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SĐRKÜLER        Đstanbul, 17.02.2010 
Sayı: 2010/22        Ref: 4/22 
 
 
Konu: 
5951 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHS ĐL USULÜ HAKKINDA KANUN ĐLE 
BAZI KANUNLARDA DE ĞĐŞĐKL ĐK YAPILMASINA DA ĐR KANUN 
YAYINLANMI ŞTIR  
 

05.02.2009 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “5951 Sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Đle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun” ile başta 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun olmak 
üzere diğer çeşitli bazı kanunlarda da değişiklikler yapılmıştır.  

Aşağıda bu değişiklikler kısaca açıklanacaktır: 

1.) Bankaların finansal faaliyet harçları hakkında yapılan düzenlemeler: 
 
Harçlar Kanunu (8) sayılı tarifenin XI/1 numaralı bölümünde düzenlendiği üzere, bankaların 
kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin izin belgeleri maktu esasta harca tabi bulunmaktadır. Serbest 
bölgelerde faaliyet gösteren bankalar da dahil olmak üzere bankaların merkez ve şubelerine 
ait ‘finansal faaliyet harcı’ adı altındaki bu harçlar, 5951 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun Đle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2010 
yılı başından itibaren uygulanmak üzere yeniden düzenlenmiştir. 
  
Buna göre, Harçlar Kanunu’na ekli (8) sayılı tarifenin XI/1 numaralı bölümünde düzenlenen 
Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye’de açılan Merkez Şubelere ilişkin 
izin belgelerinden her yıl için; serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar 
ve açılan yabancı banka şubelerine ilişkin belgelerden her banka, her şube ve her yıl için 
harç tutarları 2010 yılı itibarıyla 200.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. (2010 yılı için 
önceden geçerli olan 148.181,95 TL’lik harç 200.000 TL’ye çıkmıştır.) 
  
Ayrıca Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin aynı bölümü uyarınca halen açılış 
aşamasında bir kereye mahsus olmak üzere finansal faaliyet harcına tabi tutulan her 
banka şubesi için, her yıl ve nüfus esasına göre farklı tutarlarda harç tahsil edilmesi 
uygulamasına geçilmiştir.  Bu uygulama uyarınca, bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler 
de dahil olmak üzere açılan şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler 
hariç) için şube bazında ve yıllık olmak üzere bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre; 
  
Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde 12.000- TL 
Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde 36.000- TL 
Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde 48.000- TL 
  
tutarında finansal faaliyet harcı alınması hükmolunmuştur. 
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Banka merkez ve şubelerine ilişkin finansal faaliyet harçları, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 
113’üncü maddesine göre ödenmektedir. Bu maddeye göre, yıllık finansal faaliyet harçları her 
yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılacaktır. Tahakkuk ettirilen bu 
harçlar ayrıca mükellefe tebliğ olunmayacak ve Ocak ayı içerisinde ödenecektir. 
  
Ancak 5951 sayılı Kanunun Geçici 2’nci maddesine göre; bu Kanunla yapılan değişiklik 
sonrası 2010 yılına ait ortaya çıkan fark harç tutarları, mezkûr Kanunun yayımı tarihi olan 5 
Şubat 2010 tarihi itibarıyla tahakkuk ettirilmi ş sayılarak bir ay içinde ödenecektir. Yine 
faaliyette bulunan tüm bankaların serbest bölgeler dışındaki şubelerine ait 2010 yılı finansal 
faaliyet harçları Kanunun yayımı tarihi olan 5 Şubat 2010 tarihi itibarıyla tahakkuk 
ettirilmi ş sayılarak bir ay içinde ödenmesi gerekmektedir. 
 
2.) 5084 Sayılı Yatırımların ve Đstihdamın Teşviki Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler:   
 
5951 sayılı Kanunun 10. Maddesi aşağıdaki gibidir: 
 
“29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve Đstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“31/12/2009” ibaresi “31/12/2012” şeklinde ve 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) 
bendinde yer alan “31/12/2004 tarihine kadar tamamlananlar için 31/12/2009” ibaresi 
“31/12/2007 tarihine kadar tamamlananlar için münhasıran 4 üncü maddenin uygulaması 
açısından 31/12/2012” şeklinde değiştirilmi ştir .” 
 
Değişiklikler sonrası  ilgili metinler aşağıdaki gibidir: 
 
“ Madde-4: Sigorta primi işveren hissesi teşviki  

(5951 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle değişen ibare Geçerlilik; 01.01.2010 Yürürlük; 
05.02.2010) 31.12.2012 tarihine kadar uygulanmak üzere 2 nci maddenin (a) bendi 
kapsamındaki illerde;  
a) 1.4.2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, en 
az (5615 Sayılı Kanunun 24/A maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 01.05.2007) on işçi 
çalıştırmaları koşuluyla, bu iş yerlerinde çalıştırdıkları işçilerin,  
b) (5615 Sayılı Kanunun 24/A maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 01.05.2007) 1.4.2005 
tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden asgarî on işçi 
çalıştıranların iş yerlerinde fiilen çalışan işçilerin, 
…… .”  
 
“Madde-7/h: (5838 Sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle değişen madde Yürürlük; 01.01.2009) 
Bu Kanunun 3, 4 ve 6 ncı maddelerinde yer alan destek ve teşvikler, bu maddelerde belirtilen 
sürelere bakılmaksızın Kanun kapsamına giren illerdeki yeni yatırımlardan;(5951 Sayılı 
Kanunun 10 uncu maddesiyle değişen ibare Geçerlilik;01.01.2010 Yürürlük; 05.02.2010) 
31/12/2007 tarihine kadar tamamlananlar için münhasıran 4 üncü maddenin uygulaması 
açısından 31/12/2012 tarihine kadar, 31/12/2007 tarihine kadar tamamlananlar için 5 yıl,  
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31/12/2008 tarihine kadar tamamlananlar için 4 yıl, 31/12/2009 tarihine kadar 
tamamlananlar için 3 yıl süreyle uygulanır.” 

7’nci maddenin (h) bendinin değişiklik öncesi hali ise aşağıdaki gibidir: 
 
“(30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5568 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesiyle değişen şekli.) Bu Kanunun 3, 4 ve 6 ncı maddelerinde yer alan destek ve 
teşvikler, bu maddelerde belirtilen sürelere bakılmaksızın Kanun kapsamına giren illerdeki 
yeni yatırımlardan; (28.02.2009 tarih ve 27155 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
5838 sayılı Kanunun 32/13 maddesiyle eklenen ibare. Yürürlük: 01.01.2009) 31.12.2004 
tarihine kadar tamamlananlar için 31.12.2009 tarihine kadar, 31.12.2007 tarihine kadar 
tamamlananlar için 5 yıl, 31.12.2008 tarihine kadar tamamlananlar için 4 yıl, 31.12.2009 
tarihine kadar tamamlananlar için 3 yıl süreyle uygulanır.”  

Değişiklikler öncesinde 5084 sayılı Kanunun 3,4 ve 6’ncı maddelerinde yer alan destek ve 
teşvik unsurlarının 31.12.2009 tarihine kadar geçerli olacağı belirtilmiş ancak kanunun 7’nci 
maddesinin (h) bendinde ise özel bir düzenleme yapılmıştı.  
 
5951 sayılı Kanun ile sadece 4’ncü madde metninde yer alan “Sigorta primi i şveren hissesi 
teşviki”  için süre uzatımı yapılmıştır. 3 ve 6’ncı madde metinlerinde herhangi bir değişiklik 
yapılmamıştır. Böylece 4’üncü maddenin yeni şekline göre 01.04.2005 tarihinden (ki, buna 
2010, 2011 ve 2012 yılları da dahildir) sonra “yeni” yatırımlarını tamamlayarak işe 
başlayanlar sigorta teşvikinden 31.12.2012 tarihine kadar yararlanabileceklerdir.  
 
Bununla birlikte 7/h maddesinde de bazı değişiklikler yapılmıştır. 7/h maddesinin eski halinde 
31.12.2004 tarihine kadar yatırımlarını tamamlayanlar ilgili destek ve teşviklerden 31.12.2009 
tarihine kadar yararlanabiliyorken; değişiklik sonrasında yatırım tamamlama süresi 
31.12.2004’den 31.12.2007 tarihine kadar uzatılmış ve 31.12.2007 tarihine kadar yatırımlarını 
tamamlayanların ise münhasıran sigorta teşvikinden 31.12.2012 tarihine kadar 
yararlanabilecekleri hükmolunmuş; diğer teşvik unsurlarından yararlanma sürelerini 
belirleyen 7/h maddesinin son cümlesinde ise değişiklik yapılmamıştır.   
 
Örneğin:  31.12.2004’e kadar yatırımını tamamlayan bir mükellef enerji desteği ve gelir 
vergisi stopaj teşvikinden 5 yıl süre ile (31.12.2009’a kadar); sigorta teşvikinden ise 
31.12.2012 tarihine kadar yararlanabilecektir.  
 
31.12.2006’ya kadar yatırımını tamamlayan bir mükellef enerji ve gelir vergisi stopaj 
teşvikinden 5 yıl süre ile (31.12.2011’e kadar); sigorta teşvikinden ise 31.12.2012’e kadar 
yararlanabilecektir.  
 
31.12.2008’e kadar yatırımını tamamlayan bir mükellef tüm destek ve teşviklerden 4 yıl süre 
ile (31.12.2012’e kadar) yararlanabilecektir.  
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Yapılan bu değişiklikler sonucunda, teşvikli illerde faaliyet gösteren mükelleflerden;  
 

• 31.12.2007 tarihine kadar yeni yatırımlarını tamamlayan mükellefler 31.12.2012 
tarihine kadar Kanunun 4. Maddesinde yer verilen “Sigorta primi i şveren hissesi 
teşviki” nden yararlanacaklardır.  

 
•  - Yeni yatırımlarını 31.12.2007 tarihine kadar tamamlamış ve işe başlamış 

mükellefler 5 yıl süre ile, 
 

- Yeni yatırımlarını 31.12.2008 tarihine kadar tamamlamış ve işe başlamış mükellefler 
4 yıl süre ile, 

 
- Yeni yatırımlarını 31.12.2009 tarihine kadar tamamlamış ve işe başlamış mükellefler 
ise 3 yıl süre ile, 

 
5084 sayılı Kanunun 3. Maddesinde yer alan “Gelir vergisi stopaj teşviki” nden, 4. 
maddesinde yer alan “Sigorta primi i şveren hissesi teşviki” nden, ve 6. Maddesinde yer alan 
“Enerji desteği” nden (bu maddelerde belirtilen sürelere bakılmaksızın) yararlanmaya devam 
edeceklerdir.  
 

• 01.01.2010’dan itibaren yatırımlarını tamamlayan ve işe başlayan mükellefler ise 
sadece “sigorta primi i şveren hissesi teşviki” nden 31.12.2012’ye kadar 
yararlanabilecektir.  

 
5084 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler 01.01.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere yürürlüğe girmiştir.  
  
3.) Vergi borçlarının sahip olunan gayrimenkuller ile ödenebilmesi: 
 
6183 sayılı Kanunun geçici 8. Maddesinin uygulanma süresi 31.12.2009’dan 31.12.2014 
tarihine kadar uzatılmıştır. Söz konusu madde daha çok kamu kurumları ile kamu kurumu 
niteliğindeki kurumlar açısından daha yaygın uygulama alanı bulmuş olsa da; maddenin 
birinci fıkrasında sayılan kuruluşlar dışında kalan, borcunu ödemede çok zor duruma düştüğü 
inceleme raporu ile tespit edilen ve vergi dairelerine 6183 sayılı kanun kapsamına giren borcu 
bulunan diğer mükelleflerin (tüzel kişili ği bulunanların ortaklarına ait olanlar dahil) 
taşınmazları için de uygulanabilir. 
 
Değişiklik 31.12.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.  
 
4.) 4817 sayılı Yabancıların Çalışma Đzinleri Hakkında Kanunu’nda yapılan 
değişiklikler:  
 
5951 sayılı Kanun ile 4817 sayılı Kanunun 12’nci maddesinde yapılan değişikli ğe göre; 
mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılara akademik ve mesleki yeterlilik ile ilgili 
işlemleri tamamlanıncaya kadar, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla bir yılı 
geçmemek üzere ön izin verilebilir. Mesleki eğitim alanı dışında istihdam edilecek yabancı  
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uyruklu personel için 4817 sayılı Kanunda belirtilen görüşler alınmayacaktır. Bu kişiler, 
akademik ve mesleki yeterlilik ile lisans talep ve yeterlilik uygulamasına tabi değildir. Ayrıca, 
izin başvurularının neticelendirilmesi süresi 90 günden 30 güne indirilmiştir.  
 
Đlgili maddenin değişiklik öncesi ve sonrası şekli aşağıdaki gibidir. 
 
Değişiklik öncesi metin:    Değişiklik sonrası metin: 
 
Madde 12: Đzinlerin verilmesi veya uzatılması  

Türkiye dışında ikamet eden yabancılar, çalışma izni 
başvurularını bulundukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti 
temsilciliklerine yaparlar. Temsilcilikler bu başvuruları 
doğrudan Bakanlığa iletirler. Bakanlık ilgili mercilerin 
görüşlerini alarak 5 inci maddeye göre başvuruları 
değerlendirir; durumu uygun görülen yabancılara çalışma 
izni verir. Bu izin ancak gerekli çalışma vizesi ile ikamet 
izninin alınması halinde geçerlidir. Çalışma izin belgesini 
alan yabancıların, bu belgeyi aldıkları tarihten itibaren en 
geç doksan gün içinde ülkeye giriş vizesi talebinde 
bulunmaları, ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç 
otuz gün içinde Đçişleri Bakanlığına ikamet tezkeresi almak 
için başvurmaları zorunludur. 

Türkiye’de geçerli ikamet izni olan yabancılar veya bunların 
işverenleri başvurularını doğrudan Bakanlığa yapabilirler.  

Çalışma izinleri, ikamet sahibi yabancılar veya bunların 
işverenlerinin Bakanlığa yazılı talebi üzerine, bu Kanun ve 
bu Kanuna göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre 
verilir ve uzatılır.  

Başvurular Bakanlık tarafından en geç doksan gün içinde 
cevaplandırılır. 

 

Madde 12: Đzinlerin verilmesi veya uzatılması  

Türkiye dışında ikamet eden yabancılar, çalışma izni 
başvurularını bulundukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti 
temsilciliklerine yapar. Temsilcilikler bu başvuruları 
doğrudan Bakanlığa iletir. Bakanlık ilgili mercilerin 
görüşlerini alarak 5 inci maddeye göre başvuruları 
değerlendirir; durumu uygun görülen yabancılara çalışma 
izni verir. Bu izin, çalışma vizesi ve ikamet izninin alınması 
halinde geçerlilik kazanır. Çalışma izin belgesini alan 
yabancıların, bu belgeyi aldıkları tarihten itibaren en geç 
doksan gün içinde ülkeye giriş vizesi talebinde bulunmaları, 
ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç otuz gün 
içinde Đçişleri Bakanlığına ikamet tezkeresi almak için 
başvurmaları zorunludur. 
Türkiye'de geçerli ikamet izni olan yabancılar veya bunların 
işverenleri başvurularını Bakanlığa yurt içinden de yapabilir.  
Mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılara 
akademik ve mesleki yeterlilik ile ilgili işlemleri 
tamamlanıncaya kadar, ilgili mevzuat hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla bir yılı geçmemek üzere ön izin 
verilebilir.  
Mesleki eğitim alanı dışında istihdam edilecek yabancı 
uyruklu personel için bu Kanunda belirtilen görüşler 
alınmaz. Bu kişiler, akademik ve mesleki yeterlilik ile 
lisans talep ve yeterlilik uygulamasına tabi değildir.  
Çalışma izinleri, ikamet sahibi yabancılar veya bunların 
işverenlerinin Bakanlığa yazılı talebi üzerine, bu Kanun ve 
bu Kanuna göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre 
verilir ve uzatılır.  
Usulüne uygun olarak yapılan başvurular, belgelerin tam ve 
eksiksiz olması kaydıyla Bakanlık tarafından en geç otuz 
gün içinde sonuçlandırılır.  

  
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş. 
EK:  
5951 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Đle Bazı Kanunlarda  
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
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 5 Şubat 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27484 

KANUN 

AMME ALACAKLARININ TAHS ĐL USULÜ HAKKINDA KANUN ĐLE BAZI 
KANUNLARDA DE ĞĐŞĐKL ĐK YAPILMASINA DA ĐR KANUN 

Kanun No. 5951 Kabul Tarihi: 28/1/2010 
MADDE 1 – 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 2 – 6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2009” ibaresi 

“31/12/2014” şeklinde değiştirilmi ştir. 
MADDE 3 – 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin “XI- Finansal faaliyet 

harçları” bölümünün (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ş ve (2) numaralı bendi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

“1. Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:  
a) Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye’de açılan 
Merkez Şubelere ilişkin izin belgeleri (her yıl için) 200.000 TL 
b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan yabancı 
banka şubelerine ilişkin belgeler (her banka, her şube ve her yıl için) 200.000 TL 
c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan 
şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için 
düzenlenen belgeler (her şube ve her yıl için) bir önceki takvim yılı 
başındaki nüfusa göre; 
Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde 12.000 TL 
Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde 36.000 TL 
Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde      48.000 TL” 
MADDE 4 – 5/5/1983 tarihli ve 2822 sayılı Toplu Đş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 12 nci 

maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
“Bakanlık; yetkili sendikanın belirlenmesinde ve istatistiklerin düzenlenmesinde, 1/8/2010 tarihinden itibaren 

kendisine gönderilen üyelik ve istifa bildirimleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan işçi bildirimlerini esas alır. Bu 
tarihe kadar Bakanlıkça yayımlanmış bulunan en son işçi ve üye istatistikleri geçerlidir.” 

MADDE 5 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Đşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü 
fıkrasının (B) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir. 

“f) Kısa çalışma başvurularında talebin uygunluğunun tespiti için Bakanlık tarafından 6245 sayılı Harcırah 
Kanunu kapsamında yapılan ve usul ve esasları Bakanlık ile Kurum tarafından müştereken belirlenen giderlerden,” 

MADDE 6 – 4447 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan 
“2008 ve 2009” ibaresi “2008, 2009 ve 2010” şeklinde değiştirilmi ştir. 

MADDE 7 – 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan 
“Nisan ayına” ibaresi “Ekim ayına”, “31/12/2009 tarihine kadar” ibaresi “31/12/2010 tarihine kadar”, ikinci 
cümlesinde yer alan “31/12/2009 tarihini 30/6/2010 tarihine kadar” ibaresi “31/12/2010 tarihini 30/6/2011 tarihine 
kadar” şeklinde değiştirilmi ştir. 

MADDE 8 – 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma Đzinleri Hakkında Kanunun 12 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 

“MADDE 12 – Türkiye dışında ikamet eden yabancılar, çalışma izni başvurularını bulundukları ülkelerdeki 
Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yapar. Temsilcilikler bu başvuruları doğrudan Bakanlığa iletir. Bakanlık ilgili 
mercilerin görüşlerini alarak 5 inci maddeye göre başvuruları değerlendirir; durumu uygun görülen yabancılara 
çalışma izni verir. Bu izin, çalışma vizesi ve ikamet izninin alınması halinde geçerlilik kazanır. Çalışma izin belgesini 
alan yabancıların, bu belgeyi aldıkları tarihten itibaren en geç doksan gün içinde ülkeye giriş vizesi talebinde 
bulunmaları, ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Đçişleri Bakanlığına ikamet tezkeresi almak 
için başvurmaları zorunludur. 

Türkiye'de geçerli ikamet izni olan yabancılar veya bunların işverenleri başvurularını Bakanlığa yurt içinden 
de yapabilir.  

Mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılara akademik ve mesleki yeterlilik ile ilgili i şlemleri 
tamamlanıncaya kadar, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla bir yılı geçmemek üzere ön izin verilebilir.  

Mesleki eğitim alanı dışında istihdam edilecek yabancı uyruklu personel için bu Kanunda belirtilen görüşler 
alınmaz. Bu kişiler, akademik ve mesleki yeterlilik ile lisans talep ve yeterlilik uygulamasına tabi değildir.  

Çalışma izinleri, ikamet sahibi yabancılar veya bunların işverenlerinin Bakanlığa yazılı talebi üzerine, bu 
Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre verilir ve uzatılır.  
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Usulüne uygun olarak yapılan başvurular, belgelerin tam ve eksiksiz olması kaydıyla Bakanlık tarafından en 
geç otuz gün içinde sonuçlandırılır."  

MADDE 9 – 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye Đş Kurumu Kanununun 13 üncü maddesinin altıncı ve 
sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 

“ Đşgücü yetiştirme faaliyetleri ve sonuçları Denetim Kurulu tarafından denetlenir. Denetim Kurulu; Kurul 
başkanının onayıyla, biri Kurum temsilcisi, diğeri Kurul üyesi diğer kurum ve kuruluş temsilcileri arasından seçilecek 
bir üye olmak üzere iki üyeden oluşur. Đhtiyaç duyulması hâlinde birden fazla Denetim Kurulu oluşturulabilir. 
Denetim raporları Kurula bildirilir.” 

 “Kurum tarafından; Kurul üyelerine yılda dörtten, Yürütme Kurulu üyelerine ayda ikiden fazla olmamak 
üzere her toplantı için (3000) gösterge rakamını geçmeyecek şekilde Kurum Yönetim Kurulunca belirlenecek gösterge 
rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden toplantı ücreti ödenir. Denetim Kurulu 
üyelerine ise ayda otuz işgücü yetiştirme kursunu geçmemek üzere denetlenen kurs başına (300) gösterge rakamını 
geçmeyecek şekilde Kurum Yönetim Kurulunca belirlenecek gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı 
sonucu bulunacak tutar üzerinden denetim ücreti ödenir. Bu ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi 
tutulmaz. Birden fazla kurul üyesi olanlar bu ödemelerin en fazla birinden yararlanır.” 

MADDE 10 – 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve Đstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2009” ibaresi 
“31/12/2012” şeklinde ve 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “31/12/2004 tarihine kadar 
tamamlananlar için 31/12/2009” ibaresi “31/12/2007 tarihine kadar tamamlananlar için münhasıran 4 üncü maddenin 
uygulaması açısından 31/12/2012” şeklinde değiştirilmi ştir. 

MADDE 11 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa 
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇĐCĐ MADDE 26- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalı ve hak 
sahiplerine;  

a) 2010 yılı başından önce bağlanmış gelir ve aylık tutarları, dosya bazında ödenmesi gereken miktar esas 
alınmak kaydıyla;  

1) 2010 yılı Ocak ödeme döneminden geçerli olmak üzere 60 TL tutarında artırılır. Ancak, bu artış tutarının 55 
inci madde gereğince yapılması gereken artış tutarından az olması halinde 55 inci maddeye göre artırılarak ödenir.  

2) 2010 yılı Temmuz ödeme döneminden geçerli olmak üzere, 55 inci maddeye göre 2010 yılı Temmuz ayı 
ödeme dönemine ait artış oranında artırılarak ödenir.  

b) 2010 yılında bağlanacak malullük, yaşlılık veya ölüm aylıklarının 27 nci, 29 uncu, 33 üncü ve geçici 2 nci 
maddelere göre 2010 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarları, (a) bendinde belirtilen şekilde artırılarak 
ödenir.  

c) Đş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren;  
1) Son takvim ayı 2010 yılının birinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler birinci fıkranın (a) bendinin (l) 

numaralı alt bendine göre,  
2) Son takvim ayı 2010 yılının ikinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler sadece birinci fıkranın (a) 

bendinin (2) numaralı alt bendine göre, 
artırılarak ödenir.  
d) Birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendine göre yapılacak artış tutarı;  
1) Đş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli i ş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir 

bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında,  
2) Ölüm dosyalarında hak sahiplerinin hisseleri oranında,  
3) Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara, ülkemiz 

mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazara alınan toplam 
prim ödeme gün sayısına olan oranına göre,                                              

uygulanır.  
e) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şekilde artırılan gelir ve aylıklar, 2010 yılında bu 

maddede belirtilen artışlar dışında 55 inci maddeye göre ayrıca artırılmaz.”  
MADDE 12 – 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı Đl Özel Đdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi 

Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sosyal güvenlik 
kuruluşlarına olan borçlarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü,  3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddeleri 
kapsamında uzlaşma sağlanmış borçları ile bu maddeler kapsamındaki kuruluşlara olan ve 31/12/2006 tarihi itibarıyla 
tahakkuk etmiş ve uzlaşma sağlanmamış olan borçlarına” ibaresi eklenmiş, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmi ş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

“(4) Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki borçlardan 1/3/2010 tarihinden önce doğmuş olanlar ile bu 
tarihten önce Hazinece verilen garantilerden veya ikrazen kullandırılan kredilerden kaynaklanan 4749 sayılı Kanun 
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kapsamındaki Hazine alacakları için yapılacak kesintilerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden, il 
özel idareleri ve belediyeler adına aylık olarak ayrılacak tutara oranı, yüzde 40’ı aşamaz. 

(5) Yapılacak kesintilerin oranlarını; alacakların nev’ine, alacaklı kuruluşlara, belirlenecek kriterler 
çerçevesinde borçlu kuruluşları borç ödeme kapasitelerine göre gruplandırmak suretiyle ayrı ayrı veya topluca tespit 
etmeye, kesinti ve mahsup işlemlerine ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.” 

MADDE 13 – 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 5 inci maddesi ile 
3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.  

GEÇĐCĐ MADDE 1 – Türkiye Đş Kurumu tarafından, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Đşsizlik Sigortası 
Kanunu uyarınca sigortalı işsizlere 1/10/2008 ila 1/9/2009 tarihleri arasında yapılan işsizlik ödeneği ödemeleri 
üzerinden damga vergisi hesaplanmaz; vergi cezası, gecikme faizi ve gecikme zammı aranmaz; tahsil edilmiş tutarlar 
iade edilmez. 

GEÇĐCĐ MADDE 2 – Bu Kanunun 3 üncü maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin 
“XI- Finansal faaliyet harçları” bölümünün (1) numaralı bendinde yapılan değişiklik 2010 yılında tahakkuk ettirilmiş 
harçlar için de uygulanır ve aradaki farka isabet eden harç tutarı bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla tahakkuk 
ettirilmiş sayılarak bir ay içinde ödenir. Kanunun yayımı tarihi itibarıyla faaliyette bulunan tüm bankaların serbest 
bölgeler dışındaki şubelerine ait belgelere ilişkin yıllık harçlar 2010 yılı için bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 
tahakkuk ettirilmiş sayılarak bir ay içinde ödenir. 

MADDE 14 – Bu Kanunun; 
a) 2 nci maddesi 31/12/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
b) 7 nci, 10 uncu ve 11 inci maddeleri 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 
MADDE 15 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

4/2/2010  
 
 


