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KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7333 Kabul Tar�h�: 18/7/2021

MADDE 1 – 18/3/1924 tar�hl� ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddes�n�n altıncı fıkrasına �k�nc�
cümles�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Bu ücret �le 27/6/1989 tar�hl� ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n 28 �nc� maddes�n�n (B) fıkrası
kapsamında ödenen ek tazm�nat toplamının, �ç�nde bulunulan yılın Ocak ayına �l�şk�n net asgar� ücret tutarının (sadece
kend�s� �ç�n asgar� geç�m �nd�r�m� uygulanan) altında kalması hal�nde aradak� fark, ücret �ç�n öngörülen usul ve esaslar
çerçeves�nde tazm�nat olarak ayrıca öden�r.”

MADDE 2 – 11/4/1928 tar�hl� ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Da�r Kanuna
aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.

“GEÇİCİ MADDE 14 – 31/12/2011 �lâ 23/11/2015 tar�hler� arasında d�ş protez laboratuvarlarında d�ş protez
tekn�syenler� ve d�ş protez tekn�kerler�ne a�t �ş ve �şlemlerde yardımcı olmak üzere, Sağlık Bakanlığı ve M�ll� Eğ�t�m
Bakanlığı arasında düzenlenm�ş olan protokol kapsamında eğ�t�m almış olanlar, d�ş protez laboratuvar sah�b� ve mesul
müdürü olmamak üzere, yardımcı personel olarak çalışab�l�r. Bu madden�n uygulamasına �l�şk�n usul ve esaslar Sağlık
Bakanlığınca bel�rlen�r.”

MADDE 3 – 20/2/1930 tar�hl� ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymet�n� Koruma Hakkında Kanunun mülga 4
üncü maddes� aşağıdak� şek�lde yen�den düzenlenm�şt�r.

“MADDE 4 – Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı; bu Kanuna dayanılarak çıkarılan karar, yönetmel�k, tebl�ğ ve d�ğer
genel ve düzenley�c� �şlemler uyarınca başvurusu alınacak, düzenlenecek veya onaylanacak her türlü �z�n veya belge
�le Bakanlık tarafından gel�şt�r�len b�lg� s�stemler�n�n s�stem kullanıcılarına sunumu kapsamında, her b�r başvuru, �z�n,
belge veya s�stem sunumu �ç�n b�r mal� yıl �çer�s�nde altı m�lyon Türk l�rasını geçmemek üzere yönetmel�kte
bel�rlenecek usul ve esaslar çerçeves�nde ücret almaya yetk�l�d�r. Bu tutar, her yıl b�r öncek� yıla �l�şk�n olarak
4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununa göre tesp�t ve �lan ed�len yen�den değerleme oranında artırılarak
uygulanır.”

MADDE 4 – 31/8/1956 tar�hl� ve 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasının b�r�nc�
cümles�ne “doğalgaz,” �bares�nden sonra gelmek üzere “hava ayrıştırma,” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 5 – 15/5/1959 tar�hl� ve 7269 sayılı Umum� Hayata Müess�r Afetler Dolayıs�yle Alınacak Tedb�rlerle
Yapılacak Yardımlara Da�r Kanunun geç�c� 26 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına “Elazığ İl� Merkez, S�vr�ce,”
�bares�nden sonra gelmek üzere “Alacakaya, Arıcak,” �bares�, “23/2/2020 tar�h�nde,” �bares�nden sonra gelmek üzere
“Malatya İl� Arapg�r, Arguvan, Doğanşeh�r, Hek�mhan, Kuluncak, Pütürge İlçeler� ve çevres�nde 5/6/2020 tar�h�nde,”
�bares� eklenm�ş, fıkrada yer alan “14/6/2020 tar�h�nde meydana gelen ve genel hayata etk�l� olan deprem afetler�
neden�yle” �bares� “14/6/2020 tar�h�nde, Erz�ncan İl� Tercan İlçes� ve çevres�nde 14/6/2020 ve 15/6/2020 tar�hler�nde,
Van İl� Saray, Özalp ve Gürpınar İlçeler� ve çevres�nde 25/6/2020 tar�h�nde, B�tl�s İl� H�zan İlçes� ve çevres�nde
7/8/2020 tar�h�nde, Erz�ncan İl� Tercan İlçes� ve çevres�nde 28/10/2020 tar�h�nde, İzm�r İl� Al�ağa, Balçova, Bayındır,
Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca, Çeşme, Ç�ğl�, D�k�l�, Foça, Gaz�em�r, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun,
Karşıyaka, Kemalpaşa, K�raz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Sefer�h�sar, Selçuk, T�re, Torbalı, Urla İlçeler�
�le Aydın İl� Kuşadası İlçes� ve çevres�nde 30/10/2020 tar�h�nde, S��rt İl� Kurtalan İlçes� ve çevres�nde 3/12/2020
tar�h�nde, Van İl� Tuşba İlçes� ve çevres�nde 15/12/2020 tar�h�nde, Elazığ İl� Bask�l, Karakoçan, Kovancılar, Maden
Merkez, Palu, S�vr�ce İlçeler� ve çevres�nde 27/12/2020 tar�h�nde meydana gelen deprem afetler� sebeb�yle genel
hayata etk�l� afet bölges� olarak kabul ed�len yerlerde,” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 6 – 4/1/1961 tar�hl� ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları �le Esenlend�rme
(Rehab�l�tasyon) Tes�sler�ne Ver�lecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının b�r�nc�
cümles�ne “Türk�ye İlaç ve Tıbb� C�haz Kurumunun” �bares�nden sonra gelmek üzere “tab�p ve eczacı unvanlı
kadrolarında çalışanlar �le” �bares� ve cümleye “yüzde 500’ünü,” �bares�nden sonra gelmek üzere “Türk�ye İlaç ve
Tıbb� C�haz Kurumunda görev yapan eczacılara yüzde 350’s�n�,” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 7 – 209 sayılı Kanuna aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
“EK MADDE 5 – Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, götürü bedel üzer�nden sağlık h�zmet� sunmak üzere

kamu kurum ve kuruluşları �le protokol yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları da söz konusu protokoller doğrultusunda
götürü bedel üzer�nden sağlık h�zmet� bedel� ödemeye yetk�l�d�r. Bu şek�lde h�zmet ver�lmes�ne ve götürü bedel�n
tesp�t ed�lmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığının görüşü alınarak yapılacak protokollerde
bel�rlen�r. Götürü bedel üzer�nden sunulan h�zmetler �ç�n �lg�l� kurumlara ayrıca fatura ve dayanağı belge
gönder�lmez.”
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MADDE 8 – 24/4/1969 tar�hl� ve 1163 sayılı Kooperat�fler Kanununun ek 4 üncü maddes� yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 9 – 1163 sayılı Kanunun geç�c� 5 �nc� maddes� yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 10 – 3/5/1985 tar�hl� ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18 �nc� maddes�n�n yed�nc� fıkrasının �k�nc�

cümles�ne “öncek� değer�nden az olmaması kaydıyla,” �bares�nden sonra gelmek üzere “daha öncek� �mar
uygulamalarında yapılan terk veya kes�nt�ler d�kkate alınmak suret�yle” �bares� ve maddeye yed�nc� fıkrasından sonra
gelmek üzere aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“24/2/1984 tar�hl� ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler
ve 6785 Sayılı İmar Kanununun B�r Maddes�n�n Değ�şt�r�lmes� Hakkında Kanunun 10 uncu maddes� kapsamında
yapılan uygulamalarda; umum� h�zmet alanları �ç�n yapılan her türlü terk ve kes�nt�n�n, parselasyon planındak�
düzenleme ortaklık payı kes�nt�s�nden az olması durumunda, öncek� terk ve kes�nt�ler�n oranını parselasyon planındak�
düzenleme ortaklık payı oranına tamamlayan fark kadar düzenleme ortaklık payı kes�nt�s� yapılab�l�r. Yapılan bu
kes�nt� tamamlayıcı mah�yette olup mükerrer uygulama olarak değerlend�r�lmez. Ancak toplam kes�nt� oranı her
halükarda %45’� geçemez.”

MADDE 11 – 12/4/1991 tar�hl� ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun geç�c� 19 uncu maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasında yer alan “üç yıl” �bares� “dört yıl” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 12 – 7/12/1994 tar�hl� ve 4054 sayılı Rekabet�n Korunması Hakkında Kanunun 25 �nc� maddes�ne
aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.

“Kurul Başkan ve üyeler�, üyel�kler�n�n sona ermes�nden �t�baren �k� yıl süreyle, görevden ayrıldıkları tar�hten
öncek� �k� yıl �ç�nde bu Kanun kapsamında gerçekleşt�r�len soruşturmaların konusu sektörlerde faal�yet gösteren tüzel
k�ş�lerde görev alamaz ve bu n�tel�ktek� gerçek ve tüzel k�ş�ler� bu Kanunun uygulanmasıyla �lg�l� �dar� süreçlerde
Kurum nezd�nde tems�l edemez.

Görevden ayrıldıkları tar�hten öncek� �k� yıl �ç�nde soruşturmada raportör olarak görevlend�r�len meslek
personel�, bu süre �ç�nde 43 üncü madde uyarınca anılan personel�n gözet�m�nden sorumlu da�re başkanı ve �lg�l� da�re
başkan yardımcısı �le Başkan Yardımcısı, Kurumdan ayrılmalarından �t�baren �k� yıl süreyle, �lg�l� soruşturmaların
konusu olan sektörlerde faal�yet gösteren tüzel k�ş�lerde görev alamaz ve bu n�tel�ktek� gerçek ve tüzel k�ş�ler� bu
Kanunun uygulanmasıyla �lg�l� �dar� süreçlerde Kurum nezd�nde tems�l edemez.

Beş�nc� ve altıncı fıkralara aykırı hareket edenlere 2/10/1981 tar�hl� ve 2531 sayılı Kamu Görevler�nden
Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun 4 üncü maddes�nde bel�rt�len ceza ver�l�r.”

MADDE 13 – 27/10/1999 tar�hl� ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 211 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının
�k�nc� paragrafına “kasten yaptığı b�r tahr�fat” �bares�nden sonra gelmek üzere “veya t�caret pol�t�kası önlemler�ne tab�
eşyanın gümrük kıymet�n�n yükümlünün kend� beyanı �le artırılması” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 14 – 10/12/2003 tar�hl� ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönet�m� ve Kontrol Kanununa ekl� (I) sayılı
Cetvel�n 35 �nc� sırası bu Cetvelden çıkarılmış ve ekl� (II) sayılı Cetvel�n “B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER”
bölümüne aşağıdak� 43 üncü sıra eklenm�şt�r.

“43) Türk�ye İstat�st�k Kurumu”
MADDE 15 – 1/7/2005 tar�hl� ve 5378 sayılı Engell�ler Hakkında Kanunun geç�c� 3 üncü maddes�n�n altıncı

fıkrasının üçüncü cümles�nde yer alan “üç yılı” �bares� “dört yılı” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 16 – 31/5/2006 tar�hl� ve 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanununa

aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 85 – 4 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� kapsamında haklarında uzun vadel�

s�gorta kolları hükümler� uygulanan s�gortalıları çalıştıran �şverenlerce;
a) 2020 yılının aynı ayına �l�şk�n Kuruma ver�len aylık pr�m ve h�zmet belgeler�nde veya muhtasar ve pr�m

h�zmet beyannameler�nde pr�me esas günlük kazancı 147 Türk l�rası ve altında b�ld�r�len s�gortalıların toplam pr�m
ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2021 yılında car� aya �l�şk�n ver�len aylık pr�m ve h�zmet belgeler�nde veya
muhtasar ve pr�m h�zmet beyannameler�nde b�ld�r�len s�gortalılara �l�şk�n toplam pr�m ödeme gün sayısının,

b) 2021 yılı �ç�nde �lk defa bu Kanun kapsamına alınan �şyerler�nden b�ld�r�len s�gortalılara �l�şk�n toplam pr�m
ödeme gün sayısının,

2021 yılı Ocak �lâ Aralık ayları/dönem� �ç�n günlük 2,50 Türk l�rası �le çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu
�şverenler�n Kuruma ödeyecekler� s�gorta pr�mler�nden mahsup ed�l�r ve bu tutar İşs�zl�k S�gortası Fonundan
karşılanır. Ancak (a) bend�nde bel�rt�len pr�me esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Kanun hükümler� uyarınca toplu
�ş sözleşmes�ne tab� özel sektör �şverenler�ne a�t �şyerler� �ç�n 294 Türk l�rası olarak esas alınır.

Bu madde kapsamında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2020 yılı Ocak �lâ Aralık ayları/dönem�nde
aylık pr�m ve h�zmet belges� veya muhtasar ve pr�m h�zmet beyannames� �le 4 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (a)
bend� kapsamında uzun vadel� s�gorta kollarından en az s�gortalı b�ld�r�m� yapılan aydak�/dönemdek� s�gortalı
sayısının altında b�ld�r�mde bulunulması hâl�nde bu madde hükümler� uygulanmaz.

Mevcut b�r �şletmen�n kapatılarak değ�ş�k b�r ad ve unvan altında ya da b�r �ş b�r�m� olarak açılması veya
yönet�m ve kontrolü el�nde bulunduracak şek�lde doğrudan veya dolaylı ortaklık �l�şk�s� bulunan ş�rketler arasında
�st�hdamın kaydırılması, şahıs �şletmeler�nde �şletme sah�pl�ğ�n�n değ�şt�r�lmes� g�b� İşs�zl�k S�gortası Fonu
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katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı �şlem tes�s ett�ğ� anlaşılan veya s�gortalıların pr�me esas kazançlarını
2021 yılı Ocak �la Aralık ayları/dönem� �ç�n Kuruma b�ld�rmed�ğ� veya eks�k b�ld�rd�ğ� tesp�t ed�len �şyerler�nden
İşs�zl�k S�gortası Fonunca karşılanan tutar, gec�kme cezası ve gec�kme zammıyla b�rl�kte ger� alınır ve bu �şyerler�
hakkında bu madde hükümler� uygulanmaz. Ancak, �lg�l� ayda 2021 yılına a�t aylık brüt asgar� ücret�n onda b�r�n�
geçmeyecek tutarda eks�k pr�me esas kazanç b�ld�r�m� yapıldığının tesp�t� durumunda Kurumca yapılacak �htar üzer�ne
on beş günlük süre �ç�nde söz konusu eks�kl�ğ� g�deren �şyerler� hakkında bu madde hükümler� uygulanmaya devam
eder.

İşverenler�n çalıştırdıkları s�gortalılarla �lg�l� 2021 yılı Ocak �lâ Aralık aylarına/dönem�ne a�t aylık pr�m ve
h�zmet belgeler�n� veya muhtasar ve pr�m h�zmet beyannameler�n� yasal süres� �çer�s�nde vermed�ğ�, s�gorta pr�mler�n�
yasal süres�nde ödemed�ğ�, denet�m ve kontrolle görevl� memurlarca yapılan soruşturma ve �ncelemelerde çalıştırdığı
k�ş�ler� s�gortalı olarak b�ld�rmed�ğ� veya b�ld�r�len s�gortalının f��len çalışmadığı durumlarının tesp�t ed�lmes�,
Kuruma pr�m, �dar� para cezası ve bunlara �l�şk�n gec�kme cezası ve gec�kme zammı borcu bulunması hâller�nde bu
madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�ne �l�şk�n hükümler uygulanmaz. Ancak Kuruma olan pr�m, �dar� para cezası ve
bunlara �l�şk�n gec�kme cezası ve gec�kme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 �nc� maddes�ne göre tec�l ve
taks�tlend�ren �şverenler bu tec�l ve taks�tlend�rme devam ett�ğ� sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır. Bu
madden�n uygulanmasında bu Kanunun ek 14 üncü maddes� hükümler� uygulanmaz.

B�r�nc� fıkranın (a) bend�n�n uygulanmasında, b�r öncek� yılın aynı ayına �l�şk�n olarak aylık pr�m ve h�zmet
belges� veya muhtasar ve pr�m h�zmet beyannames� ver�lmem�ş olması hâl�nde b�ld�r�m yapılmış tak�p eden �lk aya
�l�şk�n aylık pr�m ve h�zmet belges�ndek� veya muhtasar ve pr�m h�zmet beyannames�ndek� b�ld�r�mler esas alınır.
2020 yılından önce bu Kanun kapsamına alınmış ancak 2020 yılında s�gortalı çalıştırmamış �şyerler� hakkında b�r�nc�
fıkranın (b) bend� hükümler� uygulanır.

S�gortalı ve �şveren h�sseler�ne a�t s�gorta pr�mler�n�n Devlet tarafından karşılandığı durumlarda �şveren�n
ödeyeceğ� s�gorta pr�m�n�n İşs�zl�k S�gortası Fonunca karşılanacak tutardan az olması hâl�nde sadece s�gorta pr�m
borcu kadar mahsup �şlem� yapılır.

3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddes� uyarınca ücretler� asgarî ücret�n �k� katından az olamayacağı hükme
bağlanan “L�ny�t” ve “Taşkömürü” çıkarılan �şyerler�nde yer altında çalışan s�gortalılar �ç�n b�r�nc� fıkranın
uygulanmasında (a) bend� uyarınca bel�rlenecek günlük kazanç 392 Türk l�rası olarak ve 2020 yılının aynı ayına
�l�şk�n Kuruma ver�len aylık pr�m ve h�zmet belgeler�nde veya muhtasar ve pr�m h�zmet beyannameler�nde b�ld�r�len
pr�m ödeme gün sayısının yüzde 50’s�n� geçmemek üzere, 2021 yılında car� aya �l�şk�n ver�len aylık pr�m ve h�zmet
belgeler�nde veya muhtasar ve pr�m h�zmet beyannameler�nde b�ld�r�len s�gortalılara �l�şk�n toplam pr�m ödeme gün
sayısı d�kkate alınır.

Bu madde hükümler�, 5018 sayılı Kanuna ekl� (I) sayılı cetvelde sayılan kamu �dareler�ne a�t kadro ve
poz�syonlarda 4 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� kapsamında çalışan s�gortalılar �ç�n uygulanmaz.

4734 sayılı Kanunun 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentler�nde sayılan �dareler
tarafından �lg�l� mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmes�nde f�yat farkı ödeneceğ� öngörülen h�zmet alımlarında, �hale
dokümanında personel sayısının bel�rlend�ğ� ve haftalık çalışma saat�n�n tamamının �darede kullanılmasının
öngörüldüğü �şç�l�kler �ç�n b�r�nc� fıkra uyarınca İşs�zl�k S�gortası Fonu tarafından karşılanacak tutarlar bu �darelerce
�şverenler�n hak ed�ş�nden kes�l�r.

2021 yılı Ocak �lâ Aralık aylarına/dönem�ne �l�şk�n yasal süres� dışında Kuruma ver�len aylık pr�m ve h�zmet
belgeler�nde veya Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına ver�lecek muhtasar ve pr�m h�zmet beyannameler�nde kayıtlı
s�gortalılar �ç�n bu madde hükümler� uygulanmaz.

Bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığı ve Türk�ye İş
Kurumunun görüşler� alınmak suret�yle Kurum tarafından bel�rlen�r.”

MADDE 17 – 14/12/2009 tar�hl� ve 5941 sayılı Çek Kanununun geç�c� 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(1) 5 �nc� maddede tanımlanan ve 30/4/2021 tar�h�ne kadar �şlenen suçtan dolayı mahkûm olanların
cezalarının �nfazı durdurulur. Hükümlü 30/6/2022 tar�h�ne kadar çek bedel�n�n bu fıkrada değ�ş�kl�k yapan Kanunun
yayımı tar�h� �t�barıyla ödenmeyen kısmının onda b�r�n� alacaklıya ödemek zorundadır. Kalan kısmını 30/6/2022
tar�h�nden �t�baren �k�şer ay arayla on beş eş�t taks�tle ödemes� durumunda mahkemece, ceza mahkûm�yet�n�n bütün
sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar ver�l�r. 30/6/2022 tar�h�ne kadar çek bedel�n�n ödenmeyen kısmının onda
b�r�n�n ödenmemes� hal�nde alacaklının ş�kâyet� üzer�ne mahkemece hükmün �nfazının devamına karar ver�l�r.
Hükümlü taks�tlerden b�r�n� süres� �ç�nde �lk defa ödemed�ğ� takd�rde ödemed�ğ� bu taks�t, süren�n sonuna b�r taks�t
olarak eklen�r. Kalan taks�tlerden b�r�n� daha ödemed�ğ� takd�rde alacaklının ş�kâyet� üzer�ne mahkemece hükmün
�nfazının devamına karar ver�l�r. Bu fıkra hükümler�, 30/4/2021 tar�h�ne kadar �şlenm�ş ve yargılaması devam eden
suçlar bakımından, çek bedel�n�n ödenmeyen kısmının onda b�r�n�n 30/6/2022 tar�h�ne kadar ve bu fıkrada bel�rt�len
taks�tler�n süreler� �ç�nde alacaklıya ödenmes� koşuluyla, �nfaz aşamasında uygulanab�l�r.”

MADDE 18 – 21/11/2012 tar�hl� ve 6361 sayılı F�nansal K�ralama, Faktor�ng, F�nansman ve Tasarruf
F�nansman Ş�rketler� Kanununun 50/A maddes�n�n �k�nc� ve dördüncü fıkraları aşağıdak� şek�lde ve üçüncü fıkrasının
�k�nc� cümles�nde yer alan “tasf�ye kom�syonu” �bares� “Tasarruf Mevduatı S�gorta Fonu” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
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“(2) Kurul tarafından tasf�yes�ne karar ver�len ş�rketler, Tasarruf Mevduatı S�gorta Fonu tarafından atanacak
en az üç k�ş�l�k tasf�ye kom�syonu tarafından tasf�ye ed�l�r. Tasf�ye kom�syonu üyeler� �le bu k�ş�ler tarafından tems�l
yetk�s�n� ha�z olmak üzere görevlend�r�lenler 5411 sayılı Kanunun 127 nc� maddes�ne tab�d�r.”

“(4) Faal�yet �zn� kaldırılarak tasf�yes�ne karar ver�len ş�rketler hakkında 5411 sayılı Kanunun 106 ncı
maddes�n�n �k�nc�, yed�nc�, dokuzuncu ve onuncu fıkraları, 108 �nc�, 109 uncu, 110 uncu, 132 nc�, 133 üncü, 134 üncü,
137 nc�, 138 �nc�, 140 ıncı, 141 �nc� ve 142 nc� madde hükümler� kıyasen uygulanır. Faal�yet �zn� kaldırılarak
tasf�yes�ne karar ver�len tasarruf f�nansman ş�rketler�n�n varlıklarının yükümlülükler�n� karşılamadığının tesp�t�
hal�nde Tasarruf Mevduatı S�gorta Fonu Kurulu kararına �st�naden tasf�ye kom�syonu mahkemeden, bu ş�rketler�n
�flasını talep edeb�l�r. Hakkında �flas kararı ver�len tasarruf f�nansman ş�rket�n�n �flas tasf�yes�nde 5411 sayılı Kanunun
106 ncı maddes� kıyasen uygulanır. Tasarruf Mevduatı S�gorta Fonu Kurulu, bu maddede düzenlenen tasf�yeye �l�şk�n
usul ve esasları bel�rlemeye yetk�l�d�r.”

MADDE 19 – 28/11/2017 tar�hl� ve 7061 sayılı Bazı Verg� Kanunları �le D�ğer Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k
Yapılmasına Da�r Kanunun 123 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (f) bend�nde yer alan “1/7/2021” �bares� “1/1/2022”
şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 20 – 25/7/2018 tar�hl� ve 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değ�ş�kl�k
Yapılmasına Da�r Kanunun geç�c� 1 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “üç yıl” �bares� “altı yıl” şekl�nde
değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 21 – 16/4/2020 tar�hl� ve 7244 sayılı Yen� Koronav�rüs (Cov�d-19) Salgınının Ekonom�k ve Sosyal
Hayata Etk�ler�n�n Azaltılması Hakkında Kanun �le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanunun 2 nc�
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�n�n üçüncü cümles�nde yer alan “üç ay” �bares� “altı ay” şekl�nde
değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 22 – 27/6/1989 tar�hl� ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n ek 10 uncu maddes�n�n b�r�nc�
fıkrasına “Türk�ye İnsan Hakları ve Eş�tl�k Kurumu,” �bares�nden sonra gelmek üzere “Türk�ye İstat�st�k Kurumu,”
�bares� eklenm�şt�r.

MADDE 23 – 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n geç�c� 35 �nc� maddes�n�n (A), (B), (C), (Ç), (D) ve
(G) fıkralarında yer alan “üç yıl” �bareler� “dört yıl” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 24 – 3/6/2011 tar�hl� ve 640 sayılı Gümrük Personel� �le Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameye aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.

“EK MADDE 2 – (1) Gümrük h�zmetler� ve kaçakçılıkla mücadele görevler� kapsamında, 39 uncu maddede
bel�rt�len personelden;

a) Devlet�n ekonom�k menfaatler�, doğal ve kültürel m�ras, çevre ve toplum sağlığı �le kamu güvenl�ğ�n�n
korunmasında yüksek h�zmetler� görülenler, f��len almakta oldukları aylık tutarlarının �k� katından beş katına kadar,

b) Olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenler, f��len almakta oldukları
aylık tutarlarının altı katından y�rm� dört katına kadar,

3/11/1980 tar�hl� ve 2330 sayılı Nakd� Tazm�nat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümler� saklı
kalmak kaydıyla para ver�lerek ödüllend�r�leb�l�r. Bunlardan sözleşmel� olarak �st�hdam ed�lenlere ver�lecek ödül
tutarı, aynı unvanlı kadroda çalışan ve h�zmet yılı aynı olan emsal� personel esas alınarak bel�rlen�r. Bu madde
gereğ�nce ver�lecek ödüllere �l�şk�n tekl�f ve değerlend�rme �şlemler� �le uygulamaya �l�şk�n usul ve esaslar Haz�ne ve
Mal�ye Bakanlığının görüşü üzer�ne T�caret Bakanlığınca hazırlanan yönetmel�kle düzenlen�r.”

MADDE 25 – Bu Kanunun;
a) 16 ncı maddes� 1/1/2021 tar�h�nden �t�baren geçerl� olmak üzere yayımı tar�h�nde,
b) 14 üncü, 19 uncu ve 22 nc� maddeler� 30/6/2021 tar�h�nden �t�baren geçerl� olmak üzere yayımı tar�h�nde,
c) 15 �nc� maddes� 7/7/2021 tar�h�nden �t�baren geçerl� olmak üzere yayımı tar�h�nde,
ç) D�ğer maddeler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
MADDE 26 – Bu Kanun hükümler�n� Cumhurbaşkanı yürütür.

27/7/2021
 

 
 


