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Yönetmelikler

Yönetmelikler

Kamu Kurum ve Kuruluﬂlar›n›n Daimi
Kadrolar›na ‹lk Defa ‹ﬂçi Olarak Al›nacaklar Hakk›nda Uygulanacak S›nav
Yönetmeli¤inde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na
Dair Yönetmelik Karar Say›s›: 2005/8703

Serbest Bölgeler Uygulama
Yönetmeli¤inde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na
Dair Yönetmelik
Devlet Bakanl›¤›ndan:

Bakanlar Kurulundan:
Ekli "Kamu Kurum ve Kuruluﬂlar›n›n Daimi Kadrolar›na
‹lk Defa ‹ﬂçi Olarak Al›nacaklar Hakk›nda Uygulanacak
S›nav Yönetmeli¤inde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair
Yönetmelik"in yürürlü¤e konulmas›; Bakanlar
Kurulu'nca 04/04/2005 tarihinde kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAﬁKANI
Kamu Kurum ve Kuruluﬂlar›n›n Daimi Kadrolar›na ‹lk
Defa ‹ﬂçi Olarak Al›nacaklar Hakk›nda Uygulanacak
S›nav Yönetmeli¤inde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair
Yönetmelik
Madde 1- Kamu Kurum ve Kuruluﬂlar›n›n Daimi
Kadrolar›na ‹lk Defa ‹ﬂçi Olarak Al›nacaklar Hakk›nda
Uygulanacak S›nav Yönetmeli¤inin geçici 7 nci maddesinde geçen "2004" ibaresi "2005" olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir.

MADDE 1- 10/03/1993 tarihli ve 21520 say›l› Resmi
Gazete'de yay›mlanan Serbest Bölgeler Uygulama
Yönetmeli¤inin de¤iﬂik 2 nci maddesinin (f) bendi
aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
"f) Özel hesaba yap›lacak ödemeler ve gelirlerin tahsilat›n›n tabi olaca¤› esaslar›"
MADDE 2- Ayn› Yönetmeli¤in de¤iﬂik 4 üncü maddesinin (t) bendi yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.
MADDE 3- Ayn› Yönetmeli¤in 5 inci maddesi baﬂl›¤› ile
birlikte aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
"Serbest Bölge Müdürlüklerinin Görev ve Yetkileri
Madde 5- Serbest Bölge Müdürlükleri 9/12/1994 tarihli
ve 4059 say›l› Hazine Müsteﬂarl›¤› ile D›ﬂ Ticaret
Müsteﬂarl›¤› Teﬂkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanunun 6
nc› maddesi uyar›nca do¤rudan D›ﬂ Ticaret
Müsteﬂarl›¤›na ba¤l›d›r.

Madde 2- Bu Yönetmelik yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.

Serbest Bölge Müdürlüklerinin görev ve yetkileri
ﬂunlard›r:

Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.

a) Bölge arazisinin kullan›m›, yap› ve tesislerin
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projelendirilmesi, kurulmas› ve kullan›lmas›yla ilgili
bütün ruhsatlar› vermek,
b) Serbest Bölge gelirlerinin özel hesaba yat›r›lmas›n›
temin etmek, bu amaçla bankalar nezdinde hesaplar
açmak ve buna iliﬂkin di¤er iﬂlemleri gerçekleﬂtirmek,
c) Bölgede gümrük, güvenlik, çal›ﬂma, sosyal güvenlik,
liman, haberleﬂme ve sa¤l›k hizmetleri gibi konularda
kamuyu ilgilendiren görevlerin yerine getirilmesi için
koordinasyonu temin etmek,
d) ‹ﬂletici veya Bölge Kurucu-‹ﬂleticisi ile akdedilen
iﬂletme veya kuruluﬂ ve iﬂletme sözleﬂmesi ile ‹ﬂletici
veya Bölge Kurucu-‹ﬂleticisi ve kullan›c›lar, kamu ve
özel kuruluﬂlar aras›nda yap›lan sözleﬂmelerin hükümleri uyar›nca yürütülen iﬂleri gözetmek ve denetlemek,
e) ‹ﬂletici veya Bölge Kurucu-‹ﬂleticisi taraf›ndan
haz›rlanan hizmet, kira ve/veya sat›ﬂ tarifelerinin
düzenlenmesini temin etmek,
f) Giriﬂ izin belgeleri ile özel izin belgelerini vermek,
g) Faaliyet ruhsat› müracaat› uygun görülen kiﬂilerin
yapm›ﬂ oldu¤u kira ve sat›ﬂ sözleﬂmelerini onaylamak,
h) Bölge faaliyetlerini de¤erlendirmek ve y›l içindeki
faaliyetlerin sonuçlar›n› y›ll›k faaliyet ve hesap raporlar›n› özel hesap gelirlerini gösterir tablolar haz›rlayarak
ekleri ile beraber gerekli aç›klamalar› yaparak Genel
Müdürlü¤e bildirmek,
i) Faaliyet ruhsat› iptal edilen veya süresi sona eren firmalar›n iﬂ yerlerinde bulunan demirbaﬂ ve ticari emtian›n Yönetmelikle belirlenen sürede bölge d›ﬂ›na
ç›kar›lmas›n› sa¤lamak,
j) Yönetmelikle belirlenen di¤er görevleri yerine
getirmektir.
Bölge Müdürü, Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine
getirilmesi ve iﬂlemlerin mevzuata uygun olarak
yürütülmesi için gerekli her türlü tedbiri al›r. Bu görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili her türlü gözetim, denetim ve uygulamadan sorumludur."
MADDE 4- Ayn› Yönetmeli¤in de¤iﬂik 14 üncü maddesi aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
"Madde 14- Kullan›c›lar›n faaliyetlerinin geçici olarak
durdurulmas› ve faaliyet ruhsat›n›n iptaline iliﬂkin
esaslar ﬂunlard›r:
a) Aﬂa¤›da belirtilen hallerde, Bölge Müdürlü¤ünce kullan›c›n›n serbest bölgeden mal ç›k›ﬂlar›na ve bölge içi
mal sat›ﬂlar›na iliﬂkin serbest bölge iﬂlem formlar› üç ay
süreyle iﬂleme konulmaz. Ancak, kullan›c› taraf›ndan
üç ayl›k süre içerisinde bu hususlar›n düzeltilmesi
halinde Bölge Müdürlü¤ünce iﬂlem formlar› tekrar
iﬂleme konulur.
1) Yönetmelik hükümleri uyar›nca verilmesi gereken
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belgeler ile Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlü¤ünce
istenilen bilgi ve belgelerin zaman›nda verilmemesi
veya yanl›ﬂ bilgi verilmesi,
2) Kullan›c›, yetkili temsilcisi veya görevlileri taraf›ndan
bölge tesis, araç-gereç ve ekipmanlar›na veya di¤er
kullan›c›lara zarar verildi¤inin tespit edilmesi ve Bölge
Müdürlü¤ünce yap›lan uyar›ya ra¤men bu durumun
düzeltilmemesi ve/veya zarar›n tazmin edilmemesi,
3) Kullan›c›n›n ‹ﬂletici veya Bölge Kurucu-‹ﬂleticisi ile
yapt›¤› kira ve/veya sat›ﬂ sözleﬂmesi hükümlerine
uymad›¤›n›n tespit edilmesi,
4) Yaz›l› talimatlara uyulmad›¤›n›n veya bölge düzenini
bozucu davran›ﬂlarda bulunuldu¤unun tespit edilmesi,
5) Faaliyet ruhsat› müracaat formunda beyan ve taahhüt edilen hususlarda meydana gelen de¤iﬂikliklerin
bildirilmemesi.
b) Aﬂa¤›da belirtilen hallerde Bölge Müdürlü¤ünce
yap›lan tespitlerin ve düzenlenen tutanaklar›n Genel
Müdürlük taraf›ndan incelenmesi sonucu gerekli
görülmesi halinde faaliyet ruhsat› iptal edilir.
1) (a) bendinde belirtilen süre sonunda, ayk›r› iﬂleme
devam edildi¤inin Bölge Müdürlü¤ünce tutanakla tespit
edilmesi,
2) Faaliyet ruhsat› müracaat formunda beyan ve taahhüt edilen hususlara uyulmamas› veya beyan edilen
hususlar›n gerçek d›ﬂ› oldu¤unun sonradan yap›lan
araﬂt›rma ve incelemeler veya denetimler neticesinde
tespit edilmesi,
3) Kanun, yönetmelik, tebli¤ ve genelge hükümlerine
uyulmad›¤›n›n tespit edilmesi.
c) Aﬂa¤›da belirtilen hallerde faaliyet ruhsat› hiçbir
uyar›ya gerek kalmaks›z›n Genel Müdürlükçe iptal
edilir.
1) Bölge d›ﬂ›ndaki faaliyetler nedeniyle elde edilen
kazanç ve iratlar›n, bölgede elde edilmiﬂ kazanç ve
iratlar gibi gösterilerek muhasebe kay›tlar›n›n birleﬂtirilmesi ve/veya bu amaçla sahte veya muhteviyat›
yan›lt›c› belge kullan›lmas› suretiyle vergi kaç›r›ld›¤›n›n
belirlenmesi,
2) Mevzuata ayk›r› olarak bölgeye mal getirildi¤inin
veya bölgeden mal ç›kar›ld›¤›n›n tespit edilmesi,
envanter kay›tlar› ile mevcut stoklar aras›nda eksiklik
veya fazlal›k bulundu¤unun tespit edilmesi.
Faaliyet ruhsat›nda belirtilen sürenin sona ermesi veya
ruhsatlar› yukar›daki nedenlerle iptal edilmiﬂ olmas›na
ra¤men faaliyetine devam etme giriﬂiminde bulunanlar›n mallar› bölgeye al›nmaz. Bölgedeki mallar› bu
Yönetmeli¤in 52 nci maddesine göre tasfiye iﬂlemine
tabi tutulur."
MADDE 5- Ayn› Yönetmeli¤in de¤iﬂik 40 ›nc› maddesinin üçüncü f›kras› aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.

"Merkez saymanl›k hesab›na yat›r›lan mebla¤›n tamam›

2) ‹lgililerden ödenmesi istenilen alacak tutar› Türk

bütçeye gelir kaydedilir."

Liras› baz›nda ise, bu tutar›n ana para ve faizi ayr› ayr›

MADDE 6- Ayn› Yönetmeli¤in de¤iﬂik 43 üncü maddesi aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.

gösterilir. Döviz baz›nda ödenmesi istenilen tutar ise,
verilen 30 günlük sürenin bitim tarihindeki T. C. Merkez
Bankas› döviz al›ﬂ kuru üzerinden Türk Liras›na

"Madde 43- Özel hesap gelirlerinin 41 inci maddede

çevrilmek suretiyle ana para ve faiz tutar› ayr› ayr› gös-

belirtilen sürelerde kullan›c›, ‹ﬂletici veya Bölge

terilerek, takip ve tahsili gereken tutarlardan sadece

Kurucu-‹ﬂleticisi taraf›ndan ödenmedi¤inin veya eksik

asli nitelikteki alacaklara gecikme zamm› uygulanaca¤›

ödendi¤inin tespit edilmesi halinde, aﬂa¤›daki esaslara

bildirilir.

göre takip ve tahsil iﬂlemi yap›l›r:
3) Özel hesap gelirlerini ödemeyen gerçek kiﬂi ise
a) Bu Yönetmeli¤in 41 inci maddesinin birinci f›kras›n›n

nüfus cüzdan›n›n, tüzel kiﬂi ise Türkiye Ticaret Sicil

(c) bendinin tamam› ile (d) bendinin (3) üncü ve (4)

Gazetesinin, yabanc› ﬂah›s ise pasaportunun Bölge

üncü alt bentlerinde yer alan gelirlerden ödenmeyen

Müdürlü¤ünce onayl› fotokopisi gönderilir.

döviz baz›ndaki tutarlara, Müsteﬂarl›k ile ‹ﬂletici veya
Bölge Kurucu-‹ﬂleticisi ﬂirketler aras›nda akdedilen

4) Vergi dairesince tahsil edilen ana para ve faiz tutar-

iﬂletme sözleﬂmeleri ile kullan›c›larla yap›lan sözleﬂme

lar›n›n tamam›n›n T. C. Merkez Bankas› nezdindeki

ve protokollerde belirtilen oranlarda gecikme zamm›

özel hesaba aktar›lmas› için ilgili hesap numaras› belir-

uygulanarak, tebligat›n yap›ld›¤› tarihten itibaren 30

tilir.

gün içerisinde ana para ve gecikme zamm› toplam›n›n
döviz baz›nda ödenmesi tebli¤ edilerek ilgililerden
istenir.
b) Bu Yönetmeli¤in 41 inci maddesinin birinci f›kras›n›n
(c) bendinin tamam› ile (d) bendinin (3) üncü ve (4)
üncü alt bentleri d›ﬂ›nda say›lan gelirlerden hiç öden-

g) Vergi dairesince yap›lan tahsilatlar özel hesab›n T.C.
Merkez Bankas› nezdindeki hesab›na tahsilat› takip
eden hafta içerisinde aktar›l›r."
MADDE 7- Ayn› Yönetmeli¤in de¤iﬂik 44 üncü maddesi baﬂl›¤›yla birlikte aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.

meyen veya eksik ödenen döviz baz›ndaki tutarlar,

"Gelir Program›

vade tarihlerindeki T. C. Merkez Bankas› döviz al›ﬂ

Madde 44- Bölge Müdürlüklerince, bir sonraki y›l için

kuru üzerinden Türk Liras›na çevrilmek suretiyle

haz›rlanacak tahmini özel hesap gelirlerine iliﬂkin bil-

21/07/1953 tarihli ve 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n

giler en geç haziran ay› sonuna kadar Genel

Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunun belirledi¤i oranlarda

Müdürlü¤e intikal ettirilir. Genel Müdürlü¤ün gelir tah-

gecikme zamm› uygulanarak, tebligat›n yap›ld›¤› tariht-

minleri ile revize iﬂlemleri yap›lan Bölge Müdürlükleri

en itibaren 30 gün içerisinde anapara ve gecikme

tekliflerinden oluﬂan gelir tahminleri Müsteﬂarl›¤›n ba¤l›

zamm› toplam›n›n Türk Liras› baz›nda ödenmesi tebli¤

oldu¤u Bakan›n onay›na sunulur. Bu gelir program›n›n

edilir ve ilgililerden istenir.

bir örne¤i Maliye Bakanl›¤›na gönderilir."

c) ‹lgililer belirtilen süre içerisinde yap›lan tebligata iti-

MADDE 8- Ayn› Yönetmeli¤in 23 üncü maddesi ile

raz edebilir, ancak, tebligata itiraz edilmesi takibat›

Yönetmeli¤in ‹kinci K›s›m Beﬂinci Bölüm baﬂl›¤› ile bir-

durdurmaz.

likte 28 inci ve 29 uncu maddeleri yürürlükten

d) Tebligat›n yap›ld›¤› tarihten itibaren 30 gün

kald›r›lm›ﬂt›r.

içerisinde yap›lan itirazlar Bölge Müdürlü¤ünce veya
Genel Müdürlükçe, itiraz›n yap›ld›¤› tarihi takip eden 30

MADDE 9- Ayn› Yönetmeli¤in de¤iﬂik 45 inci maddesi
yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.

günde de¤erlendirilerek karara ba¤lan›r.
Yürürlük
e) Tebligat›n yap›ld›¤› tarihten itibaren 30 gün
içerisinde ilgililer taraf›ndan özel hesaba ödeme
yap›lmamas› veya eksik ödeme yap›lmas› halinde,
ödenmeyen tutarlar›n takip ve tahsili için, Bölge
Müdürlü¤ünce serbest bölgenin bulundu¤u yerdeki
vergi dairesine bildirimde bulunulur.
f) Vergi dairesine yap›lacak bildirimde;
1) Alaca¤›n ödenmesi için yap›lan tebligat›n tarihi belirtilir.

MADDE 10- Maliye Bakanl›¤› ve Say›ﬂtay›n görüﬂleri
al›narak haz›rlanan bu Yönetmeli¤in 3 üncü ve 4 üncü
maddeleri yay›m› tarihinde, di¤er maddeleri
01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
Yürütme
MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini D›ﬂ Ticaret
Müsteﬂarl›¤›n›n ba¤l› oldu¤u Devlet Bakan› yürütür.
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metninden ç›kar›lm›ﬂ ve maddeye aﬂa¤›daki f›kra
eklenmiﬂtir.

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar
Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük
ve Uygulama ﬁekli Hakk›nda Kanunda
De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun
Kanun No. 5347
Kabul Tarihi: 11.05.2005
MADDE 1.- 23.03.2005 tarihli ve 5320 say›l› Ceza
Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama ﬁekli
Hakk›nda Kanunun 6 nc› maddesinin birinci f›kras›nda
ve 18 inci maddesinin birinci f›kras›nda yer alan "1
Nisan 2005" ibareleri "1 Haziran 2005" olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir.
MADDE 2.- 5320 say›l› Kanunun 12 nci maddesinin
birinci f›kras›nda yer alan "yaz›l› suçlar" ibaresinden
sonra gelmek üzere "ile a¤›r ceza mahkemesinin görev
alan›na giren suçlar" ibaresi eklenmiﬂtir.
MADDE 3.- 5320 say›l› Kanuna aﬂa¤›daki geçici
madde eklenmiﬂtir.
GEÇ‹C‹ MADDE 1.- Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce ceza mahkemelerinde aç›lm›ﬂ bulunan
davalardaki ﬂahsi hak talepleri, görevsizlik karar› verilmeyerek bu mahkemelerce sonuçland›r›l›r.
MADDE 4.- Bu Kanun yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
MADDE 5.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.
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YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar
Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve
Uygulama ﬁekli Hakk›nda Kanunda
De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun
Kanun No. 5349
Kabul Tarihi: 11.05.2005
MADDE 1.- 04.11.2004 tarihli ve 5252 say›l› Türk Ceza
Kanununun Yürürlük ve Uygulama ﬁekli Hakk›nda
Kanunun 5 inci maddesinin birinci f›kras›nda geçen
"Özel ceza kanunlar› ile ceza içeren" ibaresi madde
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(3) A¤›r para cezas›ndan dönüﬂtürülen adli para
cezas›n›n ödenmemesi halinde, 13.12.2004 tarihli ve
5275 say›l› Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz›
Hakk›nda Kanunun 106 nc› maddesi hükümlerine göre
hapis süresinin belirlenmesinde bir gün karﬂ›l›¤› olarak
yüzmilyon Türk Liras› esas al›n›r.
MADDE 2.- Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve
Uygulama ﬁekli Hakk›nda Kanunun 6 nc› maddesi
aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Madde 6.- (1) Kanunlarda öngörülen "a¤›r hapis"
cezalar›, "hapis" cezas›na dönüﬂtürülmüﬂtür.
(2) 1 Haziran 2005 tarihinden önce iﬂlenmiﬂ olan
suçlarla ilgili olarak 765 say›l› Türk Ceza Kanununun 13
ve 15 inci maddelerinin uygulanmas› zarureti bulunan
hallerde;
a) A¤›r hapis iken, birinci f›kra uyar›nca hapse
dönüﬂtürülen cezalar, kanunlar›nda aksine bir hüküm
yoksa alt s›n›r bir y›l, üst s›n›r yirmidört y›l olarak,
b) Hapis cezalar›nda kanunlar›nda aksine bir hüküm
yoksa alt s›n›r yedi gün, üst s›n›r beﬂ y›l olarak,
Uygulan›r.
MADDE 3.- Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve
Uygulama ﬁekli Hakk›nda Kanunun 7 nci maddesi
baﬂl›¤› ile birlikte aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Hafif hapis ve hafif para cezalar›n›n idari para cezas›na
dönüﬂtürülmesi
Madde 7.- (1) Kanunlarda, "hafif hapis" veya "hafif
para" cezas› olarak öngörülen yapt›r›mlar, idari para
cezas›na dönüﬂtürülmüﬂtür. ‹dari para cezas›n›n hesaplanmas›nda 5237 say›l› Türk Ceza Kanununun 52 nci
maddesi hükümleri uygulan›r. ‹lgili kanunda "hafif
hapis" cezas›n›n üst s›n›r›n›n belirtilmedi¤i hallerde,
idari para cezas›n›n hesaplanmas›nda esas al›nacak
gün say›s›n›n üst s›n›r›, yediyüzotuzdur.
(2) Kanunlarda, "hafif hapis cezas›" ile "hafif para
cezas›"n›n seçimlik olarak veya birlikte öngörüldü¤ü
hallerde, idari para cezas› yapt›r›m›n›n belirlenmesinde
"hafif hapis cezas›" esas al›n›r.
(3) Kanunlarda, sadece "hafif para cezas›"n›n
öngörüldü¤ü ve cezan›n alt veya üst s›n›r›n›n belirtilmedi¤i hallerde, idari para cezas›, yüzyirmimilyon Türk
Liras›ndan az, onsekizmilyar Türk Liras›ndan fazla olamaz.
(4) Bu madde hükmüne göre idari para cezas›na karar
vermeye Cumhuriyet savc›s› yetkilidir.
MADDE 4.- Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve
Uygulama ﬁekli Hakk›nda Kanunun 9 uncu maddesinin

birinci ve ikinci f›kralar›nda geçen "1 Nisan 2005"
ibaresi "1 Haziran 2005" olarak de¤iﬂtirilmiﬂ ve maddeye aﬂa¤›daki f›kra eklenmiﬂtir.

b) Bedelsiz arsa ve arazi temini aç›s›ndan (a) bendindeki iller ile kalk›nmada öncelikli yöreler kapsam›ndaki
di¤er illeri,

(4) Kesin hükümle sonuçlanm›ﬂ olan davalarda, sonradan yürürlü¤e giren bir kanunla ilgili olarak lehe hükmün belirlenmesi ve uygulanmas› amac›yla yap›lan
yarg›lama bak›m›ndan dava zamanaﬂ›m›na iliﬂkin
hükümler uygulanmaz.

Kapsar.

MADDE 5.- Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve
Uygulama ﬁekli Hakk›nda Kanunun 10 uncu maddesinin birinci f›kras›nda geçen "1 Nisan 2005" ibaresi
"1 Haziran 2005" olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir.
MADDE 6.- Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve
Uygulama ﬁekli Hakk›nda Kanuna aﬂa¤›daki geçici
madde eklenmiﬂtir.
GEÇ‹C‹ MADDE 1.- (1) Di¤er kanunlar›n, 5237 say›l›
Türk Ceza Kanununun Birinci Kitab›nda yer alan
düzenlemelere ayk›r› hükümleri, ilgili kanunlarda gerekli
de¤iﬂiklikler yap›l›ncaya ve en geç 31 Aral›k 2006 tarihine kadar uygulan›r.
MADDE 7.- Bu Kanun yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
MADDE 8.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.
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MADDE 2.- 5084 say›l› Kanunun 3 üncü maddesi
aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Madde 3.- 31.12.2008 tarihine kadar uygulanmak
üzere 2 nci maddenin (a) bendi kapsam›ndaki illerde;
a) 01.04.2005 tarihinden itibaren yeni iﬂe baﬂlayan gelir
ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, en az otuz iﬂçi
çal›ﬂt›rmalar› koﬂuluyla, bu iﬂ yerlerinde çal›ﬂt›rd›klar›
iﬂçilerin,
b) 01.04.2005 tarihinden önce iﬂe baﬂlam›ﬂ olan gelir
ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 01.01.2005 tarihinden önce ilgili idareye vermiﬂ olduklar› en son ayl›k
prim ve hizmet belgelerindeki iﬂçi say›s›n› en az yüzde
yirmi oran›nda art›rmalar› ve çal›ﬂt›r›lan toplam iﬂçi
say›s›n›n asgari otuz kiﬂiye ulaﬂmas› halinde, bu iﬂ yerlerinde çal›ﬂt›r›lan toplam iﬂçi say›s›n› geçmemek
üzere, art›rd›klar› iﬂçi say›s› ile mevcut iﬂçilerden
art›rd›klar› iﬂçi say›s›n›n iki kat› kadar iﬂçinin,
Ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin; organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iﬂ yerleri
için tamam›, di¤er yerlerdeki iﬂ yerleri için yüzde sekseni, verilecek muhtasar beyanname üzerinden
tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar
Yat›r›mlar›n ve ‹stihdam›n Teﬂviki ile Baz›
Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas›
Hakk›nda Kanunda De¤iﬂiklik
Yap›lmas›na Dair Kanun
Kanun No. 5350
Kabul Tarihi: 12.05.2005
MADDE 1.- 29.01.2004 tarihli ve 5084 say›l›
Yat›r›mlar›n ve ‹stihdam›n Teﬂviki ile Baz› Kanunlarda
De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanunun 2 nci maddesi
aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Madde 2.- Bu Kanun;
a) Vergi ve sigorta primi teﬂvikleri ile enerji deste¤i
aç›s›ndan Devlet ‹statistik Enstitüsü Baﬂkanl›¤›nca
2001 y›l› için belirlenen fert baﬂ›na gayri safi yurt içi
has›la tutar›, 1500 ABD Dolar› veya daha az olan iller
ile bu iller d›ﬂ›nda kalan ve Devlet Planlama Teﬂkilat›
Müsteﬂarl›¤›nca 2003 y›l› için belirlenen sosyoekonomik geliﬂmiﬂlik s›ralamas›na göre endeks de¤eri
eksi olan illeri,

Terkin edilecek tutar, iﬂçi say›s› ile asgari ücret
üzerinden ödenmesi gereken gelir vergisinin çarp›m›
sonucu bulunacak de¤er üzerinden yukar›da belirtilen
oranlara göre saptanan tutar› aﬂamaz.
Bu maddenin uygulanmas›na iliﬂkin usul ve esaslar
Maliye Bakanl›¤›nca belirlenir.
MADDE 3.- 5084 say›l› Kanunun 4 üncü maddesi
baﬂl›¤›yla birlikte aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Sigorta primi iﬂveren hissesi teﬂviki
Madde 4.- 31.12.2008 tarihine kadar uygulanmak
üzere 2 nci maddenin (a) bendi kapsam›ndaki illerde;
a) 01.04.2005 tarihinden itibaren yeni iﬂe baﬂlayan gelir
ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, en az otuz iﬂçi
çal›ﬂt›rmalar› koﬂuluyla, bu iﬂ yerlerinde çal›ﬂt›rd›klar›
iﬂçilerin,
b) 01.04.2005 tarihinden önce iﬂe baﬂlam›ﬂ olan gelir
ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 01.01.2005 tarihinden önce ilgili idareye vermiﬂ olduklar› en son ayl›k
prim ve hizmet belgelerindeki iﬂçi say›s›n› en az yüzde
yirmi oran›nda art›rmalar› ve çal›ﬂt›r›lan toplam iﬂçi
say›s›n›n asgari otuz kiﬂiye ulaﬂmas› halinde, bu iﬂ yerlerinde çal›ﬂt›r›lan toplam iﬂçi say›s›n› geçmemek
üzere, art›rd›klar› iﬂçi say›s› ile mevcut iﬂçilerden
art›rd›klar› iﬂçi say›s›n›n iki kat› kadar iﬂçinin,
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Prime esas kazançlar› üzerinden 506 say›l› Sosyal
Sigortalar Kanununun 72 ve 73 üncü maddeleri
uyar›nca hesaplanan sigorta primlerinin iﬂveren hissesinin; organize sanayi veya endüstri bölgelerinde
kurulu iﬂ yerleri için tamam›, di¤er yerlerdeki iﬂ yerleri
için yüzde sekseni Hazinece karﬂ›lan›r.
Hazinece karﬂ›lanacak tutar, iﬂçi say›s› ile Sosyal
Sigortalar Kanununun 78 inci maddesi uyar›nca belirlenen prime esas kazanç alt s›n›r›na göre hesaplanan
iﬂveren hissesi prim tutar›n›n çarp›m› sonucu bulunacak de¤er üzerinden, yukar›da belirtilen oranlara
göre saptanan tutar› aﬂamaz.
‹ﬂveren hissesine ait primlerin Hazinece karﬂ›lanabilmesi için iﬂverenlerin çal›ﬂt›rd›klar› sigortal›larla ilgili
olarak 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu uyar›nca
ayl›k prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde
Kuruma verilmesi ve sigortal›lar›n tamam›na ait sigorta
primlerinin iﬂçi hissesine isabet eden tutar› ile
Hazinece karﬂ›lanmayan iﬂveren hissesine ait tutar›n
ödenmiﬂ olmas› ﬂartt›r. Bu maddeye göre iﬂveren
taraf›ndan ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi
halinde, Hazinece Kuruma yap›lacak ödemenin
gecikmesinden kaynaklanan gecikme zamm›, iﬂverenden tahsil edilir.
Bu maddenin uygulanmas›na iliﬂkin usul ve esaslar
Maliye Bakanl›¤›, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
ile Hazine Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan müﬂtereken belirlenir.
MADDE 4.- 5084 say›l› Kanunun 5 inci maddesinin birinci f›kras›nda yer alan "en az on kiﬂilik istihdam
öngören yat›r›mlara" ibaresi "en az otuz kiﬂilik istihdam
öngören yat›r›mlara" olarak de¤iﬂtirilmiﬂ, maddeye birinci f›kradan sonra gelmek üzere aﬂa¤›daki f›kra eklenmiﬂ ve maddenin dördüncü f›kras›na ikinci cümleden
sonra gelmek üzere aﬂa¤›daki cümle eklenmiﬂtir.
6831 say›l› Orman Kanununa tabi alanlar hariç olmak
üzere, Devletin hüküm ve tasarrufu alt›nda bulunmas›
nedeniyle mülkiyeti devredilemeyen taﬂ›nmazlar
üzerinde bedelsiz kullanma izni verilir.
Ancak devredilen veya kullanma izni verilen taﬂ›nmaz›n
de¤erinin yat›r›m maliyet bedelinin yüzde ellisinden
fazla olmas› halinde, ﬂerh kald›r›l›rken bu taﬂ›nmaz›n
Kanunda öngörülen amaçlar d›ﬂ›nda
kullan›lmayaca¤›na dair tapuya ﬂerh konulur.
MADDE 5.- 5084 say›l› Kanunun 6 nc› maddesi
aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Madde 6.- 31.12.2008 tarihine kadar uygulanmak
üzere 2 nci maddenin (a) bendi kapsam›ndaki illerde,
01.04.2005 tarihinden itibaren faaliyete geçen, fiilen ve
sürekli olarak; hayvanc›l›k (su ürünleri yetiﬂtiricili¤i ve
tavukçuluk dahil), serac›l›k, sertifikal› tohumculuk ve
so¤uk hava deposu yat›r›mlar›nda asgari on; imalat
sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi, e¤itim

Temmuz 2005 Mevzuat Özel Eki

veya sa¤l›k alanlar›nda ise asgari otuz iﬂçi çal›ﬂt›ran
iﬂletmelerin, elektrik enerjisi giderlerinin yüzde yirmisi
Hazinece karﬂ›lan›r. bu orana asgari say›dan sonraki
her bir iﬂçi için 0,5 puan eklenir. Hazinece karﬂ›lanacak
oran, organize sanayi veya endüstri bölgelerinde
faaliyette bulunan iﬂletmeler için yüzde elliyi, di¤er
alanlarda faaliyette bulunan iﬂletmeler için yüzde k›rk›
geçemez.
Bu Kanun kapsam›ndaki illerde 01.04.2005 tarihinden
önce yukar›daki f›krada belirtilen alanlarda faaliyete
geçmiﬂ olan iﬂletmeler, 01.01.2005 tarihinden önce
ilgili idareye vermiﬂ olduklar› en son ayl›k prim ve
hizmet belgesinde bildirdikleri iﬂçi say›lar›n›,
01.04.2005 tarihinden itibaren fiilen ve sürekli olarak;
hayvanc›l›k (su ürünleri yetiﬂtiricili¤i ve tavukçuluk
dahil), serac›l›k, sertifikal› tohumculuk ve so¤uk hava
deposu yat›r›mlar›nda en az yüzde yirmi oran›nda
art›rmalar› ve çal›ﬂt›r›lan toplam iﬂçi say›s›n›n asgari on
kiﬂiye ulaﬂmas›; imalat sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi, e¤itim veya sa¤l›k alanlar›nda ise en az
yüzde yirmi oran›nda art›rmalar› ve çal›ﬂt›r›lan toplam
iﬂçi say›s›n›n asgari otuz kiﬂiye ulaﬂmas› halinde, yüzde
yirmi oran›nda elektrik enerji deste¤inden yararlan›r.
Bundan sonraki her bir iﬂçi için destek oran› 0,5 puan
art›r›l›r. Yararlan›labilecek destek oran› organize sanayi
veya endüstri bölgesinde kurulu iﬂletmeler için yüzde
elliyi, di¤er alanlarda kurulu bulunan iﬂletmeler için
yüzde k›rk› geçemez.
Fiilen ve sürekli olarak çal›ﬂt›r›lan iﬂçi say›s›n›n
tespitinde, ayl›k prim ve hizmet belgeleri esas al›n›r.
Bu maddenin uygulanmas›na yönelik asgari kapasiteleri belirlemeye Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› ile
Hazine Müsteﬂarl›¤›, elektrik enerjisi giderlerinin iadesine iliﬂkin süreleri tespit etmeye, iadeyi nakden veya
mahsuben yapt›rmaya ve uygulaman›n usul ve
esaslar›n› belirlemeye Maliye Bakanl›¤›, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanl›¤› ile Hazine Müsteﬂarl›¤› müﬂtereken
yetkilidir.
MADDE 6.- 5084 say›l› Kanunun 7 nci maddesinin birinci f›kras›n›n (a), (c), (d) ve (h) bentleri aﬂa¤›daki
ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂ ve maddeye aﬂa¤›daki (i) ve (j)
bentleri eklenmiﬂtir.
a) 2886 say›l› Devlet ‹hale Kanunu ile 4734 say›l› Kamu
‹hale Kanunu ve uluslararas› anlaﬂma hükümlerine istinaden yap›lan hizmet ve yap›m iﬂlerinin gerçekleﬂtirilmesine yönelik faaliyetler hakk›nda 3, 4 ve 6 nc›
madde hükümleri uygulanmaz.
c) 01.10.2003 tarihinden sonra özelleﬂtirme
kapsam›nda devir al›nan iﬂletmeler hariç olmak üzere,
mevcut ve faaliyette bulunan iﬂletmelerin devredilmesi,
birleﬂmesi, bölünmesi veya nevi de¤iﬂtirmesi gibi haller
3, 4 ve 6 nc› maddelerin uygulamas›nda yeni iﬂe
baﬂlama olarak de¤erlendirilmez.
d) Kapsama dahil olan illerde bulunan iﬂ yerleri

dolay›s›yla birden fazla ayl›k prim ve hizmet belgesi
verilmesi durumunda iﬂçi say›s› olarak, 6 nc› madde
uygulamas›nda ilgili iﬂkolu veya sektörde faaliyet
gösteren iﬂletmelere iliﬂkin bordrolardaki iﬂçi say›s›n›n
toplam› dikkate al›n›r. Mevcut bir iﬂletmenin kapat›larak
de¤iﬂik bir ad veya unvan ya da bir iﬂ birimi olarak
aç›lmas› halinde, bu faaliyetle ilgili olarak bu Kanun
hükümleri uygulanmaz.
h) Bu Kanun kapsam›na giren illerde 31.12.2007 tarihine kadar tamamlanan yeni yat›r›mlar için 3, 4 ve 6 nc›
maddelerde yer alan estek ve teﬂvikler, bu maddelerde
yer alan sürelere bak›lmaks›z›n yat›r›m›n tamamland›¤›
tarihi izleyen beﬂ y›l süresince uygulan›r.
i) Bu Kanun kapsam›ndaki yat›r›mlarla ilgili olarak
yat›r›ma baﬂlama ve yat›r›m›n tamamlanmas›na iliﬂkin
usul ve esaslar› belirlemeye Maliye Bakanl›¤›, Çal›ﬂma
ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤› ve Hazine Müsteﬂarl›¤› müﬂtereken yetkilidir.
j) Bu Kanun kapsam›ndaki illerde bulunan iﬂletmelerden, bu Kanunda düzenlenen destek unsurlar›ndan
di¤er ilgili mevzuat uyar›nca yararlanmakta olanlar;
ayn› dönem için ve mükerrer olarak, bu Kanunla
sa¤lanan destek unsurlar›ndan ayr›ca yararlanamaz.
Bu durumda, iﬂletmelerin tercihleri dikkate al›nmak
suretiyle uygulama, destek unsurlar›ndan sadece
biriyle s›n›rl› olarak yap›l›r.
GEÇ‹C‹ MADDE 1.- a) 29.01.2004 tarihli ve 5084 say›l›
Kanunun, bu Kanunla de¤iﬂtirilmeden önceki 2 nci
maddesinin (a) bendi kapsam›na giren illerde faaliyette
bulunanlardan, 5084 say›l› Kanunun, bu Kanunla
de¤iﬂtirilmeden önceki 3 ve 4 üncü maddelerinde belirtilen teﬂvik ve desteklerden yararlanma hakk› kazanan
mükellefler, bu haklar›ndan aynen yararlanmaya devam
ederler. Ancak, bu mükellefler, gerekli ﬂartlar›
sa¤lamalar› ve talep etmeleri halinde, 5084 say›l›
Kanunun bu Kanunla de¤iﬂik 3 ve 4 üncü maddeleri
hükümlerinden yararlanabilirler.
b) 5084 say›l› Kanunun, bu Kanunla de¤iﬂtirilmeden
önceki 5 inci maddesine göre bedelsiz olarak
yat›r›mc›lar taraf›ndan devri talep edilen taﬂ›nmazlarla
ilgili iﬂlemler, mezkur madde hükümlerine göre
yürütülür.
c) 5084 say›l› Kanunun, bu Kanunla de¤iﬂtirilmeden
önceki 6 nc› maddesine istinaden enerji deste¤inden
yararlanabilecek iﬂletmelerle ilgili uygulamaya; ayl›k
prim ve hizmet belgeleri esas al›nmak suretiyle, bir
takvim y›l› için en az 3/4'ünde çal›ﬂt›r›lm›ﬂ olma ﬂart›
aranmaks›z›n, ayn› madde hükümleri çerçevesinde
devam olunur. Ancak, 5084 say›l› Kanunun, bu
Kanunla de¤iﬂtirilmeden önceki 2 nci maddesinin (a)
bendi kapsam›na giren illerde; yeni iﬂe baﬂlayan iﬂletmelerin, 5084 say›l› Kanunun bu Kanunla de¤iﬂik 6 nc›
maddesinin birinci f›kras›nda belirtilen ﬂartlar›
sa¤lamalar›, 01.10.2003 tarihinden önce 5084 say›l›

Kanunun 6 nc› maddesinin birinci f›kras›nda belirtilen
konularda faaliyete geçmiﬂ olan iﬂletmelerin ise bu
maddenin yürürlük tarihini müteakip 01.10.2003 tarihinden önce ilgili idareye vermiﬂ olduklar› en son dört
ayl›k sigorta prim bordrolar›nda bildirdikleri iﬂçi
say›lar›n›, fiilen ve sürekli olarak 5084 say›l› Kanunun,
bu Kanunla de¤iﬂik 6 nc› maddesinin ikinci f›kras›nda
belirtilen ﬂartlar› sa¤lamalar› halinde yeni hükümler
uygulan›r.
MADDE 7.- Bu Kanunun;
a) 6 nc› maddesi ile 5084 say›l› Kanunun 7 nci maddesinin birinci f›kras›na eklenen (j) bendi 06.02.2004
tarihinden geçerli olmak üzere yay›m› tarihinde,
b) Di¤er hükümleri ise 01.04.2005 tarihinden geçerli
olmak üzere yay›m› tarihinde,
Yürürlü¤e girer.
MADDE 8.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.

R.G. 20 May›s 2005 - Say›: 25820
YÜRÜTME VE ‹DARE BÖLÜMÜ

Tebli¤ler
‹ﬂverenler Taraf›ndan Ayl›k Prim ve
Hizmet Belgesinin ‹nternet Ortam›nda
Sosyal Sigortalar Kurumuna
Gönderilmesine (e-Bildirge
Uygulamas›na) ‹liﬂkin Tebli¤de De¤iﬂiklik
Yap›lmas› Hakk›nda Tebli¤
Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›ndan:
Bilindi¤i üzere, 2004 y›l› May›s ay› ile takip eden aylara
ait Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesi ad› alt›nda al›nmas›
gereken belgenin; tüm illerde resmi-özel sektör ay›r›m›
yap›lmaks›z›n bir ila yedi (dahil) aras›nda sigortal›
çal›ﬂt›r›lan iﬂyerlerinden isteyenlerin, sekiz (dahil) veya
daha fazla sigortal› çal›ﬂt›r›lan iﬂyerlerinden ise zorunlu
olarak internet ortam›nda gönderilmesi gerekti¤i
hususu ve yap›lacak olan iﬂlemler 30/04/2004 tarihli ve
25448 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan "‹ﬂverenler
Taraf›ndan Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin ‹nternet
Ortam›nda Sosyal Sigortalar Kurumuna
Gönderilmesine (e-Bildirge Uygulamas›na) ‹liﬂkin
Tebli¤" ve 06/04/2004 tarihli ve 16-313 Ek say›l› Kurum
Genelgesinde ayr›nt›lar›yla aç›klanm›ﬂt›.
Bu defa, Kurum Yönetim Kurulunun 21/04/2005 tarihli
ve DC-428 say›l› Karan ile;
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1 - 2005/May›s, Haziran ve Temmuz aylar›nda özel ve
resmi sektör iﬂyerlerinde 5 ve üzerinde sigortal›
çal›ﬂt›ran iﬂverenlerin bu aylara ait Ayl›k Prim ve
Hizmet Belgelerini,
2- 2005/A¤ustos ve takip eden aylarda özel ve resmi
sektör iﬂyerlerinde 3 ve üzerinde sigortal› çal›ﬂt›ran
iﬂverenlerin bu aylara ait Ayl›k Prim ve Hizmet
Belgelerini,
‹nternet üzerinden "e-Bildirge Uygulamas›" ile Kuruma
göndermeleri zorunlulu¤u getirilmiﬂtir.
Buna göre; 2005/May›s, Haziran ve Temmuz aylar›nda
iﬂyerlerinde 5 ve üzerinde sigortal› çal›ﬂt›ran,
2005/A¤ustos ve takip eden aylarda ise, iﬂyerlerinde 3
ve üzerinde sigortal› çal›ﬂt›ran özel ve resmi sektör
iﬂverenlerinin bu aylara ait Ayl›k Prim ve Hizmet
Belgelerini yasal süresi içinde e-Bildirge uygulamas› ile
internet üzerinden Kuruma göndermeleri gerekmektedir.
Ayl›k Prim ve Hizmet Belgelerini internet üzerinden vermekle zorunlu tutulan iﬂverenlerin, an›lan belgeleri
ka¤›t ortam›nda yasal süresi içerisinde Kuruma verseler dahi, haklar›nda 506 say›l› Kanunun 140 inci maddesi uyar›nca idari para cezas› uygulanacakt›r.
Bu nedenle, 2005/May›s, Haziran ve Temmuz aylar›nda
iﬂyerlerinde 5 ve üzerinde sigortal› çal›ﬂt›ran,
2005/A¤ustos ve takip eden aylarda ise, iﬂyerlerinde 3
ve üzerinde sigortal› çal›ﬂt›ran özel ve resmi sektör
iﬂverenlerinin, bu yasal zorunluluk karﬂ›s›nda gereksiz
yere idari para cezas› müeyyidesi ile karﬂ› karﬂ›ya
kalmamalar› için bugüne kadar e-Bildirge kullan›c›
kodu ve ﬂifrelerini almam›ﬂlarsa (ﬂifte üretim iﬂlemleri
zaman ald›¤›ndan) ivedilikle "e-Bildirge Hizmetleri
Baﬂvuru Formu" ile "e-Bildirge Sözleﬂmesi"ni doldurarak, iﬂyerlerinin iﬂlem gördü¤ü Sigorta/Sigorta ‹l
Müdürlü¤üne baﬂvurup, kullan›c› kodu ve kullan›c›
ﬂifrelerini almalar› gerekmektedir.
Tebli¤ olunur.

R.G. 27 May›s 2005 - Say›: 25827

Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›ndan:
MADDE 1 - 19/08/1978 tarihli ve 16382 say›l› Resmi
Gazete'de yay›mlanan 506 Say›l› Sosyal Sigortalar
Kanununun 2167 Say›l› Kanunla De¤iﬂtirilen 102 nci
Maddesinde Belirtilen Yol Paralar› ile Zaruri Masraf
Karﬂ›l›klar›na ‹liﬂkin Yönetmeli¤in de¤iﬂik 4 üncü maddesi aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
"Madde 4- Birinci maddede belirtilen hallerde, bulunduklar› yerlerden yurt içinde baﬂka bir yere gönderilenler ile hastal›klar› dolay›s›yla, Sa¤l›k Bakanl›¤› sa¤l›k
tesisleri yahut Kurum taraf›ndan sözleﬂme veya protokol yap›ld›¤› bildirilen kamu veya özel sa¤l›k tesisleri
ile hekimlerin bulunmad›¤› yerlerden, muayene ve
tedavi için en yak›n Sa¤l›k Bakanl›¤› sa¤l›k tesisine
yahut sözleﬂme veya protokol yap›ld›¤› bildirilen kamu
veya özel sa¤l›k tesisleri hekimlerine müracaat edenlerden, hasta olduklar› hekim raporu ile saptananlara
ve bunlara s›hhi durumlar› icab› bir baﬂkas›n›n refakat
etmesinin gerekti¤i hekim raporu ile belgelenen
hallerde refakat eden kimselere, ayr›ca 15 yaﬂ›na kadar
(15 yaﬂ dahil) çocuklar ile birlikte gideceklere, gidiﬂdönüﬂte, yolda ve gönderildikleri yerlerde sa¤l›k tesisine yat›r›l›ncaya kadar geçecek günler ile ayakta
muayene ve tedavi edildikleri günler için, geceyi
geçirmek mecburiyetinde olanlara il dahilindeki sevklerde (ilçe-merkez aras›) 50, iller aras› sevklerde ise
100 gösterge rakam›n›n Devlet Memurlar› ayl›klar›na
uygulanan katsay› ile çarp›m› sonucu bulunacak miktar
üzerinden zaruri masraf karﬂ›l›¤› verilir.
Ancak, gönderildikleri yerde geçerli bir neden
olmaks›z›n sa¤l›k tesislerine geç müracaat ettikleri
veya muayene ve tedavi sonunda geldikleri yere derhal
geri dönmedikleri sabit olanlara, muayene ve tedaviden evvel veya sonra geçen bu günler için zaruri masraf karﬂ›l›¤› ödenmez.
Yedi yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ çocuklara, gidiﬂ-dönüﬂte,
yolda ve gönderildikleri yerde, sa¤l›k tesisine
yat›r›l›ncaya kadar geçecek günler ile ayakta muayene
ve tedavi edildikleri günler için, geceyi geçirmek
mecburiyetinde olanlara, sigortal›lara ödenen miktar›n
yar›s› kadar masraf karﬂ›l›¤› verilir.

YÜRÜTME VE ‹DARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler
506 Say›l› Sosyal Sigortalar Kanununun
2167 Say›l› Kanunla De¤iﬂtirilen 102 nci
Maddesinde Belirtilen Yol Paralar› ile
Zaruri Masraf Karﬂ›l›klar›na ‹liﬂkin
Yönetmelikte De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair
Yönetmelik
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Hesaplanan zaruri masraf karﬂ›l›¤› tutarlar›n›n kesirleri
hakk›nda Genel Bütçe Kanununda kesirli iﬂlemler için
belirlenen esaslara göre iﬂlem yap›l›r."
Yürürlük
MADDE 2- Maliye Bakanl›¤› ve Say›ﬂtay Baﬂkanl›¤›n›n
görüﬂleri al›narak haz›rlanan bu Yönetmelik yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
Yürütme
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Çal›ﬂma ve
Sosyal Güvenlik Bakan› yürütür.

R.G. 28 May›s 2005 - Say›: 25828
YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun
Bankalar Kanununda De¤iﬂiklik
Yap›lmas›na Dair Kanun
Kanun No. 5354
Kabul Tarihi: 25.05.2005
MADDE 1.- 18.06.1999 tarihli ve 4389 say›l› Bankalar
Kanununun 15 inci maddesinin (7) numaral› f›kras›n›n
(a) bendinin ikinci paragraf› aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Fonun yönetim ve denetimine sahip oldu¤u ﬂirketlerin
ve/veya bu f›kra uyar›nca yönetimini ve denetimini
devir ald›¤› ﬂirketlerin, Fon taraf›ndan atanan yönetim
ve denetim kurulu üyeleri ve müdürleri ile Fonun
atad›¤› bu yöneticiler taraf›ndan ﬂirketi temsil ve ilzam
ile yetkili k›l›nan genel müdür, genel müdür yard›mc›s›
ve müdür gibi ﬂirket çal›ﬂanlar› veya Fon, bu bentte
say›lan gerçek veya tüzel kiﬂilere ait ﬂirket hisselerinin
ve/veya bu ﬂirketlerdeki lisans, ruhsat, 13.04.1994 tarihli ve 3984 say›l› Kanunun geçici 6 nc› maddesi
hükmü kapsam›nda geçici frekans ve kanal kullan›m›
ve imtiyaz sözleﬂmelerinden do¤an haklar› dahil olmak
üzere di¤er tüm hak ve varl›klar›n›n ve/veya bu hisselerle orant›l› aktiflerinin sat›ﬂ›n› gerçekleﬂtirmeye ve bu
sat›ﬂlardan elde edilen tutarlar› Fon alacaklar›na mahsup etmeye veya ﬂirketlerin kamu borçlar› ve/veya
Sosyal Sigortalar Kurumuna borçlar› ile sair borçlar›n›
ödemede kullanmaya ve bu iﬂlemler ile ilgili kararlar
almaya 6762 say›l› Türk Ticaret Kanununun 324 üncü
maddesi ile ba¤l› kalmaks›z›n yetkilidirler. Bu ﬂirket ve
iﬂtiraklerin % 49'undan fazlas› ile bunlara ait her türlü
mal, hak ve varl›klar, gayrimenkullerle ilgili özel kanunlar›ndaki k›s›tlamalar sakl› kalmak kayd›yla yabanc›
gerçek ve tüzel kiﬂilere sat›labilir. Fon alacaklar›n›n tahsilini teminen 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil
Usulü Hakk›nda Kanun hükümleri uyar›nca haczedilen
aktif de¤erler ile lisans, ruhsat ve imtiyaz
sözleﬂmelerinden do¤an haklar ve bu varl›klar›n feri
veya mütemmim cüzü niteli¤indeki sözleﬂmelerden
do¤an, ancak baﬂl› baﬂ›na iktisadi de¤eri olmayanlar
da dahil olmak üzere di¤er tüm hak ve varl›klar› bir
araya getirerek ticari ve iktisadi bütünlük oluﬂturarak
al›c›s›na geçiﬂini sa¤layacak ﬂekilde sat›ﬂ›na, hacizli
mallar›n birden fazla borçluya ait olmas› ve/veya birden
fazla alacakl›n›n haczi olmas› halinde de sat›ﬂ›
yapt›rmaya, ihale bedelinin ödenme ﬂeklini, para birimini, al›c›lar›n sahip olmas› gereken ﬂartlar›, ödeme tarihini ve ihalenin sair usul ve esaslar› ile sat›ﬂ ﬂartlar›n›
6183 say›l› Kanun hükümlerine ba¤l› olmaks›z›n belirlemeye, sat›ﬂa konu ticari ve iktisadi bütünlü¤ü

alaca¤›na mahsuben sat›n almaya, sat›ﬂa konu
varl›klar›n ait oldu¤u ﬂirketlerin teknik bilgi, yaz›l›m,
donan›m, ekipman, mal ve hizmet al›m›ndan do¤an
geçmiﬂ dönem borçlar›n› ihale bedelinden ödemeye
veya ihale al›c›s›na ödetmeye Fon Kurulu yetkilidir. Fon
Kurulu, sat›ﬂ karar›yla birlikte, bu sat›ﬂ› gerçekleﬂtirmek
üzere en az üç kiﬂiden oluﬂan bir Sat›ﬂ Komisyonu
oluﬂturur ve baﬂkan›n› belirler. Sat›ﬂ Komisyonu,
toplam üye say›s›n›n salt ço¤unlu¤u ile toplan›r ve
toplam üye say›s›n›n salt ço¤unlu¤u ile karar al›r. Ticari
ve iktisadi bütünlü¤ün muhammen bedeli, Sat›ﬂ
Komisyonu taraf›ndan, uzman gerçek veya tüzel
kiﬂilerin k›ymet takdiri raporu dikkate al›narak, daha
önce bütünlü¤ü oluﬂturan varl›klar›n ayr› ayr› k›ymet
takdirlerinin yap›lm›ﬂ olmas› ile ba¤l› olmaks›z›n düzenlenecek rapor çerçevesinde Fon Kurulu taraf›ndan
belirlenir. Ticari ve iktisadi bütünlük oluﬂturan mahcuzlar üzerinde birden fazla kiﬂinin ayni veya ﬂahsi
hakk›n›n bulunmas› veya bunlar›n mülkiyetinin birden
fazla kiﬂiye ait olmas› durumunda, bu mal, hak ve/veya
varl›klar›n de¤eri ayr› ayr› tespit edilir. Bu madde
hükümleri uyar›nca yap›lacak sat›ﬂ sürecinde, sat›ﬂ
ilan›n›n Resmi Gazetede yay›mlanmas› ilgililere
yap›lacak tebli¤ hükmündedir. Ticari ve iktisadi bütünlük oluﬂturdu¤una karar verilen mahcuzlar›n sat›ﬂ›,
kapal› zarf veya aç›k art›rma usullerinden biri veya ikisi
birlikte uygulanmak suretiyle yap›l›r. Bundan sonra,
Fon Kurulunun gerekli görmesi halinde ihalelere,
pazarl›k usulü ile devam edilebilir. Bu usullerden
hangisinin uygulanaca¤›na, ticari ve iktisadi bütünlük
oluﬂturan mal, hak ve varl›klar›n nitelikleri dikkate
al›narak Fon Kurulu taraf›ndan karar verilir. ‹hale
bedelinin da¤›t›m›na esas s›ra cetveli Sat›ﬂ Komisyonu
taraf›ndan düzenlenir. ‹halenin sonuçlanmas›, Fon
Kurulunun onay›na ba¤l›d›r. Bu hüküm uyar›nca yap›lan
sat›ﬂlarla ilgili ihalenin feshi davalar›, Fonun merkezinin
bulundu¤u yer idare mahkemelerinde görülür. Ticari ve
iktisadi bütünlük oluﬂturulmas›na karar verilmesinden
itibaren iki y›l içerisinde ticari ve iktisadi bütünlük
oluﬂturan mahcuzlar›n, Fonun izni olmaks›z›n imtiyazl›
alacakl›lar dahil üçüncü kiﬂiler taraf›ndan muhafaza
alt›na al›nmas› ve sat›ﬂ› talep edilemez, mahcuzlar›n
maliklerinin iflas›na karar verilemez, ilgili takyidatlar
hakk›nda zamanaﬂ›m› ve hak düﬂürücü süreler iﬂlemez.
Yukar›daki hüküm çerçevesinde telekomünikasyon,
enerji, ulaﬂ›m, radyo, yaz›l› ve görsel medya ve di¤er
sektörlerdeki, yönetim ve denetimi veya hisseleri Fon
taraf›ndan devir al›nan ﬂirketlere tan›nm›ﬂ imtiyaz
sözleﬂmesi, lisans, ruhsat, iﬂletme izni, ön izin, yay›n
izni, 3984 say›l› Kanunun geçici 6 nc› maddesi hükmü
kapsam›nda geçici frekans ve kanal kullan›m› ve benzeri izinlerin yeni al›c›lar› ad›na devri ve tescili iﬂlemleri,
Fonun bildirimi üzerine ilgili kurum, kuruluﬂ ve üst
kurullarca, gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanmas›n›
müteakip baﬂkaca bir iﬂleme gerek kalmaks›z›n en
fazla bir ay içinde tamamlan›r. Bu hüküm uyar›nca
yap›lacak sat›ﬂlara iliﬂkin di¤er esas ve usuller Fon
taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmelikle tespit edilir. Fon
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taraf›ndan atanan yöneticilerin, ﬂirketlerin sermayesini
kaybetmesinden ve/veya borca bat›k olmas›ndan
dolay› mahkemeye bildirimde bulunma yükümlülükleri
yoktur. Bildirimde bulunmamaktan dolay› bu ﬂah›slar
hakk›nda ‹cra ve ‹flas Kanununun 179, 277 ve devam›
maddeleri ile 345/a maddesi hükümleri uygulanmaz ve
Türk Ticaret Kanununun 341 inci maddesi uyar›nca
ﬂahsi sorumluluk davas› aç›lamaz. Yönetim ve denetimi Fon taraf›ndan devir al›nmam›ﬂ ﬂirketlere Fon
taraf›ndan atanan yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile
müdürler, ortaklar genel kurulunca görevden al›namayaca¤› gibi ibra edilmeyerek haklar›nda görev yapt›klar›
dönem veya dönemler d›ﬂ›nda ﬂahsi sorumluluk davas›
da aç›lamaz. Bu bentte yer alan hükümler
çerçevesinde, varl›klar› ticari ve iktisadi bütünlük kapsam›nda sat›lan ﬂirketlerin kamu kurum, kuruluﬂlar› ve
üst kurullara olan ve sat›ﬂ tarihine kadar tahakkuk
etmiﬂ borçlar› sat›ﬂ bedelinden garameten tahsil edilir.
Garame ile da¤›t›m sonras›nda bakiye borç kalmas›,
lisans, ruhsat, imtiyaz sözleﬂmesi, geçici frekans ve
kanal kullan›m› ve benzeri haklar›n devri ve yeni al›c›s›
taraf›ndan iﬂletilmesi için gereken ve kamu kurum,
kuruluﬂlar› ve üst kurullarca yap›lmas› gereken devrin
tescil ve nakli iﬂlemine engel teﬂkil etmez.
MADDE 2.- Bu Kanun yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

R.G. 01 Haziran 2005 - Say›: 25832
YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz›
Hakk›nda Kanunda De¤iﬂiklik
Yap›lmas›na Dair Kanun
Kanun No. 5351
Kabul Tarihi: 25.05.2005
MADDE 1.- 13.12.2004 tarihli ve 5275 say›l› Ceza ve
Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanunun 9 uncu
maddesinin beﬂinci f›kras› aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
(5) Müebbet hapis cezas›na hükümlülerden, 107 nci
maddede belirtilen koﬂullu sal›verilme süresinin üçte
ikisini, süreli hapis cezas›na hükümlülerden toplam
cezalar›n›n üçte birini, üçüncü f›krada belirtilen hükümlülerden geriye kalan toplam cezalar›n›n üçte birini bu
kurumlarda geçirerek iyi hal gösterenlerin, tutum ve
kiﬂiliklerine uygun di¤er ceza infaz kurumlar›na gönderilmelerine karar verilebilir.
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MADDE 2.- 5275 say›l› Kanunun 23 üncü maddesinin
birinci f›kras›n›n (g) bendine aﬂa¤›daki cümle eklenmiﬂ
ve üçüncü f›kras›n›n ikinci cümlesi madde metninden
ç›kar›lm›ﬂt›r. Ancak, yap›lan gözlem ve s›n›fland›rma
sonunda idare ve gözlem kurulunca ayn› ceza infaz
kurumunda veya o yer Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›na ba¤l›
di¤er ceza infaz kurumlar›nda kalmas› uygun bulunan
hükümlülerin dosyalar› Bakanl›¤a gönderilmez ve
cezalar›n›n infaz›na, bulunduklar› veya Cumhuriyet
Baﬂsavc›l›¤›nca gönderilecekleri ba¤l› ceza infaz
kurumlar›nda devam olunur.
MADDE 3.- 5275 say›l› Kanunun 31 inci maddesinin
birinci f›kras› aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
(1) ‹yi halli hükümlüler, idare ve gözlem kurulu karar› ile
kurum yönetimi taraf›ndan durumlar›na uygun kurum
içi hizmetlerde çal›ﬂt›r›labilir. Çocuk hükümlüler, kendi
yaﬂam alanlar› veya e¤itsel amaçlar d›ﬂ›nda
çal›ﬂt›r›lamazlar.
MADDE 4.- 5275 say›l› Kanunun 47 nci maddesinin
birinci f›kras› aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
(1) Uyarma, k›nama ve baz› etkinliklere kat›lmaktan
al›koyma cezalar› kurumun en üst amiri taraf›ndan verilir ve uygulan›r.
MADDE 5.- 5275 say›l› Kanunun 59 uncu maddesinin
dördüncü f›kras› aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂ ve
beﬂinci f›kran›n baﬂ›na "Türkiye Cumhuriyetinin taraf
oldu¤u uluslararas› sözleﬂmelere ve karﬂ›l›kl›l›k esas›na
uygun olmak koﬂuluyla," ibaresi eklenmiﬂtir.
(4) Avukatlar›n savunmaya iliﬂkin belgeleri, dosyalar› ve
müvekkilleri ile yapt›klar› konuﬂmalar›n kay›tlar› incelemeye tabi tutulamaz. Ancak, 5237 say›l› Kanunun 220
nci, ‹kinci Kitap Dördüncü K›s›m Dördüncü ve Beﬂinci
Bölümlerinde yer alan suçlardan mahkum olan hükümlülerin avukatlar› ile iliﬂkisi; konusu suç teﬂkil eden fiilleri iﬂledi¤ine, infaz kurumunun güvenli¤ini tehlikeye
düﬂürdü¤üne, terör örgütü veya di¤er suç örgütleri
mensuplar›n›n örgütsel amaçl› haberleﬂmelerine
arac›l›k etti¤ine iliﬂkin bulgu veya belge elde edilmesi
halinde, Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›n›n istemi ve infaz
hakiminin karar›yla, bir görevli görüﬂmede haz›r bulundurulabilece¤i gibi bu kiﬂilerin avukatlar›na verdi¤i veya
avukatlar›nca bu kiﬂilere verilen belgeler infaz hakimince incelenebilir. ‹nfaz hakimi belgenin k›smen veya
tamamen verilmesine veya verilmemesine karar verir.
Bu karara karﬂ› ilgililer, 4675 say›l› Kanuna göre itiraz
edebilirler.
MADDE 6.- 5275 say›l› Kanunun 92 nci maddesine
aﬂa¤›daki f›kra eklenmiﬂtir.
(2) 5271 say›l› Kanunun 250 nci maddesinin birinci
f›kras›nda yer alan suçlarla ilgili olarak al›nan bilgilerin
do¤rulu¤unun araﬂt›r›lmas› bak›m›ndan zorunlu görülen
hallerde, hükümlü veya tutuklular, r›zalar› al›nmak
koﬂuluyla, ilgili makam›n ve Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›n›n

talebi üzerine hakim karar› ile geçici sürelerle ceza
infaz kurumundan al›nabilirler. Bu süreler, hükümlü
veya tutuklu dinlendikten sonra iﬂin niteli¤ine göre, her
defas›nda dört günü ve hiçbir surette onbeﬂ günü
geçmemek üzere hakim taraf›ndan tayin olunur ve
hükümlülük ve tutuklulukta geçmiﬂ say›l›r. Ceza infaz
kurumundan ayr›l›ﬂ ve dönüﬂlerinde hükümlü veya
tutuklunun sa¤l›k durumu doktor raporu ile tespit edilir.
Yer gösterme s›ras›nda yap›lan iﬂlemlere iliﬂkin belgelerin bir örne¤i ilgilinin dosyas›nda muhafaza
edilmek üzere Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›na gönderilir.

iﬂleme tabi bir sistem kullan›larak toplanmas›na,
s›n›fland›r›lmas›na, de¤erlendirilmesine, muhafaza
edilmesine ve gerekti¤inde en seri ve sa¤l›kl› biçimde
ilgililere bildirilmesine dair usul ve esaslar› belirler.

MADDE 7.- 5275 say›l› Kanunun 106 nc› maddesinin
dördüncü f›kras› aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.

Adli sicil kay›tlar›n›n tutulmas›
MADDE 2.- (1) Hakk›nda Türk mahkemeleri veya
yabanc› ülke mahkemeleri taraf›ndan kesinleﬂmiﬂ ve
Türk Hukukuna göre tan›nan mahkumiyet karar› bulunan Türk vatandaﬂlar› ile Türkiye'de suç iﬂlemiﬂ olan
yabanc›lar›n kay›tlar› da dahil tüm adli sicil bilgileri;
mahallinde bilgisayar ortam›na aktar›lmas›n› takiben,
Adalet Bakanl›¤› Adli Sicil ve ‹statistik Genel
Müdürlü¤ündeki Merkezi Adli Sicilde tutulur.

(4) Çocuklar hakk›nda hükmedilen; adli para cezas› ile
hapis cezas›ndan çevrilen adli para cezas›n›n ödenmemesi halinde, bu cezalar hapse çevrilemez. Bu
takdirde onbirinci f›kra hükmü uygulan›r.

Merkezi ve mahalli adli sicillerin görevleri
MADDE 3.- (1) Merkezi Adli Sicil, adli sicil kay›tlar›n›n
güncelleﬂtirilmesi, düzenlenmesi, düzeltilmesi ve
mahalli adli sicillere ulaﬂt›r›lmas› ile görevlidir.

MADDE 8.- 5275 say›l› Kanunun 107 nci maddesinin
onüçüncü f›kras›n›n (b) bendi aﬂa¤›daki ﬂekilde
de¤iﬂtirilmiﬂtir.

(2) Mahalli adli sicil, bulundu¤u yer ile gerekti¤inde
di¤er yerlere ait adli sicil bilgilerinin bilgisayara girilmesi, bu bilgilerin merkezi adli sicile aktar›lmas› ile
merkezi adli sicilden bilgilerin al›n›p ilgili ﬂah›s ve
kurumlara iletilmesi ile görevlidir.

b) Yükümlülüklerine ayk›r› davranmas› halinde, bu
yükümlülüklere uymama tarihi ile hak ederek sal›verilme tarihi aras›ndaki süreyi geçmemek koﬂuluyla
takdir edilecek bir sürenin,
MADDE 9.- 5275 say›l› Kanunun 110 uncu maddesinin
ikinci f›kras› aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.

Adli sicile kaydedilecek bilgiler
MADDE 4.- (1) Türk mahkemeleri taraf›ndan vatandaﬂ
veya yabanc› hakk›nda verilmiﬂ ve kesinleﬂmiﬂ mahkumiyet hükümleri adli sicile kaydedilir. Bu ba¤lamda;
a) Hapis cezalar› ile ilgili olarak;

(2) Kad›n veya altm›ﬂbeﬂ yaﬂ›n› bitirmiﬂ hükümlülerin
mahkum olduklar› alt› ay veya daha az süreli hapis
cezas›n›n konutunda çektirilmesine hükmü veren
mahkeme veya hükümlü baﬂka bir yerde bulunuyorsa
o yerde bulunan ayn› derecedeki mahkemece karar
verilebilir.
MADDE 10.- Bu Kanun yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
MADDE 11.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.

1. Hapis cezas›na mahkumiyet karar›,
2. Koﬂullu sal›verilme karar›,
3. Koﬂullu sal›verilmede denetim süresinin uzat›lmas›na
iliﬂkin karar,
4. Koﬂullu sal›verilme karar›n›n geri al›nmas›na dair
karar,
5. Hapis cezas›n›n infaz›n›n tamamland›¤› hususu,
b) Hapis cezas›n›n ertelenmesi halinde;
1. Denetim süresi,
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2. Denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi
halli olarak geçirilmesi dolay›s›yla cezan›n infaz edilmiﬂ
say›ld›¤› hususu,
3. Ertelenen hapis cezas›n›n infaz kurumunda çektirilmesine iliﬂkin karar,
c) Adli para cezas› ile ilgili olarak;

Kanun No. 5352

1. Adli para cezas›na iliﬂkin mahkumiyet hükmü,

Kabul Tarihi: 25.05.2005

2. Adli para cezas›n›n ödenmek suretiyle infaz edildi¤i
hususu,

Amaç ve kapsam
MADDE 1.- (1) Bu Kanun, kesinleﬂmiﬂ ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkumiyete iliﬂkin bilgilerin otomatik

3. Adli para cezas›n›n tazyik hapsi suretiyle k›smen
veya tamamen infaz edildi¤i hususu,
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4. Adli para cezas›n›n tazyik hapsinden sonra kalan
k›sm›n›n ödenmek suretiyle infaz edildi¤i hususu,

a) Disiplin suçlar›na ve s›rf askeri suçlara iliﬂkin mahkumiyet hükümleri,

d) K›sa süreli hapis cezas›na seçenek yapt›r›ma
mahkumiyet halinde;

b) Disiplin veya tazyik hapsine iliﬂkin kararlar,
c) ‹dari para cezas›na iliﬂkin kararlar,

1. K›sa süreli hapis cezas›na seçenek yapt›r›m olarak,
adli para cezas›na mahkumiyet veya güvenlik tedbiri
uygulanmas› hükmü,
2. K›sa süreli hapis cezas›na seçenek yapt›r›m olarak
hükmedilen adli para cezas›n›n veya güvenlik tedbirinin
gereklerinin yerine getirilmemesi dolay›s›yla hapis
cezas›n›n infaz›na iliﬂkin karar,
3. K›sa süreli hapis cezas›na seçenek yapt›r›m olarak
hükmedilen güvenlik tedbirinin de¤iﬂtirilmesine iliﬂkin
karar,
e) Belli haklar› kullanmaktan yoksun b›rak›lma ile ilgili
olarak;
1. Kasten iﬂlenen bir suç nedeniyle hapis cezas›na
mahkumiyetin kanuni sonucu olarak yoksun kal›nan
haklara cezan›n ertelenmesi dolay›s›yla getirilen istisnaya iliﬂkin karar,

Adli sicile kaydedilmez.
Di¤er bilgilerin kayd›
MADDE 6.- (1) Kamu davas›n›n aç›lmas›n›n ertelenmesine ve hükmün aç›klanmas›n›n geri b›rak›lmas›na
iliﬂkin kararlar, ancak bir soruﬂturma veya kovuﬂturmayla ba¤lant›l› olarak mahkeme, hakim, askeri hakim,
Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤› veya askeri savc›l›k taraf›ndan
istenmesi halinde verilmek üzere kaydedilir.
Adli sicil bilgileri verilebilecek olanlar
MADDE 7.- (1) Adli sicil bilgileri, kullan›l›ﬂ amac› belirtilmek suretiyle;
a) ‹lgili kiﬂiye veya vekaletnamede aç›kça belirtilmek
koﬂuluyla vekiline,
b) Kamu kurum ve kuruluﬂlar›na, kamu kurumu
niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar›na,

2. Mahkumiyet hükmüyle ba¤lant›l› olarak verilen, belli
bir hak ve yetkinin kullan›lmas›n›n veya belli bir meslek
veya sanat›n icras›n›n yasaklanmas›na ya da sürücü
belgesinin geri al›nmas›na iliﬂkin karar,

Verilebilir.

f) Türk vatandaﬂ› hakk›nda yabanc› mahkemeden verilmiﬂ ve kesinleﬂmiﬂ olan mahkumiyet karar›n›n Türk
hukuku bak›m›ndan do¤urdu¤u hak yoksunluklar›na
iliﬂkin olarak Cumhuriyet savc›s›n›n istemi üzerine
mahkemece verilen karar,

Adli sicil bilgilerini verebilecek merciler
MADDE 8.- (1) Adli sicil bilgileri; mahalli adli sicillerde
Cumhuriyet baﬂsavc›l›klar›nca, asliye mahkemelerinin
bulunmad›¤› ilçelerde kaymakaml›klarca, merkezi adli
sicilde ise Adalet Bakanl›¤› Adli Sicil ve ‹statistik Genel
Müdürlü¤ünce verilir.

(2) Yabanc› devletler taraf›ndan istenilen adli sicil bilgileri mütekabiliyet esas›na göre verilir.

g) Ceza mahkumiyetini bütün sonuçlar›yla ortadan
kald›ran ﬂikayetten vazgeçme veya etkin piﬂmanl›k
dolay›s›yla verilen karar,

Adli sicil bilgilerinin silinmesi
MADDE 9.- (1) Adli sicildeki bilgiler;

h) Ceza zamanaﬂ›m›n›n doldu¤unun tespitine iliﬂkin
karar,

a) Cezan›n veya güvenlik tedbirinin infaz›n›n tamamlanmas›,

i) Genel veya özel affa iliﬂkin kanun; özel affa iliﬂkin
Cumhurbaﬂkanl›¤› karar›,

b) Ceza mahkumiyetini bütün sonuçlar›yla ortadan
kald›ran ﬂikayetten vazgeçme veya etkin piﬂmanl›k,

j) Askeri Ceza Kanununa göre verilmiﬂ mahkumiyet
kararlar›ndaki feri cezalar,

c) Ceza zamanaﬂ›m›n›n dolmas›,
d) Genel af,

Adli sicile kaydedilir.
(2) Kanun yarar›na bozma veya yarg›laman›n yenilenmesi sonucunda verilen mahkumiyet hükmü ya da eski
hükümde de¤iﬂiklik yapan tüm hüküm ve kararlar
aç›s›ndan da birinci f›kra hükümleri uygulan›r.
(3) Kanun gere¤i olarak gerçek kimli¤i sakl› tutulan
kiﬂilerin adli sicil ve arﬂiv kay›tlar›na iliﬂkin usul ve
esaslar yönetmelikle düzenlenir.
Adli sicile kaydedilmeyecek bilgiler
MADDE 5.- (1) Türk mahkemeleri taraf›ndan verilmiﬂ
olsa bile;
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Halinde Adli Sicil ve ‹statistik Genel Müdürlü¤ünce
silinerek, arﬂiv kayd›na al›n›r.
(2) Adli sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen
silinir.
(3) Türk vatandaﬂlar› hakk›nda yabanc› mahkemelerce
verilmiﬂ olup 4 üncü maddenin birinci f›kras›n›n (f) bendine göre adli sicile kaydedilen hürriyeti ba¤lay›c›
cezaya mahkumiyet hükümleri, kesinleﬂti¤i tarihten
itibaren mahkumiyet karar›nda belirtilen sürenin
geçmesiyle, Adli Sicil ve ‹statistik Genel Müdürlü¤ünce
adli sicil kay›tlar›ndan ç›kart›larak arﬂiv kayd›na al›n›r.

Adli para cezas›na mahkumiyet hükümleri ile cezan›n
ertelenmesine iliﬂkin hükümler, adli sicil kayd›na
al›nmadan do¤rudan arﬂive kaydedilir.
Arﬂiv bilgilerinin istenmesi
MADDE 10.- (1) Arﬂiv bilgileri;
a) Kullan›l›ﬂ amac› belirtilmek suretiyle, kiﬂinin kendisi
veya vekaletnamede aç›kça belirtilmiﬂ olmak koﬂuluyla
vekili,
b) Bir soruﬂturma veya kovuﬂturma kapsam›nda
Cumhuriyet baﬂsavc›l›klar›, hakim veya mahkemeler,
c) Yetkili seçim kurullar›,
d) Özel kanunlarda gösterilen hallerde ilgili kamu
kurum ve kuruluﬂlar›,
Taraf›ndan istenebilir.
(2) Kanunda aç›kça belirtilmedi¤i takdirde, kiﬂi
hakk›nda al›nacak bir karar veya yap›lacak bir iﬂlemle
ilgili olarak, bir yak›n›n›n adli sicil ve arﬂiv kay›tlar›
istenemez ve bu bilgiler, kiﬂiyi herhangi bir haktan yoksun b›rakmak için dayanak olarak kullan›lamaz.
(3) Onsekiz yaﬂ›ndan küçüklerle ilgili adli sicil ve arﬂiv
kay›tlar›; ancak soruﬂturma ve kovuﬂturma kapsam›nda
de¤erlendirilmek üzere Cumhuriyet baﬂsavc›l›klar›,
hakim veya mahkemelerce istenebilir.
Adli sicil ve arﬂiv bilgilerinin gizlili¤i
MADDE 11.- (1) Adli sicil ve arﬂiv bilgileri gizlidir. Bu
bilgiler, görevlilerce aç›klanamaz ve bu Kanun hükümlerine göre verilen kiﬂi, kurum ve kuruluﬂlarca veriliﬂ
amac› d›ﬂ›nda kullan›lamaz.
Adli sicil ve arﬂiv bilgilerinin silinmesi
MADDE 12.- (1) Arﬂiv bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine
ve her halde kayd›n girildi¤i tarihten itibaren seksen
y›l›n geçmesiyle tamamen silinir.
(2) Fiilin kanunla suç olmaktan ç›kar›lmas› halinde, bu
suçtan mahkumiyete iliﬂkin adli sicil ve arﬂiv kay›tlar›,
talep aranmaks›z›n tamamen silinir.
(3) Kanun yarar›na bozma veya yarg›laman›n yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine
yer olmad›¤› karar›n›n kesinleﬂmesi halinde, önceki
mahkumiyet karar›na iliﬂkin adli sicil ve arﬂiv kayd›
tamamen silinir.
Adli sicil ve arﬂiv kay›tlar›nda sorgulama yetkisi verilmesi
MADDE 13.- (1) Bir suça iliﬂkin soruﬂturma ve
kovuﬂturma kapsam›nda adli sicil ve arﬂiv kay›tlar›nda;
a) Mahkeme, hakim, askeri hakim, Cumhuriyet
Baﬂsavc›l›¤› ve askeri savc›l›k do¤rudan do¤ruya,
b) Kolluk ve di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlar› Adalet
Bakan›n›n onay› ile,
Sorgulama yapabilirler.

Komisyon
MADDE 14.- (1) Adli sicil ve arﬂiv kay›tlar›n›n silinmesiyle ilgili kararlar› almak ve kanunla verilen di¤er
görevleri yerine getirmek üzere, Adli Sicil ve ‹statistik
Genel Müdürlü¤ünün teklifi ve Bakan onay› ile üç
hakimden oluﬂan bir komisyon kurulur.
Yönetmelik
MADDE 15.- (1) Bu Kanunun uygulama usul ve
esaslar›, yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren alt› ay içinde
Adalet Bakanl›¤›nca ç›kart›lacak yönetmelikte belirlenir.
Merkezi ve mahalli adli sicildeki atamalar
MADDE 16.- (1) Merkezi ve mahalli adli sicildeki ﬂube
müdürü, mühendis, çözümleyici, programc›, istatistik
uzman›, tercüman, ﬂef, bilgisayar iﬂletmeni ile veri
haz›rlama ve kontrol iﬂletmenleri Adalet Bakanl›¤›nca
atan›rlar; gerekti¤inde sözleﬂmeli olarak da
çal›ﬂt›r›labilirler.
Mali hükümler
MADDE 17.- (1) Bu Kanunun 7 nci ve 10 uncu maddeleri uyar›nca kiﬂiler taraf›ndan yap›lacak adli sicil
veya arﬂiv kayd› taleplerinde, üç Yeni Türk Liras› ücret
al›n›r. Bu ücret Adalet Bakanl›¤›n›n ihtiyaçlar›nda kullan›lmak üzere Ceza ‹nfaz Kurumlar› ve Tutukevleri
‹ﬂyurtlar› Kurumuna gelir kaydedilir.
Yürürlükten kald›r›lan hükümler
MADDE 18.- (1) Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarih
itibar›yla 22.11.1990 tarihli ve 3682 say›l› Adli Sicil
Kanunu yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.
GEÇ‹C‹ MADDE 1.- (1) Bu Kanunda öngörülen adli
sicil sistemi ile mevcut kay›tlar›n bu Kanuna uyarlanmas› bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren beﬂ
y›l içinde tamamlan›r.
GEÇ‹C‹ MADDE 2.- (1) Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i
tarihte, Adalet Bakanl›¤› Adli Sicil ve ‹statistik Genel
Müdürlü¤ünce toplanm›ﬂ olsun veya olmas›n, suç tarihi
itibar›yla bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki
kay›tlar hakk›nda, 3682 say›l› Kanuna göre süre yönünden silinme koﬂulu oluﬂanlar silinir; di¤er kay›tlar için
bu Kanun hükümlerine göre iﬂlem yap›l›r. Anayasan›n
76 nc› maddesi ile özel kanun hükümleri sakl›d›r.
(2) Birinci f›kra gere¤ince iﬂlem yap›larak arﬂive al›nan
kay›tlar hakk›nda, 3682 say›l› Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen sürelerin doldu¤u veya ertelenmiﬂ
olan hükmün esasen vaki olmam›ﬂ say›ld›¤› hallerde bu
tarih esas al›narak, Anayasan›n 76 nc› maddesi ve özel
kanunlarda say›lan suç ve mahkumiyetler d›ﬂ›ndaki
kay›tlar için ilgilinin, Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›n›n veya
Adli Sicil ve ‹statistik Genel Müdürlü¤ünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulundu¤u yer asliye ceza mahkemesince arﬂiv kayd›n›n silinmesine karar verilir.
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Yürürlük
MADDE 19.- (1) Bu Kanun 1 Haziran 2005 tarihinde
yürürlü¤e girer.
Yürütme
MADDE 20.- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür.

R.G. 01 Haziran 2005 - Say›: 25832
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Kanunlar
Ceza Muhakemesi Kanununda De¤iﬂiklik
Yap›lmas›na Dair Kanun
Kanun No. 5353
Kabul Tarihi: 25.05.2005
MADDE 1.- 04.12.2004 tarihli ve 5271 say›l› Ceza
Muhakemesi Kanununun 35 inci maddesinin ikinci
f›kras›nda geçen "hukuken geçerli mazerete dayanarak" ibaresi madde metninden ç›kar›lm›ﬂ ve "bulanamayan" ibaresi "bulunamayan" olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir.
MADDE 2.- Ceza Muhakemesi Kanununun 75 inci
maddesi aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Madde 75.- (1) Bir suça iliﬂkin delil elde etmek için
ﬂüpheli veya san›k üzerinde iç beden muayenesi
yap›labilmesine ya da vücuttan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, t›rnak gibi örnekler
al›nabilmesine; Cumhuriyet savc›s› veya ma¤durun
istemiyle ya da re'sen hakim veya mahkeme,
gecikmesinde sak›nca bulunan hallerde Cumhuriyet
savc›s› taraf›ndan karar verilebilir. Cumhuriyet
savc›s›n›n karar›, yirmidört saat içinde hakim veya
mahkemenin onay›na sunulur. Hakim veya mahkeme,
yirmidört saat içinde karar›n› verir. Onaylanmayan
kararlar hükümsüz kal›r ve elde edilen deliller
kullan›lamaz.
(2) ‹ç beden muayenesi yap›labilmesi veya vücuttan
kan veya benzeri biyolojik örnekler al›nabilmesi için
müdahalenin, kiﬂinin sa¤l›¤›na zarar verme tehlikesinin
bulunmamas› gerekir.
(3) ‹ç beden muayenesi veya vücuttan kan veya benzeri biyolojik örnekler al›nmas›, ancak tabip veya sa¤l›k
mesle¤i mensubu di¤er bir kiﬂi taraf›ndan yap›labilir.
(4) Cinsel organlar veya anüs bölgesinde yap›lan
muayene de iç beden muayenesi say›l›r.
(5) Üst s›n›r› iki y›ldan daha az hapis cezas›n› gerektiren suçlarda, kiﬂi üzerinde iç beden muayenesi
yap›lamaz; kiﬂiden kan veya benzeri biyolojik örneklerle
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saç, tükürük, t›rnak gibi örnekler al›namaz.
(6) Bu madde gere¤ince al›nacak hakim veya
mahkeme kararlar›na itiraz edilebilir.
(7) Özel kanunlardaki alkol muayenesine ve kan örne¤i
al›nmas›na iliﬂkin hükümler sakl›d›r.
MADDE 3.- Ceza Muhakemesi Kanununun 76 nc›
maddesi baﬂl›¤› ile birlikte aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Di¤er kiﬂilerin beden muayenesi ve vücuttan örnek
al›nmas›
Madde 76.- (1) Bir suça iliﬂkin delil elde etmek
amac›yla, ma¤durun vücudu üzerinde d›ﬂ veya iç
beden muayenesi yap›labilmesine veya vücudundan
kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük,
t›rnak gibi örnekler al›nabilmesine; sa¤l›¤›n› tehlikeye
düﬂürmemek ve cerrahi bir müdahalede bulunmamak
koﬂuluyla; Cumhuriyet savc›s›n›n istemiyle ya da re'sen
hakim veya mahkeme, gecikmesinde sak›nca bulunan
hallerde Cumhuriyet savc›s› taraf›ndan karar verilebilir.
Cumhuriyet savc›s›n›n karar›, yirmidört saat içinde
hakim veya mahkemenin onay›na sunulur. Hakim veya
mahkeme, yirmidört saat içinde karar›n› verir.
Onaylanmayan kararlar hükümsüz kal›r ve elde edilen
deliller kullan›lamaz.
(2) Ma¤durun r›zas›n›n varl›¤› halinde, bu iﬂlemlerin
yap›labilmesi için birinci f›kra hükmüne göre karar
al›nmas›na gerek yoktur.
(3) Çocu¤un soy ba¤›n›n araﬂt›r›lmas›na gerek duyulmas› halinde; bu araﬂt›rman›n yap›labilmesi için birinci
f›kra hükmüne göre karar al›nmas› gerekir.
(4) Tan›kl›ktan çekinme sebepleri ile muayeneden veya
vücuttan örnek al›nmas›ndan kaç›n›labilir. Çocuk ve
ak›l hastas›n›n çekinmesi konusunda kanuni temsilcisi
karar verir. Çocuk veya ak›l hastas›n›n, tan›kl›¤›n hukuki anlam ve sonuçlar›n› alg›layabilecek durumda olmas›
halinde, görüﬂü de al›n›r. Kanuni temsilci de ﬂüpheli
veya san›k ise bu konuda hakim taraf›ndan karar verilir.
Ancak, bu halde elde edilen deliller davan›n ileri
aﬂamalar›nda ﬂüpheli veya san›k olmayan kanuni temsilcinin izni olmad›kça kullan›lamaz.
(5) Bu madde gere¤ince verilen hakim veya mahkeme
kararlar›na itiraz edilebilir.
MADDE 4.- Ceza Muhakemesi Kanununun 80 inci
maddesi aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Madde 80.- (1) 75, 76 ve 78 inci madde hükümlerine
göre al›nan örnekler üzerinde yap›lan inceleme
sonuçlar›, kiﬂisel veri niteli¤inde olup, baﬂka bir amaçla
kullan›lamaz; dosya içeri¤ini ö¤renme yetkisine sahip
bulunan kiﬂiler taraf›ndan bir baﬂkas›na verilemez.
(2) Bu bilgiler, kovuﬂturmaya yer olmad›¤› karar›na itiraz süresinin dolmas›, itiraz›n reddi, beraat veya ceza

verilmesine yer olmad›¤› karar› verilip kesinleﬂmesi hallerinde Cumhuriyet savc›s›n›n huzurunda derhal yok
edilir ve bu husus dosyas›nda muhafaza edilmek üzere
tutana¤a geçirilir.
MADDE 5.- Ceza Muhakemesi Kanununun 81 inci
maddesi aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Madde 81.- (1) Üst s›n›r› iki y›l veya daha fazla hapis
cezas›n› gerektiren bir suçtan dolay› ﬂüpheli veya
san›¤›n, kimli¤inin teﬂhisi için gerekli olmas› halinde,
Cumhuriyet savc›s›n›n emriyle foto¤raf›, beden ölçüleri,
parmak ve avuç içi izi, bedeninde yer alm›ﬂ olup
teﬂhisini kolaylaﬂt›racak di¤er özellikleri ile sesi ve
görüntüleri kayda al›narak, soruﬂturma ve kovuﬂturma
iﬂlemlerine iliﬂkin dosyaya konulur.
(2) Kovuﬂturmaya yer olmad›¤› karar›na itiraz süresinin
dolmas›, itiraz›n reddi, beraat veya ceza verilmesine
yer olmad›¤› karar› verilip kesinleﬂmesi hallerinde söz
konusu kay›tlar Cumhuriyet savc›s›n›n huzurunda derhal yok edilir ve bu husus tutana¤a geçirilir.
MADDE 6.- Ceza Muhakemesi Kanununun 85 inci
maddesi aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Madde 85.- (1) Cumhuriyet savc›s›, kendisine yüklenen
suç hakk›nda aç›klamada bulunmuﬂ olan ﬂüpheliye yer
gösterme iﬂlemi yapt›rabilir. 250 nci maddenin birinci
f›kras› kapsam›na giren suçlar söz konusu oldu¤unda,
adli kolluk amiri de yer gösterme iﬂlemi yapt›rmaya
yetkilidir.
(2) Soruﬂturmay› geciktirmemek kayd›yla, müdafi de
yer gösterme iﬂlemi s›ras›nda haz›r bulunabilir.
(3) Yer gösterme iﬂlemi, 169 uncu maddeye uygun
olarak tutana¤a ba¤lan›r.
MADDE 7.- Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ›nc›
maddesinin dördüncü ve beﬂinci f›kralar› aﬂa¤›daki
ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
(4) Kolluk, yakaland›¤› s›rada kaçmas›n›, kendisine
veya baﬂkalar›na zarar vermesini önleyecek tedbirleri
ald›ktan sonra, yakalanan kiﬂiye kanuni haklar›n› derhal
bildirir.
(5) Birinci f›kraya göre yakalan›p kollu¤a teslim edilen
veya ikinci f›kra uyar›nca görevlilerce yakalanan kiﬂi ve
olay hakk›nda Cumhuriyet savc›s›na hemen bilgi verilerek, emri do¤rultusunda iﬂlem yap›l›r.
MADDE 8.- Ceza Muhakemesi Kanununun 91 inci
maddesinin birinci f›kras›n›n ikinci cümlesi aﬂa¤›daki
ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂ ve f›kraya aﬂa¤›daki cümle eklenmiﬂtir.
Gözalt› süresi, yakalama yerine en yak›n hakim veya
mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç,
yakalama an›ndan itibaren yirmidört saati geçemez.
Yakalama yerine en yak›n hakim veya mahkemeye
gönderilme için zorunlu süre oniki saatten fazla olamaz.

MADDE 9.- Ceza Muhakemesi Kanununun 94 üncü
maddesi aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Madde 94.- (1) Hakim veya mahkeme taraf›ndan verilen yakalama emri üzerine soruﬂturma veya
kovuﬂturma evresinde yakalanan kiﬂi, en geç yirmidört
saat içinde yetkili hakim veya mahkeme önüne
ç›kar›lam›yorsa, ayn› süre içinde en yak›n sulh ceza
hakimi önüne ç›kar›l›r; serbest b›rak›lmad›¤› takdirde,
yetkili hakim veya mahkemeye en k›sa zamanda gönderilmek üzere tutuklan›r.
MADDE 10.- Ceza Muhakemesi Kanununun 98 inci
maddesinin birinci f›kras› aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
(1) Soruﬂturma evresinde ça¤r› üzerine gelmeyen veya
ça¤r› yap›lamayan ﬂüpheli hakk›nda, Cumhuriyet
savc›s›n›n istemi üzerine sulh ceza hakimi taraf›ndan
yakalama emri düzenlenebilir. Ayr›ca, tutuklama isteminin reddi karar›na itiraz halinde, itiraz mercii taraf›ndan
da yakalama emri düzenlenebilir.
MADDE 11.- Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü
maddesinin dördüncü f›kras› aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
(4) Sadece adli para cezas›n› gerektiren veya hapis
cezas›n›n üst s›n›r› bir y›ldan fazla olmayan suçlarda
tutuklama karar› verilemez.
MADDE 12.- Ceza Muhakemesi Kanununun 103 üncü
maddesinin birinci f›kras›n›n üçüncü cümlesi madde
metninden ç›kar›lm›ﬂt›r.
MADDE 13.- Ceza Muhakemesi Kanununun 105 inci
maddesi aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Madde 105.- (1) 103 ve 104 üncü maddeler uyar›nca
yap›lan istem üzerine, merciince Cumhuriyet savc›s›,
ﬂüpheli, san›k veya müdafiin görüﬂü al›nd›ktan sonra,
üç gün içinde istemin kabulüne, reddine veya adli kontrol uygulanmas›na karar verilir. Bu kararlara itiraz
edilebilir.
MADDE 14.- Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu
maddesinin üçüncü f›kras›ndan sonra gelmek üzere
aﬂa¤›daki f›kra eklenmiﬂ ve di¤er f›kralar buna göre
teselsül ettirilmiﬂtir.
(4) ﬁüphelinin, üçüncü f›kran›n (a) ve (f) bentlerinde
yaz›l› yükümlülüklere tabi tutulmas› bak›m›ndan, birinci
f›krada belirtilen süre s›n›r› dikkate al›nmaz.
MADDE 15.- Ceza Muhakemesi Kanununun 119 uncu
maddesinin birinci f›kras› aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂ, üçüncü f›kran›n ikinci cümlesi ile beﬂinci
f›kras›nda geçen "hakim veya" ibaresi madde metninden ç›kar›lm›ﬂt›r.
(1) Hakim karar› üzerine veya gecikmesinde sak›nca
bulunan hallerde Cumhuriyet savc›s›n›n, Cumhuriyet
savc›s›na ulaﬂ›lamad›¤› hallerde ise kolluk amirinin
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yaz›l› emri ile kolluk görevlileri arama yapabilirler.
Ancak, konutta, iﬂyerinde ve kamuya aç›k olmayan
kapal› alanlarda arama, hakim karar› veya
gecikmesinde sak›nca bulunan hallerde Cumhuriyet
savc›s›n›n yaz›l› emri ile yap›labilir. Kolluk amirinin yaz›l›
emri ile yap›lan arama sonuçlar› Cumhuriyet
Baﬂsavc›l›¤›na derhal bildirilir.

MADDE 19.- Ceza Muhakemesi Kanununun 140 ›nc›
maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendine (5) numaral› alt
bentten sonra gelmek üzere aﬂa¤›daki (6) numaral› alt
bent eklenmiﬂ, di¤er alt bentler buna göre teselsül
ettirilmiﬂ ve maddenin üçüncü f›kras›na aﬂa¤›daki
cümle eklenmiﬂtir.
6. Fuhuﬂ (madde 227, f›kra 3)

MADDE 16.- Ceza Muhakemesi Kanununun 127 nci
maddesinin birinci ve üçüncü f›kralar› aﬂa¤›daki ﬂekilde
de¤iﬂtirilmiﬂ ve alt›nc› f›kras›nda geçen "hakim veya"
ibaresi madde metninden ç›kar›lm›ﬂt›r.
(1) Hakim karar› üzerine veya gecikmesinde sak›nca
bulunan hallerde Cumhuriyet savc›s›n›n, Cumhuriyet
savc›s›na ulaﬂ›lamad›¤› hallerde ise kolluk amirinin
yaz›l› emri ile kolluk görevlileri, elkoyma iﬂlemini
gerçekleﬂtirebilir.
(3) Hakim karar› olmaks›z›n yap›lan elkoyma iﬂlemi, yirmidört saat içinde görevli hakimin onay›na sunulur.
Hakim, karar›n› elkoymadan itibaren k›rksekiz saat
içinde aç›klar; aksi halde elkoyma kendili¤inden kalkar.
MADDE 17.- Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci
maddesinin birinci f›kras›n›n birinci cümlesi aﬂa¤›daki
ﬂekilde, ikinci f›kras›nda geçen "ﬁüphelinin" ibaresi
"ﬁüpheli veya san›¤›n" olarak de¤iﬂtirilmiﬂ, üçüncü
f›kras›na aﬂa¤›daki cümle eklenmiﬂ, dördüncü
f›kras›ndaki "kullanmakta oldu¤u" ve "kullan›lan"
ibareleri madde metninden ç›kar›lm›ﬂ, alt›nc› f›kras›nda
geçen "hükümleri" ibaresi "kapsam›nda dinleme,
kayda alma ve sinyal bilgilerinin de¤erlendirilmesine
iliﬂkin hükümler" olarak de¤iﬂtirilmiﬂ, alt›nc› f›kran›n (a)
bendine (8) numaral› alt bentten sonra gelmek üzere
aﬂa¤›daki (9) numaral› alt bent ve (b) bendinden sonra
gelmek üzere aﬂa¤›daki (c) bendi eklenmiﬂ ve di¤er alt
bentler buna göre teselsül ettirilmiﬂtir.
Bir suç dolay›s›yla yap›lan soruﬂturma ve kovuﬂturmada, suç iﬂlendi¤ine iliﬂkin kuvvetli ﬂüphe sebeplerinin
varl›¤› ve baﬂka suretle delil elde edilmesi imkan›n›n
bulunmamas› durumunda, hakim veya gecikmesinde
sak›nca bulunan hallerde Cumhuriyet savc›s›n›n
karar›yla ﬂüpheli veya san›¤›n telekomünikasyon yoluyla iletiﬂimi tespit edilebilir, dinlenebilir, kayda al›nabilir
ve sinyal bilgileri de¤erlendirilebilir.
Ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde iﬂlenen suçlarla
ilgili olarak gerekli görülmesi halinde, hakim bir aydan
fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar
uzat›lmas›na karar verebilir.
9. Fuhuﬂ (madde 227, f›kra 3),
c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4)
numaral› f›kralar›nda tan›mlanan zimmet suçu,
MADDE 18.- Ceza Muhakemesi Kanununun 137 nci
maddesinin dördüncü f›kras›nda geçen "halinde"
ibaresinden sonra gelmek üzere "soruﬂturma evresinin
bitiminden itibaren" ibaresi eklenmiﬂtir.
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Ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde iﬂlenen suçlarla
ilgili olarak gerekli görülmesi halinde, hakim bir haftadan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar
uzat›lmas›na karar verebilir.
MADDE 20.- Ceza Muhakemesi Kanununun 142 nci
maddesinin yedinci f›kras› aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
(7) Mahkeme, karar›n› duruﬂmal› olarak verir. ‹stemde
bulunan ile Hazine temsilcisi, aç›klamal› ça¤r› ka¤›d›
tebli¤ine ra¤men gelmezlerse, yokluklar›nda karar verilebilir.
MADDE 21.- Ceza Muhakemesi Kanununun 143 üncü
maddesinin ikinci f›kras› aﬂa¤›daki ﬂekilde
de¤iﬂtirilmiﬂtir.
(2) Devlet, ödedi¤i tazminattan dolay›, koruma tedbiriyle ilgili olarak görevinin gereklerine ayk›r› hareket
etmek suretiyle görevini kötüye kullanan kamu
görevlilerine rücu eder.
MADDE 22.- Ceza Muhakemesi Kanununun 151 inci
maddesinin baﬂl›¤› "Müdafi görevini yerine
getirmedi¤inde yap›lacak iﬂlem ve müdafilik görevinden yasaklanma" ﬂeklinde de¤iﬂtirilmiﬂ ve maddeye
ikinci f›kradan sonra gelmek üzere aﬂa¤›daki f›kralar
eklenmiﬂtir.
(3) 149 uncu maddeye göre seçilen veya 150 nci
maddeye göre görevlendirilen ve Türk Ceza
Kanununun 220 ve 314 üncü maddesinde say›lan
suçlar ile terör suçlar›ndan tutuklu ve hükümlü olanlar›n müdafilik veya vekillik görevini üstlenen avukat,
hakk›nda bu f›krada say›lan suçlar nedeniyle
kovuﬂturma aç›lmas› halinde tutuklu veya hükümlünün
müdafilik veya vekilli¤ini üstlenmekten yasaklanabilir.
(4) Cumhuriyet savc›s›n›n yasaklamaya iliﬂkin talebi
hakk›nda, müdafi veya vekil hakk›nda aç›lan kovuﬂturman›n yap›ld›¤› mahkeme taraf›ndan gecikmeksizin
karar verilir. Bu kararlara karﬂ› itiraz edilebilir. ‹tiraz
sonucunda yasaklama karar›n›n kald›r›lmas› halinde
avukat görevini devam ettirir. Müdafilik görevinden
yasaklama karar›, kovuﬂturma konusu suçla s›n›rl›
olmak üzere, bir y›l süre ile verilebilir. Ancak, kovuﬂturman›n niteli¤i itibariyle bu süreler alt› aydan fazla olmamak üzere en fazla iki defa uzat›labilir. Kovuﬂturma
sonunda mahkumiyet d›ﬂ›nda bir karar verilmesi
halinde, kesinleﬂmesi beklenmeksizin yasaklama karar›
kendili¤inden kalkar.

(5) Görevden yasaklama karar›, tutuklu veya hükümlü
ile yeni bir müdafi görevlendirilmesi için derhal ilgili
baro baﬂkanl›¤›na bildirilir.
(6) Müdafi veya vekil görevden yasaklanm›ﬂ bulundu¤u
sürece baﬂka davalarla ilgili olsa bile müdafili¤ini veya
vekilli¤ini üstlendi¤i kiﬂiyi ceza infaz kurumunda veya
tutukevinde ziyaret edemez.
MADDE 23.- Ceza Muhakemesi Kanununun 153 üncü
maddesinin dördüncü f›kras› aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
(4) Müdafi, iddianamenin mahkeme taraf›ndan kabul
edildi¤i tarihten itibaren dosya içeri¤ini ve muhafaza
alt›na al›nm›ﬂ delilleri inceleyebilir; bütün tutanak ve
belgelerin örneklerini harçs›z olarak alabilir.
MADDE 24.- Ceza Muhakemesi Kanununun 161 inci
maddesinin üçüncü f›kras›na "Sözlü emir, en k›sa
sürede yaz›l› olarak da bildirilir." ﬂeklinde bir cümle
eklenmiﬂ ve maddenin beﬂinci f›kras›na "4483 say›l›
Memurlar ve Di¤er Kamu Görevlilerinin Yarg›lanmas›
Hakk›nda Kanun Hükümleri" ibaresinden sonra gelmek
üzere ", en üst dereceli kolluk amirleri hakk›nda ise,
hakimlerin görevlerinden dolay› tabi olduklar› yarg›lama
usulü" ibaresi eklenmiﬂtir.
MADDE 25.- Ceza Muhakemesi Kanununun 164 üncü
maddesinin birinci f›kras›nda geçen "3 üncü" ibaresi "4
üncü" olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir.
MADDE 26.- Ceza Muhakemesi Kanununun 173 üncü
maddesinin üçüncü ve dördüncü f›kralar› aﬂa¤›daki
ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
(3) Baﬂkan, karar›n› vermek için soruﬂturman›n
geniﬂletilmesine gerek görür ise bu hususu aç›kça
belirtmek suretiyle, o yer sulh ceza hakimini
görevlendirebilir; kamu davas›n›n aç›lmas› için yeterli
nedenler bulunmazsa, istemi gerekçeli olarak reddeder; itiraz edeni giderlere mahkum eder ve dosyay›
Cumhuriyet savc›s›na gönderir. Cumhuriyet savc›s›,
karar› itiraz edene ve ﬂüpheliye bildirir.
(4) Baﬂkan istemi yerinde bulursa, Cumhuriyet savc›s›
iddianame düzenleyerek mahkemeye verir.

dosyas›ndan aç›kça anlaﬂ›lan iﬂlerde önödeme veya
uzlaﬂma usulü uygulanmaks›z›n düzenlenen,
‹ddianamenin Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›na iadesine
karar verilir.
(2) Suçun hukuki nitelendirilmesi sebebiyle iddianame
iade edilemez.
(3) En geç birinci f›krada belirtilen süre sonunda iade
edilmeyen iddianame kabul edilmiﬂ say›l›r.
(4) Cumhuriyet savc›s›, iddianamenin iadesi üzerine,
kararda gösterilen eksiklikleri tamamlad›ktan ve hatal›
noktalar› düzelttikten sonra, kovuﬂturmaya yer
olmad›¤› karar› verilmesini gerektiren bir durumun
bulunmamas› halinde, yeniden iddianame düzenleyerek dosyay› mahkemeye gönderir. ‹lk kararda belirtilmeyen sebeplere dayan›larak yeniden iddianamenin
iadesi yoluna gidilemez.
(5) ‹ade karar›na karﬂ› Cumhuriyet savc›s› itiraz edebilir.
MADDE 28.- Ceza Muhakemesi Kanununun 193 üncü
maddesine aﬂa¤›daki f›kra eklenmiﬂtir.
(2) San›k hakk›nda, toplanan delillere göre mahkumiyet
d›ﬂ›nda bir karar verilmesi gerekti¤i kan›s›na var›l›rsa,
sorgusu yap›lmam›ﬂ olsa da dava yoklu¤unda bitirilebilir.
MADDE 29.- Ceza Muhakemesi Kanununun 206 nc›
maddesinin birinci f›kras›na aﬂa¤›daki cümleler eklenmiﬂ, dördüncü f›kras› madde metninden ç›kar›lm›ﬂt›r.
Ancak, san›¤›n tebligata ra¤men mazeretsiz olarak
gelmemesi sebebiyle sorgusunun yap›lamam›ﬂ olmas›,
delillerin ortaya konulmas›na engel olmaz. Ortaya
konulan deliller, sonradan gelen san›¤a bildirilir.
MADDE 30.- Ceza Muhakemesi Kanununun 223 üncü
maddesinin üçüncü f›kras›n›n (b) bendi aﬂa¤›daki
ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
b) Yüklenen suçun hukuka ayk›r› fakat ba¤lay›c› emrin
yerine getirilmesi suretiyle veya zorunluluk hali ya da
cebir veya tehdit etkisiyle iﬂlenmesi,

MADDE 27.- Ceza Muhakemesi Kanununun 174 üncü
maddesi aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.

MADDE 31- Ceza Muhakemesi Kanununun 247 nci
maddesine aﬂa¤›daki ikinci f›kra eklenmiﬂ ve di¤er
f›kralar buna göre teselsül ettirilmiﬂtir.

Madde 174.- (1) Mahkeme taraf›ndan, iddianamenin
ve soruﬂturma evrak›n›n verildi¤i tarihten itibaren
onbeﬂ gün içinde soruﬂturma evresine iliﬂkin bütün
belgeler incelendikten sonra, eksik veya hatal› noktalar
belirtilmek suretiyle;

(2) Hakk›nda, 248 inci maddenin ikinci f›kras›nda belirtilen suçlardan dolay› kovuﬂturma baﬂlat›lm›ﬂ olan
san›¤›n, yetkili mahkemece usulüne göre yap›lan tebligata uymamas›ndan dolay› verilen zorla getirilme karar›
da yerine getirilemez ise, mahkeme;

a) 170 inci maddeye ayk›r› olarak düzenlenen,

a) Ça¤r›n›n bir gazete ile san›¤›n bilinen konutunun
kap›s›na as›lmak suretiyle ilan›na karar verir; yap›lacak
ilanlarda, onbeﬂ gün içinde gelmedi¤i takdirde 248 inci
maddede gösterilen tedbirlere hükmedilebilece¤ini
ayr›ca aç›klar,

b) Suçun sübutuna etki edece¤i mutlak say›lan mevcut
bir delil toplanmadan düzenlenen,
c) Önödemeye veya uzlaﬂmaya tabi oldu¤u soruﬂturma
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b) Bu iﬂlemlerin yerine getirildi¤inin bir tutanak ile saptanmas›ndan itibaren onbeﬂ gün içinde baﬂvurmayan
san›¤›n kaçak oldu¤una karar verir.
MADDE 32.- Bu Kanun yay›m› tarihinde yürürlü¤e
girer.
MADDE 33.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.

R.G. 01 Haziran 2005 - Say›: 25832 (1. Mükerrer)
YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun
‹cra ve ‹flas Kanunda De¤iﬂiklik
Yap›lmas›na Dair Kanun

MADDE 2.- ‹cra ve ‹flas Kanununun 332 nci maddesi
aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Madde 332.- Haciz yolu ile takip talebinden sonra
veya bu talepten önceki iki y›l içinde borçlu, adet üzere
tecviz edilemiyecek bir hiffetle hareket ederek veya
haddinden ziyade masraflar yaparak yahut cüretli talih
oyunlar›na veya basiretsizce spekülasyonlara giriﬂerek
yahut iﬂlerinde a¤›r ihmallerde bulunarak aczine kendi
fiili ile sebebiyet verir yahut vaziyetinin fenal›¤›n› bildi¤i
halde o gibi hareketlerle bu fenal›¤› a¤›rlaﬂt›r›rsa, aleyhine aciz belgesi istihsal edildi¤i veya alacakl› alaca¤›n›
istifa edemedi¤ini ispat etti¤i takdirde, onbeﬂ günden
alt› aya kadar hapis cezasiyle cezaland›r›l›r.
Konkordato mühleti talebinden önceki iki y›l içinde birinci f›kradaki fiilleri iﬂleyen borçlu hakk›nda da bu
hükümler uygulan›r.
Bu suç alacakl›n›n ﬂikayeti üzerine takip olunur.
Borçluyu fazla borç alt›na girmeye veya talih oyunu ile
spekülasyonlarda bulunmaya sevk etmiﬂ yahut a¤›r
faiz almak suretiyle zaaf›ndan istifade etmiﬂ olan alacakl›lar›n ﬂikayet hakk› yoktur.

Kanun No. 5358
Kabul Tarihi: 31.05.2005
MADDE 1.- 09.06.1932 tarihli ve 2004 say›l› ‹cra ve
‹flas Kanununun 331 inci maddesi aﬂa¤›daki ﬂekilde
de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Madde 331.- Haciz yolu ile takip talebinden sonra
veya bu talepten önceki iki y›l içinde borçlu;
alacakl›s›n› zarara sokmak maksad›yla, mallar›n› veya
bunlardan bir k›sm›n› mülkünden ç›kararak, telef
ederek veya k›ymetten düﬂürerek hakiki surette yahut
gizleyerek muvazaa yoluyla baﬂkas›n›n uhdesine geçirerek veya as›l olmayan borçlar ikrar ederek mevcudunu suni surette eksiltirse, aleyhine aciz belgesi
ald›¤›n› veya alacakl› alaca¤›n› alamad›¤›n› ispat etti¤i
takdirde, alt› aydan üç y›la kadar hapis ve bin güne
kadar adli para cezas› ile cezaland›r›l›r.
‹flas takibinden veya do¤rudan do¤ruya iflas hallerinde
iflas talebinden önce birinci f›kradaki fiilleri iﬂleyen
borçlu hakk›nda da bu fiiller baﬂka bir suç oluﬂtursa
dahi bu hükümler uygulan›r.
Konkordato mühleti veya iflas›n ertelenmesi talebinden
önceki iki y›l içinde ya da konkordato mühleti talebi
veya iflas›n ertelenmesi süresinden sonra birinci
f›kradaki fiilleri iﬂleyen borçlu hakk›nda da bu hükümler
uygulan›r.
Taﬂ›nmaz rehni kapsam›nda bulunan eklentinin rehin
alacakl›s›na zarar vermek kast› ile taﬂ›nmaz d›ﬂ›na
ç›kar›lmas› halinde, eklentinin zilyedi iki y›ldan dört y›la
kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezas› ile
cezaland›r›l›r.
Bu suçlar alacakl›n›n ﬂikayeti üzerine takip olunur.
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MADDE 3.- ‹cra ve ‹flas Kanununun 333 üncü maddesi aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Madde 333.- Her kim iflas bürosu veya idaresinin
yahut bir alacakl›n›n veya alacakl›lar toplanmas›ndaki
mümessilinin reyini yahut konkordatoya muvafakatini
kazanmak için ona hususi bir menfaat temin veya vaat
ederse alt› aydan iki seneye kadar hapis cezas› ile
cezaland›r›l›r.
Menfaat temin eden alacakl› yahut mümessili de ayn›
ceza ile cezaland›r›l›r.
Suçun iflas bürosu veya idaresi üyesi taraf›ndan iﬂlenmesi halinde, ceza yar› oran›nda art›r›l›r.
MADDE 4.- ‹cra ve ‹flas Kanununun 333/a maddesi
aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Madde 333/a.- Ticaret ﬂirketlerinde hukuken veya
fiilen yönetim yetkisine sahip olanlar›n alacakl›lar›
zarara u¤ratmak kast›yla ticari iﬂletmenin borçlar›n›
k›smen veya tamamen ödemeyerek alacakl›lar› zarara
soktuklar› takdirde, bu iﬂlem ve eylemlerin baﬂka bir
suç oluﬂturmamas› halinde, alacakl›n›n ﬂikayeti üzerine, alt› aydan iki y›la kadar hapis ve beﬂbin güne
kadar adli para cezas› ile cezaland›r›l›r.
Birinci f›kradaki suç taksirle iﬂlendi¤i takdirde,
alacakl›n›n ﬂikayeti üzerine, fail hakk›nda zarar›n
a¤›rl›¤›na göre ikibin güne kadar adli para cezas›na
hükmolunur.
MADDE 5.- ‹cra ve ‹flas Kanununun 334 üncü maddesi aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Madde 334.- Konkordato mühleti elde etmek veya
konkordato veya sermaye ﬂirketleri ile kooperatiflerin

uzlaﬂma yoluyla yeniden yap›land›rma projesini tasdik
ettirmek için hileli tutum ve davran›ﬂlar›yla mali durumu
hakk›nda alacakl›lar›, komiseri, ara dönem denetçisini
veya yetkili memuru hataya düﬂürmek veya konkordato projesine ya da sermaye ﬂirketleri ve kooperatiflerin
uzlaﬂma yoluyla yeniden yap›land›r›lmas› projesine
uymamak yoluyla kasten zarara sebebiyet veren
borçlu, ilgilinin ﬂikayeti üzerine alt› aydan bir y›la kadar
hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.
MADDE 6.- ‹cra ve ‹flas Kanununun 336 nc› maddesi
aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Madde 336.- Müflisin mallar›n› ellerinde bulunduran
veya müflise borçlu olan üçüncü ﬂah›slar, iflas›n
aç›ld›¤›na dair ilana muttali olduklar› tarihten itibaren
bir ay içinde makbul bir mazeret olmaks›z›n o mallar›
iflas idaresi emrine vermezler veya borçlar›n› bildirmezlerse, doksan güne kadar adli para cezas› ile cezaland›r›l›r.
MADDE 7.- ‹cra ve ‹flas Kanununun 337 nci maddesi
baﬂl›¤› ile birlikte aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi:
Madde 337.- Müddeti içinde beyanda bulunmak üzere
mazereti olmaks›z›n icra dairesine gelmeyen veya yaz›l›
beyanda bulunmayan borçlu, alacakl›n›n ﬂikayeti üzerine, on gün disiplin hapsi ile cezaland›r›l›r. Alacakl›n›n
alaca¤›n› karﬂ›layacak miktarda mal›n haczedilmesi
veya borcun ödenmesi halinde, bu ceza düﬂer.
162, 209 ve 216 nc› maddeler hükümlerine muhalefet
edenler hakk›nda da iflas idaresinin verece¤i
müzekkere üzerine, ayn› ceza verilir. Bu maddelerde
belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde,
verilen ceza düﬂer.
MADDE 8.- ‹cra ve ‹flas Kanununun 337/a maddesi
aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Madde 337/a.- 44 üncü maddeye göre mal beyan›nda
bulunmayan veya beyan›nda mevcudunu eksik
gösteren veya aktifinde yer alm›ﬂ mal› veya yerine kaim
olan de¤erini haciz veya iflas s›ras›nda göstermeyen
veya beyan›ndan sonra bu mallar› üzerinde tasarruf
eden borçlu, bundan zarar gören alacakl›n›n ﬂikayeti
üzerine, üç aydan bir y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.
Birinci f›kradaki fiillerin iﬂlenmesinden alacakl›n›n zarar
görmedi¤ini ispat eden borçluya ceza verilmez.
Borçlunun iflas› halinde, birinci f›kradaki durum ayr›ca
taksiratl› iflas hali say›l›r.
MADDE 9.- ‹cra ve ‹flas Kanununun 338 inci maddesi
aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Madde 338.- Bu Kanuna göre istenen beyan›, hakikate
ayk›r› surette yapan kimse, alacakl›n›n ﬂikayeti üzerine,
üç aydan bir y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.

Hakk›nda aciz vesikas› al›nm›ﬂ borçlu, asgari ücretin
üstünde bir geçim sürdürdü¤ü, aciz vesikas› hamili alacakl›n›n alaca¤›n›n aciz vesikas›na ba¤lanmas›ndan en
geç beﬂ sene içinde müracaat› üzerine sabit olursa,
asgari ücretin üstünde kalan gelirlerinden icra tetkik
merciinin dörtte birden az olmamak üzere tespit
edece¤i k›sm›n› merci karar›n›n kesinleﬂmesinden
itibaren en geç bir ay içinde ve aciz vesikas›ndaki borcun ödenmesine kadar her ay icra dairesine yat›rmaya
mecburdur. Bu mükellefiyeti yerine getirmeyen borçlu
hakk›nda bir y›la kadar tazyik hapsine karar verilir.
Hapsin tatbikine baﬂland›ktan sonra borçlu borcun
tamam›n› veya o tarihe kadar icra veznesine yat›rmak
zorunda oldu¤u mebla¤› öderse tahliye edilir;
ödemelerini tekrar keserse, hakk›nda tazyik hapsine
yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolay› tazyik
hapsinin süresi bir y›l› geçemez.
Borçlunun nafaka borçlular› dahil üçüncü ﬂah›stan
yard›m görmesi, asgari ücretin üstünde eline geçen
para ve menfaatlerin icra mahkemesi karar› ile belirlenecek k›sm›n›, icra veznesine yat›rmak mükellefiyetini
ortadan kald›rmaz.
‹kinci f›kradaki hükmün tatbikini birden fazla aciz
vesikas› hamili alacakl› talep etmiﬂ ise, bunlar talep tarihi s›ras›yla öncelik hakk›n› haizdir.
MADDE 10.- ‹cra ve ‹flas Kanununun 339 uncu maddesi aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Madde 339.- Sonradan kazand›¤› mallar› veya
kazanc›nda ve gelirinde vaki tezayütleri bu Kanun
mucibince bildirmeye mecbur olan borçlu makbul bir
mazereti olmaks›z›n yedi gün içinde icra dairesine
taahhütlü mektupla veya ﬂifahi surette bildirmezse ve
bu mal veya kazanc› as›l veya bedel itibariyle mevcut
oldu¤u takdirde, on gün; mal veya kazanc›n› as›l veya
bedel itibariyle makbul bir sebep olmaks›z›n elden
ç›karm›ﬂsa, bir aya kadar disiplin hapsi ile
cezaland›r›l›r.
Bu cezalara alacakl›n›n ﬂikayeti üzerine karar verilir.
Kiﬂi, icra takibine konu olan borcu tamamen ödedi¤i
takdirde, bu ceza düﬂer.
MADDE 11.- ‹cra ve ‹flas Kanununun 340 ›nc› maddesi
aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Madde 340.- 111 inci madde mucibince veya
alacakl›n›n muvafakati ile icra dairesinde kararlaﬂt›r›lan
borcu ödeme ﬂart›n›, makbul bir sebep olmaks›z›n ihlal
eden borçlunun, alacakl›n›n ﬂikayeti üzerine, üç aya
kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine
baﬂland›ktan sonra borçlu borcun tamam›n› veya o tarihe kadar icra veznesine yat›rmak zorunda oldu¤u
mebla¤› öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar
keserse, hakk›nda tazyik hapsine yeniden karar verilir.
Ancak, bir borçtan dolay› tazyik hapsinin süresi üç ay›
geçemez.
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MADDE 12.- ‹cra ve ‹flas Kanununun 341 inci maddesi
aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Madde 341.- Çocuk teslimi hakk›ndaki ilam›n veya ara
karar›n›n gere¤ini yerine getirmeyen veya yerine getirilmesini engelleyen kiﬂinin, lehine hüküm verilmiﬂ kimsenin ﬂikayeti üzerine, alt› aya kadar tazyik hapsine
karar verilir. Hapsin tatbikine baﬂland›ktan sonra ilam›n
veya ara karar›n›n gere¤i yerine getirilirse, kiﬂi tahliye
edilir.
MADDE 13.- ‹cra ve ‹flas Kanununun 342 nci maddesi
aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Madde 342.- ‹cra dairesi marifetiyle alacakl›ya veya
al›c›ya teslim edilen bir taﬂ›nmaza veya gemiye hakl›
bir sebep olmaks›z›n tekrar giren borçlu, 5237 say›l›
Türk Ceza Kanununun 290 ›nc› maddesi mucibince
umumi hükümler dairesinde cezaland›r›l›r.
MADDE 14.- ‹cra ve ‹flas Kanununun 343 üncü maddesi aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.

Arac›lara da ayn› ceza verilir.
MADDE 18.- ‹cra ve ‹flas Kanununun 346 nc› maddesi
baﬂl›¤› ile birlikte aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Görev ve birleﬂtirilme yasa¤›:
Madde 346.- Bu Kanun hükümlerine göre disiplin veya
tazyik hapsine icra mahkemesi karar verir.
‹cra mahkemesinin görevine giren bu iﬂler, di¤er
mahkemelerde görülen ceza davalar› ile birleﬂtirilemez.
Bu Bapta yer alan suçlarla ilgili davalara, icra
mahkemesinde bak›l›r.
MADDE 19.- ‹cra ve ‹flas Kanununun 347 nci maddesi
aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Madde 347.- Bu Bapta yer alan fiillerden dolay›
ﬂikayet hakk›, fiilin ö¤renildi¤i tarihten itibaren üç ay ve
her halde fiilin iﬂlendi¤i tarihten itibaren bir y›l geçmekle düﬂer.

Madde 343.- Yaln›z kendisi taraf›ndan yap›lacak olan
bir iﬂin yap›lmas› veya bir iﬂin yap›lmamas› yahut bir
irtifak hakk›n›n tesisi veya kald›r›lmas› hakk›ndaki ilam
hükümlerine makbul mazerete müstenit olmayarak
muhalefet eden borçlular›n, lehine hüküm verilmiﬂ kimsenin ﬂikayeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine
karar verilir. Hapsin tatbikine baﬂland›ktan sonra ilam›n
gere¤i yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir.

MADDE 20.- ‹cra ve ‹flas Kanununun 348 inci maddesi
aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.

MADDE 15.- ‹cra ve ‹flas Kanununun 344 üncü maddesi aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Madde 344.- Nafakaya iliﬂkin kararlar›n gere¤ini yerine
getirmeyen borçlunun, alacakl›n›n ﬂikayeti üzerine, üç
aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine
baﬂland›ktan sonra karar›n gere¤i yerine getirilirse,
borçlu tahliye edilir.

‹tiraz:
Madde 353.- ‹cra mahkemesinin bu Bap hükümlerine
göre verdi¤i tazyik ve disiplin hapsine iliﬂkin kararlara
karﬂ›, tefhim veya tebli¤ tarihinden itibaren yedi gün
içinde, yarg› çevresinde bulundu¤u a¤›r ceza
mahkemesine itiraz edilebilir. ‹tiraz üzerine verilen karar
kesindir.

Borçlunun, nafakan›n kald›r›lmas› veya azalt›lmas›
talebiyle dava açm›ﬂ olmas› halinde, ileri sürdü¤ü
sebepler göz önünde bulundurularak, tazyik hapsinin
uygulanmas› bu davan›n sonuna b›rak›labilir.

‹cra mahkemesinin bu Bapta yer alan suçlardan dolay›
verdi¤i hükümlerle ilgili olarak 04.12.2004 tarihli ve
5271 say›l› Ceza Muhakemesi Kanununun kanun yollar›na iliﬂkin hükümleri uygulan›r.

MADDE 16.- ‹cra ve ‹flas Kanununun 345/a maddesi
aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.

MADDE 22.- ‹cra ve ‹flas Kanununun 354 üncü maddesine aﬂa¤›daki f›kra eklenmiﬂtir.

Madde 345/a.- ‹dare ve temsil ile görevlendirilmiﬂ kimseler veya tasfiye memurlar›, 179 uncu maddeye göre
ﬂirketin mevcudunun borçlar›n› karﬂ›lamad›¤›n›
bildirerek ﬂirketin iflas›n› istemezlerse, alacakl›lardan
birinin ﬂikayeti üzerine, on günden üç aya kadar hapis
cezas› ile cezaland›r›l›r.

‹cra mahkemesinin bu Bap hükümlerine göre verdi¤i
tazyik veya disiplin hapsine iliﬂkin karar, kesinleﬂti¤i
tarihten itibaren iki y›l geçtikten sonra yerine getirilmez.

MADDE 17.- ‹cra ve ‹flas Kanununun 345/b maddesi
aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Madde 345/b.- Bu Kanuna göre yap›lan ihalelerde
kendisine veya baﬂkas›na vaat olunan veya sa¤lanan
yarar karﬂ›l›¤›nda art›rmadan çekilen veya art›rmaya
kat›lmayan kimseye bir y›la kadar hapis ve bin güne
kadar adli para cezas› verilir.
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Madde 348.- Bu Bapta yer alan fiillerden dolay› yetkili
icra mahkemesi, icra takibinin yap›ld›¤› yerdeki
mahkemedir.
MADDE 21.- ‹cra ve ‹flas Kanununun 353 üncü maddesi baﬂl›¤› ile birlikte aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.

MADDE 23.- ‹cra ve ‹flas Kanununun "Konkordato
komiserinin sorumlulu¤u:" baﬂl›kl› 334/a, "Kendisine
teslim edilen mallar› vermeyenler hakk›ndaki cezalar:"
baﬂl›kl› 336/a, "Ceza kararnamesi:" baﬂl›kl› 352/a ile
baﬂl›ks›z 352/b maddeleri yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.
MADDE 24.- Bu Kanun yay›m› tarihinde yürürlü¤e
girer.
MADDE 25.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.
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Genelge

memuriyet mahalli d›ﬂ›na yap›lacak geçici
görevlendirmelerinin, bir y›lda toplam 2 ay› geçmemesine özen gösterilecektir.
2- Görevinden çekilen ya da çekilmiﬂ say›lanlar ile
memnu haklar›n iadesi karar› alanlardan (iﬂledikleri fiil-

Sendikal Geliﬂmeler Do¤rultusunda
Al›nacak Önlemler ile ‹lgili (2005/14)
Say›l› Baﬂbakanl›k Genelgesi

leri suç olmaktan ç›kar›lanlar ile 4809 say›l› Kanun
hükümleri uyar›nca cezalar› ertelenen ve mahkumiyeti
vaki olmam›ﬂ say›lanlar dahil) memuriyete dönmek
isteyenlerin talepte bulunmalar› halinde, durumlar›na
uygun kadrolara kurumlar›n ihtiyac›, hizmet gerekleri ve
bütçe imkanlar› çerçevesinde ilgili mevzuat›na göre

Baﬂbakanl›ktan:

atanmas› sa¤lanacakt›r.
Konu: Sendikal Geliﬂmeler Do¤rultusunda Al›nacak
3- Kamu görevlisi hakk›nda görevden uzaklaﬂt›rma

Önlemler.

tedbiri, ancak ilgili personelin yürütmekte oldu¤u

GENELGE
2005/14

görevin yürütülen soruﬂturmay› etkileyece¤i yönünde
aç›k ve güçlü bir ihtimal bulunmas› halinde uygulanacakt›r.

Demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkesinin en önemli
gereklerinden biri örgütlenme özgürlü¤ünün sa¤lanmas›d›r. Örgütlü toplum, demokratik toplum düzenini

4- Kurum idari kurullar›nca, kamu hizmetlerinin
teknolojik imkanlardan azami ölçüde yararlan›larak verimli ve nitelikli bir ﬂekilde yürütülmesi hedefine dönük

ve kat›l›mc› yönetimi gerçekleﬂtirmenin vazgeçilmez

olarak yap›lacak araﬂt›rma ve di¤er çal›ﬂmalarda

ﬂart› olarak de¤erlendirilmektedir. Devletimizin de taraf

kurumlarca gerekli kolayl›k ve katk› sa¤lanacakt›r.

olarak onaylad›¤› uluslar aras› sözleﬂme ve belgeler ile
Anayasa baﬂta olmak üzere iç hukuk düzenlemelerim-

5- Sendika ve konfederasyonlarca düzenlenecek

izde, memurlar dahil tüm çal›ﬂanlar›n sendikal örgütler

e¤itim çal›ﬂmalar›nda kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n

kurabilmeleri, kurulmuﬂ bulunan sendikalara üye olabilmeleri, sendikalar ve üst kuruluﬂlar›n›n amaçlar›
do¤rultusunda serbestçe faaliyette bulunabilmeleri

e¤itim tesislerinden kamu kurumlar› için öngörülen tarife karﬂ›l›¤› ilgili sendika ve konfederasyonun yararlanmas› sa¤lanacakt›r.

örgütlenme özgürlü¤ü kapsam›nda güvence alt›na

6- Kamu kurum ve kuruluﬂlar›nca düzenlenecek genel

al›nm›ﬂt›r.

e¤itim programlar›nda sendikal haklar ve insan haklar›
konular›na yer verilecektir.

4688 say›l› Kamu Görevlileri Sendikalar› Kanununun
2001 y›l›nda yürürlü¤e girmsinden sonra 2002 ve 2003

7- Sendika ve konfederasyon il ve ilçe temsilcileri ile

y›llar›nda Hükümeti temsilen Kamu ‹ﬂveren Kurulu

sendika ﬂubesi, sendika ve konfederasyon yönetici-

üyeleri ile her bir hizmet kolunda yetkili sendikalar ve

lerinin yürütmekte olduklar› sendikal faaliyetler kap-

bunlar›n ba¤l› bulundu¤u konfederasyonlar aras›nda

sam›nda, görevleri ile ilgili olmay›p do¤rudan yapacak-

toplu görüﬂmeler gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

lar› bas›n aç›klamalar› hakk›nda disiplin soruﬂturmas›
yap›lmayacakt›r.

Kamu ‹ﬂveren Kurulu ile yetkili sendikalar ve bunlar›n
ba¤l› bulundu¤u konfederasyonlar aras›nda 2004 y›l›
Toplu Görüﬂmeleri, 15-30 Eylül 2004 tarihleri aras›nda
yap›lm›ﬂ bulunmaktad›r. Toplu Görüﬂme sürecinde,
personel mevzuat›na iliﬂkin uygulamada karﬂ›laﬂ›lan

8- Sendika ve konfederasyon il ve ilçe temsilcilikleri,
sendika ﬂubeleri ile sendika ve konfederasyonlar›n
2911 say›l› Toplant› ve Gösteri Yürüyüﬂleri Kanunu
hükümleri çerçevesinde düzenleyecekleri toplant› ve
gösterilerde gerekli kolayl›klar sa¤lanacakt›r.

sorunlarla ilgili olarak konfederasyon temsilcilerince
iletilen talepler hakk›nda konfederasyonlar ile Kamu

9- Sendikan›n ve konfederasyonun merkez ve

‹ﬂveren Kurulunu temsilen eﬂit say›da üyenin kat›l›m› ile

ﬂubelerinde yönetim, denetim, disiplin ve baﬂkanlar

oluﬂturulan Komisyonca haz›rlanan ve üzerinde

kurulu toplant›lar›na kat›lacak ilgili kurul üyeleri ile

mutab›k kal›nan hususlar çerçevesinde aﬂa¤›daki

genel kurul toplant›lar›na kat›lacak olan söz konusu

konularda kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n azami dikkati

kurul üyeleri ve delegeler, sendikan›n veya konfed-

göstermeleri gerekmektedir.

erasyonun toplant› yer, tarih ve süresini belirten yaz›l›
talebi üzerine kamu hizmetlerini aksatmamak ﬂart›yla

1- Teftiﬂ, denetim, soruﬂturma ve hizmet içi e¤itim ile

toplant› süresince kurumlar›nca idari izinli

iste¤e ba¤l› olma hali hariç, kamu görevlilerinin

say›lacaklard›r.
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10- Kad›n memurlara hamileliklerinin 26 nc›

Kanunla yap›lan de¤iﬂiklik sonras› gelir vergisi stopaj›

haftas›ndan itibaren ve do¤umdan sonra 1 y›l

teﬂviki aç›s›ndan kapsama; Devlet ‹statistik Enstitüsü

süresince gece nöbeti ve gece vardiyas› görevi ver-

Baﬂkanl›¤›nca 2001 y›l› için belirlenen fert baﬂ›na gayri

ilmeyecektir.

safi yurt içi has›la tutar›, 1500 ABD Dolar› veya daha az

11- Kamu kurum ve kuruluﬂlar› taraf›ndan, çal›ﬂma
yaﬂam›n› ve kamu personelini ilgilendiren mevzuat›n
haz›rlanmas›nda, Yüksek ‹dari Kurulda temsil edilen
konfederasyonlar›n önerilerinin al›nmas› hususunda

olan iller ile bu iller d›ﬂ›nda kalan ve Devlet Planlama
Teﬂkilat› Müsteﬂarl›¤›nca 2003 y›l› için belirlenen
sosyo-ekonomik geliﬂmiﬂlik s›ralamas›na göre endeks
de¤eri eksi olan iller girmektedir.
Devlet ‹statistik Enstitüsü Baﬂkanl›¤›nca 2001 y›l› için

gereken özen gösterilecektir.

belirlenen fert baﬂ›na GSY‹H tutarlar› dikkate
12- 4207 say›l› Tütün Mamullerinin Zararlar›n›n Önlen-

al›nd›¤›nda kapsama aﬂa¤›daki iller girmektedir.(*)

mesine Dair Kanun ile Kamu kurum ve kuruluﬂlar›
bünyesinde beﬂ veya beﬂten fazla kiﬂinin görev yapt›¤›
kapal› mekanlarda tütün ve tütün mamullerinin içilmesi
yasaklanm›ﬂ, 5326 say›l› Kabahatler Kanunu'nun 39.
maddesinde ise kamu hizmet binalar›n›n kapal› alanlar›nda tütün mamulü tüketen kiﬂilere idari para cezas›
verilmesi hükme ba¤lanm›ﬂt›r. Mezkur Kanun hükümlerinin uygulanmas›n› teminen tütün ve tütün mamullerini kullanan personel için ayr› yerler tahsis edilecek,

(*) Tablo için Resmi Gazete'ye bak›n›z.
Yukar›da belirtilen illerin yan› s›ra Devlet Planlama
Teﬂkilat› Müsteﬂarl›¤›nca 2003 y›l› için belirlenen
sosyo-ekonomik geliﬂmiﬂlik s›ralamas›na göre endeks
de¤eri eksi olan aﬂa¤›da belirtilen iller de, 01/04/2005
tarihi itibariyle kapsama girmektedir. (*)
(*) Tablo için Resmi Gazete'ye bak›n›z.

buralardan sigara içilmeyen bölümlere duman gidiﬂini
2001 y›l› sonras›nda illerin fert baﬂ›na GSY‹H

engelleyecek tedbirler al›nacakt›r.

tutarlar›n›n ve 2003 y›l› sonras›nda illerin sosyo13- Belediyeler, kendi birimlerinde çal›ﬂan kamu

ekonomik geliﬂmiﬂlik endeks de¤erlerinin de¤iﬂmesi

görevlilerinin ayl›klar›n›n zaman›nda ödenmesi

kapsamda bir de¤iﬂiklik yaratmayacakt›r.

hususunda gerekli tedbirleri alacaklard›r.
2. Uygulamadan Yararlanacak Mükellefler
Bilgilerini ve gere¤ini önemle rica ederim.
5350 say›l› Kanunla 5084 say›l› Kanunun 3 üncü madRecep Tayyip ERDO⁄AN
Baﬂbakan

desinde yap›lan de¤iﬂiklik sonras›nda, gelir vergisi
stopaj› teﬂvikinden bir önceki bölümde belirtilen illerde;
- 01/04/2005 tarihinden itibaren yeni iﬂe baﬂlayan gelir
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ve kurumlar vergisi mükellefleri, en az otuz iﬂçi
çal›ﬂt›rmalar› koﬂuluyla, yaratt›klar› istihdam,
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- 01/04/2005 tarihinden önce faaliyette bulunan gelir
ve kurumlar vergisi mükellefleri, iﬂçi say›s›n› en az

Tebli¤ler

yüzde yirmi oran›nda art›rmalar› ve çal›ﬂt›r›lan toplam
iﬂçi say›s›n›n asgari otuz kiﬂiye ulaﬂmas› halinde,

Yat›r›mlar›n ve ‹stihdam›n Teﬂviki Genel
Tebli¤i (Seri No: 2)

yaratt›klar› ek istihdam (yeni iﬂe al›nan iﬂçiler ile mevcut iﬂçilerden art›rd›klar› iﬂçi say›s›n›n iki kat› kadar iﬂçi
ile ilgili olarak),

Maliye Bakanl›¤›ndan:
5084 say›l› Yat›r›mlar›n ve ‹stihdam›n Teﬂviki ile Baz›
Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanunda
12/05/2005 tarihli ve 5350 say›l› Kanunla yap›lan
de¤iﬂiklik sonras›nda, gelir vergisi stopaj› teﬂvikinin
uygulanmas›na yönelik aç›klamalar bu Tebli¤in
konusunu oluﬂturmaktad›r.
1. Gelir Vergisi Stopaj› Teﬂvikinin Uygulanaca¤› ‹ller
5084 say›l› Kanunun ikinci maddesinde 5350 say›l›
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ölçüsünde yararlan›rlar. (Gelir vergisi stopaj›
teﬂvikinden 01/04/2005 tarihinden önce yararlanmaya
baﬂlam›ﬂ olanlar eski hüküm çerçevesinde, teﬂviklerden yararlanmaya devam edeceklerdir. Bu konuya
iliﬂkin aç›klama Tebli¤in 7.1. bölümünde yer
almaktad›r.)
Uygulamadan sadece gelir veya kurumlar vergisi
mükellefi olanlar yararlanacakt›r. Dolay›s›yla, gelir veya
kurumlar vergisine tabi olmayanlar bu teﬂvikten yararlanamayacakt›r.

Kamu kurum ve kuruluﬂlar›na ait iktisadi iﬂletmeler

mükellefiyeti devam eden iﬂletmelerin, bu tarihten

kurumlar vergisi mükellefi olmas› koﬂuluyla bu teﬂvik-

sonra yeniden faaliyete geçirilmesi iﬂlemi yeni iﬂe

ten yararlanacakt›r.

baﬂlama olarak kabul edilmeyecektir. Bunlar bir sonraki bölümde aç›klanan esaslar çerçevesinde yaratt›klar›

Teﬂvikin uygulanmas›nda faaliyet konusu ile tam veya

istihdam art›ﬂ› ölçüsünde teﬂvikten yararlanacaklard›r.

dar mükellefiyet esas›nda vergilendirilmenin bir önemi
bulunmamaktad›r.

2.2. Ek ‹stihdam Art›ﬂ› Dolay›s›yla Teﬂvikten
Yararlanma

2886 say›l› Devlet ‹hale Kanunu ile 4734 say›l› Kamu
‹hale Kanunu veya uluslararas› anlaﬂma hükümlerine

Kanun kapsam›na giren illerde 01/04/2005 tarihinden

istinaden yap›lan hizmet ve yap›m iﬂlerinin gerçekleﬂtir-

önce iﬂe baﬂlayanlar, 01/01/2005 tarihinden önce ilgili

ilmesine yönelik faaliyetler ile ilgili olarak yarat›lan istih-

idareye vermiﬂ olduklar› en son ayl›k prim ve hizmet

dam art›ﬂlar› nedeniyle gelir vergisi stopaj› teﬂviki

belgelerindeki iﬂçi say›s›na ilave olarak iﬂe ald›klar›

uygulanmayacakt›r.

iﬂçiler ile mevcut iﬂçilerden art›rd›klar› iﬂçi say›s›n›n iki
kat› kadar iﬂçi için teﬂvikten yararlanabilecektir. Ancak,

Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluﬂlar›nca 2886 ve

bu teﬂvikten yararlanabilmek için söz konusu ayl›k prim

4734 say›l› Kanunlara göre veya uluslararas› anlaﬂma

ve hizmet belgelerindeki toplam iﬂçi say›s›n›n en az

hükümlerine istinaden ihalesi yap›lan inﬂaat iﬂleri

%20 oran›nda art›r›lmas› ve bu art›ﬂ sonucu o

(köprü, baraj, okul, kamu binas› yap›m› gibi) ile ulaﬂ›m,

iﬂyerindeki iﬂçi say›s›n›n 30 iﬂçiye ulaﬂmas› ﬂartt›r.

temizlik, güvenlik iﬂleri gibi hizmet iﬂleri teﬂvikten
yararlanamayacakt›r.

01/01/2005 tarihinden önce verilmesi gereken en son
ayl›k prim ve hizmet belgesi 2004 y›l› Kas›m ay›na

Devlet ‹hale Kanunu ile Kamu ‹hale Kanununa göre

iliﬂkin belgedir. ‹ﬂçi çal›ﬂt›r›lmamas› nedeniyle, ayl›k

kamu kurum ve kuruluﬂlar›nca ihalesi yap›lan veya

prim ve hizmet belgesi verilme zorunlulu¤u bulun-

uluslararas› anlaﬂma hükümlerine istinaden yap›lan her

mad›¤› için Kas›m ay›na ait ayl›k prim ve hizmet bel-

türlü mal teslimi iﬂlerinin gerçekleﬂtirilmesine yönelik

gesinin verilmemiﬂ olmas› halinde, o iﬂyerinde bu ayda

olarak Kanun kapsam›na dahil illerde faaliyette bulunan

iﬂçi çal›ﬂt›r›lmad›¤› kabul edilecektir. Bu durumda

iﬂletmeler gerekli di¤er koﬂullar› sa¤lamalar› halinde

01/12/2004 tarihinden itibaren iﬂe al›nan iﬂçilerin

teﬂvikten yararlanabileceklerdir.

tamam› ek istihdam olarak teﬂvik kapsam›nda

2.1. Yeni ‹ﬂe Baﬂlama Dolay›s›yla Teﬂvikten
Yararlanma

de¤erlendirilecektir. ‹ﬂçi çal›ﬂt›r›lm›ﬂ olmas›na ra¤men
2004 Kas›m ay›na ait prim ve hizmet belgesinin verilmemiﬂ olmas› veya sözü edilen belgenin süresinden

Bu Kanunun uygulamas› bak›m›ndan yeni iﬂe

sonra verilmiﬂ olmas› halinde, 01/01/2005 tarihinden

baﬂlamaktan maksat, gelir veya kurumlar vergisi

önce o iﬂyeri için usulüne uygun olarak verilmiﬂ en son

aç›s›ndan ilk kez mükellefiyet tesisi veya kapsama

ayl›k prim ve hizmet belgesinde bildirilen iﬂçi say›s›

dahil illerde yeni bir iﬂyerinin kurulmas›d›r.

dikkate al›nacakt›r.

Yeni iﬂe baﬂlayan mükellefler en az 30 iﬂçi

‹ﬂe yeni al›nan bu iﬂçilerin bir k›sm›n›n daha önceki

çal›ﬂt›rmalar› koﬂuluyla iﬂletmelerinde çal›ﬂt›rd›klar› tüm

dönemlerde iﬂyerinde çal›ﬂt›¤› halde iﬂ akitleri ask›ya

iﬂçiler için bu teﬂvikten yararlanabileceklerdir.

al›nan mevsimlik iﬂçiler olmas› durumu de¤iﬂtirmemekte olup, bu iﬂçiler ek istihdam›n tespitinde dikkate

Örnek- (A) Limited ﬁirketi, ambalaj ürünü imalat›

al›nacakt›r.

faaliyetinde bulunmak üzere 01/07/2005 tarihinde
Trabzon ‹linde açt›¤› iﬂyerinde 20 iﬂçi, Kastamonu ‹lin-

En son ayl›k prim ve hizmet belgelerinin verildi¤i Kas›m

deki iﬂyerinde ise 32 iﬂçi çal›ﬂt›rmaktad›r.

ay› içinde iﬂçi say›s›nda de¤iﬂiklik olmas› halinde ek
istihdam›n tespitinde baz al›nacak iﬂçi say›s› ay›n en

Kurumlar vergisi mükellefi olan (A) Limited ﬁirketinin

son gününde çal›ﬂan iﬂçi say›s› olacakt›r.

Trabzon ilindeki iﬂyerinde asgari 30 iﬂçi çal›ﬂt›r›lma
ﬂart›na uyulmad›¤›ndan bu iﬂ yerinde çal›ﬂt›r›lan iﬂçiler
için teﬂvikten yararlanamayacak Kastamonu ilindeki
iﬂyerinde ise 32 iﬂçi çal›ﬂt›r›ld›¤›ndan iﬂçilerin tamam›
için gelir vergisi stopaj› teﬂvikinden yararlanabilecektir.

Örnek-1 01/04/2005 tarihinden önce iﬂe baﬂlayan
kurumlar vergisi mükellefi (A) Ltd.ﬁti.'nin Kanun kapsam›nda bulunan Nevﬂehir ilindeki iﬂyeri için
01/01/2005 tarihinden önce ilgili idareye vermiﬂ oldu¤u
en son ayl›k prim ve hizmet belgesindeki iﬂçi say›s› 25

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine ait olup

kiﬂidir. 01/06/2005 tarihinde 5 iﬂçi daha al›nm›ﬂ ve iﬂçi

01/04/2005 tarihinden önce faaliyeti durdurulan, ancak

say›s› 30 kiﬂiye ulaﬂm›ﬂt›r. Bu durumda ﬂirket Temmuz
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ay›nda Haziran ay›na iliﬂkin olarak verece¤i muhtasar

iﬂçilerin tamam› için gelir vergisi stopaj› teﬂvikinden

beyannamede bu iﬂyerinde yarat›lan ek istihdam (5

yararlan›lacakt›r.

iﬂçi) ve mevcut iﬂçilerden 10 kiﬂi olmak üzere toplam
15 iﬂçi için teﬂvikten yararlanacakt›r.
Örnek-2 (B) Anonim ﬁirketi, 01/04/2005 tarihinden
önce Çorum ‹linde faaliyete geçen iﬂyerinde 20 iﬂçi
çal›ﬂt›rmaktad›r. 01/08/2005 tarihinde bu iﬂletmedeki
iﬂçi say›s›n› % 20 oran›nda art›rm›ﬂt›r. Bu art›ﬂ sonucu
iﬂçi say›s› 24 iﬂçiye ulaﬂm›ﬂt›r. Bu kurum, iﬂçi say›s›n›
%20 oran›nda art›rmakla birlikte asgari 30 iﬂçi

3. Uygulaman›n Baﬂlama ve Sona Erme Tarihleri
5350 say›l› Kanunla 5084 say›l› Kanunun gelir vergisi
stopaj› teﬂvikini düzenleyen 3 üncü maddesinde
yap›lan de¤iﬂiklik 01/04/2005 tarihi itibariyle yürürlü¤e
girmiﬂtir. Bu ba¤lamda, yeni uygulama ilk olarak 2005
y›l›n›n Nisan ay› ücretleri üzerinden hesaplanan gelir
vergisi için geçerli olacakt›r.

çal›ﬂt›rma ﬂart›n› gerçekleﬂtirmedi¤inden, gelir vergisi

Teﬂvik 31/12/2008 tarihine kadar uygulanacakt›r.

stopaj› teﬂvikinden yararlanamayacakt›r.

Dolay›s›yla, son uygulama da 2008 y›l›n›n Aral›k ay›

2.3. Fiilen Çal›ﬂma Zorunlulu¤u

ücretleri üzerinden hesaplanacak gelir vergisi için
geçerli olacakt›r.

Gelir vergisi stopaj› teﬂviki sadece kapsama dahil
illerde bulunan iﬂyerlerinde fiilen çal›ﬂt›r›lan iﬂçilerin
ücretleri üzerinden hesaplanacak gelir vergisi
aç›s›ndan geçerlidir. Bu iﬂyerlerine iliﬂkin bordrolarda
gösterilmiﬂ olsa dahi fiilen bu iﬂyerlerinde çal›ﬂmayan
iﬂçiler aç›s›ndan teﬂvikten yararlanmak mümkün
de¤ildir.

Ayr›ca 5084 say›l› Kanunun 7 nci maddesinin (h)
bendinde yap›lan de¤iﬂikli¤e göre, bu Kanun
kapsam›na giren illerde 31/12/2007 tarihine kadar
tamamlanan yeni yat›r›mlar için gelir stopaj vergisi
teﬂviki, maddede yer alan süreye bak›lmaks›z›n
yat›r›m›n tamamland›¤› tarihi izleyen beﬂ y›l süresince
uygulanacakt›r. Örne¤in, 31/12/2005 tarihinde tamam-

‹zin, hastal›k ve benzeri nedenlerle iﬂyerinde bulunul-

lanan bir yat›r›m için 2010 y›l›n›n Aral›k ay›na kadar

mamas› halleri fiilen çal›ﬂmama olarak kabul edilmez.

teﬂvikten yararlan›lacakt›r.

2.4. Teﬂvikten Yararlanamayacak ‹ﬂlemler

4. Sa¤lanan Teﬂvik Tutar›n›n Belirlenmesi

Kanun kapsam›nda olmayan bölgelerde yer alan istih-

Teﬂvik uygulamas›yla, teﬂvik kapsam›nda

dam›n Kanun kapsam›ndaki bölgelere veya kapsama

de¤erlendirilecek iﬂçiler dolay›s›yla hesaplanacak gelir

dahil bölgelerde var olan istihdam›n bölge içine

vergisinin tamam›n›n veya bir k›sm›n›n, verilecek muh-

kayd›r›lmas›na yönelik teﬂviklerden yararlanma amaçl›

tasar beyanname üzerinden tahakkuk eden gelir ver-

uygulamalar yeni iﬂe baﬂlama olarak kabul edilmeye-

gisinden terkin edilmesi suretiyle istihdam üzerindeki

cektir.

yükün (istihdam›n iﬂverene maliyetinin) azalt›lmas›

Bu kapsamda,
- Mevcut ve faaliyette bulunan iﬂletmelerin devredilmesi, birleﬂmesi, bölünmesi veya nevi de¤iﬂtirmesi,

amaçlanm›ﬂt›r.
Terkin edilecek tutar, organize sanayi veya endüstri
bölgelerinde kurulu iﬂ yerleri için hesaplanan tutar›n
tamam›, di¤er yerlerdeki iﬂyerleri için ise hesaplanan

- Mevcut bir iﬂletmenin kapat›larak de¤iﬂik bir ad veya

gelir vergisi tutar›n›n % 80'i olacakt›r.

unvan veya bir iﬂ birimi olarak aç›lmas›,
Bununla beraber terkin edilecek tutara iliﬂkin bir üst
- Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak ﬂekilde

s›n›rlamaya da yap›lan düzenlemede yer verilmiﬂtir.

do¤rudan veya dolayl› ortakl›k iliﬂkisi bulunan ﬂirketler

Buna göre terkin edilecek tutar, kapsama giren iﬂçi

aras›nda istihdam›n kayd›r›lmas›,

say›s› ile asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken

- ﬁah›s iﬂletmelerinde iﬂletme sahipli¤inin de¤iﬂtirilmesi,

verginin çarp›m› sonucu bulunacak tutar›n organize
sanayi ve endüstri bölgelerindeki iﬂ yerlerinde

gibi ek bir kapasite ve istihdam art›ﬂ›na neden olmayan

tamam›n›, di¤er yerlerdeki iﬂ yerlerinde ise %80'ini

iﬂlemler sonucu gelir vergisi stopaj› teﬂvikinden yarar-

aﬂamayacakt›r. Bu iﬂlem çal›ﬂt›r›lan iﬂçi baz›nda de¤il

lan›lmas› mümkün bulunmamaktad›r.

uygulamadan yararlanabilen iﬂçi say›s› dikkate al›narak
toplu olarak yap›lacakt›r.

Ancak Kanun kapsam›ndaki illerde 01/10/2003 tarihinden sonra özelleﬂtirme kapsam›nda devral›nan iﬂlet-

Örnek: Kapsama dahil Çorum ilindeki organize sanayi

meler, yeni iﬂe baﬂlama olarak kabul edilerek en az

bölgesinde bulunan iﬂyerinde öteden beri faaliyette

otuz iﬂçi çal›ﬂt›r›lmas› koﬂuluyla bu iﬂyerinde çal›ﬂt›r›lan

bulunan mükellef, 01/01/2005 tarihinden önce vermiﬂ
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oldu¤u en son ayl›k prim ve hizmet belgesinde 50 iﬂçi

Gelir vergisi stopaj› teﬂvikinden yararlanacak olan

istihdam etti¤ini bildirmiﬂtir. Mükellef 01/04/2005 tari-

mükellefler, ilgili döneme iliﬂkin verecekleri muhtasar

hinden itibaren iﬂletmesinde çal›ﬂt›rd›¤› iﬂçi say›s›n›

beyannamelerinde, çal›ﬂt›rd›klar› tüm iﬂçilere ait ücret

60'a ç›karm›ﬂt›r.

matrahlar›n› beyan ederek bunlara iliﬂkin vergilerin
tahakkuk ettirilmesini sa¤layacakt›r.

Mükellef iﬂçi say›s›nda % 20 oran›nda art›ﬂ sa¤lamas›
ve asgari 30 iﬂçi çal›ﬂt›rmas› dolay›s›yla yeni iﬂe ald›¤›

Gelir vergisi stopaj› teﬂvikinden yararlan›labilmek için

10 iﬂçi ile mevcut iﬂçilerinden 20'si için teﬂvikten yarar-

muhtasar beyanname ile birlikte bu Tebli¤in ekinde yer

lanmaya hak kazanm›ﬂt›r. Yeni iﬂe al›nan iﬂçilerden

alan bildirimin de verilmesi gerekmektedir. Bu

2005 Nisan ay› ücretleri üzerinden kesilmesi gereken

bildirimde teﬂvikin uygulanmas› kapsam›nda iﬂyerleri

gelir vergisi tutar› 710 YTL d›r. Mükellef taraf›ndan

ve istihdam edilen iﬂçilere iliﬂkin bilgiler ve terkin

teﬂvikten yararlanmak için belirledi¤i mevcut 20 iﬂçinin

konusu olacak vergi tutar› yer almaktad›r. Bu bildirim

2005 Nisan ay› ücretleri üzerinden kesilmesi gereken

internet ortam›ndan al›nacak ç›kt›lar veya tebli¤

gelir vergisi tutar› ise 1.500 Yeni Türk Liras›d›r.

ekindeki bildirimin fotokopi yoluyla ço¤alt›lmas›
suretiyle kullan›labilecektir.

Bu durumda, mükellefin teﬂvik kapsam›nda olan 30
iﬂçi dolay›s›yla muhtasar beyanname üzerinden
tahakkuk eden vergiden mahsup edilmek suretiyle
terkin edilecek tutar, kapsamdaki iﬂçilerin ücretleri
üzerinden hesaplanan vergi tutar› ile kapsamdaki iﬂçi
say›s›n›n asgari ücret üzerinden hesaplanan vergi ile
çarp›lmas› sonucu bulunan tutardan düﬂük olan› olacakt›r. Asgari ücret üzerinden hesaplanan vergi ile iﬂçi
say›s›n›n çarp›m› sonucu bulunan tutar (62,31x30=)
1.869,3 YTL hesaplanan vergiden (2.210 YTL) daha
düﬂük oldu¤u için terkin edilecek tutar 1.869,3 YTL
olacakt›r.
Teﬂvikten yararlanmaya baﬂlanmas›ndan sonra iﬂçi
ç›kar›lmas› nedeniyle iﬂçi say›s›nda azalma olmas›
halinde, terkin edilecek vergi tutar›n›n tespitinde, %20
oran›nda istihdam art›ﬂ› ﬂart› gerçekleﬂtirilmiﬂ olmak
kayd›yla kalan iﬂçi say›s› dikkate al›nacakt›r. ‹ﬂten

5084 say›l› Kanun gere¤ince gelir vergisi stopaj›
teﬂvikinden yararlanacak olan mükellefler, Gelir Vergisi
Stopaj› Teﬂvikine ‹liﬂkin Bildirimde yer alan terkine
konu olacak vergi tutar›n› verecekleri muhtasar beyannamenin Tablo-1 "Matrah ve Vergi Bildirimi"
bölümünün (18) no'lu sat›r›nda (Ücret Ödemeleri
Üzerinden Yap›lan Tevkifat›n 5084 say›l› Kanun Gere¤i
Terkin Edilen Tutar›) göstereceklerdir. Bu tutar, (17/b)
no'lu sat›rda gösterilen gelir vergisi kesintisi
toplam›ndan indirilerek terkin sonras› kalan gelir vergisi
tutar› (19) no'lu sat›rda gösterilecektir.
Bu çerçevede vergi dairesince al›nan muhtasar beyannameler üzerinden gerekli tahakkuk iﬂlemi yap›lacakt›r.
5084 say›l› Kanun hükümleri çerçevesinde terkine konu
edilen tutar muhtasar beyannamenin (18) no'lu
sat›r›nda gösterilmiﬂ oldu¤undan, vergi dairesince
ayr›ca bir terkin iﬂlemi yap›lmayacakt›r.

ç›kar›lan iﬂçinin Kanun kapsam›nda olmayan eski
iﬂçiler olmas› halinde, terkin edilecek vergi tutar›n›n

Bildirim muhtasar beyannamenin verildi¤i vergi daire-

hesaplanmas›nda Kanun kapsam›nda olan iﬂçilerden

sine verilir. Bildirimin verildi¤i vergi dairesinin s›n›rlar›

hangisinin dikkate al›nmayaca¤›na mükellef serbestçe

içerisinde yer almayan iﬂyerlerindeki istihdam

karar verecektir. Öte yandan, iﬂçi say›s›ndaki azalma

dolay›s›yla teﬂvikten yararlan›lm›ﬂsa, bildirimin bir

sonucu iﬂyerindeki iﬂçi say›s›n›n 30 iﬂçinin alt›na

örne¤i vergi dairesi taraf›ndan gerekli kontrollerin

düﬂmesi halinde o iﬂyerinde iﬂçi say›s› yeniden 30

yap›lmas› aç›s›ndan iﬂyerinin bulundu¤u ilgili vergi

iﬂçiye ulaﬂmad›kça teﬂvik uygulanmayacakt›r.

dairesine ayr›ca gönderilir.

Ek istihdam nedeniyle teﬂvikten yararlanacak eski iﬂçi-

Ek istihdam›n tespitinde esas al›nacak olan belgeler

lerden hangisinin teﬂvik kapsam›nda de¤erlendirilece-

(01/01/2005 tarihinden önce ilgili idareye verilmiﬂ olan

¤ini mükellef serbestçe belirleyebilecektir.

en son ayl›k prim ve hizmet belgeleri), en geç May›s
2005 dönemine iliﬂkin muhtasar beyannamenin ver-

5. Teﬂvikin Uygulanmas›
5084 say›l› Kanunun 3 üncü maddesinde düzenlenmiﬂ
olan gelir vergisi stopaj› teﬂvikinin uygulanmas›na
iliﬂkin usul ve esaslar› belirleme konusunda Maliye

ilece¤i tarihe kadar bu beyannamenin verildi¤i vergi
dairesine, birden fazla vergi dairesine muhtasar beyanname verilmesi halinde ise gelir veya kurumlar vergisi
bak›m›ndan ba¤l› olunan vergi dairesine verilecektir.

Bakanl›¤›na yetki verilmiﬂtir. Bu yetki çerçevesinde

6. 5084 say›l› Kanuna Göre Vergi Teﬂvikinden

teﬂvikin uygulanmas›na iliﬂkin aç›klamalar aﬂa¤›da yer

Yararlanan ‹ﬂverenlerin Yan›nda Çal›ﬂan Ücretlilerde

almaktad›r.

Vergi ‹ndirimi

25

5084 say›l› Kanun kapsam›nda bulunan iﬂyerlerinde

yararlanmaya hak kazanm›ﬂ olan mükelleflerin, eski

çal›ﬂan iﬂçiler, ücretlerini vergisi kesilmiﬂ olarak

hüküm çerçevesinde teﬂvikten yararlanmaya devam

ald›klar›ndan Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121

etmelerine imkan tan›nm›ﬂt›r.

inci maddesinde düzenlenmiﬂ olan vergi indiriminden
yararlanacaklard›r.

Bu mükellefler, Bakanl›¤›m›zca yay›nlanan 1 Seri No.lu
Yat›r›mlar›n ve ‹stihdam›n Teﬂviki Genel Tebli¤indeki

5084 say›l› Kanun kapsam›nda bulunan illerdeki iﬂyer-

aç›klamalar çerçevesinde teﬂvikten yararlanmaya

lerinde, yeni istihdam sa¤layan iﬂverenlerin, bu istih-

devam edeceklerdir.

dam nedeniyle hesaplanacak gelir vergisinin tamam›
veya bir k›sm›, verecekleri muhtasar beyanname

Bu mükelleflerden gerekli ﬂartlar› sa¤layanlar dilerlerse,

üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinden terkin

5084 say›l› Kanunun 3 üncü maddesinin 5350 say›l›

edilmektedir. Muhtasar beyannamelerde yap›lacak

Kanunla de¤iﬂen hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

terkin sonras› kalan vergi tutar›ndan, halen çal›ﬂmakta

01/04/2005 tarihinden itibaren iﬂe baﬂlayanlar ise

olan ücretliler için hesaplanan vergi indirimi tutar› mah-

ancak yeni hükümler çerçevesinde teﬂvikten yararlan-

sup edilecektir. Dolay›s›yla ücretlilere mahsup edilen

abileceklerdir.

vergi indirimi tutar› kadar ödeme yap›lm›ﬂ olacakt›r.
Ancak, muhtasar beyannamede öncelikle 5084 say›l›
Kanun gere¤ince yararlan›lan gelir vergisi stopaj› terkin
edilece¤inden terkin sonras› kalan tutar, hesaplanan
toplam vergi indirimi tutar›n›n o ayda mahsup edilebilecek olan k›sm›n› karﬂ›layamamas› durumu ortaya
ç›kabilecektir. Bu durumda, muhtasar beyannamede
mahsup konusu yap›lmayan vergi indirimi tutar›, vergi

7.2. Uluslararas› Anlaﬂma Hükümlerine ‹stinaden
Yap›lan Hizmet ve Yap›m ‹ﬂleri
5350 say›l› Kanunun 6 maddesi ile 5084 say›l› Kanunun
7 nci maddesinin (a) f›kras›nda yap›lan de¤iﬂiklikle
uluslararas› anlaﬂma hükümlerine istinaden yap›lan
hizmet ve yap›m iﬂlerinin gerçekleﬂtirilmesine yönelik
faaliyetlerde bulunanlar›n gelir vergisi stopaj

dairesince harcamalar›n vergi indirimi konusuna girip

teﬂvikinden yararlanamayacaklar› düzenlenmiﬂtir.

girmedi¤i, belgelerin geçerli belge olup olmad›¤› ve

Buna göre, 01/04/2005 tarihinden itibaren uluslararas›

vergi indirimi tutar›n›n do¤ru hesaplan›p hesaplanmad›¤› hususlar›n›n tespitine iliﬂkin gerekli incelemenin
yap›lmas›ndan sonra iﬂveren kanal›yla hak sahiplerine
ödenecektir. Bu incelemenin muhtasar beyannamenin
verildi¤i ay› takip eden ikinci ay›n sonuna kadar bitirilmesi gerekir. Müteakip aylarda yeniden inceleme

anlaﬂma hükümlerine istinaden hizmet ve yap›m
iﬂlerinin gerçekleﬂtirilmesine yönelik faaliyette bulunacak mükellefler, bu faaliyetlerine iliﬂkin istihdamlar›
dolay›s›yla gelir vergisi stopaj› teﬂvikinden yararlanamayacaklard›r.

yap›lmayacak, iﬂveren muhtasar beyanname ekinde,

Öte yandan, Kanun kapsam›na giren illerde

"vergi indirimine ait bordro"nun bir örne¤ini vergi

01/04/2005 tarihinden önce uluslararas› anlaﬂmalara

dairesine ibraz edecek ve bu bilgilere göre o aya iliﬂkin

göre, hizmet ve yap›m iﬂlerine fiilen baﬂlam›ﬂ olan ve

vergi indirimi tutar› beyannamenin verildi¤i ay›n sonuna

bu nedenle 5084 say›l› Kanunun bu Kanunla de¤iﬂtir-

kadar iﬂverene nakden iade edilecektir. ‹ﬂveren nakden

ilmeden önceki 3 üncü maddesinde yer alan vergi

ald›¤› vergi indirimi tutar›n› 3 gün içinde hak sahibine

teﬂvikinden yararlanmaya baﬂlayan mükelleflerin taah-

ödeyecektir.

hüt ettikleri iﬂ sonuçlan›ncaya kadar teﬂvikten yararlan-

Ancak, iﬂverenler diledikleri takdirde vergi indirimi

maya devam edeceklerdir.

tutar›n› nakit iadeden önce ücret ödemelerini gerçek-

7.3. Teﬂvikten Yararlanma ﬁartlar›na Haiz Olmad›klar›

leﬂtirdikleri tarihte çal›ﬂanlar›na yans›tabileceklerdir.

Tespit Edilenlerle ‹lgili Olarak Yap›lan ‹ﬂlem

7. Di¤er Hususlar

Teﬂvikten yararlanan mükelleflerin sonradan yap›lan

7.1. 5084 say›l› Kanunda 5350 say›l› Kanunla Yap›lan

tespitlerde teﬂvikten yararlanma ﬂartlar›na haiz

De¤iﬂiklik Öncesinde Teﬂviklerden Yararlanmaya

olmad›klar›n›n belirlenmesi halinde tahakkuk ettirilerek

Baﬂlayanlar Eski Hükümlerden Yararlanmaya Devam

terkin edilen verginin, Vergi Usul Kanunu ile Amme

Edecektir.

Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun hükümleri
çerçevesinde gerekli müeyyideler uygulanarak tahsil

5350 say›l› Kanunun geçici 1 inci maddesinde yap›lan

edilece¤i tabidir.

düzenleme ile, 01/04/2005 tarihinden önce 5084 say›l›
Kanunda yer alan gelir vergisi stopaj› teﬂvikinden
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Tebli¤ olunur.

R.G. 08 Haziran 2005 - Say›: 25839
YASAMA BÖLÜMÜ

Kanununun ek 3 üncü maddesinde yer alan "ek 19
uncu" ibaresi "ek 19 ve ek 22 nci" olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir.
GEÇ‹C‹ MADDE 1.- 1479 say›l› Kanunun ek 22 nci

Kanunlar

maddesinin uygulanmas›na iliﬂkin usul ve esaslar, bu
Kanunun yay›m› tarihinden itibaren bir ay içinde ek 18

Esnaf ve Sanatkarlar ve Di¤er Ba¤›ms›z
Çal›ﬂanlar Sosyal Sigortalar Kurumu
Kanunu ile Tar›mda Kendi Ad›na ve
Hesab›na Çal›ﬂanlar Sosyal Sigortalar
Kanununda De¤iﬂiklik Yap›lmas›
Hakk›nda Kanun

inci madde hükümleri çerçevesinde haz›rlanacak bir
yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 3.- Bu Kanun yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
MADDE 4.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.

Kanun No. 5361
Kabul Tarihi: 01.06.2005

R.G. 11 Haziran 2005 - Say›: 25842

MADDE 1.- 02.09.1971 tarihli ve 1479 say›l› Esnaf ve

YASAMA BÖLÜMÜ

Sanatkarlar ve Di¤er Ba¤›ms›z Çal›ﬂanlar Sosyal
Sigortalar Kurumu Kanununa aﬂa¤›daki ek madde

Kanun

eklenmiﬂtir.

Mahalli ‹dare Birlikleri Kanunu

EK MADDE 22.- Bu Kanunun ek 11 inci maddesinin
birinci f›kras› kapsam›nda bulunan, en az on ay sa¤l›k
sigortas› primi ödeyen ve prim borcu bulunmayan sig-

Kanun No. 5355

ortal› ve bunlar›n hak sahipleri, Sa¤l›k Bakanl›¤›nca
yetkili k›l›nan hastanelerin sa¤l›k kurullar›nca düzenle-

Kabul Tarihi: 26.05.2005

nen raporlara göre yurt içinde tedavisi mümkün
olmayan hastal›klar›n›n tedavisi için, yine bu raporda

B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tan›mlar

gerekli görülmesi halinde bir refakatçi ile birlikte ve
Kurum Yönetim Kurulu karar› ile yurt d›ﬂ›na gönderilebilir. Yurt d›ﬂ›nda tedaviyi yapacak sa¤l›k kuruluﬂu
ayn› raporda belirlenebilece¤i gibi Kurumca da belir-

Amaç

lenebilir.

MADDE 1.- Bu Kanunun amac›; mahalli idare birlik-

Yurt d›ﬂ›ndaki tedavi süresi, alt› ay› geçmemek kayd›
ile yetkili hastanece düzenlenen raporda belirtilir.
Ancak bu süre yurt d›ﬂ›nda tedaviyi yapan sa¤l›k kuru-

lerinin hukuki statüsünü, kuruluﬂunu, organlar›n›, yönetimini, görev, yetki ve sorumluluklar› ile çal›ﬂma usul ve
esaslar›n› düzenlemektir.

luﬂunun önerisi ve bu önerinin raporu düzenleyen has-

Kapsam

tane sa¤l›k kurulunca uygun bulunmas› halinde alt› ay›

MADDE 2.- Bu Kanun mahalli idare birliklerini kapsar.

geçmeyen dönemler halinde en çok iki y›la kadar
uzat›labilir. Bu sürenin sonunda tedaviye yurt içinde

Tan›mlar

devam edilir.

MADDE 3.- Bu Kanunun uygulanmas›nda;

Yurt d›ﬂ›nda yap›lan tedaviye iliﬂkin giderler ile 6245

a) Mahalli idare: ‹l özel idaresi, belediye ve köyü,

say›l› Harc›rah Kanunu hükümlerine göre hesaplanacak
yol giderleri ve gündelikler Kurumca ödenir. Ancak acil
müdahaleyi gerektiren veya hastal›¤›n komplikasyonuna ba¤l› olarak yap›lan tedavi giderleri hariç, rapor-

b) Mahalli idare birli¤i: Birden fazla mahalli idarenin,
yürütmekle görevli olduklar› hizmetlerden baz›lar›n› birlikte görmek üzere kendi aralar›nda kurduklar› kamu
tüzel kiﬂisini,

da belirtilmeyen hastal›klara ait tedavi giderleri ödenmez.
c) Birlik: Mahalli idare birli¤ini,
MADDE 2.- 17.10.1983 tarihli ve 2926 say›l› Tar›mda
Kendi Ad›na ve Hesab›na Çal›ﬂanlar Sosyal Sigortalar

‹fade eder.

27

‹K‹NC‹ BÖLÜM
Birli¤in Kuruluﬂu, Tüzü¤ü, Görev ve
Yetkileri
Kuruluﬂ
MADDE 4.- Birlik, birlik tüzü¤ünün kesinleﬂmesinden
sonra Bakanlar Kurulunun izni ile kurulur ve tüzel kiﬂilik

i) Birli¤in gelirleri, giderleri, bütçe ve çal›ﬂma programlar›na iliﬂkin hususlar.
j) Birlik üyesi mahalli idarelerin ve bu idarelerin hizmet
alan›nda yaﬂayanlar›n birlik hizmetlerinden yararlanma
usulleri.
k) Tüzük de¤iﬂikli¤inin nas›l yap›laca¤›.

kazan›r.
Birli¤in hak ve yetkileri
Kurulmuﬂ bir birli¤e üyelik, üye olmak isteyen mahalli

MADDE 6.- Mahalli idare birlikleri, tüzükte birli¤e

idare meclisinin karar› ve buna dayal› baﬂvuru üzerine,

devredilmesi öngörülen mahalli müﬂterek nitelikli

birlik meclisinin kabulü ile olur. Bu durumda Bakanlar

hizmetlere iliﬂkin olarak üye mahalli idarelerin hak ve

Kurulunun izni aranmaz. Ayr›lmada ilgili mahalli idare

yetkilerine sahiptir.

meclisinin karar› yeterlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birli¤in Organlar›

Su, at›k su, kat› at›k ve benzeri altyap› hizmetleri ile
çevre ve ekolojik dengenin korunmas›na iliﬂkin projelerin zorunlu k›lmas› durumunda; Bakanlar Kurulu,
ilgili mahalli idarelerin, bu amaçla kurulmuﬂ birli¤e

Birli¤in organlar›

kat›lmas›na karar verebilir. Bu f›krada belirtilen birlikler-

MADDE 7.- Birli¤in organlar›; birlik meclisi, birlik encü-

den ayr›lma da Bakanlar Kurulunun iznine ba¤l›d›r.

meni ve birlik baﬂkan›d›r.

Mahalli idarelerin bütün görevlerini kapsayacak ﬂekilde

Birlik meclisi

genel amaçl› veya amac› aç›kça belirlenmemiﬂ birlik

MADDE 8.- Birlik meclisi, birli¤in karar organ›d›r ve

kurulamaz.

birlik üyesi mahalli idarelerin meclislerinin kendi üyeleri

Birlik tüzü¤ü
MADDE 5.- Birlik tüzü¤ü, birli¤i kuracak mahalli
idarelerin meclislerinde üye tam say›s›n›n üçte iki
ço¤unlu¤uyla kabul edildikten sonra valinin; birlik birden fazla ildeki mahalli idarelerin kat›l›m› ile kuruluyorsa
‹çiﬂleri Bakan›n›n onay› ile kesinleﬂir. Tüzük

veya belediye meclis üyeli¤ine seçilmeyi haiz kiﬂiler
aras›ndan, birlik tüzü¤ünde belirlenen say›da ve gizli
oyla seçecekleri üyelerden oluﬂur. Ancak d›ﬂar›dan
seçileceklerin say›s› mahalli idare meclisinden seçileceklerin üçte birini geçemez. As›l üye say›s›n›n yar›s›
kadar yedek üye seçilir.

de¤iﬂikli¤inin nas›l yap›laca¤› birlik tüzü¤ünde gösterilir

Birli¤in üyesi olan il özel idaresi için vali, belediye için

ve onaylanmas› hakk›nda tüzü¤ün onaylanmas›na

belediye baﬂkan› ve köy için muhtar, birlik meclisinin

iliﬂkin usul uygulan›r.

do¤al üyesidir. Birlik meclisinde bunlar›n d›ﬂ›nda do¤al

Birlik tüzü¤ünde aﬂa¤›daki hususlar›n bulunmas›
zorunludur:

üye bulunmaz. Meclis üye tam say›s›na do¤al üyeler
de dahildir. Vali ve belediye baﬂkan› birlik meclisinde
kendisini temsil etmek üzere meclis üyelerinden birine

a) Birli¤in ad› ve amac›.

yetki verebilir.

b) Birlik üyesi mahalli idarelerin adlar›.

Üye mahalli idarelerden herhangi birinin birlik meclisin-

c) Birli¤in merkezi.

deki as›l üyeliklerinde boﬂalma olursa, birlik baﬂkan› o
mahalli idarenin yedek üyelerini göreve ça¤›r›r.

d) Birli¤in görev süresi, sona ermesi ve tasfiyesi.
e) Birli¤e devredilen görev ve hizmetler.

Ça¤r›lacak yedek üye kalmad›¤› takdirde üye mahalli
idarelerin meclisleri, ilk toplant›lar›nda yeniden yedek
üye seçimi yapar. Birlik meclisinin feshedilmesi duru-

f) Birlik meclisinin ve birlik encümeninin toplant›

munda yeniden as›l ve yedek üye seçimi yap›l›r. Bu

dönemleri.

üyeler kalan süreyi tamamlar.

g) Birlik üyesi mahalli idarelerin her birinin birlik

‹l özel idaresi, belediye ve köy idarelerindeki görevleri

meclisinde kaç üye ile temsil edilece¤i ve seçilen

sona erenlerin birlik meclisi üyeli¤i de sona erer.

üyelerin görev süresi ve birlik encümeni üye say›s›.

Birlik meclisi üyeli¤i, üyeli¤in düﬂmesini gerektiren bir

h) Birlik üyelerinin, birli¤in kuruluﬂ ve faaliyet giderler-

sebeple sona erenler, bir sonraki dönemde birlik

ine kat›lma paylar› ve bu paylar›n tespit yöntemi.

meclisi üyeli¤ine seçilemezler.
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Birlik tüzü¤ünde, üye mahalli idarelerin birlik

oyla birlik baﬂkan›n›, meclis birinci ve ikinci baﬂkan

meclisinde nüfus ve kat›l›m pay› oran›na göre temsil

vekili ile katip üyeleri seçer. ‹lk iki y›ldan sonra seçile-

edilmesine dair esas getirilebilir.

cek baﬂkanl›k divan› üyeleri yap›lacak ilk mahalli idarel-

Birlik baﬂkan› ayn› zamanda birlik meclisinin de
baﬂkan›d›r.
Meclisin görev ve yetkileri
MADDE 9.- Birlik meclisinin görev ve yetkileri
ﬂunlard›r:
a) Yat›r›m plan› ve çal›ﬂma program›n› görüﬂmek ve
kabul etmek.
b) Bütçe ve kesin hesab› kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yap›lan birimler ile fonksiyonel
s›n›fland›rman›n birinci düzeyleri aras›nda aktarma yapmak.
c) Borçlanmaya karar vermek.
d) Taﬂ›nmaz mal al›m›na, sat›m›na, kiralanmas›na ve
takas›na karar vermek.

er seçimine kadar görev yapar. Üyelerinin tamam› il
özel idarelerinden oluﬂan birliklerde birlik baﬂkan›, birlik
merkezinin bulundu¤u ilin valisidir.
Meclis baﬂkanl›k divan› seçimi üç gün içinde tamamlan›r.
Birlik meclisine birlik baﬂkan›, bulunmamas› durumunda meclis birinci baﬂkan vekili, onun da bulunmamas›
durumunda ikinci baﬂkan vekili baﬂkanl›k eder. Ancak
y›ll›k faaliyet raporunun görüﬂüldü¤ü meclis toplant›s›
meclis baﬂkan vekilinin baﬂkanl›¤›nda yap›l›r.
Baﬂkanl›k divan›nda boﬂalma olmas› durumunda kalan
süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.
Meclis baﬂkan›, meclis çal›ﬂmalar›nda düzeni
sa¤lamakla yükümlüdür.
Meclis toplant›s›
MADDE 11.- Meclis toplant›lar›, üye mahalli idarelerin

e) Birlik taraf›ndan yürütülecek hizmetler için uygu-

kanunlar›nda belirtilen toplant› dönemleri dikkate

lanacak ücret tarifesini belirlemek.

al›narak y›lda ikiden az olmamak üzere birlik

f) ﬁartl› ba¤›ﬂlar› kabul etmek.
g) Dava konusu olan ve miktar ikibin Yeni Türk
Liras›ndan onbin Yeni Türk Liras›na kadar birlik alacaklar›n›n sulhen haline karar vermek.

tüzü¤ünde gösterilen zamanlarda yap›l›r. Y›l›n ilk
toplant›s› dönem baﬂ› toplant›s›d›r.
Birlik baﬂkan›, üye mahalli idare meclislerinden birinin
talebi, birlik meclisi üyelerinin üçte birinin gerekçeli
teklifi veya acil durumlarda kendisinin lüzum görmesi

h) Birlik yat›r›mlar›n›n yap-iﬂlet veya yap-iﬂlet-devret

üzerine birlik meclisini ola¤anüstü toplant›ya ça¤›r›r.

modeli ile yap›lmas›na karar vermek.

Ola¤anüstü toplant› ça¤r›s› ve gündem en az üç gün
önceden meclis üyelerine yaz›l› olarak duyurulur ve

i) Birlik baﬂkanl›k divan›n›, birlik encümen üyelerini ve
meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek.
j) Birlik teﬂkilat›na ait birimlerin kurulmas›na karar vermek.

ayr›ca ilan edilir.
Birlik meclisinde plan ve bütçe komisyonunun d›ﬂ›nda
birli¤in faaliyet konular›nda olmak üzere ihtisas
komisyonlar› kurulabilir. ‹htisas komisyonlar› meclis

k) Birlik tüzü¤ünde öngörülmesi halinde tüzük

üyeleri aras›ndan birlik meclisinin karar›yla kurulur ve

de¤iﬂikli¤ini kabul etmek.

komisyon üye say›s› beﬂi geçemez. Komisyon
üyelerinin ayr› mahalli idare temsilcileri aras›ndan

l) Birlik taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmelikleri kabul

seçilmesi esast›r.

etmek.
Ola¤anüstü toplant›larda, ça¤r›y› gerektiren konular›n
m) Birlik baﬂkan›yla birlik encümeni aras›ndaki

d›ﬂ›nda bir iﬂ görüﬂülemez.

anlaﬂmazl›klar› karara ba¤lamak.
Birden çok ili kapsayan mahalli idare birliklerinde
Meclis baﬂkanl›k divan›
MADDE 10.- Birlik meclisi, birli¤in kuruluﬂundan ve

mahalli idare birlik meclisinin kararlar› o birli¤in
merkezinin oldu¤u yer mülki idare amirine gönderilir.

mahalli idare genel seçim sonuçlar›n›n Yüksek Seçim
Kurulunca ilan›ndan itibaren otuz gün içinde birlik

Birlik meclisinin toplant›lar›, kararlar›, çal›ﬂma esas ve

merkezinin bulundu¤u mahallin mülki idare amiri

usulleri, bilgi edinme ve denetim yollar›, feshi, meclis

taraf›ndan birlik merkezinde toplant›ya davet edilir.

üyeli¤inin sona ermesi, ihtisas komisyonu üyelerinin

Meclis, en yaﬂl› üyenin baﬂkanl›¤›nda toplanarak ilk iki

seçimi ile meclis üyelerinin yükümlülükleri hakk›nda bu

y›l için görev yapmak üzere, üyeleri aras›ndan ve gizli

Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda, Belediye
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Kanununun belediye meclislerine iliﬂkin hükümleri

mayan hallerde, Belediye Kanununun belediye encü-

uygulan›r.

menine iliﬂkin hükümleri uygulan›r.

Birlik encümeni

Birlik baﬂkan›

MADDE 12.- Birlik encümeni, birlik baﬂkan› ile say›s›

MADDE 14.- Birlik baﬂkan›, birlik idaresinin baﬂ› ve

yediyi geçmemek üzere birlik tüzü¤ünde gösterilecek

tüzel kiﬂili¤in temsilcisidir.

say›da meclis üyesinden oluﬂur. Ülke düzeyinde kurulan birliklerde bu say› iki kat olarak uygulan›r. Bu üyel-

Birlik baﬂkan›n›n görev ve yetkileri ﬂunlard›r:

er, birlik meclisince, dönem baﬂ› toplant›s›nda kendi

a) Birli¤i yönetmek ve birli¤in hak ve menfaatlerini

üyeleri aras›ndan gizli oyla bir y›ll›¤›na görev yapmak

korumak.

üzere seçilir. Birlik baﬂkan›, encümeninin de
baﬂkan›d›r.

b) Yat›r›m plan› ve çal›ﬂma program› ile bütçeyi ve
kesinhesab› haz›rlamak, uygulamak, izlemek,

Birlik encümeni birlik tüzü¤ünde belirtilen sürelerle

de¤erlendirmek ve bunlarla ilgili olarak haz›rlayaca¤›

toplan›r. Bu süre bir ay› aﬂamaz.

y›ll›k faaliyet raporunu meclise sunmak.

Herhangi bir sebeple y›l içinde seçilen birlik encümeni,

c) Birli¤i temsil etmek veya vekil tayin etmek.

dönem baﬂ›na kadar görev yapar. Birlik meclisi üyeli¤i
sona erenlerin birlik encümeni üyeli¤i de sona erer.
Üye say›s› dört veya daha fazla olan mahalli idare bir-

d) Birlik meclisine ve birlik encümenine baﬂkanl›k
etmek.
e) Birli¤in taﬂ›n›r ve taﬂ›nmaz mallar›n› idare etmek.

liklerinde, encümen üyelerinin ayr› ayr› mahalli
idarelerin meclis üyeleri aras›ndan seçilmesi zorunludur.

f) Birli¤in gelir ve alacaklar›n› takip ve tahsil etmek.

Birlik meclisinin feshi durumunda, yeni meclis

g) Yetkili organlar›n karar›n› almak ﬂart›yla sözleﬂme

oluﬂuncaya kadar birlik meclisi ve birlik encümenine ait

yapmak.

görevler, ulusal düzeyde kurulan birlikler için ‹çiﬂleri

h) Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlar›n› uygulamak.

Bakanl›¤›nca, di¤er birlikler için birlik merkezinin bulundu¤u yer mülki idare amirince kamu görevlileri

i) Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi d›ﬂ›nda

aras›ndan biri baﬂkan olmak üzere görevlendirilecek

kalan di¤er ödenek aktarmalar›n› yapmak.

beﬂ kiﬂilik bir heyet taraf›ndan yürütülür.
Encümenin görev ve yetkileri
MADDE 13.- Birlik encümeninin görev ve yetkileri

j) Birlik personelini atamak.
k) Birli¤i denetlemek.

ﬂunlard›r:

l) ﬁarts›z ba¤›ﬂlar› kabul etmek.

a) Yat›r›m plan› ve çal›ﬂma program› ile bütçe ve kesin-

m) Kanunlarla birli¤e verilen ve birlik meclisi veya birlik

hesab› inceleyip birlik meclisine görüﬂ bildirmek.

encümeni karar›n› gerektirmeyen görevleri yapmak ve
yetkileri kullanmak.

b) Kamulaﬂt›rma iﬂlemlerinin gerektirdi¤i kamu yarar›
karar›n› almak.

Birlik bütçesinin harcama yetkilisi birlik baﬂkan›d›r.
Birlik baﬂkan› bu yetkisini birlik genel sekreterine veya

c) Öngörülmeyen giderler ödene¤inin harcama yerlerini

birlik müdürüne devredebilir.

belirlemek.
Birlik baﬂkanl›¤›n›n sona ermesi ile ilgili olarak Belediye
d) Bütçede fonksiyonel s›n›fland›rman›n ikinci düzeyleri

Kanununun belediye baﬂkanl›¤›n›n göreve devams›zl›k

aras›nda aktarma yapmak.

d›ﬂ›ndaki sebeplerle sona ermesine iliﬂkin hükümleri

e) Kanunlarda öngörülen cezalar› vermek.
f) ‹kibin Yeni Türk Liras›na kadar olan davalar›n sulhen
halline karar vermek.

uygulan›r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

g) Taﬂ›nmaz mal al›m›na, sat›m›na, kiralanmas›na ve

Birli¤in gelirleri

takas›na iliﬂkin meclis kararlar›n› uygulamak.

MADDE 15.- Birli¤in gelirleri ﬂunlard›r:

Birlik encümeninin toplant›lar›, kararlar› ile çal›ﬂma

a) Birlik üyelerinin, birli¤in kuruluﬂ ve faaliyet giderlerine

esas ve usulleri hakk›nda bu Kanunda hüküm bulun-

kat›lma paylar›.

Temmuz 2005 Mevzuat Özel Eki

b) Birlik meclisi taraf›ndan belirlenecek tarifelere göre

leriyle birli¤in faaliyet alan›nda olmak ve say›s› üçü

tahsil edilecek hizmet karﬂ›l›¤› ücretler.

geçmemek üzere birlik meclisinin karar›yla kurulacak

c) Di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlar›ndan aktar›lacak

di¤er birimlerden oluﬂur.
Kamu kurum ve kuruluﬂlar›nda çal›ﬂan memurlar,

ödenekler.

Belediye Kanununda belirtilen esas ve usullere göre
d) Taﬂ›n›r ve taﬂ›nmaz mallar›n kira, sat›ﬂ ve baﬂka
suretle de¤erlendirilmesinden elde edilecek gelirler.
e) Kira ve faiz gelirleri.

birlik genel sekreteri veya di¤er üst yönetici
kadrolar›nda görevlendirilebilir. Bu tür görevlendirmelerde ilgilinin kendi kurumundan ald›¤› her türlü mali ve
sosyal haklar› kesilmez, ancak kurumundan ald›¤› ayl›k

f) Ba¤›ﬂlar.

ve di¤er ödemelerin toplam tutar›n› geçmemek üzere

g) Köylere hizmet götürme birlikleri için il özel idaresi

birlik encümeni karar›yla ek ödeme yap›labilir.

bütçesinden ayr›lacak pay.

Köylere hizmet götürme birlikleri

h) Di¤er gelirler.

MADDE 18.- ‹lçelerde, tar›m ürünlerinin üretim ve
pazarlanmas› hariç olmak üzere, köylere ait hizmetlerin

Birli¤in giderleri

yürütülmesine yard›mc› olmak, bizzat yapmak,

MADDE 16.- Birli¤in giderleri ﬂunlard›r:

yapt›rmak ve k›rsal kalk›nmay› sa¤lamak üzere, tüm

a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yap›lacak giderler.

köylerin iﬂtiraki ile o ilçenin ad›n› taﬂ›yan, köylere
hizmet götürme birli¤i kurulabilir. Bakanlar Kurulu, bu

b) Birli¤in personeline ve seçilmiﬂ organlar›n›n üyeler-

konuda genel izin vermeye yetkilidir.

ine ödenen maaﬂ, ücret, ödenek, huzur hakk›, yolluk,
hizmete iliﬂkin e¤itim harcamalar› ile di¤er giderler.

Birlik baﬂkan› merkez ilçelerde vali veya görevlendirece¤i vali yard›mc›s›, di¤er ilçelerde kaymakamd›r.

c) Hizmet karﬂ›l›¤› al›nacak ücretler ve di¤er gelirlerin

Köylere hizmet götürme birli¤inin meclisi, birlik baﬂkan›

takip ve tahsili için yap›lacak giderler.

baﬂkanl›¤›nda, birli¤e üye köylerin muhtarlar› ve o ilçe-

d) Birli¤in hizmet binalar›n›n, tesislerinin, araç ve
gereçlerinin temini, yap›m›, bak›m› ve onar›m› için
yap›lan giderler.

den seçilen il genel meclisi üyelerinden oluﬂur. Köylere
hizmet götürme birli¤inin encümeni birlik baﬂkan›n›n
baﬂkanl›¤›nda, meclisin kendi üyeleri aras›ndan gizli
oyla seçece¤i iki il genel meclisi üyesi ve iki köy

e) Faiz, borçlanmaya iliﬂkin di¤er ücretler ile sigorta
giderleri.

muhtar› olmak üzere beﬂ kiﬂiden oluﬂur.
‹l özel idareleri ile di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlar›;

f) Dava takip ve icra giderleri.

köye yönelik hizmetlerine iliﬂkin yap›m, bak›m ve
onar›m iﬂlerini aralar›nda yapacaklar› anlaﬂmaya göre

g) Avukatl›k, dan›ﬂmanl›k ve denetim ücretleri.

köylere hizmet götürme birlikleri arac›l›¤›yla

h) Kamu ve özel sektör kuruluﬂlar›yla yap›lan ortak

gerçekleﬂtirebilir. Bu takdirde, gerekli kaynak bu birlik-

hizmetler ve di¤er proje giderleri.

lere aktar›l›r ve söz konusu iﬂ, birli¤in tabi oldu¤u esas
ve usullere göre sonuçland›r›l›r.

i) Temsil, tören ve a¤›rlama giderleri.
Köylere hizmet götürme birlikleri, ihtiyaca göre hizmet
akdiyle personel istihdam edebilir. Ancak, köylere

BEﬁ‹NC‹ BÖLÜM
Çeﬂitli Hükümler

hizmet götürme birliklerinin y›ll›k toplam personel
giderleri, gerçekleﬂen en son y›l bütçe gelirlerinin Vergi
Usul Kanununda belirlenen yeniden de¤erleme kat-

Teﬂkilat
MADDE 17.- Norm kadroya uygun olarak birlik
teﬂkilat› birlik müdürü, yaz› iﬂleri, mali iﬂler birimleriyle
birli¤in faaliyet alan›na göre kurulacak teknik iﬂler biriminden oluﬂur.

say›s› ile çarp›m› sonucu bulunacak miktar›n %10'unu
aﬂamaz. Vali ve kaymakamlar birlik hizmetlerini yürütmek üzere di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlar›ndan personel görevlendirebilir. Bu ﬂekilde görevlendirilenlere
birlik bütçesinden karﬂ›lanmak üzere, (5000) gösterge
rakam›n›n memur ayl›k katsay›s› ile çarp›m› sonucu

Ülke düzeyinde kurulan birliklerle üye say›s› yüzden

bulunan tutarda ayl›k ödeme yap›l›r.

fazla olan birliklerde teﬂkilat, norm kadroya uygun

Görevlendirmelerde otuz günden k›sa süreler için k›st

olarak genel sekreter, yaz› iﬂleri ve mali iﬂler birim-

hesaplama yap›l›r.
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‹l özel idaresi bütçe gelirlerinin ne kadar›n›n köylere

Seçime kat›lacaklar kendilerini temsilen oy kullanmak

hizmet götürme birliklerine aktar›laca¤›, köylere hizmet

üzere baﬂka bir üyeye yaz›l› olarak yetki verebilirler.

götürme birliklerinin sunaca¤› yat›r›m plan›, y›ll›k
çal›ﬂma program› ve uygulama projelerine göre il genel
meclisince kararlaﬂt›r›l›r.
Köylere hizmet götürme birliklerinin bütçesine iliﬂkin
esas ve usuller ile muhasebe ve raporlama standartlar›,
harcama esas ve usulleri, çerçeve hesap plan› ile
düzenlenecek raporlar›n ﬂekil, süre ve türleri ile bu birliklerin yapacaklar› ihalelere iliﬂkin esas ve usuller

Birinci f›krada belirtilen birliklerden il özel idarelerine ait
olan›n birlik meclisi, il valileri ile her ilin il genel
meclisinin, kendi üyeleri aras›ndan o ilin milletvekili
say›s› kadar seçece¤i kimselerden oluﬂur.
Üçüncü ve dördüncü f›krada belirtilen birliklere üye
mahalli idarelerin birli¤e ödemeleri gereken üyelik
bedeli, bu idarelerin en son kesinleﬂmiﬂ bütçelerinin
birlik meclisince belirlenen oran› olarak tespit edilir ve

Maliye Bakanl›¤›n›n görüﬂü al›narak ‹çiﬂleri Bakanl›¤›

birli¤in talebi üzerine bu mahalli idarelere genel bütçe

taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir.

vergi gelirlerinden ayr›lan paylardan bu paylar›n

Sulama birlikleri

da¤›t›m›n› yapan kuruluﬂça kesilerek birli¤e ödenir.

MADDE 19.- Sadece sulama amaçl› olarak kurulan

Birlik üyelerinin yükümlülükleri

mahalli idare birliklerinde birlik meclisi, 8 inci maddede

MADDE 21.- Birli¤e karﬂ› mali yükümlülüklerini yerine

belirtilen do¤al üyeler ile birli¤in sulama faaliyetinden

getirmeyen üye mahalli idarelerin ödemeleri gerekli

faydalanan ve belediye meclisi üyeli¤ine seçilme ﬂart-

miktar, birli¤in baﬂvurusu üzerine bu idarelere genel

lar›na sahip olan çiftçiler aras›ndan birlik tüzü¤ünde

bütçe vergi gelirleri tahsilat› toplam› üzerinden ayr›lan

gösterilen say›da seçilecek üyelerden oluﬂur. Seçim,

paydan, bu paylar›n da¤›t›m›n› yapan kuruluﬂ

üye mahalli idare s›n›rlar› içinde oturan ve birli¤in sula-

taraf›ndan kesilerek alacakl› birli¤e ödenir.

ma faaliyetinden faydalanan çiftçilerin kat›l›m›yla o
mahalli idare meclisinin gözetiminde yap›l›r.

Ortak hükümler
MADDE 22.- Birliklerde çal›ﬂma program›, yetki devri,

Ülke düzeyinde birlik kurulmas›

birlik ile birlik baﬂkan›n›n ihtilafl› olmas›, birlik organ›n›n

MADDE 20.- Mahalli idarelerin menfaatlerinin korun-

veya bunlar›n üyelerinin görevden uzaklaﬂt›r›lmas›,

mas›, geliﬂmelerine yard›mc› olunmas›, personelinin

denetim, y›ll›k faaliyet raporu, bütçe ve di¤er mali

e¤itilmesi ve mahalli idarelerle ilgili kanun

konular, tahvil ihrac› hariç borçlanma, bütçe içi iﬂletme

haz›rl›klar›nda görüﬂ bildirilmesi amac›yla il özel

tesisi, borç ve alacaklar›n mahsubu, yurt d›ﬂ› iliﬂkileri,

idarelerini ve belediyeleri temsil etmek üzere ülke

di¤er kuruluﬂlarla iliﬂkiler, yaz›ﬂma ve yeniden

düzeyinde sadece birer birlik kurulabilir. Bu durum ülke

de¤erleme oran›n›n birliklerde uygulanmas›

düzeyinde olmaks›z›n bu amaçlarla baﬂka mahalli idare

konular›nda, bu Kanunda hüküm bulunmayan durum-

birli¤i kurulmas›na engel oluﬂturmaz. ‹l özel idareleri ve

larda birlik tüzü¤ü ile birli¤e devredilen hizmetlerle

belediyeler ülke düzeyinde kurulan birliklerden kendi-

s›n›rl› olmak üzere Belediye Kanunu hükümleri uygulan›r.

lerine ait olan›n do¤al üyesidirler.

Birliklerde, teﬂkilat ve personel istihdam› konular›nda

Ülke düzeyinde kurulan birlikler birinci f›krada belirtilen
amaçlar›n yan›nda mahalli idarelere rehberlik etmek;
mahalli idareler aras›nda yard›mlaﬂma ve iﬂbirli¤ini,

bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Belediye
Kanunu ile Belediye Kanununa ayk›r› olmamak kayd›yla
birlik tüzü¤ü hükümleri uygulan›r.

teknik ve idari deneyim bilgi de¤iﬂimini teﬂvik etmek;

Köylere hizmet götürme birliklerinin birlik meclisleri

iyi uygulama örneklerinin yayg›nlaﬂmas›na yard›m

hariç olmak üzere, birlik meclisi ile birlik encümeninin

etmek konular›nda da faaliyette bulunabilir.

baﬂkan ve üyelerine meclis ve encümen toplant›lar›na

Birinci f›krada belirtilen birliklerden belediyelere ait
olan›n birlik meclisi; büyükﬂehir, il merkezi ve nüfusu
yüzbin ve daha fazla olan yerlerin belediye baﬂkanlar›
ile her ilden belediye baﬂkan› ve belediye meclis
üyeleri aras›ndan o ilin milletvekili say›s› kadar seçilecek üyelerden oluﬂur. Seçim, birlik baﬂkanl›¤›n›n talebi

kat›ld›klar› her gün için (1500) gösterge rakam›n›n
Devlet memurlar› için belirlenen ayl›k katsay› ile çarp›m›
sonucu bulunacak tutar› geçmemek üzere, birlik
meclisi taraf›ndan belirlenecek miktarda huzur hakk›
ödenebilir. Ancak, huzur hakk› ödenecek gün say›s›,
bir y›l içinde yirmidört günü geçemez.

üzerine büyükﬂehir olan yerlerde büyükﬂehir belediye

GEÇ‹C‹ MADDE 1.- Bu Kanunun yürürlü¤e girmesin-

baﬂkanl›¤›, di¤er yerlerde il belediye baﬂkanl›¤›nca

den önce kurulmuﬂ olan mahalli idare birlikleri, durum-

tespit edilen gün ve yerde o il içindeki belediyelerin

lar›n› en geç alt› ay içinde bu Kanun hükümlerine

baﬂkanlar› ve belediye meclis üyelerinin kat›l›m›yla yap›l›r.

uygun hale getirirler.

Temmuz 2005 Mevzuat Özel Eki

Birinci f›krada belirtilen süre içinde durumlar›n› bu
Kanuna uygun hale getirmeyen birlikler, ‹çiﬂleri
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Bakanl›¤› taraf›ndan iki ay ek süre verilerek uyar›l›r. Bu
süre içinde de gerekli de¤iﬂiklikleri yapmayan birlikler

Tüzük

kendili¤inden da¤›lm›ﬂ say›l›r ve tüzüklerindeki hükümlere göre tasfiye edilir.
Bu Kanunun yay›mlanmas›ndan önce Bakanlar
Kurulunun izni ile kurulan ancak 26.03.1987 tarihli ve

Baz› Tüzüklerin Yürürlükten
Kald›r›lmas›na ‹liﬂkin Tüzük Karar Say›s›:
2005/8913

3335 say›l› Uluslararas› Nitelikteki Teﬂekküllerin
Kurulmas› Hakk›nda Kanunda belirtilen nitelikte uluslararas› faaliyette bulunan ve en az yedi üyeye sahip
olan mahalli idare birliklerinden uluslararas› teﬂekkül
say›lma talebinde bulunanlar hakk›nda birinci ve ikinci
f›kra hükümleri uygulanmaz. Uluslararas› teﬂekkül
say›lma talebi, birlik encümen karar›na dayal› olarak bu
Kanunun yay›mlanmas›ndan itibaren en geç üç ay
içinde; birlik meclisince kabul edilecek olan uluslararas› teﬂekkül statüsü ise en geç bir y›l içinde ‹çiﬂleri
Bakanl›¤›na sunulur. ‹çiﬂleri Bakanl›¤› uluslararas›
teﬂekkül statüsünü D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›n›n görüﬂünü
alarak iki ay içinde onaylar veya Kanuna uygun hale
getirilmesi için en fazla iki ay süre vererek iade eder.
Uluslararas› teﬂekkül statüsünün onaylanmas›yla birlikte mahalli idare tüzelkiﬂili¤i sona erer ve bu birlikler,
baﬂka bir iﬂleme gerek kalmaks›z›n 3335 say›l› Kanuna
göre kurulmuﬂ uluslararas› teﬂekkül statüsü kazanarak
ayn› Kanun uyar›nca faaliyetlerine devam ederler.
Uluslar aras› teﬂekkül say›lma talebinde bulunan ancak
statüsünü belirtilen süre içinde teslim etmeyen veya
Kanuna uygun hale getirmeyen mahalli idare birlikleri,
bu sürelerin sonunda kendili¤inden da¤›lm›ﬂ say›l›r.
Uluslararas› teﬂekkül say›lma talebinde bulunmayan
veya en az yedi üyeye sahip olmad›¤› için bulunamayan bu nitelikteki mahalli idare birlikleri hakk›nda

Bakanlar Kurulundan:
Ekli "Askeri ‹ﬂyerleriyle Yurt Emniyeti ‹çin Gerekli
Maddeler ‹mal Olunan ‹ﬂyerlerinin Denetim ve Teftiﬂi
Hakk›nda Tüzü¤ün Yürürlükten Kald›r›lmas›na Dair
Tüzük", "Postalar Halinde ‹ﬂçi Çal›ﬂt›r›larak Yürütülen
‹ﬂlerde Çal›ﬂmalara ‹liﬂkin Baz› Özel Usul ve Kurallar
Hakk›nda Tüzü¤ün Yürürlükten Kald›r›lmas›na ‹liﬂkin
Tüzük", "Fazla Çal›ﬂma Tüzü¤ünün Yürürlükten
Kald›r›lmas› Hakk›nda Tüzük", "Sakatlar›n ‹stihdam›
Hakk›nda Tüzü¤ün Yürürlükten Kald›r›lmas›na Dair
Tüzük", "Eski Hükümlülerin ‹stihdam› Hakk›nda
Tüzü¤ün Yürürlükten Kald›r›lmas›na Dair Tüzük",
"Konut Kap›c›lar› Tüzü¤ünün Yürürlükten Kald›r›lmas›
Hakk›nda Tüzük", "Haftal›k ‹ﬂ Günlerine Bölünemeyen
Çal›ﬂma Süreleri Tüzü¤ünün Yürürlükten Kald›r›lmas›
Hakk›nda Tüzük", "‹ﬂ Süreleri Tüzü¤ünün Yürürlükten
Kald›r›lmas› Hakk›nda Tüzük", "‹ﬂçi Çal›ﬂma ve Kimlik
Karnesi Tüzü¤ünün Yürürlükten Kald›r›lmas› Hakk›nda
Tüzük" ve "‹ﬂçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen
Paralar› Kullanmaya Yetkili Kurulun Kuruluﬂ ve Çal›ﬂma
Esaslar› Hakk›nda Tüzü¤ün Yürürlükten Kald›r›lmas›na
‹liﬂkin Tüzük"ün yürürlü¤e konulmas›; Çal›ﬂma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›n›n 01/03/2005 tarihli ve
11996 say›l› yaz›s› üzerine Bakanlar Kurulu'nca
18/05/2005 tarihinde kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAﬁKANI

birinci f›kra hükümleri uygulan›r.
GEÇ‹C‹ MADDE 2.- Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce mahalli idare birlikleri personeli hakk›nda
çeﬂitli sebeplerden dolay› ç›kar›lm›ﬂ kiﬂi borçlar›, birlik
meclisinin alaca¤› kararla sonuçland›r›l›r. Bu karara

Askeri ‹ﬂyerleriyle Yurt Emniyeti ‹çin
Gerekli Maddeler ‹mal Olunan
‹ﬂyerlerinin Denetim ve Teftiﬂi Hakk›nda
Tüzü¤ün Yürürlükten Kald›r›lmas›na
Dair Tüzük

karﬂ› birlik merkezinin bulundu¤u yer mülki idare amiri
veya hakk›nda kiﬂi borcu ç›kar›lanlar on gün içinde
idari yarg›ya baﬂvurabilirler.
Yürürlük
MADDE 23.- Bu Kanun yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
Yürütme
MADDE 24.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.

Madde 1- 27/11/1973 tarihli ve 7/7506 say›l› Bakanlar
Kurulu Karar› ile yürürlü¤e konulan Askeri ‹ﬂyerleriyle
Yurt Emniyeti ‹çin Gerekli Maddeler ‹mal Olunan ‹ﬂyerlerinin Denetim ve Teftiﬂi Hakk›nda Tüzük yürürlükten
kald›r›lm›ﬂt›r.
Madde 2- Dan›ﬂtayca incelenmiﬂ olan bu Tüzük yay›m›
tarihinde yürürlü¤e girer.
Madde 3- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Tüzük

Tüzük

Postalar Halinde ‹ﬂçi Çal›ﬂt›r›larak
Yürütülen ‹ﬂlerde Çal›ﬂmalara ‹liﬂkin Baz›
Özel Usul ve Kurallar Hakk›nda Tüzü¤ün
Yürürlükten Kald›r›lmas›na ‹liﬂkin Tüzük

Sakatlar›n ‹stihdam› Hakk›nda Tüzü¤ün
Yürürlükten Kald›r›lmas›na Dair Tüzük
Bakanlar Kurulundan:
Madde 1- 26/02/1987 tarihli ve 87/11545 say›l›

Bakanlar Kurulundan:

Bakanlar Kurulu Karar› ile yürürlü¤e konulan Sakatlar›n

Madde 1- 23/03/1973 tarihli ve 7/6116 say›l› Bakanlar

‹stihdam› Hakk›nda Tüzük yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.

Kurulu Karar› ile yürürlü¤e konulan Postalar Halinde

Madde 2- Dan›ﬂtayca incelenmiﬂ olan bu Tüzük yay›m›

‹ﬂçi Çal›ﬂt›r›larak Yürütülen ‹ﬂlerde Çal›ﬂmalara ‹liﬂkin

tarihinde yürürlü¤e girer.

Baz› Özel Usul ve Kurallar Hakk›nda Tüzük yürürlükten
Madde 3- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu

kald›r›lm›ﬂt›r.

yürütür.
Madde 2- Dan›ﬂtayca incelenmiﬂ olan bu Tüzük yay›m›
tarihinde yürürlü¤e girer.
Madde 3- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.
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Tüzük
Fazla Çal›ﬂma Tüzü¤ünün Yürürlükten
Kald›r›lmas› Hakk›nda Tüzük

Eski Hükümlülerin ‹stihdam› Hakk›nda
Tüzü¤ün Yürürlükten Kald›r›lmas›na Dair
Tüzük
Bakanlar Kurulundan:
Madde 1- 26/02/1987 tarihli ve 87/11546 say›l›
Bakanlar Kurulu Karar› ile yürürlü¤e konulan Eski

Bakanlar Kurulundan:

Hükümlülerin ‹stihdam› Hakk›nda Tüzük yürürlükten
kald›r›lm›ﬂt›r.

Madde 1- 27/03/1973 tarihli ve 7/6147 say›l› Bakanlar
Kurulu Karar› ile yürürlü¤e konulan Fazla Çal›ﬂma
Tüzü¤ü yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.
Madde 2- Dan›ﬂtayca incelenmiﬂ olan bu Tüzük yay›m›
tarihinde yürürlü¤e girer.
Madde 3- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.

Temmuz 2005 Mevzuat Özel Eki

Madde 2- Dan›ﬂtayca incelenmiﬂ olan bu Tüzük yay›m›
tarihinde yürürlü¤e girer.
Madde 3- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.
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Tüzük

Tüzük

Konut Kap›c›lar› Tüzü¤ünün Yürürlükten
Kald›r›lmas› Hakk›nda Tüzük

‹ﬂ Süreleri Tüzü¤ünün Yürürlükten
Kald›r›lmas› Hakk›nda Tüzük

Bakanlar Kurulundan:

Bakanlar Kurulundan:

Madde 1- 29/11/1994 tarihli ve 94/6321 say›l›

Madde 1- 17/04/1984 tarihli ve 84/7952 say›l›

Bakanlar Kurulu Karar› ile yürürlü¤e konulan Konut

Bakanlar Kurulu Karar› ile yürürlü¤e konulan ‹ﬂ Süreleri

Kap›c›lar› Tüzü¤ü yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.

Tüzü¤ü yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.

Madde 2- Dan›ﬂtayca incelenmiﬂ olan bu Tüzük yay›m›

Madde 2- Dan›ﬂtayca incelenmiﬂ olan bu Tüzük yay›m›

tarihinde yürürlü¤e girer.

tarihinde yürürlü¤e girer.

Madde 3- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu

Madde 3- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu

yürütür.

yürütür.
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Tüzük

Tüzük

Haftal›k ‹ﬂ Günlerine Bölünemeyen
Çal›ﬂma Süreleri Tüzü¤ünün Yürürlükten
Kald›r›lmas› Hakk›nda Tüzük

‹ﬂçi Çal›ﬂma ve Kimlik Karnesi
Tüzü¤ünün Yürürlükten Kald›r›lmas›
Hakk›nda Tüzük

Bakanlar Kurulundan:

Bakanlar Kurulundan:

Madde 1- 28/02/1973 tarihli ve 7/5941 say›l› Bakanlar

Madde 1- 04/05/1973 tarihli ve 7/6335 say›l› Bakanlar

Kurulu Karar› ile yürürlü¤e konulan Haftal›k ‹ﬂ
Günlerine Bölünemeyen Çal›ﬂma Süreleri Tüzü¤ü
yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.
Madde 2- Dan›ﬂtayca incelenmiﬂ olan bu Tüzük yay›m›
tarihinde yürürlü¤e girer.
Madde 3- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu

Kurulu Karar› ile yürürlü¤e konulan ‹ﬂçi Çal›ﬂma ve
Kimlik Karnesi Tüzü¤ü yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.
Madde 2- Dan›ﬂtayca incelenmiﬂ olan bu Tüzük yay›m›
tarihinde yürürlü¤e girer.
Madde 3- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.

yürütür.
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Tüzük
‹ﬂçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen
Paralar› Kullanmaya Yetkili Kurulun
Kuruluﬂ ve Çal›ﬂma Esaslar› Hakk›nda
Tüzü¤ün Yürürlükten Kald›r›lmas›na
‹liﬂkin Tüzük
Bakanlar Kurulundan:
Madde 1- 31/01/1973 tarihli ve 7/5733 say›l› Bakanlar
Kurulu Karar› ile yürürlü¤e konulan ‹ﬂçi Ücretlerinden
Ceza Olarak Kesilen Paralar› Kullanmaya Yetkili
Kurulun Kuruluﬂ ve Çal›ﬂma Esaslar› Hakk›nda Tüzük
yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.
Madde 2- Dan›ﬂtayca incelenmiﬂ olan bu Tüzük yay›m›
tarihinde yürürlü¤e girer.
Madde 3- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.
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