
6655 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

(01.01.2016 T. 29580 R.G.) 

MADDE 1- 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 uncu maddesinin 

birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

"z) 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz 

sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve 

teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan 

paralar (Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.)." 

MADDE 2- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 

67 nci maddesinin on dokuzuncu fıkrasında yer alan "31.12.2015" ibaresi ile geçici 68 inci 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2015" ibaresi "31/12/2020" şeklinde 

değiştirilmiştir. 

MADDE 3- 25/10/1984 tarihli ve3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 

17 nci maddesinin birinci fıkrası ile geçici 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 

"31/12/2015" ibareleri "31/12/2020" şeklinde; geçici 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer 

alan "31/12/2015" ibaresi "31/12/2017" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 4- 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi 

Kanununun geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "31/12/2015" ibaresi 

"31/12/2017" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 5- 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 

Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2015" ibaresi 

"31/12/2020" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 6- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 67- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki 

sigortalı ve hak sahiplerine; 

a) 2016 yılı başından önce bağlanmış gelir ve aylıklar; 

1)2016 yılı Ocak ödeme döneminde Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre artırılır 

ve bu şekilde belirlenen gelir ve aylıklar dosya bazında ödenmesi gereken miktar esas alınmak 

kaydıyla 2016 yılı Ocak ödeme döneminden geçerli olmak üzere 100 TL tutarında ayrıca 

artırılır. 

2)2016 yılı Temmuz ödeme döneminden geçerli olmak üzere, 55 inci maddeye göre 2016 yılı 

Temmuz ayı ödeme dönemine ait artış oranında artırılarak ödenir. 

b)2016 yılında bağlanacak malullük, yaşlılık veya ölüm aylıklarının 27 nci, 29 uncu, 33 üncü 

ve geçici 2 nci maddelere göre 2016 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarları, (a) 

bendinde belirtilen şekilde artırılarak ödenir. 
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c)İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç 

hesabına giren; 

1)Son takvim ayı 2016 yılının birinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler birinci fıkranın 

(a) bendinin (1) numaralı alt bendine göre, 

2)Son takvim ayı 2016 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)İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, 

gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, 

2)Ölüm dosyalarında hak sahiplerinin hisseleri oranında, 

3)İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %50 oranının altında 

kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerden, ölümü iş kazası 

veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahiplerine, sigortalıya gelir bağlanmasına 

esas olan sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden tespit edilen artış tutarı hak sahiplerinin 

hisseleri oranında, 

4)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, 2016 

yılında bu maddede belirtilen artışlar dışında 55 inci maddeye göre ayrıca artırılmaz. 

MADDE 7- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 

2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2015" ibaresi "31/12/2020" şeklinde 

değiştirilmiştir. 

MADDE 8- Bu Kanunun; 

a)2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 nci ve 7 nci maddeleri 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak 

üzere yayımı tarihinde, 

b)Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer. 

MADDE 9- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

31/12/2015 

 


