.”

MADDE 21- 31/5/2006 tar�hl� ve 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanununa aşağıdak�
geç�c� madde eklenm�şt�r.

“GEÇİCİ MADDE 89- 2022 yılında götürü bedel üzer�nden h�zmet alım sözleşmes� yapılmış kamu ün�vers�te
sağlık h�zmet� sunucularının Kuruma 31/12/2022 tar�h�ne kadar bu sözleşme kapsamında verd�kler� tedav�
h�zmetler�ne �l�şk�n toplam tahakkuk tutarının götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda, aradak� fark
terk�n ed�l�r. Terk�n ed�len tutar, Bakanlık bütçes�ne bu amaçla tahs�s ed�lecek ödenekten karşılanır.

Bu maddeye �l�şk�n usul ve esaslar Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığının görüşü alınarak Kurumca bel�rlen�r.”
MADDE 22- 13/6/2006 tar�hl� ve 5520 sayılı Kurumlar Verg�s� Kanununa 32/A maddes�nden sonra gelmek

üzere aşağıdak� madde eklenm�şt�r.
“Sermaye azaltımında verg�leme
MADDE 32/B- (1) Kurumlar tarafından sermayeye eklenen öz sermaye kalemler�n�n, sermayeye eklend�ğ�

tar�hten �t�baren beş tam yıl geçt�kten sonra herhang� b�r şek�lde sermaye azaltımına konu ed�lmes� durumunda, nakdî
veya ayn� sermaye �le sermayeye eklenen d�ğer unsurların toplam sermayeye oranlanması suret�yle azaltıma konu
ed�len tutar �çer�s�ndek� sermaye unsurları tesp�t olunur. Söz konusu oranın tesp�t�nde;

a) Sermayeye �lave dışında başka b�r hesaba nakled�lmes�, �şletmeden çek�lmes� veya sermaye hesabından
başka hesaplara aktarımı kurumlar verg�s�ne ve kâr dağıtımına veya ana merkeze aktarılan tutara bağlı verg�
kes�nt�s�ne tab� tutulacak öz sermaye kalemler�n�n,

b) Sadece kâr dağıtımına veya ana merkeze aktarılan tutara bağlı verg� kes�nt�s�ne tab� tutulacak öz sermaye
kalemler�n�n,

c) Başka b�r hesaba nakled�lmes� veya �şletmeden çek�lmes� hal�nde verg�lend�r�lmeyecek olan ayn� ve nakdî
sermayen�n

toplam sermaye �ç�ndek� payları d�kkate alınır.
(2) Kurumların öz sermaye kalemler�n� sermayeye ekled�kler� tar�hten �t�baren beş tam yıllık süre

tamamlanmadan sermaye azaltımı yapmaları durumunda, azaltımın sırasıyla b�r�nc� fıkranın (a), (b) ve (c) bentler�nde
yer alan sermaye unsurlarından yapıldığı kabul ed�l�r.

(3) Sermaye azaltımında, öncel�kl� olarak sermayeye �lave ed�len öz sermaye kalemler�nden, sermayeye
eklenme tar�h� beş tam yıllık sürey� geçmem�ş olanların �şletmeden çek�ld�ğ� kabul ed�l�r.

(4) Bu madden�n b�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü fıkraları kapsamında sermaye azaltımı suret�yle tesp�t olunan
sermaye unsurlarından; b�r�nc� fıkranın (a) bend� kapsamında olanlar kurumlar verg�s�ne ve verg� kes�nt�s�ne, (b) bend�
kapsamında olanlar sadece verg� kes�nt�s�ne tab� tutulur. Kurumlar verg�s�ne ve verg� kes�nt�s�ne tab� sermaye
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unsurlarında, kes�nt� matrahı hesaplanan kurumlar verg�s� düşüldükten sonra kalan tutar olup, bu tutar üzer�nden
Kanunun 15 �nc� ve 30 uncu maddeler� �le 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddes� hükmü kapsamında kes�nt� yapılır.

(5) Geçm�ş yıl zararlarının mahsubu suret�yle sermaye azaltılması durumunda, bu şek�lde azaltıma konu ed�len
sermaye unsurları b�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü fıkra hükümler�ne göre tesp�t ed�l�r ancak bu tutarlar üzer�nden dördüncü
fıkra kapsamında verg� kes�nt�s� yapılmaz.

(6) Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı bu madden�n uygulamasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye yetk�l�d�r.”
MADDE 23- 5520 sayılı Kanunun geç�c� 14 üncü maddes�n�n; �k�nc�, üçüncü, dördüncü ve beş�nc�

fıkralarında yer alan “2022 yılı sonuna” �bareler� “31/12/2023 tar�h�ne” şekl�nde, dördüncü fıkrasının son cümles�
aşağıdak� şek�lde, yed�nc� fıkrasında yer alan “ve üçüncü” �bares� “, üçüncü ve dördüncü” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Cumhurbaşkanı bu �st�snayı 31/12/2023 tar�h�ne kadar her b�r geç�c� verg� veya yıllık hesap dönemler� sonu �t�barıyla
kurumların b�lançolarında yer alan yabancı paralar �ç�n ayrı ayrı veya b�rl�kte uygulatmaya yetk�l�d�r.”

MADDE 24- 21/3/2007 tar�hl� ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 11 �nc� maddes�n�n sek�z�nc�
fıkrasının b�r�nc� cümles�nde yer alan “defterdarlığa” �bares� “yatırım �zleme ve koord�nasyon başkanlığına” ve �k�nc�
cümles�nde yer alan “defterdarlık” �bares� “yatırım �zleme ve koord�nasyon başkanlığı” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 25- 5607 sayılı Kanunun 16/A maddes�n�n b�r�nc� ve beş�nc� fıkralarında yer alan “defterdarlıklar”
�bareler� “yatırım �zleme ve koord�nasyon başkanlıkları” şekl�nde, b�r�nc� fıkrasının son cümles� ve üçüncü fıkrasının
üçüncü cümles�nde yer alan “genel bütçeye” �bareler� “�lg�l� �l özel �dares�n�n veya yatırım �zleme ve koord�nasyon
başkanlığının bütçes�ne” şekl�nde ve üçüncü fıkrasında yer alan “defterdarlık” �bares� “yatırım �zleme ve
koord�nasyon başkanlığı” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, beş�nc� fıkrasında yer alan “Gümrük ve” ve “Mal�ye Bakanlığı,”
�bareler� madde metn�nden çıkarılmış, altıncı fıkrasında yer alan “Gümrük ve T�caret Bakanlığı, İç�şler� Bakanlığı �le
Mal�ye Bakanlığı” �bares� “T�caret Bakanlığı ve İç�şler� Bakanlığı” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 26- 5607 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 15- Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte defterdarlıkların veya çevre, şeh�rc�l�k ve �kl�m

değ�ş�kl�ğ� �l müdürlükler�n�n mülk�yet�nde bulunan ve kaçak akaryakıtın tasf�yes� �ç�n kullanılan her türlü tes�s, depo,
araç ve gereç �le d�ğer tüm tekn�k teçh�zat h�çb�r �şleme gerek kalmaksızın en geç üç ay �çer�s�nde bulunduğu yerdek�
yatırım �zleme ve koord�nasyon başkanlığına devred�l�r. Söz konusu dev�rler gerçekleşene kadar akaryakıt tasf�yes�
�ç�n gerekl� �şlemler �lg�l� defterdarlık veya çevre, şeh�rc�l�k ve �kl�m değ�ş�kl�ğ� �l müdürlükler�nce yürütülmeye
devam ed�l�r.”

MADDE 27- 22/1/2009 tar�hl� ve 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler �le Kred� ve Kred�
Kartları Borçlarına İl�şk�n Kayıtların D�kkate Alınmaması Hakkında Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.

“GEÇİCİ MADDE 4- (1) Anapara ve/veya taks�t ödeme tar�h� 1/10/2022 tar�h�nden önce olup da; kullandığı
nakdî ve gayrî nakdî kred�ler�n�n anapara, fa�z ve/veya fer�ler�ne �l�şk�n ödemeler�n� aksatan gerçek ve tüzel k�ş�ler�n,
t�car� faal�yette bulunan ve bulunmayan gerçek k�ş�ler�n ve kred� müşter�ler�n�n karşılıksız çıkan çek, protesto ed�lm�ş
senet, kred� kartı ve d�ğer kred� borçlarına �l�şk�n 5411 sayılı Kanunun ek 1 �nc� maddes� hükmü uyarınca kurulan
Türk�ye Bankalar B�rl�ğ� R�sk Merkez� nezd�nde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmes� gec�ken kısmının
1/7/2023 tar�h�ne kadar tamamının ödenmes� veya yen�den yapılandırılması hal�nde, bu k�ş�lerle yapılan f�nansal
�şlemlerde kred� kuruluşları ve f�nansal kuruluşlar tarafından d�kkate alınmaz.

(2) Kred� kuruluşları ve f�nansal kuruluşların b�r�nc� fıkra hükmü uyarınca mevcut kred�ler� yen�den
yapılandırması veya yen� kred� kullandırması, bu kuruluşlara hukuk� ve ceza� sorumluluk doğurmaz.”

MADDE 28- 11/6/2010 tar�hl� ve 5996 sayılı Veter�ner H�zmetler�, B�tk� Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa
aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Kanunun 27 nc� maddes�ne göre �l özel �dareler�n�n sorumluluğunda bulunan
�çme sularının Sağlık Bakanlığınca yapılan veya yaptırılan her türlü tetk�k ve tahl�l bedeller�nden �l özel �dareler�nce
30/9/2022 tar�h�ne kadar ödenmem�ş olan alacak tutarları ferîler�yle b�rl�kte terk�n ed�l�r.

(2) Bu alacakların tahs�l� �ç�n açılmış davalarda karar ver�lmes�ne yer olmadığına, �cra tak�pler�n�n �se �ptal�ne
karar ver�l�r.

(3) Karar ver�lmes�ne yer olmadığına veya tak�b�n �ptal�ne karar ver�len hâllerde yapılan masraflar taraflar
üzer�nde bırakılır ve vekâlet ücret�ne hükmolunmaz.”

MADDE 29- 30/3/2011 tar�hl� ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemes�n�n Kuruluşu ve Yargılama Usuller�
Hakkında Kanunun 11 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkralar eklenm�ş ve d�ğer
fıkralar buna göre teselsül ett�r�lm�şt�r.

“(3) Zorunlu emekl�l�k yaşından önce görev süres� dolan Başkan veya üyelerden;
a) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan ve üyeler� arasından seç�lenler herhang� b�r �şleme gerek olmaksızın

ve boş kadro şartı aranmaksızın, kalan görev süreler�n� tamamlamak üzere geld�kler� üyel�k görev�ne ger� dönerler,
boşalan �lk üye kadrosu kend�ler�ne tahs�s olunur.

b) Yükseköğret�m kurumlarından seç�lenler, talepler� üzer�ne Yükseköğret�m Kurulu tarafından 4/11/1981
tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 60 ıncı maddes�n�n (a) fıkrasında yer alan usul ve esaslara göre
ayrıldıkları yükseköğret�m kurumuna veya uzmanlık alanlarına göre talep ett�kler� üç yükseköğret�m kurumundan
b�r�ne atanırlar.
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c) Üst kademe yönet�c�ler�, serbest avukatlar, b�r�nc� sınıf hâk�m ve savcılar �le raportörler arasından seç�lenler
ve bu fıkranın (b) bend� kapsamında olup öğret�m üyel�ğ� kadrosuna atanmak �stemed�ğ�n� görev süres� b�tmeden b�r
ay �ç�nde b�ld�renler, Sayıştay üyel�ğ� kadrosuna atanırlar. Atama �şlem�n�n gerçekleşmes� �le b�rl�kte başka b�r �şleme
gerek kalmaksızın söz konusu kadro kend�l�ğ�nden �hdas ed�lm�ş ve Sayıştay Başkanlığının �lg�l� kadro cetvel�ne
eklenm�ş sayılır. Bu şek�lde �hdas ed�lm�ş sayılan kadrolar herhang� b�r şek�lde boşalmalarını müteak�ben başka b�r
�şleme gerek kalmaksızın �ptal ed�lm�ş ve �lg�l� cetvelden çıkarılmış sayılır. Bu fıkra kapsamında �hdas ed�lm�ş sayılan
kadrolar 3/12/2010 tar�hl� ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 15 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan oranların
hesabında d�kkate alınmaz.

(4) Görev� sona eren üyeler�n yen� görevler�ne atamaları gerçekleş�nceye kadar, özlük hakları Mahkeme
tarafından karşılanmaya devam olunur.

(5) Mahkeme üyeler�n�n Mahkemede geç�rd�kler� süreler, yen� görevler�nde tâb� oldukları kanun hükümler�ne
göre h�zmetler�nde değerlend�r�l�r.

(6) Bu madde Anayasanın geç�c� 18 �nc� maddes�n�n altıncı fıkrası uyarınca yaş hadd�ne kadar görevler�ne
devam etmeler� öngörülen üyelerden yaş hadd�n� doldurmadan kend� �steğ�yle üyel�kten çek�lenler hakkında da
uygulanır.”

MADDE 30- 21/11/2012 tar�hl� ve 6361 sayılı F�nansal K�ralama, Faktor�ng, F�nansman ve Tasarruf
F�nansman Ş�rketler� Kanununun 39 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrasına “yazılı şek�lde” �bares�nden sonra gelmek üzere
“veya uzaktan �let�ş�m araçlarının kullanılması suret�yle mesafel� olarak” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 31- 6361 sayılı Kanunun 50 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� bent ve fıkraya aşağıdak�
cümleler eklenm�şt�r.

“g) Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında aranan şartların ya da ş�rket ortaklarınca kurucularda aranan
şartların kaybed�lmes�,”
“Bu fıkranın (g) bend�nde bel�rt�len haller�n, tasarruf f�nansman ş�rketler� �ç�n gerçekleşmes� durumunda Kurul, 50/A
maddes�n�n b�r�nc� fıkrası kapsamında söz konusu tasarruf f�nansman ş�rketler�n�n faal�yet �z�nler�n� kaldırmaya ve
tasf�yes�ne karar vermeye yetk�l�d�r. Hakkında tasf�ye kararı ver�len tasarruf f�nansman ş�rketler�yle �lg�l� olarak aynı
madden�n �k�nc�, üçüncü ve dördüncü fıkraları uygulanır.”

MADDE 32- 9/5/2013 tar�hl� ve 6475 sayılı Posta H�zmetler� Kanununun 15 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının
(a) bend� �le �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“a) H�zmet sağlayıcılarınca kurumlar verg�s� beyannameler� ek�nde yer alan gel�r tablosunun net satışlar
kısmında bel�rt�len tutardan ş�rket�n posta h�zmetler�nden elde ett�ğ� net satış hasılatına �sabet eden m�ktarın yüzde 2’s�
kurumlar verg�s� beyannames�n�n ver�ld�ğ� ayı tak�p eden ayın sonuna kadar,”

“(2) H�zmet sağlayıcıları tarafından b�r�nc� fıkranın (a) bend�nde bel�rt�len katkı payının tahakkukuna esas
b�ld�r�mler�n süres�nde yapılmaması veya eks�k ya da yanlış yapılması veyahut anılan bentte bel�rt�len süre �ç�nde
katkı payının ödenmemes� veya eks�k ödenmes� hal�nde Bakanlık tarafından h�zmet sağlayıcısına yapılacak tebl�ğ �le
b�ld�r�m�n ve/veya ödemen�n, yazının tebl�ğ tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde yapılması �sten�r.

Bu şek�lde ver�len ek süre �ç�nde;
a) Katkı payının tahakkukuna esas b�ld�r�m�n eks�ks�z ve doğru yapılmaması, katkı payının ödenmemes� veya

eks�k ödenmes� haller�nde Bakanlığın b�ld�r�m� üzer�ne Kurum tarafından h�zmet sağlayıcısının yetk�lend�rmes� �ptal
ed�l�r. Evrensel posta h�zmet yükümlüsü olan h�zmet sağlayıcısı hakkında bu bent hükmü uygulanmaz.

b) Katkı payının ödenmemes� veya eks�k ödenmes� hal�nde ödenmeyen alacağın b�r�nc� fıkranın (a) bend�ne
göre oluşan vade tar�h�nden �t�baren gec�kme zammı �le b�rl�kte 6183 sayılı Kanun hükümler�ne göre tak�p ve tahs�l�
�ç�n �lg�l� verg� da�res�ne b�ld�r�mde bulunulur. B�ld�r�mde alacağın vade tar�h�ne ve katkı payı tutarına yer ver�l�r.
Verg� da�reler�nce 6183 sayılı Kanun hükümler�ne göre tak�p ve tahs�l� yapılan katkı payları ertes� ayın sonuna kadar
Bakanlığın merkez muhasebe b�r�m� hesabına aktarılır.”

MADDE 33- 6475 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“2022 yılı dördüncü dönem evrensel posta h�zmet� gel�rler�n�n b�ld�r�m ve ödeme zamanı
GEÇİCİ MADDE 12- (1) H�zmet sağlayıcılarınca, 2022 yılı Ek�m-Kasım-Aralık dönem� posta h�zmetler�nden

elde ed�len net satış hasılatına �sabet eden m�ktarın yüzde 2’s� 2023 yılının Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa b�ld�r�l�r
ve aynı süre �çer�s�nde Bakanlığın merkez muhasebe b�r�m� hesabına aktarılır.”

MADDE 34- 14/1/2015 tar�hl� ve 6585 sayılı Perakende T�caret�n Düzenlenmes� Hakkında Kanunun 18 �nc�
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ğ) bend� aşağıdak� şek�lde, (h) bend�nde yer alan “Bu Kanun çerçeves�nde Bakanlıkça
alınan tedb�rlere ve yapılan �k�nc�l düzenlemelere uymayanlara ve denet�me” �bares� “Denet�me” şekl�nde, “�k� b�n
Türk l�rası” �bares� “ell� b�n Türk l�rasından �k� yüz ell� b�n Türk l�rasına kadar” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve maddeye
beş�nc� fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkra eklenm�ş, d�ğer fıkra buna göre teselsül ett�r�lm�şt�r.

“ğ) 16 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�ne �st�naden bel�rlenen meslek� davranış kurallarına ve
yapılan düzenlemelere aykırı hareket edenler �le bu maddede ayrı b�r �dar� para cezası öngörülmem�ş olması
durumunda, aynı fıkranın (ç) bend�ne göre Bakanlıkça alınan tedb�rlere ve yapılan �k�nc�l düzenlemelere uymayanlara
her b�r aykırılık �ç�n on b�n Türk l�rasından üç yüz b�n Türk l�rasına kadar,”
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“(6) Bu maddede alt ve üst sınırları bel�rt�len �dar� para cezalarının uygulanmasında Bakanlıkça ceza tutarı
bel�rlen�rken, �şlenen kabahat�n haksızlık �çer�ğ�, tekrarı ve sayısı, kabahat dolayısıyla elde ed�len menfaat�n ve neden
olunan zararın büyüklüğü �le fa�l�n kusuru ve ekonom�k durumu g�b� hususlar d�kkate alınır.”

MADDE 35- 6585 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 2- (1) 2023 takv�m yılı bakımından bu maddey� �hdas eden Kanunla değ�ş�k 18 �nc�

madden�n b�r�nc� fıkrasının (ğ) ve (h) bentler� uyarınca kes�lecek �dar� para cezaları hakkında 30/3/2005 tar�hl� ve
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nc� maddes�n�n yed�nc� fıkrası hükümler� uygulanmaz.”

MADDE 36- 11/7/2019 tar�hl� ve 7183 sayılı Türk�ye Tur�zm Tanıtım ve Gel�şt�rme Ajansı Hakkında
Kanunun 3 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde, dördüncü fıkrasında yer alan “Bakan tarafından” �bares�
“Bakan Yardımcısı tarafından” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(3) Ajansın karar organı Yönet�m Kuruludur. Yönet�m Kurulu; Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu
Bakan Yardımcısının başkanlığında, Tanıtma Genel Müdürü, Türk Hava Yolları Yönet�m Kurulu Başkanı, Devlet
Hava Meydanları İşletmes� Genel Müdürlüğü tarafından �şlet�lenler har�ç olmak üzere haval�manı ve term�nal
�şletmeler�n� tems�len en yüksek c�rosu olan �lk �k� �şletme arasından her üç yılda b�r sırayla görevlend�recekler� b�r
k�ş�, Bakanlıktan tur�zm �şletmes� belgel� b�leş�k tes�sler �le konaklama tes�sler�n�n bulundukları coğraf� bölge bazında
tems�l�n� sağlamak üzere Marmara ve Akden�z Bölgeler�nden üçer üye, Ege Bölges�nden �k� üye, Karaden�z, İç
Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeler�nden b�rer üye olacak şek�lde her belge b�r oy yer�ne
geçmek suret�yle kend� aralarında yapılacak seç�m sonucunda üç yıl süreyle Yönet�m Kurulunda görevlend�recekler�
on �k� k�ş�, seyahat acentası �şletme belges� sah�pler�n�n �lg�l� mevzuatı uyarınca kend� aralarında yapacakları seç�mle
bel�rlenecek b�r k�ş� ve Bakanlıktan tur�zm �şletme belgel� yeme-�çme ve eğlence tes�sler� �le den�z tur�zm� tes�sler�n�n
tems�l�n� sağlamak üzere ülke çapında yapılacak seç�mle üç yıl süreyle bel�rlenecek b�r k�ş� olmak üzere toplam on
sek�z üyeden oluşur. Bakanlıktan tur�zm �şletmes� belgel� tes�sler�n tems�lc�ler�n�n seç�mler�ne �l�şk�n �şlemler Ajans
tarafından yürütülür.”

MADDE 37- 7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentler� aşağıdak�
şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“a) B�leş�k tes�sler �le konaklama tes�sler�nden b�nde beş,
b) Bakanlıktan belgel� yeme-�çme ve eğlence tes�sler�nden b�nde beş,
c) Den�z tur�zm� tes�sler�nden b�nde beş,
ç) Seyahat acentalarından (münfer�t uçak b�let� satışları har�ç) on b�nde beş,
d) Havayolu �şletmeler�nden (t�car� yolcu taşımacılığı faal�yetler�nden) on b�nde beş,”
MADDE 38- 7183 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“Den�z tur�zm� araçlarından tur�zm payının tahs�l�
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanunun 6 ncı maddes�nde bel�rt�len tur�zm payı, Bakanlıktan belgel� den�z

tur�zm� araçlarından 31/12/2022 tar�h�ne kadar alınır.”
MADDE 39- 4/4/1988 tar�hl� ve 320 sayılı M�ll� P�yango Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 41 �nc�

maddes�ne �k�nc� fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.
“Karşılığı nak�t olmayan p�yango düzenlemek �ç�n �z�n alınması amacıyla müracaatta bulunan gerçek ve tüzel

k�ş�lerden; İdarece 2.000 Türk l�rası başvuru bedel� alınır. Yapılan �nceleme sonucunda �z�n ver�lmes� kararlaştırılan
p�yangolarda taahhüt ed�len �kram�ye, ödül veya benzer� menfaatler�n toplam ray�ç bedel�n�n %15’� oranında ayrıca
�z�n bedel� alınır. Yurt dışından �thal ed�len veya başka gerçek ve tüzel k�ş�ler tarafından üret�len, tem�n ed�len ya da
t�caret�ne konu ed�len mal ve h�zmetler�n �kram�ye olarak konulması hal�nde bu oran �k� katı olarak uygulanır. Kamu
kurum ve kuruluşları �le verg� muaf�yet� tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler tarafından düzenlenecek
p�yangolardan �se başvuru veya �z�n bedel� alınmaz.

Bu maddede geçen başvuru bedel�; her yıl, b�r öncek� yıla �l�şk�n olarak 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg�
Usul Kanunu uyarınca tesp�t ve �lan ed�len yen�den değerleme oranında, takv�m yılı başından geçerl� olmak üzere
artırılarak uygulanır, b�r Türk l�rasına kadar olan kes�rler d�kkate alınmaz.”

MADDE 40- 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n 52 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 52- Mevzuatın ve mevzuatla yetk�l� kılınan kurum ve kuruluşların verd�ğ� yetk� veya �zne dayalı

olmaksızın;
a) Her türlü eşya p�yangosu, şans oyunları ve müşterek bah�s veya benzer� oyunları oynatanlar ya da

oynanmasına yer veya �mkân sağlayanlar, üç yıldan beş yıla kadar hap�s ve on b�n güne kadar adl� para cezasıyla,
b) Yurt dışında oynatılan her türlü eşya p�yangosu, şans oyunları, müşterek bah�s ve benzer� oyunlara �nternet

yoluyla ve sa�r suretle er�ş�m sağlayarak, Türk�ye’den oynanmasına �mkân sağlayanlar, dört yıldan altı yıla kadar hap�s
ve beş b�n güne kadar adl� para cezasıyla,

c) Her türlü eşya p�yangosu, şans oyunları ve müşterek bah�s veya benzer� oyunlarla bağlantılı olarak para
nakl�ne aracılık edenler, üç yıldan beş yıla kadar hap�s ve beş b�n güne kadar adl� para cezasıyla,

ç) K�ş�ler� reklam vermek ve sa�r surette her türlü eşya p�yangosu, şans oyunları ve müşterek bah�s veya
benzer� oyunları oynamaya teşv�k edenler, b�r yıldan üç yıla kadar hap�s ve üç b�n güne kadar adl� para cezasıyla,
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d) F�z�k� veya elektron�k ortamlar üzer�nden üçüncü k�ş�lerce düzenlenen her türlü eşya p�yangosu, şans
oyunları ve müşterek bah�s veya benzer� oyunları oynayanlar, mahall�n en büyük mülk� �dare am�r� tarafından beş b�n
l�radan y�rm� b�n l�raya kadar �dar� para cezasıyla,

cezalandırılır.
Karşılığı nak�t olmayan; her türlü eşya p�yangosu, müşterek bah�s ve benzer� oyunların f�z�k� veya elektron�k

ortamda düzenlenmes� kapsamında İdaren�n sözleşme �mzalamak suret�yle tes�s ett�ğ� başbay�, elektron�k ortam bay�,
sab�t ve gez�c� bay�ler �le başbay� tarafından tes�s ed�len alt bay�ler har�ç olmak üzere; 41 �nc� madden�n �k�nc� fıkrası
hükmü uyarınca gerekl� �zn� almakla b�rl�kte çek�l�şler� yapmayanlar ya da çek�l�ş sonuçlarını �lan etmeyenler veyahut
taahhütler�n� yer�ne get�rmeyenler �k� aydan �k� yıla kadar hap�s ve üç b�n güne kadar adl� para cezasıyla cezalandırılır.

Bu madden�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkrası kapsamına g�ren suçların �şlend�ğ� �ş yerler� mahall�n en büyük mülk�
�dare am�r� tarafından �htarda bulunulmaksızın üç aya kadar süreyle mühürlenerek kapatılır. İş yer� açma ve çalışma
ruhsatına sah�p �ş yerler�n�n ruhsatları mahall�n en büyük mülk� �dare am�r�n�n b�ld�r�m� üzer�ne ruhsat vermeye yetk�l�
�dare tarafından beş �ş günü �ç�nde �ptal ed�l�r.

Bu madde kapsamına g�ren suçlardan dolayı, tüzel k�ş�ler hakkında bunlara özgü güvenl�k tedb�rler�ne
hükmolunur.

Bu madde kapsamındak� suçlarla bağlantılı olarak, şans oyunları, her türlü eşya p�yangosu, müşterek bah�s
veya benzer� oyunların oynanmasına tahs�s ed�len veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya
�le bu oyunların oynanması �ç�n ortaya konulan veya oynanması suret�yle elde ed�len her türlü mal varlığı değer�,
26/9/2004 tar�hl� ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderes�ne �l�şk�n hükümler�ne göre
müsadere ed�l�r.

B�r�nc� fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentler� �le �k�nc� fıkrada düzenlenen suçlar bakımından 4/12/2004 tar�hl� ve
5271 sayılı Ceza Muhakemes� Kanununun;

a) 128 �nc� maddes�nde yer alan taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma,
b) 135 �nc� maddes�nde yer alan �let�ş�m�n tesp�t�, d�nlenmes� ve kayda alınması,
c) Örgüt faal�yet� çerçeves�nde �şlen�p �şlenmed�ğ�ne bakılmaksızın 139 uncu maddes�nde yer alan g�zl�

soruşturmacı görevlend�r�lmes�,
ç) 140 ıncı maddes�nde yer alan tekn�k araçlarla �zleme,
tedb�rler�ne �l�şk�n hükümler uygulanab�l�r.
Bu maddede tanımlanan suçlara �l�şk�n del�l veya emareler�n tesp�t� hâl�nde İdare, doğrudan Cumhur�yet

başsavcılığına başvuruda bulunab�l�r. Soruşturma sonunda ver�lecek kovuşturmaya yer olmadığı kararları İdareye
tebl�ğ ed�l�r ve İdare bu kararlara �t�raz edeb�l�r. Bu maddede tanımlanan suçlar dolayısıyla açılan davalarda mahkeme,
�dd�anamen�n b�r örneğ�n� İdareye tebl�ğ eder. Başvuru yapılması hâl�nde İdare açılan davaya katılan olarak kabul
ed�l�r.”

MADDE 41- 27/6/1989 tar�hl� ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n ek 10 uncu maddes�n�n �k�nc�
fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“Bu madde kapsamına g�ren personele; bu Kanun Hükmünde Kararnamen�n 1 �nc� maddes�n�n (D) bend�, 2
nc�, 28 �nc�, ek 1 �nc�, ek 4 üncü ve ek 13 üncü maddeler� har�ç olmak üzere d�ğer maddeler�nde öngörülen her türlü
ödemeler �le ek 9 uncu maddes�n�n üçüncü ve dördüncü fıkralarında bel�rt�len mevzuat hükümler�ne göre yapılan
ödemeler, 4/6/1937 tar�hl� ve 3201 sayılı Kanunun ek 21 �nc� maddes�nde öngörülen ödeme, 657 sayılı Kanunda
ödenmes� öngörülen aylık, ek gösterge, zam ve tazm�natlar, makam tazm�natı, tems�l tazm�natı ve avukatlık vekalet
ücret� ödenmez.”

MADDE 42- 26/9/2011 tar�hl� ve 660 sayılı Kamu Gözet�m�, Muhasebe ve Denet�m Standartları Kurumunun
Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (e) bend�
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, mülga (n) bend� aşağıdak� şek�lde yen�den düzenlenm�ş, fıkraya (o) bend�nden sonra
gelmek üzere aşağıdak� bentler eklenm�ş ve d�ğer bent buna göre teselsül ett�r�lm�şt�r.

“e) Mevzuata aykırılıkları tesp�t ed�len bağımsız denet�m kuruluşları, bağımsız denetç�ler, b�lg� s�stemler� ve
sürdürüleb�l�rl�k denet�m� yapanlar hakkında �dar� yaptırım kararı vermek.”

“n) Kurulca gerekl� görülen durumlarda, bağımsız denet�me tab� �şletmeler�n f�nansal tablolarının Kurumca
yayımlanan standart ve düzenlemelere uyumunun gözet�m�n� yapmak.”

“ö) Uluslararası standartlarla uyumlu olacak şek�lde Türk�ye Sürdürüleb�l�rl�k Standartlarını bel�rlemek ve
yayımlamak, gerekt�ğ�nde değ�ş�k �şletme büyüklükler� ve sektörler �t�barıyla farklı düzenlemeler yapmak, bu
konularda denet�m yapacakları yetk�lend�rmek ve gözet�me tab� tutmak.

p) Bağımsız denet�m kapsamındak� �şletmelerden b�lg� s�stemler� denet�m�ne tab� olacakları bel�rlemek ve bu
denet�m�n uluslararası standartlara uygun olarak yürütülmes�n� tem�nen düzenleme, yetk�lend�rme ve gözet�m yapmak.

r) Kurumun yetk�l� olduğu alanlara yönel�k araştırma gel�şt�rme, eğ�t�m, sınav, tesc�l �şlemler� yapmak
amacıyla kurum bünyes�nde merkez kurmak ve bunların faal�yet usul ve esaslarını bel�rlemek.”

MADDE 43- 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n 14 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Kurumun h�zmet b�r�mler�, da�re başkanlıkları şekl�nde teşk�latlanmış on b�r h�zmet b�r�m�nden oluşur.”
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MADDE 44- 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n 25 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına “İncelemeler,”
�bares�nden sonra gelmek üzere “�lk denet�m sözleşmes�n�n �mza tar�h�nden �t�baren;” �bares� ve fıkraya �k�nc�
cümles�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� cümle eklenm�ş, �k�nc� ve beş�nc� fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş
ve maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“İzleyen �ncelemelerde �se süre öncek� �ncelemeye �l�şk�n Kurul kararını tak�p eden takv�m yılından �t�baren yen�den
başlar.”

“(2) Bağımsız denetç�ler�n kal�te güvence s�stem� �ncelemeler�ne �l�şk�n usul ve esaslar Kurul tarafından
bel�rlen�r.”

“(5) Kurumca yapılan �ncelemeler sonucunda bağımsız denet�m kuruluşları, bağımsız denetç�ler, b�lg�
s�stemler� ve sürdürüleb�l�rl�k denet�m� yapanlar hakkında �kaz, uyarı, faal�yet�n kısıtlanması, faal�yet �zn�n�n askıya
alınması ve �ptal� dah�l olmak üzere uygun yaptırımlar uygulanır. Bu fıkrada bel�rt�len �dar� yaptırımlara karar ver�lm�ş
olması, ayrıca �dar� para cezasına karar ver�lmes�ne engel teşk�l etmez.”

“(8) Faal�yet �zn�n�n �ptal� hal� har�ç olmak üzere, �dar� yaptırım uygulanmasına karar ver�len durumlarda
aykırılığı gerçekleşt�renlere sürekl� eğ�t�m yükümlülüğüne �lave eğ�t�m yükümlülüğü get�r�leb�l�r.”

MADDE 45- 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n 27 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “ve
(d)” �bares� “, (d), (ö) ve (p)” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 46- Ekl� l�stede yer alan kadrolar �hdas ed�lerek 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekl� (I)
sayılı cetvele eklenm�şt�r.

MADDE 47- 18/6/2009 tar�hl� ve 5910 sayılı Türk�ye İhracatçılar Mecl�s� �le İhracatçı B�rl�kler�n�n Kuruluş
ve Görevler� Hakkında Kanunun ek 1 �nc� maddes�ne “meblağın” �bares�nden sonra gelmek üzere “yüzde ell�s� �le
yüzde doksanı arasında” �bares� eklenm�şt�r.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren �şverenler tarafından çalışanlara
elektr�k, doğalgaz ve d�ğer ısınma g�derler�ne karşılık olmak üzere 30/6/2023 tar�h�ne kadar (bu tar�h dâh�l) mevcut
ücretler�ne/pr�me esas kazançlarına �lave olarak yapılan aylık 1.000 Türk l�rasını aşmayan ödemeler, 31/5/2006 tar�hl�
ve 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanununa göre pr�me esas kazanca dâh�l ed�lmez ve bu
tutar üzer�nden 31/12/1960 tar�hl� ve 193 sayılı Gel�r Verg�s� Kanunu uyarınca gel�r verg�s� hesaplanmaz.

(2) Bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye �lg�s�ne göre Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı
ve Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığı yetk�l�d�r.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 15/8/2022 tar�h� �t�barıyla 9/6/1932 tar�hl� ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu �le
6/12/2018 tar�hl� ve 7155 sayılı Abonel�k Sözleşmes�nden Kaynaklanan Para Alacaklarına İl�şk�n Tak�b�n Başlatılması
Usulü Hakkında Kanun uyarınca �cra tak�b� başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek k�ş� olan ve her b�r �cra dosyası
�t�barıyla asıl alacak ve fer�ler� dâh�l �cra tak�b� başlatıldığı tar�htek� tak�p taleb�nde yer alan tak�p tutarı 2.000 Türk
l�rasını aşmayan alacaklar �le bu tutarın üzer�nde tak�p başlamış olmakla b�rl�kte 15/8/2022 tar�h� �t�barıyla dosyada
yapılmış tahs�latlar neden�yle bak�ye tak�p tutarı 2.000 Türk l�rası ve altına düşen alacaklardan, alacaklıların bu
madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h� tak�p eden altıncı ayın sonuna kadar alacak haklarından feragat ett�kler�n� bel�rt�r
d�lekçeyle vazgeçerek �cra tak�pler�n� sonlandırmaları koşuluyla tak�p konusu alacak, 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı
Verg� Usul Kanununun 322 nc� maddes� kapsamında alacak kabul ed�l�r.

(2) Bu madde kapsamında �cra tak�b�nden vazgeç�len alacaklar �ç�n 2/7/1964 tar�hl� ve 492 sayılı Harçlar
Kanununun 23 üncü maddes� uyarınca �cra tak�b�nden vazgeçme neden�yle alınması gereken harç �le 30/6/1934 tar�hl�
ve 2548 sayılı Ceza Evler�yle Mahkeme B�naları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara
Ödett�r�lecek Y�yecek Bedeller� Hakkında Kanunun 1 �nc� maddes�nde düzenlenen harç alınmaz. Evvelce alınan
harçlar �ade ed�lmez. Bu Kanun hükümler�nden yararlanılmak üzere tak�b�nden vazgeç�len �cra dosyaları �le �lg�l�
olarak taraflar karşılıklı olarak yargılama g�der� ve vekalet ücret� taleb�nde bulunamaz.

(3) 4/2/1924 tar�hl� ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 37 nc� maddes�ne göre Haz�ne payı
ödemekle yükümlü �şletmec�ler�n, bu madde hükmünden yararlanarak alacaklarının tak�b�nden vazgeçmeler�
durumunda, tak�b�nden vazgeçt�kler� tutar �ç�nde Haz�ne payı hesaplanmasını gerekt�r�r alacak bulunması koşuluyla,
15/8/2022 tar�h� �t�barıyla �lg�l� �cra dosyasındak� tak�p tutarının yüzde 18’�, feragat tar�h�n� tak�p eden aydan başlamak
üzere ödemeler� gereken Haz�ne paylarından mahsup ed�lmek suret�yle �ade ed�l�r.

(4) 5/11/2008 tar�hl� ve 5809 sayılı Elektron�k Haberleşme Kanunu çerçeves�nde B�lg� Teknoloj�ler� Kurumu
tarafından yetk�lend�r�len, Haz�ne payı ödemekle yükümlü olmayan ancak 16/6/2005 tar�hl� ve 5369 sayılı Evrensel
H�zmet Kanunu kapsamında evrensel h�zmet katkı payı ödeme yükümlülüğü bulunan �şletmec�ler�n bu madde
hükmünden yararlanarak alacaklarının tak�b�nden vazgeçmeler� durumunda, tak�b�nden vazgeçt�kler� tutar �ç�nde
evrensel h�zmet katkı payı hesaplanmasını gerekt�r�r alacak bulunması koşuluyla, 15/8/2022 tar�h� �t�barıyla �lg�l� �cra
dosyasındak� tak�p tutarının yüzde l’�, feragat tar�h�n� tak�p eden �lk dönemden başlamak üzere ödemeler� gereken
evrensel h�zmet katkı paylarından mahsup ed�lmek suret�yle �ade ed�l�r.

(5) Bu madde hükmünden faydalanarak alacaklarından feragat edenler, feragat ett�kler� alacaklar �le �lg�l�
olarak, bu maddede öngörülen hükümler dışında �lg�l� �dareden herhang� b�r yasal yükümlülüğün �ades�, vekalet ücret�,
yargılama g�der� ve benzer� başkaca b�r hak ve alacak taleb�nde bulunamaz.
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(6) Bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar Adalet Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının
görüşü alınmak suret�yle Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca bel�rlen�r.

GEÇİCİ MADDE 3- (1) 19/10/2005 tar�hl� ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faal�yet gösteren
varlık yönet�m ş�rketler�nce, bankalardan 15/8/2022 tar�h� (bu tar�h dâh�l) �t�barıyla dev�r ve teml�k alınan ve bu
Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla anapara tak�p bak�yes� 2.500 Türk l�rası ve altında bulunan b�reysel n�tel�kl�
her türlü kred� sözleşmes�nden kaynaklı alacakların anapara tak�p bak�yes�n�n yarısı; kalan anapara, fa�z, masraf,
vekalet ücretler� ve benzer� alacaklarının tak�b�nden feragat etmeler� şartıyla, Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı bütçes�nden
Tasarruf Mevduatı S�gorta Fonuna aktarılan tutardan Fonun �şt�rak� olan varlık yönet�m ş�rket� aracılığıyla öden�r. Bu
kapsamda tasf�ye ed�lecek tutar b�r gerçek k�ş�n�n tüm varlık yönet�m ş�rketler�ne olan borç toplamı d�kkate alınarak
tesp�t ed�l�r.

(2) Bu madde kapsamında alacaklı kuruluşlar tarafından tahs�l ed�len tutarlar neden�yle lehe alınan paralar
banka ve s�gorta muameleler� verg�s�nden �st�snadır, tasf�ye ed�len alacaklar �ç�n 5411 sayılı Kanunun 143 üncü
maddes�n�n altıncı fıkrasında yer alan �st�sna düzenlemes� kapsamındak� 492 sayılı Kanuna göre alınması gereken �cra
tahs�l harcı ve vazgeçmeye �l�şk�n harç �le 2548 sayılı Kanunun 1 �nc� maddes�nde düzenlenen harç alınmaz.

(3) Bu madde kapsamında tasf�ye ed�len alacaklar neden�yle borçlu veya vek�l� tarafından, varlık yönet�m
ş�rketler�nden veya Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığından, vekalet ücret�, yargılama g�der� ve benzer� başkaca b�r hak ve
alacak taleb�nde bulunulamaz. Kapsama g�ren alacaklara karşılık madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten sonra varlık
yönet�m ş�rketler�nce yapılmış tahs�latlar bu ş�rketlerce borçlusuna �ade ed�l�r.

(4) Bu madden�n uygulamasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye, madde kapsamında tasf�ye ed�lecek
anapara alacak tutarını b�r katına kadar artırmaya Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yetk�l�d�r.

GEÇİCİ MADDE 4- (1) 24/4/1930 tar�hl� ve 1593 sayılı Umum� Hıfzıssıhha Kanunu �le 30/3/2005 tar�hl� ve
5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında COVID-19 salgın hastalığının ülkem�zde yayılmasını önlemek amacıyla
11/3/2020 tar�h�nden �t�baren bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�he kadar ver�len ve bu Kanunun yayımlandığı tar�h
�t�barıyla �lg�l�s�ne tebl�ğ ed�lmem�ş olan �dar� para cezaları tebl�ğ ed�lmez, tebl�ğ ed�lm�ş olanların tahs�l�nden
vazgeç�l�r. Bu madden�n yürürlük tar�h�nden önce �şlenen söz konusu kabahatler �ç�n �dar� para cezası ver�lmez, tahs�l
ed�lm�ş olan �dar� para cezaları �ade ed�lmez.

MADDE 48- (1) Bu Kanunun;
a) 2 nc� maddes� yayımını �zleyen ayın başında,
b) 3 üncü maddes� 1/1/2023 tar�h�nden �t�baren elde ed�len gel�r veya kazançlara uygulanmak üzere yayımı

tar�h�nde,
c) 23 üncü maddes� �le 5520 sayılı Kanunun geç�c� 14 üncü maddes�n�n yed�nc� fıkrasında değ�ş�kl�k yapan

hüküm 26/5/2022 tar�h�nden �t�baren uygulanmak üzere yayımı tar�h�nde, d�ğer hükümler� �se yayımı tar�h�nde,
ç) 29 uncu maddes� 1/10/2022 tar�h�nden �t�baren uygulanmak üzere yayımı tar�h�nde,
d) 32 nc� ve 33 üncü maddeler� 1/1/2023 tar�h�nde,
e) 37 nc� maddes� 1/1/2024 tar�h�nde,
f) D�ğer hükümler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
MADDE 49- (1) Bu Kanun hükümler�n� Cumhurbaşkanı yürütür.

8/11/2022
 

Eki için tıklayınız.
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