
 

 

BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAMEDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 
Kanun No. 6487                             Kabul Tarihi: 24/5/2013 

 
Değişiklik Değişiklikten Önceki Hal 

MADDE 8 – 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun 151 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer 
alan “giderlerine” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “ayrıca avukatlık veya dava vekilliği 
sıfatı dışındaki sıfatları dolayısıyla muttali 
oldukları ahval ve hususlara” ibaresi 
eklenmiştir. 
 

Bilgi vermekten imtina edememek: 
 
Madde 151 – Kendilerinden bilgi istenilen 
gerçek ve tüzel kişiler, özel kanunlarda yazılı 
mahremiyet hükümlerini  
ileri sürerek, bilgi vermekten imtina 
edemezler. Ancak: 
 
3. Avukatlardan ve dava vekillerinden 
kendilerine tevdi olunan işler veya görevleri 
dolayısiyle muttali oldukları ahval  
ve hususların bildirilmesi istenemez; şu 
kadar ki, bu yasak müvekkil adlariyle vekalet 
ücretlerine ve giderlerine ayrıca  
avukatlık veya dava vekilliği sıfatı dışındaki 
sıfatları dolayısıyla muttali oldukları ahval ve 
hususlara şamil değildir.(1) 

 
MADDE 21 – 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanununun geçici 
6 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
“Kamulaştırılmaksızın kamu hizmetine 
ayrılan taşınmazların bedel tespiti 
GEÇİCİ MADDE 6 – Kamulaştırma işlemleri 
tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç 
yapılmamış olmasına 
rağmen 9/10/1956 tarihi ile 4/11/1983 tarihi 
arasında fiilen kamu hizmetine ayrılan veya 
kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis 
edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazlara 
veya kaynaklara kısmen veya tamamen 
veyahut irtifak hakkı tesis etmek suretiyle 
malikin rızası olmaksızın fiili olarak el 
konulması sebebiyle, mülkiyet hakkından 
doğan talepler, bedel talep edilmesi hâlinde 
bedel tespiti ve diğer işlemler bu madde 
hükümlerine göre yapılır. Bu maddeye göre 
yapılacak işlemlerde öncelikle uzlaşma 

 
GEÇİCİ MADDE 6- Kamulaştırma işlemleri 
tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç 
yapılmamış olmasına rağmen 9/10/1956 
tarihi ile 4/11/1983 tarihi arasında fiilen 
kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına 
ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde 
tesis yapılan taşınmazlara veya kaynaklara 
kısmen veya tamamen veyahut irtifak hakkı 
tesis etmek suretiyle malikin rızası 
olmaksızın fiili olarak el konulması sebebiyle, 
malik tarafından ilgili idareden tazminat 
talebinde bulunulması halinde, öncelikle 
uzlaşma yoluna gidilmesi esastır. 
Tazminat müracaatı üzerine, fiilen el konulan 
taşınmazın veya üzerinde tesis edilen irtifak 
hakkının malikin müracaat ettiği tarihteki 
tahmini değeri; bu Kanunun 8 inci 
maddesinin ikinci fıkrasına göre teşkil edilen 
kıymet takdir komisyonu marifetiyle, 
taşınmazın el koyma tarihindeki nitelikleri 
esas alınmak ve bu Kanunun 11 inci ve 12 



 

 

usulünün uygulanması dava şartıdır. 
İdarenin daveti veya malikin müracaatı 
üzerine, fiilen el konulan taşınmazın veya 
üzerinde tesis edilen irtifak hakkının idarenin 
daveti veya malikin müracaat ettiği tarihteki 
tahmini değeri; bu Kanunun 8 inci 
maddesinin ikinci fıkrasına göre teşkil edilen 
kıymet takdir komisyonu marifetiyle, 
taşınmazın el koyma tarihindeki nitelikleri 
esas alınmak ve bu Kanunun 11 inci ve 
12 nci maddelerine göre hesaplanmak 
suretiyle tespit edilir. Tespitten sonra, bu 
Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına 
göre teşkil olunan uzlaşma komisyonunca, 
idarenin daveti veya malikin müracaat 
tarihinden itibaren en geç altı ay içinde 7201 
sayılı Kanun hükümlerine göre tebliğ edilen 
bir yazı ile, tahmini değer bildirilmeksizin, 
talep sahibi uzlaşma görüşmelerine davet 
edilir. 
Uzlaşma; idareye ait taşınmazın trampası, 
idareye ait taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak 
tanınması veya imar mevzuatı çerçevesinde 
başka bir yerde imar hakkı kullandırılması 
suretiyle veya bunların mümkün olmaması 
hâlinde nakdi bedel üzerinden yapılabilir. 
Uzlaşma görüşmeleri, hukuki veya fiili engel 
bulunmadığı takdirde davete icabet 
tarihinden itibaren en geç altı ay içinde 
sonuçlandırılır ve uzlaşmaya varılıp 
varılmadığı, malik veya temsilcisi ile 
komisyon üyeleri tarafından imzalanan bir 
tutanağa bağlanır. Bu tutanak ile uzlaşma 
görüşmelerine ilişkin bilgi ve belgeler, 
açılacak davalarda taraflar aleyhine delil 
teşkil etmez. Uzlaşmaya varılması hâlinde, 
üzerinde uzlaşılan hakkın türünü, tanınma 
şart ve usullerini, nakdi ödemede 
bulunulacak ise miktarını ve ödeme şartları 
ile taşınmazların tesciline veya terkinine dair 
muvafakati de ihtiva eden bir sözleşme 
akdedilerek bu sözleşme çerçevesinde işlem 
yapılır ve uzlaşma konusu taşınmazlar resen 
tapuya tescil veya terkin edilir. 
Uzlaşılan bedel, bütçe imkanları dâhilinde 
sonraki yıllara sâri olacak şekilde taksitli 
olarak da ödenebilir. Taksitli ödeme 

ncimaddelerine göre hesaplanmak suretiyle 
tespit edilir. Tespitten sonra, bu Kanunun 8 
inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre teşkil 
olunan uzlaşma komisyonunca, müracaat 
tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde 
7201 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliğ 
edilen bir yazı ile, tahmini değer 
bildirilmeksizin, talep sahibi uzlaşma 
görüşmelerine davet edilir. 
Uzlaşma; nakdi ödeme, idareye ait 
taşınmazın trampası, idareye ait taşınmaz 
üzerinde sınırlı ayni hak tanınması veya imar 
mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar 
hakkı kullandırılması suretiyle yapılabilir. 
Uzlaşma görüşmeleri, hukuki veya fiili engel 
bulunmadığı takdirde davete icabet 
tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde 
sonuçlandırılır ve uzlaşmaya varılıp 
varılmadığı, malik veya temsilcisi ile 
komisyon üyeleri tarafından imzalanan bir 
tutanağa bağlanır. Bu tutanak ile uzlaşma 
görüşmelerine ilişkin bilgi ve belgeler, 
açılacak davalarda taraflar aleyhine delil 
teşkil etmez. Uzlaşmaya varılması halinde, 
üzerinde uzlaşılan hakkın türünü, tanınma 
şart ve usullerini, nakdi ödemede 
bulunulacak ise miktarını ve ödeme şartları 
ile taşınmazların tesciline veya terkinine dair 
muvafakati de ihtiva eden bir sözleşme 
akdedilerek bu sözleşme çerçevesinde işlem 
yapılır ve uzlaşma konusu taşınmazlar resen 
tapuya tescil veya terkin edilir. 
Uzlaşılan nakdi tazminat bedeli, bütçe 
imkanları dahilinde, sonraki yıllara sari 
olacak şekilde taksitli olarak da ödenebilir. 
Taksitli ödeme süresince, 4/12/1984 tarihli 
ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt 
Faizine İlişkin Kanuna göre ayrıca kanuni faiz 
ödenir. 
İdare ve malik arasında uzlaşma 
sağlanamadığı takdirde, uzlaşmazlık 
tutanağının tanzim edildiği veya ikinci 
fıkradaki sürenin uzlaşmaya davet olmaksızın 
sona erdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde 
malik tarafından sadece tazminat davası 
açılabilir. Dava açılması halinde, fiilen el 
konulan taşınmazın  veya  üzerinde  tesis 



 

 

süresince, 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı 
Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 
Kanuna göre ayrıca kanuni faiz ödenir. 
İdare ve malik arasında uzlaşma 
sağlanamadığı takdirde, uzlaşmazlık 
tutanağının tanzim edildiği tarihten itibaren 
üç ay içinde malik veya idare tarafından 
bedel tespiti davası açılabilir. Dava açılması 
hâlinde, fiilen el konulan taşınmazın veya 
üzerinde tesis edilen irtifak hakkının dava 
tarihindeki değeri, ikinci fıkranın birinci 
cümlesindeki esaslara göre mahkemece bu 
Kanunun 15 inci maddesine göre bilirkişi 
incelemesi yapılmak suretiyle tespit ve 
taşınmazın veya hakkın idare adına tesciline 
veya terkinine hükmedilir. Tespit edilen 
bedel, bu maddenin sekizinci fıkrasına göre 
idarece ödenir. Tescile veya terkine ilişkin 
hüküm kesin olup tarafların hükmedilen 
bedele ilişkin temyiz hakkı saklıdır. 
Bu madde kapsamında açılan davalarda 
mahkeme ve icra harçları ile her 
türlü vekalet ücretleri bedel tespiti 
davalarında öngörülen şekilde maktu olarak 
belirlenir. 
Kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden 
bu madde uyarınca ödemelerde kullanılmak 
üzere, ihtiyaç olması hâlinde, merkezi 
yönetim bütçesine dâhil idarelerin yılı 
bütçelerinde sermaye giderleri için 
öngörülen ödeneklerinin (Milli Savunma 
Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinin 
güvenlik ve savunmaya yönelik mal ve 
hizmet alımları ile yapım giderleri için ayrılan 
ödeneklerin) yüzde ikisi, belediye ve il özel 
idareleri ile bağlı idareleri için en son 
kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının, diğer 
idareler için en son kesinleşmiş bütçe 
giderleri toplamının en az yüzde ikisi 
oranında yılı bütçelerinde pay 
ayrılır. Kesinleşen alacakların toplam 
tutarının ayrılan ödeneğin toplam tutarını 
aşması hâlinde, ödemeler, sonraki yıllara sâri 
olacak şekilde, garameten ve taksitlerle 
gerçekleştirilir. Taksitlendirmede, 
bütçe imkanları ile alacakların tutarları 

edilen irtifak hakkının müracaat  tarihindeki 
değeri, ikinci fıkranın birinci cümlesindeki 
esaslara göre mahkemece tespit ve 
taşınmazın veya hakkın idare adına tesciline 
veya terkinine ve malike tazminat 
ödenmesine hükmedilir. Tescile veya terkine 
ilişkin hüküm kesin olup tarafların 
hükmedilen tazminata ilişkin temyiz hakkı 
saklıdır. 
Kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden 
bu madde uyarınca ödemelerde kullanılmak 
üzere, ihtiyaç olması halinde, idarelerin yılı 
bütçelerinde sermaye giderleri için 
öngörülen ödeneklerden yüzde iki pay 
ayrılır. Kesinleşen alacakların toplam 
tutarının ayrılan ödeneğin toplam tutarını 
aşması halinde, ödemeler, sonraki yıllara sari 
olacak şekilde, garameten ve taksitlerle 
gerçekleştirilir. Taksitlendirmede, bütçe 
imkanları ile alacakların tutarları dikkate 
alınır. Taksitli ödeme süresince, 3095 sayılı 
Kanuna göre ayrıca kanuni faiz ödenir. İdare 
tarafından, mahkeme kararı gereğince nakdi 
ödeme yerine, üçüncü fıkrada belirtilen diğer 
uzlaşma yolları da teklif edilebilir ve bu 
maddenin uzlaşmaya ilişkin hükümlerine 
göre işlem yapılabilir. 
Bu maddenin tazminata ilişkin hükümleri, 
vuku bulduğu tarih itibarı ile bu maddenin 
kapsamında olan kamulaştırmasız el 
koymadan dolayı açtıkları tazminat davası 
süre bakımından dava hakkının düştüğü 
gerekçesiyle reddedilmiş olanlar hakkında da 
uygulanır. Evvelce açtıkları davalar sonunda 
tazminat almaya hak kazanmış veya süre 
dışındaki sebeplerden dolayı davaları 
reddedilmiş olanlar hakkında bu madde 
hükümleri uygulanmaz. Ancak, gerek iç 
hukuka ve gerekse milletlerarası hukuka 
göre evvelce açtıkları davalar sonunda hak 
kazanmış oldukları tazminat henüz 
ödenmemiş olanlara, idare tarafından nakdi 
ödeme yerine, üçüncü fıkrada belirtilen diğer 
uzlaşma yolları teklif edilebilir ve bu 
maddenin uzlaşmaya ilişkin hükümlerine 
göre işlem yapılabilir. 
Vuku bulduğu tarih itibarı ile bu maddenin 



 

 

dikkate alınır. Taksitli ödeme süresince, 3095 
sayılı Kanuna göre ayrıca kanuni faiz ödenir. 
İdare tarafından, mahkeme kararı gereğince 
nakdi ödeme yerine, üçüncü fıkrada 
belirtilen diğer uzlaşma yolları da teklif 
edilebilir ve bu maddenin uzlaşmaya ilişkin 
hükümlerine göre işlem yapılabilir. 
Bu maddenin bedele ilişkin hükümleri, vuku 
bulduğu tarih itibarı ile bu maddenin 
kapsamında olan kamulaştırmasız el 
koymadan dolayı açtıkları tazminat davası 
süre bakımından dava hakkının düştüğü 
gerekçesiyle reddedilmiş olanlar hakkında da 
uygulanır. Evvelce açtıkları davalar sonunda 
tazminat almaya hak kazanmış veya süre 
dışındaki sebeplerden dolayı davaları 
reddedilmiş olanlar hakkında bu madde 
hükümleri uygulanmaz. Ancak, gerek iç 
hukuka ve gerekse milletlerarası hukuka 
göre evvelce açtıkları davalar sonunda hak 
kazanmış oldukları tazminat henüz 
ödenmemiş olanlara, idare tarafından nakdi 
ödeme yerine, üçüncü fıkrada belirtilen diğer 
uzlaşma yolları teklif edilebilir ve bu 
maddenin uzlaşmaya ilişkin hükümlerine 
göre işlem yapılabilir. 
Vuku bulduğu tarih itibarı ile bu maddenin 
kapsamında olan kamulaştırmasız el 
koymadan dolayı bu maddenin yürürlüğe 
girmesinden önce tazmin talebiyle dava 
açmış olanlar; bu madde hükümlerine göre 
uzlaşma yoluna gitmeyi isteyip 
istemediklerini bu maddenin yürürlüğe 
girmesinden itibaren üç ay içinde idareye ve 
mahkemeye verecekleri dilekçeler ile 
bildirebilirler. Uzlaşma talebi üzerine, 
uzlaşma görüşmelerinin neticesine kadar 
dava bekletilir; uzlaşılamaması hâlinde, 
uzlaşmazlık tutanağının mahkemeye 
sunulmasından sonra davaya devam edilir. 
Uygulama imar planlarında umumi 
hizmetlere ve resmî kurumlara ayrılmak 
suretiyle veya ilgili kanunların uygulamasıyla 
tasarrufu kısıtlanan taşınmazlar 
hakkında, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı 
İmar Kanununda öngörülen idari başvuru ve 
işlemler tamamlandıktan sonra idari yargıda 

kapsamında olan kamulaştırmasız el 
koymadan dolayı bu maddenin yürürlüğe 
girmesinden önce tazmin talebiyle dava 
açmış olanlar; bu madde hükümlerine göre 
uzlaşma yoluna gitmeyi isteyip 
istemediklerini bu maddenin yürürlüğe 
girmesinden itibaren üç ay içinde idareye ve 
mahkemeye verecekleri dilekçeler ile 
bildirebilirler. Uzlaşma talebi üzerine, 
uzlaşma görüşmelerinin neticesine kadar 
dava bekletilir; uzlaşılamaması halinde, 
uzlaşmazlık tutanağının mahkemeye 
sunulmasından sonra davaya devam edilir. 
Bu madde uyarınca ödenecek olan 
tazminatın tahsili sebebiyle idarelerin mal, 
hak ve alacakları haczedilemez." 
 



 

 

dava açılabilir. Bu madde hükümleri karara 
bağlanmamış veya kararı kesinleşmemiş tüm 
davalara uygulanır. Kararı kesinleşen 
davalara ise, bu maddenin yalnızca sekizinci 
fıkra hükümleri uygulanır. 
Bu madde uyarınca ödenecek olan bedelin 
tahsili sebebiyle idarelerin mal, hak ve 
alacakları haczedilemez. 
24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun 
hükümlerine göre yapılan imar 
uygulamalarından doğan ve ipotekle teminat 
altına alınanlar da dâhil olmak üzere her 
türlü alacak ve bedeller, borçlu idarelerce, 
ipotek veya uygulama tarihinden itibaren 
3095 sayılı Kanunda belirtilen kanuni faiz 
oranı uygulanmak suretiyle güncellenerek 
ilgililerine ödenir. Bu hüküm devam eden 
davalarda da uygulanır. Bu fıkra uyarınca 
yapılacak ödemeler hakkında da bu madde 
hükümleri uygulanır. 
4/11/1983 tarihinden bu fıkranın yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar kamulaştırma işlemleri 
tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç 
yapılmamış olmasına rağmen fiilen kamu 
hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin 
bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis 
yapılan taşınmazların idare tarafından 
kamulaştırılması hâlinde kamulaştırma 
bedeli ve mahkemelerce malikleri lehine 
hükmedilen tazminat ile bu davalara ilişkin 
mahkeme ve icra vekalet ücretleri de, 
idarelerce bu maddenin sekizinci fıkrasına 
göre bütçelerden ayrılacak paydan ve aynı 
fıkrada belirtilen usule göre ödenir ve işlem 
yapılır. Bu alacaklar için de bu maddenin on 
birinci fıkrası, bu fıkra kapsamında kalan 
taşınmazlar hakkında açılan her türlü 
davalarda ise yedinci fıkra hükümleri 
uygulanır. Bu fıkra hükmü, bu fıkra 
kapsamında kalan taşınmazlar hakkında 
açılan ve kesinleşmeyen davalarda da 
uygulanır.” 



 

 

 
MADDE 22 – 2942 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 7 – Mülga 31/8/1956 tarihli 
ve 6830 sayılı İstimlak Kanununun 16 ve 
17 nci maddeleri ile 2942 sayılı Kanunun 
mülga 16 ve 17 nci maddeleri uyarınca 
mahkemelerce idare adına tescil kararı 
verilen kamulaştırmalarda tebligatlar ve 
diğer kamulaştırma işlemleri tamamlanmış 
sayılır. Bu kamulaştırma işlemleri sebebiyle 
hiçbir hak ve alacak talebinde bulunulamaz; 
kamulaştırmaya veya bedeline karşı itiraz 
davaları açılamaz; açılmış ve devam eden 
davalar bu madde hükmü uygulanarak 
sonuçlandırılır.” 

 
……………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE 

KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  
DAİR KANUN 

Kanun No. 6455                                   Kabul Tarihi: 28/3/2013 
 

Değişiklik Değişiklikten Önceki Hal 
MADDE 1 – 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununa 153 üncü maddesinden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 
“Teminat uygulaması: 
MADDE 153/A – Başkaca bir ticari, zirai ve 
mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran 
sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet 
tesis ettirdiğinin vergi incelemesine yetkili 
olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilmesi 
ve mükellefiyet kaydının devamına gerek 
görülmediğinin raporda belirtilmesi üzerine işi 
bırakmış addolunan ve mükellefiyet kayıtları 
vergi dairesince terkin edilenlerden, serbest 
meslek erbabının, şahıs işletmelerinde işletme 
sahibinin, adi ortaklıklarda ortaklardan her 
birinin, ticaret şirketlerinde; şirketin, kanuni 
temsilcilerinin, yönetim kurulu üyelerinin, 
şirket sermayesinin asgari % 10’una sahip olan 
gerçek veya tüzel kişilerin ya da bunların asgari 
% 10 ortağı olduğu veya yönetiminde 
bulundukları teşebbüslerin, tüzel kişiliği 
olmayan teşekküllerde bunları idare edenlerin 
veya düzenlenen raporda fiillerin işlenmesinde 
bilfiil bulundukları tespit edilenlerin işe 
başlama bildiriminin alınması halinde, bunlar 
adına mükellefiyet tesis edilebilmesi için işe 
başlama bildiriminde bulunanların ve 
mükellefiyeti terkin edilenlerin tüm vergi 
borçlarının ödenmiş ve 6183 sayılı Kanunun 10 
uncu maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve 
(3) numaralı bentlerinde sayılan nev’iden 
75.000 Türk Lirasından ve düzenlenmiş olan 
sahte belgelerde yer alan toplam tutarın % 
10’undan az olmamak üzere teminat verilmiş 
olması şarttır. 
Birinci fıkrada sayılanların ortağı oldukları adi 
ortaklıkların, kanuni temsilcisi, yönetim kurulu 
üyesi, şirket sermayesinin asgari % 10’una 

İşe başlamayı bildirme: 
Madde 153 – Aşağıda yazılı mükelleflerden 
işe başlıyanlar keyfiyeti vergi dairesine 
bildirmeye mecburdurlar: 
1. Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı; 
2. Serbest meslek erbabı; 
3. Kurumlar Vergisi mükellefleri; 
4. Kolektif ve adi şirket ortaklariyle 
komandit şirketlerin komandite ortakları. 
(Ek fıkra: 11/6/2003 - 4884/12 md.) Ticaret 
sicili memurlukları, kurumlar vergisi 
mükellefi olup da Türk Ticaret  
Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca tescil 
için başvuran mükelleflerin başvuru 
evraklarının bir suretini ilgili vergi  
dairesine intikal ettirir. Bu mükelleflerin işe 
başlamayı bildirme yükümlülükleri yerine 
getirilmiş sayılır. Bildirim  
yükümlülüğünü süresi içinde yerine 
getirmeyen ticaret sicili memurları 
hakkında işe başlamanın zamanında 
bildirilmemesine  
ilişkin usulsüzlük cezası hükümleri 
uygulanır. 



 

 

sahip oldukları ticaret şirketlerinin veya idare 
ettikleri tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin işe 
başlama bildiriminde bulunması halinde de 
birinci fıkra hükmü uygulanır. 
Birinci fıkrada sayılanların, mükellefiyeti 
bulunan adi ortaklık, ticaret şirketleri ve tüzel 
kişiliği olmayan teşekküllerin kanuni temsilcisi, 
yönetim kurulu üyesi, idarecisi, asgari % 10 
ortağı olması, bunları devralması, kısmen veya 
tamamen bunlara devrolunması halinde, 
keyfiyetin vergi dairesinin ıttılaına girdiği 
tarihten itibaren bir ay içinde birinci fıkrada 
yer alan şartların yerine getirilmesi bu 
mükelleflerden yazılı olarak istenir. Otuz 
günlük süre içinde şartların yerine 
getirilmemesi ve sayılan kişilerin statülerinin 
devam ettirilmesi halinde, istenilen teminat 
tutarı verilen sürenin son günü vade tarihi 
olarak kabul edilmek suretiyle mükellef adına 
teminat alacağı olarak tahakkuk ettirilir. 
Tahakkuk ettirilen teminat alacağı, gecikme 
zammı tatbik edilerek mükelleften, birinci 
fıkrada sayılan kişilerin teminat isteme tarihi 
itibarıyla tahakkuk etmiş tüm vergi borçları ise 
mükellef müşterek ve müteselsil sorumlu 
olmak üzere, bu kişilerden 6183 sayılı Kanun 
uyarınca takip ve tahsil edilir. 
Birinci fıkrada sayılanlar hariç olmak üzere, 
359 uncu maddede yer alan sahte belge 
düzenleme fiilini işledikleri vergi incelemesine 
yetkili olanlarca mükellef hakkında yapılan 
inceleme  neticesinde  düzenlenen  raporla  te
spit edilenlerden  bu  durumları  kesinleşenleri
n, keyfiyetin vergi dairesinin ıttılaına girdiği 
tarihten itibaren bir ay içinde 6183 sayılı 
Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının 
(1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan 
nev’iden 75.000 Türk Lirasından ve 
düzenlenmiş olan sahte belgelerde yer alan 
toplam tutarın % 10’undan az olmamak üzere 
yazıyla otuz gün içinde teminat göstermesi 
istenir. Fiil tüzel kişilik veya tüzel kişiliği 
olmayan teşekkül bünyesinde işlenmişse 
teminat bunlardan istenir. Verilen sürede 
şartların yerine getirilmemesi halinde, 
istenilen teminat tutarı verilen sürenin son 
günü vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle 



 

 

mükellef adına teminat alacağı olarak 
tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen teminat 
alacağı, mükelleften 6183 sayılı Kanun 
uyarınca gecikme zammı tatbik edilerek takip 
ve tahsil edilir. 
3568 sayılı Kanun kapsamında faaliyette 
bulunan meslek mensuplarından bu maddenin 
birinci fıkrasında sayılan haller dolayısıyla 
mükellefiyeti terkin edilenlerin bu fiillerine 
iştirak ettiği inceleme raporuyla tespit 
edilenler ve bu durumu kesinleşenler hakkında 
üç yıl süreyle geçici olarak mesleki faaliyetten 
alıkoyma cezası uygulanır. Bu cezanın 
uygulanmasında 3568 sayılı Kanunda yer alan 
usuller tatbik edilir. Sürenin sonunda, meslek 
mensubunun tekrar faaliyete başlamak 
istemesi halinde kendisinden bir ay içinde 
6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 
birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı 
bentlerinde sayılan nev’iden 75.000 Türk 
Lirasından ve düzenlenmiş olan sahte 
belgelerde yer alan toplam tutarın % 10’undan 
az olmamak üzere yazıyla teminat istenir. 
Verilen sürede teminatın gösterilmemesi 
halinde dördüncü fıkranın ilgili hükmüne göre 
işlem yapılır. 
3568 sayılı Kanun kapsamında faaliyette 
bulunan meslek mensuplarından dördüncü 
fıkrada sayılan fiile iştirak ettiği inceleme 
raporu ile tespit edilen ve bu durumu 
kesinleşenlerden beşinci fıkrada yer verilen 
esaslar dahilinde teminat istenir. Verilen 
sürede teminatın gösterilmemesi halinde 
dördüncü fıkranın ilgili hükmüne göre işlem 
yapılır. 
Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda sayılan 
hallerde teminat alınmasını takip eden takvim 
yılının başından itibaren üç yıl içinde, sahte 
veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge 
kullanılması hariç 359 uncu maddede sayılan 
fiillerden herhangi birinin işlenmediğinin tespit 
edilmesi halinde; dördüncü fıkrada sayılan 
hallerde ise teminat alınmasını takip eden 
takvim yılının başından itibaren beş yıl içinde 
sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge 
kullanılması hariç 359 uncu maddede sayılan 
fiillerden herhangi birinin işlendiğinin tespit 



 

 

edilmemesi halinde alınmış olan teminat 
başkaca vergi borcu bulunmaması kaydıyla 
mükellefe iade edilir. Söz konusu fiillerin 
işlenmiş olduğunun tespit edilmesi halinde; fiil 
birinci fıkra kapsamında ise mükellefiyet 160 
ıncı maddenin üçüncü fıkrasına göre terkin 
edilir, terkin tarihi itibarıyla ödenmemiş vergi 
borçları ile işlenmiş olan fiillerden doğan vergi 
borcu alınan teminattan mahsup edilir, artan 
tutar mükellefe iade edilir. Fiil dördüncü fıkra 
kapsamında ise vergi borçları ile işlenen fiilden 
doğan vergi borçları teminattan mahsup edilir, 
ayrıca mükelleften mezkûr fıkra hükmünce 
yeniden teminat istenir. Verilen sürede 
teminatın gösterilmemesi halinde dördüncü 
fıkranın ilgili hükmüne göre işlem yapılır. 
Beşinci ve altıncı fıkralarda belirtilen hallerde, 
teminat alınmasını takip eden takvim yılının 
başından itibaren beş yıl içinde mezkûr 
fıkralarda yer alan fiillerin işlendiğinin veya bu 
fiillere iştirak edildiğinin tespit edilmemiş 
olması halinde alınmış olan teminat başkaca 
vergi borcu bulunmaması durumunda meslek 
mensubuna iade edilir. Söz konusu fiillerin 
işlendiğinin veya bunlara iştirak edildiğinin 
tespit  edilmesi halinde, fiil beşinci fıkra 
kapsamında ise meslek mensubu hakkında 
meslekten çıkarma cezası uygulanır. Bu 
cezanın uygulanmasında 3568 sayılı Kanunda 
yer alan usuller tatbik edilir. Fiil altıncı fıkra 
kapsamında ise mezkûr fıkra uyarınca işlem 
tesis edilir. 
Bu madde uyarınca teminat alınan 
mükelleflerin, teminatın alındığı tarihten sonra 
tahakkuk eden ve süresinde ödenmeyen vergi 
borçlarının tutarı alınan teminat tutarının 
%10’unu aşması halinde, teminat paraya 
çevrilerek 6183 sayılı Kanunun 47 nci maddesi 
uyarınca mükellefin borçlarına mahsup edilir 
ve mükelleften teminat tutarının 
tamamlanması istenir. Teminatın 
tamamlanmaması halinde dördüncü fıkranın 
ilgili hükmüne göre işlem yapılır. 
359 uncu maddede sayılan fiilleri işledikleri 
veya bu fiillere iştirak ettikleri vergi 
incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen 
raporla tespit edilenlerden bu durumları 



 

 

kesinleşenler ile birinci, ikinci ve üçüncü 
fıkraların kapsamına girenler veya bu fiillere 
iştirak edenler, fiilin işlendiği tarihten itibaren 
altı yıl süreyle hiçbir surette vergi teşvik ve 
desteklerinden yararlanamazlar. 
Bu madde hükümlerine göre istenecek 
teminat tutarı; düzenlenmiş olan sahte 
belgelerde yer alan tutarların toplamı, faaliyet 
alanı, mükellefin hukuki statüsü, faaliyette 
bulunulan il veya bölge, vergi borcu toplamı, 
fiilin tekrar edip etmediği gibi kıstaslar esas 
alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul 
ve esaslara göre, vergi dairesi müdürünün 
yazılı talebine istinaden defterdar ve/veya 
vergi dairesi başkanı tarafından tayin edilir. 
Birinci fıkrada sayılanlar ile sahte veya 
muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge 
kullanılması hariç 359 uncu maddede sayılan 
fiilleri işleyenler Maliye Bakanlığınca belirlenen 
usul ve esaslara göre duyurulur. Bu kapsamda 
yapılan duyurular vergi mahremiyetinin ihlâli 
sayılmaz. Fiil tüzel kişilik veya tüzel kişiliği 
olmayan teşekkül bünyesinde işlenmişse, 
bunlar da duyurulur. 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir.” 
 
MADDE 19 – 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı 
Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında 
Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası ile 
beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Bu Kanunun amacı; tarım satış kooperatif ve 
birliklerine ilişkin hükümleri düzenlemek, bu 
kuruluşların kooperatifçilik ve kurumsal 
yönetim ilkelerine uygun olarak 
yönetilmelerini, özerk, güçlü ve bağımsız mali 
yapıyla piyasa koşullarında etkin, verimli ve 
sürdürülebilir bir şekilde faaliyet 
göstermelerini sağlamak ve tarım satış 
kooperatifçiliğini güçlendirmektir.” 
“Kooperatif ve birliklerdeki ortaklık payları 
rehin ve haciz edilemez. Ortaklık paylarının 
devri örnek anasözleşmede belirtilen şartlarla 
yapılabilir.” 
 
 

Amaç, kuruluş ve sermaye 
Madde 1 – Bu Kanunun amacı; tarım satış 
kooperatif ve birliklerine ilişkin hükümleri 
düzenlemek ve bu kuruluşların yeniden 
yapılanması için yasal bir çerçeve 
oluşturarak, tarım satış kooperatif ve 
birliklerini etkin ve sürdürülebilir bir şekilde 
özerk ve malî yönden bağımsız kılmaktır. 
Kooperatif ve birliklerdeki ortaklık payları 
rehin veya haciz edilemeyeceği gibi başka 
bir kooperatif ya da birlikle birleşme hali 
dışında devredilemez. 



 

 

MADDE 20 – 4572 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
“Çalışma konuları ve çalışmalarda uyulacak 
esaslar 
MADDE 3 – Kooperatif ve birlikler; ortakların 
ve gerektiğinde diğer üreticilerin ürünlerinin 
daha iyi şartlarla değerlendirilmesi, mesleki 
faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlarının karşılanması 
ve ekonomik menfaatlerinin korunması 
konularında çalışırlar. 
Kooperatif ve birliklerin çalışma konuları ile 
ürün alım ve değerlendirme işlemlerine, ürün 
alım bedelini hesaplama ve ödeme şekline, 
kredi kullanmalarına, yatırımlarına, gelir-gider 
farklarının dağıtımına ve giderlerin paylaşımına 
ilişkin usul ve esaslar örnek anasözleşmede 
gösterilir. Anasözleşmeyle, ortaklara elde ettiği 
ürünün tamamını veya belirli bir kısmını teslim 
etme ya da teslim edilmesi zorunlu asgari ürün 
miktarı şartı getirilebilir. 
Kooperatif ve birliklerin birbirleri ve ortakları 
ile üretim girdisi temini ve ürünlerin 
değerlendirilmesi amacıyla yaptıkları her türlü 
muameleden borsa tescil ücreti alınmaz. 
Kooperatif ve birlik organları ile temsile yetkili 
personeli, tüm faaliyet ve kararlarında, iş ve 
işlemlerinde genel kabul görmüş rasyonel 
işletmecilik uygulamaları ile kurumsal yönetim 
ve kooperatifçilik ilkelerini dikkate alır, bu 
kuruluşların kuruluş amaçları doğrultusunda 
hareket eder; varlıklarını, mali yapısını ve 
rekabet gücünü koruyup geliştirme yönünde 
gerekli titizliği gösterir ve basiretli bir tacir gibi 
davranırlar. 
Bu Kanunda açıkça belirtilen nisaplar saklı 
kalmak üzere, birlik ve kooperatiflerde toplantı 
ve karar nisapları örnek anasözleşmede 
düzenlenir. Taşınmaz alım ve satımı ile imalat 
ve inşaat işlerinin yaptırılma yöntemi örnek 
anasözleşmede düzenlenir. 
Bakanlık, kanunların emredici hükümlerine ve 
bu Kanunun amacına aykırı olmamak şartıyla, 
bu Kanunda örnek anasözleşmeyle 
düzenleneceği belirtilen hususlar ile kooperatif 
ve birliklerin çalışmalarına ilişkin gerekli 
gördüğü konularda düzenleme yapmaya ve 

Çalışma konuları 
Madde 3 – Kooperatif ve birlikler; ortakların 
ve gerektiğinde diğer üreticilerin ürünlerini 
daha iyi şartlarla değerlendirmek, meslekî 
faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak 
ve ekonomik menfaatlerini korumak 
konularında çalışırlar. 
Kooperatif ve birliklerin, ilk işleme 
hüviyetindeki işletme ve tesisleri dışında 
kalan sonraki üretim aşamaları için 
kuracakları iktisadî işletmeler, anonim 
şirket statüsünde ayrı bir tüzel kişilik olarak 
kurulup faaliyet gösterirler. 
Kooperatif ve birliklerin çalışma konuları ile 
ürün alım ve değerlendirme işlemlerine 
ilişkin esaslar örnek anasözleşmelerde 
gösterilir. 
 



 

 

kurumsal yönetim ilkeleri belirlemeye 
yetkilidir. Kooperatif ve birlikler, Bakanlık 
tarafından istenilecek bilgi ve belgeleri doğru, 
eksiksiz ve süresi içinde vermekle; oluşturulan 
elektronik veri tabanlarına Bakanlıkça istenen 
verilerin girişini sağlamakla yükümlüdür.” 
 
MADDE 21 – 4572 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 4 – Birlik ve kooperatif organları 
genel kurul ve yönetim kuruludur. Yönetim 
kurulu asıl ve yedek üyeleri genel kurulca 
seçilir. Birliklerde genel müdür, 
kooperatiflerde ise müdür veya vekilleri 
yönetim kurulunun doğal üyesidir. Genel 
müdür dışındaki birlik yönetim kurulu 
üyelerinin en az ikisi dört yıllık yükseköğretim 
kurumlarından mezun ve örnek 
anasözleşmede belirtilen niteliklere sahip 
kişiler arasından seçilir. 
Genel kurul toplantılarına katılma hakkına 
sahip ortaklarda aranan şartlar ile birliklerin 
genel kurullarını teşkil eden kooperatiflerin 
temsilcilerinin sayısı, nitelikleri, görev süreleri 
ve seçilme esasları, kooperatif ve birlik 
yönetim kurulu üyelerinin sayısı ve bu 
üyelerde aranan şartlar örnek anasözleşmede 
belirlenir. Yönetim kurulu üyelerinin görev 
süresi en fazla dört yıl olup süresi dolan 
yönetim kurulu üyelerinin görevleri, altı ayı 
geçmemek üzere, yapılacak ilk genel kurul 
toplantısına kadar devam edebilir. Görev 
süresi sona erenler yeniden seçilebilir. 
Yönetim kurulu ayda bir kez olağan olarak 
toplanır. Kooperatif ve birlik işlerinin zorunlu 
kıldığı durumlarda, gerekçeli olarak, 
olağanüstü toplanabilir. Yönetim kurulu 
üyelerine ayda en fazla iki toplantı için huzur 
hakkı ve harcırah ödenebilir. 
Haklarında 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı 
Kooperatifler Kanununda sayılan ve göreve 
seçilmelerine engel teşkil eden suçlar veya 
görevi kötüye kullanma suçu nedeniyle adli 
makamlarca dava açılması, Bakanlıkça 1163 
sayılı Kanunun 90 ıncı maddesi gereği 
görevlerine tedbiren son verilmesi, bu 
Kanunun 5 inci maddesi kapsamında yapılan 

Organlar, temsil, genel müdürlük ve 
personel 
Madde 4 – Kooperatif ve birliklerin 
organları genel kurul, yönetim kurulu ve 
denetim kuruludur. Yönetim kurulu üyeleri 
ve yedekleri, genel kurula katılma hakkına 
sahip olanlar arasından seçilir. Birliklerde 
genel müdür yönetim kurulunun doğal 
üyesidir. 
Genel kurullara katılma hakkına sahip 
ortaklarda aranacak şartlar ile birliklerin 
genel kurullarını teşkil edecek 
kooperatiflerin temsilcilerinin sayısı, 
nitelikleri ve seçilme esasları örnek 
anasözleşmelerde belirlenir. 
Kooperatif ve birliklerin işleri, kanun, 
anasözleşme ve diğer mevzuat hükümleri 
ile genel kurul ve yönetim kurulu 
kararlarına uygun olarak; kooperatiflerde 
anasözleşmelerde gösterilen usul ve 
esaslara göre, birliklerde ise genel 
müdürlük tarafından yürütülür. 
Kooperatif ve birliklerde temsil yetkisinin 
kimler tarafından ve ne şekilde kullanılacağı 
örnek anasözleşmelerde gösterilir. Ancak, 
bu kuruluşları taahhüt altına koyabilmek 
için; kooperatiflerde varsa müdür, 
birliklerde genel müdür veya bunların 
vekilleri ile yönetim kurulu başkan veya 
üyelerinden ya da kuruluş adına imzaya 
yetkili olanlardan birinin müştereken 
imzaları şarttır. Müdür bulunmayan 
kooperatiflerde ise, yönetim kurulu başkanı 
ile üyelerden birinin müşterek imzası 
yeterlidir. 
Birliklerde genel müdür ve yardımcılarının 
en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve 
kooperatifçilik, ekonomi, maliye, işletme, 
idarî bilimler veya konuyla ilgili mühendislik 
alanlarında kamu kurum ve kuruluşları ya 



 

 

denetim sonucunda düzenlenen raporda ibra 
edilmemeleri yönünde görüş belirtilmesi veya 
genel kurula katılma hakkına sahip olanların 
beşte üçünün gündem maddelerinin 
görüşülmesine geçilmeden önce yazılı olarak 
talepte bulunması halleri dışında, yönetim 
kurulu üyelerinin görev süreleri dolmadan azli 
ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili 
hususlar, genel kurul toplantısı gündemine 
alınıp görüşülemez. Yukarıdaki hususların 
varlığı halinde ise, yönetim kurulu üyelerinin 
azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesine ilişkin 
kararlar, hazırun cetvelinde imzası 
bulunanların yarıdan fazlasının oyuyla alınır. 
Birlik yönetim kurulu, karar organı olarak 
kanun, anasözleşme ve genel kurul kararları 
doğrultusunda birlik faaliyetlerinin 
yürütülmesine ilişkin ilke ve esasları saptar, 
yıllık iş programları, politika ve stratejiler ile 
personel politikasını belirler, iş ve işlemlerin 
bunlara uygun yürütülmesini gözetir, genel 
kurul ve yönetim kurulu kararlarının yerine 
getirilmesini denetler ve açıkça genel kurulun 
yetkisinde tanımlanan hususlar dışında birliğin 
işletme konusunun ve amacının 
gerçekleştirilmesi için gerekli olan kararları 
alır. 
Birliklerin işleri kanun, anasözleşme ve diğer 
mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim 
kurulu kararlarına uygun olarak, genel 
müdürün yönetim ve koordinasyonunda genel 
müdürlük tarafından yürütülür. Birlik genel 
müdürü, birlik faaliyetlerinin yönetilip 
yönlendirilmesinden sorumlu olup; kanun, 
anasözleşme, genel kurul ve yönetim kurulu 
kararları ile yıllık iş programları, politika ve 
stratejik hedefler doğrultusunda birlik 
faaliyetlerinin yürütülmesi için uygun idari 
yapıyı oluşturur, yönetir ve yönlendirir, 
yönetim kurulu tarafından belirlenen 
politikalar çerçevesinde ürün alım ve 
değerlendirme faaliyetlerini koordine eder ve 
personel planlaması yapar. Birliğin iş programı, 
politika ve stratejilerini hazırlar ve yönetim 
kurulu kararına sunar. 
Birlik genel müdürü ve varsa genel müdür 
yardımcıları, en az dört yıllık yükseköğretim 

da özel kuruluşlarda en az sekiz yıl çalışmış, 
kooperatiflerde ise müdürlerin en az lise 
mezunu olması şarttır. Kooperatif ve 
birliklerde istihdam edilecek müdür, genel 
müdür ve diğer personelde aranacak şartlar 
ile atama, nakil, terfi, görevden alma, kadro 
ve özlük hakları ile sair esaslar, birlik 
yönetim kurulunca hazırlanarak, genel 
kurulca kabul edilecek yönetmelikte 
gösterilir. Birlik ortağı olmayan 
kooperatiflerde söz konusu yönetmelik, 
yönetim kurulu tarafından hazırlanır ve 
genel kurul onayı ile yürürlüğe girer. 
 



 

 

kurumlarından mezun, kamu kurum ve 
kuruluşlarında ya da kooperatif ve birliklerde 
veya özel kuruluşlarda yönetim, pazarlama, 
ürün ticareti, denetim, finansman veya bu 
kuruluşların faaliyet konularında en az sekiz yıl 
çalışmış, 1163 sayılı Kanunda sayılan ve 
yönetim kurulu üyelik görevine seçilmeye 
engel teşkil eden suçlar veya görevi kötüye 
kullanma suçu nedeniyle mahkum olmayan 
kişiler arasından yönetim kurulunca atanır. 
Birlik genel müdürü ve genel müdür 
yardımcıları, yönetim kurulu tarafından birliğin 
amaç ve faaliyet konularının zorunlu kıldığı 
makul, kabul edilebilir ve objektif gerekçelere 
dayanılarak görevden alınabilir. 
Kooperatiflerin işleri kanun, anasözleşme ve 
diğer mevzuat hükümleri ile genel kurul ve 
yönetim kurulu kararlarına uygun olarak 
müdürler tarafından yürütülür. 
Kooperatif ve birliklerde temsil yetkisinin 
kimler tarafından ve ne şekilde kullanılacağı 
örnek anasözleşmede gösterilir. Ancak, bu 
kuruluşları taahhüt altına koyabilmek için 
örnek anasözleşmede belirtilen imzaya yetkili 
kişilerden en az ikisinin müşterek imzaları ve 
bu müşterek imzalardan birinin, birliklerde 
genel müdüre, kooperatiflerde ise müdüre 
veya bulunmadığı durumlarda vekillerine ait 
olması şarttır. 
Kooperatif ve birliklerde istihdam edilen 
müdür ve diğer personelde aranan şartlar ile 
atama, nakil, terfi, görevden alma, kadro ve 
özlük hakları ile sair esaslar, birlik yönetim 
kurulunca hazırlanan ve genel kurulca kabul 
edilen yönetmelikte gösterilir. Birlik ortağı 
olmayan kooperatiflerde söz konusu 
yönetmelik, yönetim kurulu tarafından 
hazırlanır ve genel kurulun onayı ile yürürlüğe 
girer. Kooperatiflerde müdürün en az dört 
yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun 
olması şarttır.” 
 
MADDE 22 – 4572 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
“Bağımsız denetim ve alınması gereken 
tedbirler 

Bağımsız denetim ve birliklerce belirlenecek 
ilke ve esaslara uyma zorunluluğu 
Madde 5 – Bakanlık, belirleyeceği usul ve 
esaslar dahilinde kooperatif ve birliklerin 
işlem, hesap ve varlıkları ile malî tablolarını 



 

 

MADDE 5 – Bakanlıkça ortak sayısı ve ciro gibi 
kıstaslar dikkate alınarak belirlenen birlikler, 
13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun ilgili hükümlerine göre bağımsız 
denetime tabidir. 
Yönetim kurulu, doğrudan ya da Bakanlıkça 
yapılan denetim veya bu madde kapsamında 
yapılacak denetim sonucunda bir görüş olarak 
bildirilmiş ise, birlikte ve bir birliğe bağlı 
olmayan kooperatiflerde üst üste üç dönemin 
menfi gelir-gider farkı ile sonuçlanması veya 
her hâlükârda menfi gelir-gider farkının 
toplam aktif değerlerin yüzde onuna tekabül 
etmesi veya borç ödemede ve 
giderlerin  karşılanmasında  sorun  yaşanması  
durumlarında,  birlik  ve ortak kooperatiflerin 
veya kooperatifin varlığını, gelişmesini ve 
devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken 
teşhisi, gerekli önlemlerin alınması ve riskin 
yönetilmesi amacıyla derhal uzmanlardan bir 
komite kurmak ve komitenin sağlıklı bir şekilde 
çalışmasını sağlamak üzere her türlü tedbiri 
almakla yükümlüdür. Uzman komitesi raporu, 
düzenlenmesini takip eden ilk genel kurul 
toplantısında, gündemde olmasa bile ayrı bir 
gündem maddesi olarak görüşülür. Genel 
kurulda, birlik veya kooperatifin varlığını ve 
faaliyetlerini geliştirip sürdürmesi için gerekli 
telafi edici tedbirlere ilişkin kararların alınması 
zorunludur. 
Birlik, denetim sonuçlarını da gözeterek, 
etkinliği ve verimliliği azalmış veya varlıklarının 
yarısı karşılıksız kalmış ortak kooperatiflerden 
durumlarının düzeltilmesini ister ve iki yıldan 
fazla olmamak üzere verilen sürede bir başka 
kooperatifle birleşme dahil, gerekli tedbirleri 
almayan kooperatifleri ortaklıktan çıkarır. 
Kooperatifler, bağlı bulundukları birliğin 
mevzuata, anasözleşmelere ve genel kabul 
görmüş kooperatifçilik ve kurumsal yönetim 
ilkelerine aykırı olmamak koşuluyla faaliyet 
konularıyla ilgili olarak belirleyeceği ilke ve 
esaslara uymak ve uygulamak zorundadır.” 
 

1.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göre 
denetim yetkisine sahip bağımsız denetim 
kuruluşlarına denetlettirmelerini isteyebilir. 
Denetleme yapacak kuruluş, kooperatif 
veya birlik genel kurulu tarafından 
belirlenir. Denetim yerine getirilmeden 
veya denetim sonucunda düzenlenen 
raporlar genel kurulda görüşülmeden 
yönetim ve denetim kurulları ibra edilmiş 
sayılmaz. Bakanlık, bağımsız denetleme 
faaliyetlerinde bulunacak kuruluşları ve 
çalışma esaslarını Türkiye Serbest 
Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli 
Malî Müşavirler Odaları Birliği ile 
müştereken belirler. 
Kooperatifler, bağlı bulundukları birliğin 
Kanun ve anasözleşmelere aykırı olmamak 
koşuluyla faaliyet konusuna ilişkin olarak 
belirleyeceği ilke ve esaslara uymak 
zorundadır. 
 

MADDE 23 – 4572 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer 
alan “cins ve nev’i, isim ve unvan değişiklikleri 

Muafiyet ve istisnalar 
Madde 6 – Bu Kanuna göre kurulmuş 
bulunan kooperatifler ve birliklerin 



 

 

ile tashihleri” ibaresi “her nev’i cins, kayıt, 
tashih, ifraz, taksim, birleştirme ve 
ruhsatlandırma işlemleri, depo, hizmet ve 
üretim tesisi inşaatları” şeklinde 
değiştirilmiştir.  

faaliyetlerinde; 
d) Sermaye ve yedek akçeleri ile taşınmaz 
malları ve bunların gelirleri, ihtiyaçları için 
satın aldıkları ve alacaklarını tahsil gayesiyle 
mülk edindikleri taşınmaz malları ve 
bunların bir önceki sahiplerine geri 
verilmesi işlemi ile gayrimenkullerine ilişkin 
cins ve nev`i, isim ve unvan değişiklikleri ile 
tashihleri her türlü vergi, resim ve harçtan, 
Müstesnadır. 

MADDE 24 – 4572 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 7 – Kooperatif ve birliklerin örnek 
anasözleşmeleri, birliklerin görüşü alınarak 
Bakanlıkça hazırlanır. Bakanlıkça, bu Kanunda 
açıkça örnek anasözleşmelerde düzenleneceği 
belirtilen hususlara ilişkin hükümlerde, 
birliklerin görüşü de alınarak doğrudan veya 
birliklerin yarıdan bir fazlasının yönetim 
kurullarının bu konudaki müşterek isteği ve 
Bakanlığın oluru ile değişiklik yapılabilir. 
Birliklerin yarıdan bir fazlasının müştereken 
değişiklik için başvurması halinde, Bakanlık 
başvuruyu en geç üç ay içinde değerlendirerek 
sonuçlandırır. Anasözleşmelerin diğer 
hükümlerindeki değişiklikler genel usullere 
göre yapılır. Örnek anasözleşmeler, ürün 
gruplarına göre de hazırlanabilir. 
Kooperatif ve birlikler, yönetim kurulu 
kararıyla anasözleşmelerinin örnek 
anasözleşme değişikliklerine intibakını sağlar 
ve tescile tabi hususları karar tarihinden 
itibaren bir ay içinde ticaret siciline tescil 
ettirerek Bakanlığa bildirir. Anasözleşme 
intibakı ilk genel kurulda ortakların bilgisine 
sunulur. Anasözleşmelerini en çok altı ay 
içinde intibak ettirmeyen kooperatif ve 
birlikler dağılmış sayılır.” 
 

Örnek anasözleşmeler 
Madde 7 – Kooperatif ve birliklerin örnek 
anasözleşmeleri, birliklerin görüşü alınarak 
Bakanlıkça hazırlanır ve Bakanlar Kurulunca 
kabul edilerek Resmî Gazete`de yayımlanır. 
Örnek anasözleşmelerde, Bakanlıkça 
birliklerin görüşü de alınarak doğrudan veya 
birliklerin yarıdan bir fazlasının yönetim 
kurullarının bu konudaki müşterek isteği, 
Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun 
kabulü ile değişiklik yapılabilir. Birliklerin 
yarıdan bir fazlasının müştereken değişiklik 
için başvurması halinde, Bakanlık başvuruyu 
en geç bir ay içinde değerlendirir ve kanun 
hükümlerine aykırılık yoksa Bakanlar 
Kuruluna değişiklik teklifinde bulunur. Bu 
değişiklikler, kooperatif ve birliklerin 
yapılacak ilk genel kurul toplantılarında 
olağan genel kurulların usul ve çoğunluğuna 
göre görüşülerek karara bağlanır. 
 

MADDE 25 – 4572 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk 
Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununun 11 
inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi 
kooperatif ve birlikler hakkında uygulanmaz.” 
 

Yürürlükten kaldırılan, uygulanacak ve 
uygulanmayacak hükümler 
Madde 8 – 21.10.1935 tarihli ve 2834 sayılı 
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri 
Hakkında Kanun, 30.4.1985 tarihli ve 3186 
sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 



 

 

Kabulüne Dair Kanun ile bu Kanunda ek ve 
değişiklikler yapan kanunlar ve 25.12.1969 
tarihli ve 1196 sayılı Tütün Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Türkiye 
Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Genel 
Birliği Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 
Bu Kanun, 24.4.1969 tarihli ve 1163 sayılı 
Kooperatifler Kanununun ayrılmaz bir 
parçası olup, tarım satış kooperatif ve 
birlikleri hakkında sırasıyla, bu Kanun, bu 
Kanunda açıkça örnek anasözleşmelerde 
düzenleneceği belirtilen hususlarda örnek 
anasözleşmeler, 1163 sayılı Kooperatifler 
Kanunu ve 29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı 
Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerle 
ilgili hükümleri uygulanır. 
17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun ek 24 üncü maddesi 
ve bu Kanun kapsamındaki kooperatif ve 
birliklerin denetim kurulu üyeliklerine 
Devlet memurları arasından seçilenler için 
14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 28 inci maddesi 
hükümleri bu görevlere münhasıran 
uygulanmaz. 
 

MADDE 26 – 4572 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 3 – Bu maddenin yayımı tarihi 
itibarıyla kooperatif ve birliklerin kesinleşmiş 
en son bilançolarındaki açıkları yedek 
akçelerden ve fonlardan karşılanamadığı 
takdirde, bu bilanço açıklarını kapatmak üzere 
ve bilanço açıklarıyla sınırlı olmak kaydıyla 
ortaklara, en fazla sermaye taahhüt tutarları 
kadar, ek ödeme yükümlülüğü getirilir. Ek 
ödeme yükümlülüğü, ortaklığın 
çıkma  veya  çıkarılma  nedeniyle  sona  ermesi
  hallerinde  ödenecek sermaye paylarından 
düşülür ve ödenmiş sermaye payını aşan ek 
ödeme tutarı tahsil edilir. Ölüm nedeniyle 
ortaklık sona ermiş ise, ek ödeme 
yükümlülüğünün tahsili iade edilecek sermaye 
payı ile sınırlı tutulur. 
Ortak başına tekabül eden ek ödeme tutarı; 
bilanço açığı, değişken ve sabit giderler, 
ortakların teslim ettikleri ürün miktarları ve 

………….. 
 



 

 

ortak sayısı gibi kriterler gözetilerek örnek 
anasözleşmede belirlenecek usul ve esaslara 
göre hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan ek 
ödeme tutarları, her yıl, yine örnek 
anasözleşmede belirlenen usul ve esaslara 
göre güncellenir. Ek ödemelerin tahsili bu 
güncel tutarlar üzerinden yapılır. 
Ek ödeme tutarları kooperatif ve birlik gelir 
hesapları ile ilişkilendirilmeksizin bilançonun 
pasifinde özel bir fon hesabında izlenir ve bu 
fon hesabında izlenen tutarlar kooperatif ve 
birliklerin bilanço açıklarının kapatılmasında 
kullanılır.” 
 
MADDE 27 – 4572 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 4 – Birliklerin 21/7/1953 
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip 
edilenler de dahil olmak üzere, 1/5/2000 
tarihinden sonra Destekleme ve Fiyat İstikrar 
Fonu Gider Hesabından ilgili mevzuat uyarınca 
kullandıkları krediler ile bu kredilere banka cari 
faizi veya TEFE/ÜFE aylık değişim oranından 
düşük olanı basit usulde uygulanmak suretiyle 
hesaplanarak eklenecek tutarın, bu maddede 
belirtilen hükümler uyarınca ödenmesi 
şartıyla, söz konusu kredilere ilişkin olarak bu 
maddenin yayımı tarihine kadar uygulanan 
faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı 
gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden 
vazgeçilir. 
Tahsilinden vazgeçilen tutarlar birlikler 
tarafından kurum kazancına dahil edilmez, 
bilançonun pasifinde özel bir hesapta izlenir ve 
bu hesapta izlenen tutarlar, birliğin gelir-gider 
menfi farklarından mahsup edilir. 
Yeniden yapılandırmaya konu edilecek 
anapara tutarının belirlenmesinde, her bir 
birliğin muhtelif tarihlerde kullandığı ve 
bakiyesi bulunan kredi toplamından, varsa 
yapılan ödemeler düşüldükten sonra elde 
edilecek tutar esas alınır. 
Yeniden yapılandırmadan faydalanılabilmesi 
için ilgili birlik tarafından 6183 sayılı Kanun 
kapsamında takip edilen borçlar için ilgili vergi 
dairelerine, 6183 sayılı Kanun kapsamında 

……………….. 
 



 

 

takip edilmeyen borçlar için ise T.C. Ziraat 
Bankasının ilgili şubelerine, bu maddenin 
yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde 
başvuruda bulunulur. Süresi içinde başvuruda 
bulunulmayan borçlar için ilgili mevzuat 
uyarınca borç ertelemesi yapılmaz ve borç 
tutarları 6183 sayılı Kanun kapsamında takibe 
konu edilir. 
Yeniden yapılandırılan tutar, bu maddenin 
yayımını izleyen yıl başlamak üzere eşit 
taksitler halinde yılda bir ödenir ve ödemeler 
en fazla on beş yılda tamamlanır. Taksitlerin yıl 
içinde ödeneceği tarih, başvuru sırasında 
belirtilir. Yeniden yapılandırılmış olan borcun 
ilk taksit süresi içinde tamamen ödenmesi 
halinde, bu madde uyarınca yeniden 
hesaplanan faiz tutarlarından yüzde yirmi beş 
oranında indirim uygulanır. Yeniden 
yapılandırılan tutara taksit döneminde 
herhangi bir faiz uygulanmaz. 
6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen 
borçlardan bu madde çerçevesinde yeniden 
yapılandırılanlara ilişkin işlemler, ilgili vergi 
dairesince yürütülür. İlgili vergi dairesi veya 
T.C. Ziraat Bankası şubesi tarafından tahsil 
edilen tutarlar, 
iki  iş  günü  içinde  genel  bütçeye gelir 
kaydedilmek üzere T.C. Ziraat Bankası 
aracılığıyla Hazine Müsteşarlığının ilgili 
hesabına aktarılır. 
Taksit tutarlarının vadelerinde kısmen veya 
tamamen ödenmemesi durumunda, 
ödenmeyen kısma 6183 sayılı Kanun ile 
belirlenen oranlarda gecikme zammı 
uygulanır. İki taksitin arka arkaya vadesinde ve 
tahakkuk eden gecikme zamları ile birlikte tam 
olarak ödenmemesi halinde yeniden 
yapılandırma işlemi iptal edilir ve birlikler 
ödedikleri tutar kadar bu madde hükmünden 
yararlanırlar. Kalan tutar 6183 sayılı Kanun 
kapsamında takibe konu edilir. 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir.” 
 
MADDE 28 – 4572 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 5 – Birliklerin bu Kanun 

………………… 
 



 

 

uyarınca terkin ve tasfiye edilen 1/5/2000 
tarihi öncesi borç anapara ve faiz tutarları ile 
1/5/2000 tarihinden sonra birliklere 
kullandırılan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu 
kredilerinin bu Kanunun geçici 4 üncü maddesi 
uyarınca tahsilinden vazgeçilen faizlerle 
oluşturdukları özel fon hesabından, birliğin 
gelir-gider menfi farklarının yanı sıra, ortak 
kooperatiflerden olan ve tahsil kabiliyeti 
kalmamış bulunan birlik alacakları ile bu 
maddenin yayımı tarihine kadar bu alacaklara 
ilişkin işleyen faiz ve gecikme zammı gibi fer’i 
alacakları da mahsup edilebilir. Kooperatiflerin 
birliklere olan bu kapsamdaki borçlarının, birlik 
bilançolarındaki özel fon tutarını aşması 
durumunda, birlik yönetim kurulu kararıyla 
aşan tutarların da tahsilinden vazgeçilebilir. 
Kooperatif borçlarının bu şekilde mahsup 
edilmesi veya tahsilinden vazgeçilmesi 
sermaye transferi olarak değerlendirilmez. 
Birliklerin ortak kooperatiflere yönelik 
1/5/2000 tarihinden itibaren yaptıkları 
alacağın mahsup edilmesi ve tahsilinden 
vazgeçilmesi işlemleri, bu madde kapsamında 
yapılmış sayılır. 
Kooperatiflerin birliklere olan borçlarından 
mahsup edilen veya tahsilinden vazgeçilen 
tutarlar, kurum kazancına dahil 
edilmez,  kooperatif gelir hesapları ile 
ilişkilendirilmeksizin bilançonun pasifinde özel 
bir fon hesabında izlenir ve bu fon hesabında 
izlenen tutarlar kooperatiflerin gelir-gider 
menfi farklarından mahsup edilebilir. Bu 
mahsuplar sonucu kalan tutarlar birlik ve 
kooperatiflerin özel fon hesabında tutulmaya 
devam olunur. 
Özel fon hesabı tutarlarının herhangi bir 
suretle işletmeden çekilmesi, sermayeye ilave 
dışında başka bir hesaba nakledilmesi, 
ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiyesi, 
devredilmesi, bölünmesi hallerinde söz konusu 
tutarlar ilgili dönem kazancı ile 
ilişkilendirilmeksizin bu dönemde vergiye tabi 
tutulur.” 
MADDE 29 – 4572 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 
 “GEÇİCİ MADDE 6 – Bakanlıkça bu maddenin 

………………. 
 



 

 

yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde 7 nci 
madde çerçevesinde örnek anasözleşmeler 
hazırlanır. Anasözleşme değişiklikleri tescil 
ettirilinceye kadar mevcut anasözleşmelerin 
bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri 
uygulanır. 
4 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında 
yer alan birlik ve kooperatif yönetim kurulu 
üyelerine ilişkin hükümler ilk yönetim kurulu 
seçimlerinden itibaren uygulanır. 
4 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasında yer 
alan kooperatiflerde müdürlerin en az dört 
yıllık yükseköğrenim görmüş olma şartı, 
mevcut kooperatif müdürleri için bu görevleri 
sona erene kadar uygulanmaz.” 
 
MADDE 30 – 4572 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile geçici 
1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

…………….. 
 

MADDE 32 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“c) 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca 
tasfiyelik hale gelenlerinin tabii afetler, bulaşıcı 
hastalıklar ve benzeri olağanüstü durumlarda 
genel ve özel bütçeli idarelere, il özel 
idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların 
teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi ile 
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 
16/A maddesi uyarınca tasfiyelik hale 
gelenlerinin bu bentte sayılanlara bedelsiz 
teslimi,” 
 

Diğer istisnalar 
Madde 7 – BuKanunaekli; 
1. (I) sayılı listede yer alan malların; 
c) (Ek: 30/7/2003-4962/7 md.; Değişik: 
28/3/2013-6455/32 md.) 4458 sayılı 
Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale 
gelenlerinin tabii afetler, bulaşıcı hastalıklar 
ve benzeri olağanüstü durumlarda genel ve 
özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, 
belediyelere, köylere ve bunların teşkil 
ettikleri birliklere bedelsiz teslimi ile 5607 
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 
16/A maddesi uyarınca tasfiyelik hale 
gelenlerinin bu bentte sayılanlara bedelsiz 
teslimi, 
 

MADDE 33 – 4760 sayılı Kanunun 13 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 
“4. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 
inci maddesinin verdiği yetki uyarınca 
kullanılma zorunluluğu getirilen ulusal markeri 
bulunmayan ya da standartlara uygun 
olmayan özel tüketim vergisine tabi malları 
bulundurduğu tespit edilenler adına, malların 
tespit tarihindeki miktarı üzerinden 11 inci 
maddedeki esaslara göre özel tüketim vergisi 

Müteselsil sorumluluk ve ceza uygulaması 
 Madde 13 –4. (Ek: 4/6/2008-
5766/19 md.; Değişik: 28/3/2013-6455/33 
md.) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 
18 inci maddesinin verdiği yetki uyarınca 
kullanılma zorunluluğu getirilen ulusal 
markeri bulunmayan ya da standartlara 
uygun olmayan özel tüketim vergisine tabi 
malları bulundurduğu tespit edilenler 
adına, malların tespit tarihindeki miktarı 
üzerinden 11 inci maddedeki esaslara göre 
özel tüketim vergisi resen tarh edilir. Bu 



 

 

resen tarh edilir. Bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı 
cezası uygulanır.” 
“5. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 
257 nci maddesinin verdiği yetki uyarınca 
kullanılma zorunluluğu getirilen özel etiketi 
veya işareti olmayan özel tüketim vergisine 
tabi malların bulundurulduğunun tespit 
edilmesi halinde, bu malları bulunduranlar 
adına; her bir tespit için bu Kanuna ekli (III) 
sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların 
50 litreyi, (B) cetvelinde yer alan 2402.20 ve 
2402.90.00.00.00 (yalnız tütün yerine geçen 
maddelerden yapılmış sigaralar) G.T.İ.P. 
numaralı malların 5.000 adedi aşması hâlinde 
ise müteselsilen sorumlu olmak üzere, bu 
malları bulunduranlar ile ithal veya imal 
edenlerden herhangi biri adına; malların tespit 
tarihindeki emsal bedeli veya miktarı 
üzerinden 11 inci maddedeki esaslara göre 
özel tüketim vergisi resen tarh edilir. Bu 
tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanır.” 

tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanır. 
 

MADDE 34 – 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun 1 inci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile il özel 
idareleri veya defterdarlıkların tasfiye işlemleri 
bu Kanun hükümlerine tabi değildir.” 
 

Amaç ve kapsam 
Madde 1- Bu Kanunun amacı; yurt içi ve 
yurt dışı kaynaklardan temin olunan 
petrolün doğrudan veya işlenerek güvenli 
ve ekonomik olarak rekabet ortamı 
içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin 
piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve 
istikrarlı biçimde sürdürülmesi için 
yönlendirme, gözetim ve denetim 
faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlamaktır. 
Bu Kanun; petrole ilişkin piyasaların sağlıklı 
ve düzenli işlemelerinin sağlanmasına ve 
geliştirilmesine yönelik; düzenleme, 
yönlendirme, gözetim ve denetim 
işlemlerini kapsar. 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin doğrudan kendi 
mülkiyetindeki araç ve tesisleri vasıtasıyla 
yürüttüğü bu Kanun kapsamındaki 
faaliyetleri ile 5 Nisan 2001 tarihli ve 4636 
sayılı Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt 
İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme 
Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri 
Hakkında Kanun kapsamındaki Başkanlığın 
kendi mülkiyetindeki araç ve tesisleri 
vasıtasıyla yürüttüğü faaliyetleri bu Kanun 
hükümlerine tâbi değildir. 



 

 

MADDE 35 – 5015 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (21) numaralı 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“21) Kaçak akaryakıt: 21/3/2007 tarihli ve 
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 
hükümleri uyarınca kaçak olarak kabul edilen 
akaryakıtı,” 
 

Madde 2- Bu Kanunun uygulanmasında; 
21) (Ek: 25/1/2007-5576/1 md.) Kaçak 
petrol; 
a) Kurumca belirlenen seviyede ulusal 
marker içermeyen akaryakıtı, 
b) Yasal yollarla Türkiye’de serbest 
dolaşıma girdiği belgelendirilemeyen veya 
menşei belli olmayan petrolü ve petrol 
ürünlerini, 
c) Kurumdan izin alınmadan; akaryakıt 
haricinde kalan solvent, madenî ve baz yağ, 
asfalt, solvent nafta ve benzeri petrol 
ürünlerinden elde edilen akaryakıtı ya da 
akaryakıta dönüştürmek maksadıyla 
kullanılan veya bulundurulan akaryakıt 
haricinde kalan solvent, madenî ve baz yağ, 
asfalt, solvent nafta ve benzeri petrol 
ürünlerini, 
d) 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak 
olan petrolü ve petrol ürünlerini, 
e) Sıvı veya gaz halindeki hidrokarbonlarla, 
hidrokarbon türevi olan yakıtları nakleden 
boru hatlarından (her türlü üretim, iletim 
ve dağıtım hatları dahil) veya bunların 
depolarından veya kuyulardan yasalara 
aykırı şekilde alınan petrolü ve petrol 
ürünlerini, 
 

MADDE 36 – 5015 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“5607 sayılı Kanuna aykırı fiillerden dolayı 
haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı 
olanlara lisans verilmez. Lisans sahibinin tüzel 
kişi olması durumunda söz konusu tüzel 
kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla yüzde 
ondan fazla paya sahip ortaklar ile görevden 
ayrılmış olan veya halen görevde bulunan 
yönetim kurulu başkan ve üyelerine, temsil ve 
ilzama yetkili olanlara lisans verilmez ve bu 
kişiler lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde 
doğrudan pay sahibi olamaz.” 
 

Madde 3- Bu Kanuna göre; lisansların 
verilmesi, güncelleştirilmesi, geçici olarak 
durdurulması veya iptaline ilişkin işlemler 
Kurumca yapılır. Lisansların verilmesinde 
pazara giriş açısından teknoloji, kalite, 
güvenlik, hizmet ve teşebbüsün 
sürdürülebilirliği dikkate alınır, bayi sayısı, 
depolama kapasitesi (işletme stok 
kapasitesi hariç) konularında sayısal 
büyüklüklerle sınırlama yapılmaz. 

MADDE 37 – 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent 
eklenmiştir. 

Madde 4- Bu Kanuna göre faaliyette 
bulunanlar; 
a)Ticarî ve teknik mevzuata uygun 



 

 

“l) Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker 
elde etmeye, satmaya ya da herhangi bir 
piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak 
şekilde lisansa esas teşkil eden belgelerde 
belirlenenlere aykırı sabit ya da seyyar tank, 
düzenek veya ekipmanı bulundurmamak,” 
 

davranmak, 
b) Çevreye zarar vermemek için gerekli 
tedbirleri almak, 
c) Kamunun can, mal ve çevre güvenliği ile 
kendi tesis ve faaliyetlerini önemli ölçüde 
tehdit eden veya olumsuz etkileyen bir 
durum oluştuğunda, kamu yetkililerini ve 
bundan etkilenme ihtimali bulunan ilgilileri 
haberdar etmek ile tehdidin niteliği ve 
niceliği ile bunu önlemek üzere alınmakta 
olan tedbirleri Kuruma bildirmek, 
d) Zorunlu sigorta yükümlülüğü kapsamında 
bulunan, tesis ve/veya faaliyetleri 
sigortalamak, 
e) Faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilere 
veya çevreye verilecek zarar veya ziyanları 
tazmin etmek, 
f) 14 üncü maddenin birinci fıkrasına göre 
Kurumca belirlenen usul ve esaslara uygun 
bildirimleri yapmak, 
g) Kurumca 14 üncü maddenin üçüncü 
fıkrasına göre istendiğinde, gerekli bilgi, 
belge ve numuneleri vermek, tutanakları 
imzalamak ile görevlilerin tesislerde 
inceleme yapmasına müsaade etmek, 
h) Esas faaliyetlerine ilişkin tip sözleşme 
örneklerini ve bunlarda yapılacak 
değişiklikleri yürürlüğe koymadan önce 
Kuruma bildirmek, 
ı) Piyasa faaliyetlerinde, Kurulun 
belirleyeceği teknik düzenlemelere uygun 
akaryakıt sağlamak, 
j) İletim ve depolamada kapasite kısıtları 
dışında kendilerinden yapılan talepleri 
ayrım gözetmeksizin karşılamak, 
k) Eşit durumdaki alıcılara (kategorilere), 
eşit hak ve yükümlülük tanımak, farklı 
şartlar sürmemek, 
İle yükümlüdür. 
 

MADDE 38 – 5015 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“Rafinerici lisansı sahipleri, tesislerindeki ham 
petrol, ara ürün, akaryakıt harici ürün ve 
akaryakıt tankları ile yurt içi ve yurt dışı satış 
tanklarını lisanslarına işletmek ve tankların 
kullanımına ilişkin bilgileri Kuruma bildirmekle 

Rafinerici 
Madde 5- Rafinerici  lisansı  sahipleri, 9 
uncu maddede sayılan faaliyetlerin yanı 
sıra; 
a) Lisansına işlenmek koşuluyla;tesisi içinde 
veya civarında işleme, depolama ile 
yakınındaki diğer tesislere boru hatları ile 



 

 

yükümlüdürler. Bu maddenin uygulanmasına 
ilişkin usul ve esaslar Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığının görüşü 
alınarak Kurum tarafından çıkarılan yönetmelik 
ile belirlenir.” 
 

taşıma, 
b) Sahip olacağı dağıtım şirketi ile akaryakıt 
dağıtımı, 
Faaliyetlerinde de bulunabilir. Rafinerici 
kendi dağıtım şirketine tanıdığı şartları 
kendisinden akaryakıt talep eden diğer 
dağıtıcılara da kategori bazında tanımak 
zorundadır. 
Ulusal güvenlik açısından ihtiyaç duyulan 
akaryakıt ve diğer ürünlerin üretimi ve 
teslimi önceliklidir. Rafinericiler, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin kullandığı taktik yakıtların 
üretim kabiliyetini ürün talebi halinde 
sağlamak ve korumakla yükümlüdür. 

MADDE 39 – 5015 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
“Dağıtıcı lisansı sahipleri, Kurum tarafından 
belirlenen esaslara uygun olarak bayilerinde 
kaçak akaryakıt satışının yapılmasını önleyen 
teknolojik yöntemleri de içeren bir denetim 
sistemi kurmak ve uygulamakla yükümlüdür. 
Dağıtıcı lisansı sahibi, Kurumun bu sisteme 
erişimini sağlar. Kurum; Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 
görevlerinin gerektirdiği ölçüde bu sisteme 
doğrudan erişimini sağlar. Kurum, yukarıda 
sayılan kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç 
duyacağı bilgi ve belgeleri yine görevlerinin 
gerektirdiği ölçüde verir. Söz konusu sistemi 
kurmadığı ya da Kurumca belirlenen usul ve 
esaslara uygun denetimi sağlayamadığı tespit 
edilen dağıtıcılara 19 uncu maddede 
öngörülen miktarda idari para 
cezası  uygulanır. Dağıtıcı  lisansı sahipleri, bayi 
denetim sisteminin kurulmadığı veya kurulan 
sistemin Kurumca yapılan düzenlemelere 
uygun bulunmadığı tespit edilen bayilere 
akaryakıt ikmali yapamaz.” 
 

Madde 7- Dağıtıcı lisansı sahipleri, Kurum 
tarafından belirlenen esaslara uygun olarak 
bayilerinde kaçak petrol satışının 
yapılmasını önleyen teknolojik yöntemleri 
de içeren bir denetim sistemi kurar ve 
uygular. 

MADDE 40 – 5015 sayılı Kanunun 13 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
“Kurum, piyasa faaliyetlerine ilişkin olarak 

Madde 13- Kurum; piyasa faaliyetlerine 
ilişkin olarak açılmış veya açılacak kamu 
davalarına müdahil olabilir. Bu konularla 
ilgili olarak suç duyurusunda bulunabileceği 



 

 

lisans sahipleri veya yetkilileri hakkında açılan 
kamu davalarını katılan sıfatıyla takip edebilir. 
Bu konularla ilgili olarak suç duyurusunda 
bulunabileceği gibi mevzuatın uygulanması 
açısından, adlî ve mülkî makamlardan yaptırım 
talebinde bulunabilir.” 
 

gibi mevzuatın uygulanması açısından, adlî 
ve mülkî makamlardan yaptırım talebinde 
bulunabilir. 

MADDE 41 – 5015 sayılı Kanunun 14 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
“Kurum, piyasa faaliyetlerini kendi personeli 
eliyle veya gerektiğinde diğer kamu kurum ve 
kuruluşları personeli eliyle denetime tabi 
tutar. Kurum, denetlemelerde kullanılmak 
üzere, Türk Akreditasyon Kurumu ile işbirliği 
yaparak akredite sabit ve gezici laboratuvarlar 
kurabilir, kurulmasına kaynak aktarabilir. 
Denetlemede, ön araştırmada ve 
soruşturmada takip edilecek usul ve esaslar 
Kurum tarafından, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşü 
alınarak çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.” 
 

Madde 14- 
Kurum piyasa faaliyetlerini kendi personeli 
ile veya kamu kurum ve kuruluşları ile özel 
denetim kuruluşlarından hizmet alımı 
yoluyla denetime tâbi tutar. Kurum, 
denetlemelerde kullanılmak üzere, Türkiye 
Akreditasyon Kurumu ile işbirliği yaparak 
akredite sabit ve gezici laboratuvarlar 
kurabilir, kurulmasına kaynak aktarabilir. 
Denetlemede, ön araştırmada ve 
soruşturmada takip edilecek usul ve esaslar 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 42 – 5015 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“Ulusal petrol stoğu düzenlemesi kapsamında 
rafineri, akaryakıt ve LPG dağıtıcı lisansı 
sahipleri ile serbest kullanıcıların 
bulundurmakla yükümlü oldukları stokları 
denetlemeye ve tutulacak bu stokların 
miktarında azalma yapılmayacak şekilde ürün 
cinsini ve ürünlerin birbirine tahvil edilmesini 
düzenlemeye Kurum yetkilidir.” 
 

Madde 16- Piyasada sürekliliğin sağlanması, 
kriz veya olağanüstü hallerde risklerin 
önlenmesi ve uluslararası anlaşmalar gereği 
olağanüstü hal petrol stokları ile ilgili 
yükümlülüklerin ifası amaçlarıyla bir önceki 
yıl günlük ortalama kullanımının içindeki 
net ithalatın en az doksan günlük miktarı 
kadar  petrol stoğu tutulur. 
Ulusal petrol stoğu,  rafineri, akaryakıt ve  
LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin ikmal ettiği 
günlük ortalama ürün miktarının minimum 
yirmi katını kendi depolarında veya lisanslı 
depolama tesislerinde topluca veya 
statülerine göre ayrı ayrı bulundurma 
yükümlülüğü ile sağlanır.  Rafinerilere ve 
depolara boşaltılmak üzere karasularında 
bulunan yüklü tankerler ile rafinerilerdeki 
ham petrol ve yarı mamul ürünler, ürüne 
tahvil edilerek ulusal stok mükellefiyetine 
sayılır. Ulusal petrol stoğu, depolanan yerin 
durumuna ve mevzuatın müsaadesi şartı ile 
vergisiz tutulabilir. 
Akaryakıt ve LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin, 



 

 

tank dibi hariç toplam stoğunun yirmi 
günlük kısmı şirketlerin minimum işletme 
stoğu olarak alınır ve ulusal petrol 
stoğundan sayılır. Ayrıca, bir tüketim 
tesisinde her bir cins üründen yılda 20.000 
ton ve üzeri akaryakıt kullanan serbest 
kullanıcılar, tüketimlerinin onbeş günlük 
kısmını karşılayacak miktarda kendi 
depolarında stok bulundurmak 
mecburiyetindedir ve bunlar ulusal petrol 
stoğu içinde mütalâa edilir. 
Ulusal petrol stoğunun tamamlayıcı kısmı 
rafinericiler tarafından tutulur ve 
tamamlayıcı kısmın edinilmesi nedeniyle 
oluşabilecek kaynak ihtiyacı, finansman 
giderleri ve bu kısım stokların depolama ve 
idame maliyeti, tüketici fiyatlarına ilâve  
edilen (Kurul tarafından azami 10 ABD 
Dolar/ton’a kadar belirlenir.) ve 
rafinericilerin kullanımında kalan gelirler ile 
karşılanır. Rafinericilerin haricinde ithalat 
durumunda bu gelir rafinericiye ithalatçı 
tarafından ödenir. Rafinericiler tarafından 
her yıl bu gelirin muhasebesi hakkında 
Kuruma bilgi verilmesi zorunludur. Gelir, 
yeterli depolama tesisi ve stok sağlandıktan 
sonra idame giderlerini sağlayacak seviyeye 
çekilir. 
Ulusal petrol stoğunun esas gün sayısının 
belirlenmesi, artırılması, yönetimi, 
getirilebilecek yükümlülükler, ulusal petrol 
stoğunun temin süresi, ulusal petrol 
stoğunun cinsi,  miktarı ve stoklama  
yerinin  belirlenmesi,  ulusal  petrol  
stoğuna  dair  petrol  ve  hizmet  alımları,  
stok ve stoklamaya ilişkin diğer kararlar ile 
tedbirlerin alınması, ulusal petrol 
stoklarından olağanüstü hallerde satış 
yapılması ile Bakanlar Kuruluna sunulacak 
tekliflerin hazırlanması gibi konularda karar 
vermek üzere ve bu Kanuna göre 
oluşturulan Komisyonun çalışmasına ait  
usul ve esasların belirlenmesinde Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 
 
 
 



 

 

MADDE 43 – 5015 sayılı Kanunun 18 inci 
maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Yurt içinde pazarlanacak akaryakıta veya 
akaryakıtla harmanlanan ürünlere rafineri 
çıkışında veya serbest dolaşıma girişinde 
rafinericilerce ve dağıtıcılarca Kurumun 
belirleyeceği şart ve özellikte ulusal marker 
eklenir. Biyoyakıt ilk üretim merkezleri ile 
tasfiye edilecek akaryakıt için ulusal marker 
ekleme noktaları Kurum tarafından belirlenir. 
Ulusal marker ekleme işlemleri Kurumca yetki 
verilen bağımsız gözetim firmalarının 
nezaretinde Kurumun belirleyeceği usul ve 
esaslara göre yapılır. Ulusal marker ekleme 
işlemlerinde meydana gelecek 
usulsüzlüklerden lisans sahibi ile bağımsız 
gözetim firmaları müştereken sorumludur. 
Ulusal marker eklemekle yükümlü lisans 
sahipleri, her yıl kasım ayı içinde takip eden 
yıla ait pazarlama projeksiyonlarını Kuruma 
bildirir ve bu projeksiyona göre Kurumca 
temin edilecek ulusal marker, Kurumca 
belirlenecek usul ve esaslara göre akaryakıta 
eklenmek üzere ilgili lisans sahiplerine teslim 
edilir.” 
“Numunelerde yapılacak testlerde ulusal 
markerin gerektiği şart ve seviyede 
bulunmadığı laboratuvar analizi ile tespit 
edildiğinde, 19 uncu madde hükümleri 
uygulanır.” 
 

Madde 18- Rafinericiler ve dağıtıcılar yurt 
içinde pazarlayacakları akaryakıta, rafineri 
çıkışında veya gümrük girişinde kurumun 
belirleyeceği şart ve özellikte marker 
ekleyeceklerdir. 
Rafinerici ve dağıtıcılar, her yıl Şubat ayı 
içinde o yıla ait pazarlama projeksiyonlarını 
Kuruma bildirecek ve bu projeksiyona göre 
Kurumca temin edilecek ulusal marker yine 
Kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre 
rafinerici ve dağıtıcılara akaryakıta 
eklenmek üzere teslim edilecektir. 
… 
Numunelerde yapılacak testlerde ulusal 
markerin gerektiği şart ve seviyede 
bulunmadığı ve alınan numunelerin 
laboratuar analizi ile teknik düzenlenmelere 
uymadığı tespit edildiğinde, 19 uncu madde 
hükümleri uygulanır. 
 

MADDE 44 – 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 19 – Bu Kanuna göre idari para 
cezalarının veya idari yaptırımların 
uygulanması, bu Kanunun diğer hükümlerinin 
uygulanmasına engel oluşturmaz. Bu Kanuna 
göre verilen ceza ve tedbirler diğer kanunlar 
gereği yapılacak işlemleri engellemez. 
Bu Kanuna göre; 
a) Aşağıdaki hallerde, sorumlulara bir milyon 
Türk Lirası idari para cezası verilir: 
1) Lisans almaksızın lisansa tabi faaliyetlerin 
yapılması. 
2) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (l) 
bendinin ihlali. 

Madde 19- (Değişik: 23/1/2008 – 5728/522 
md.) 
Bu Kanuna göre idarî para cezalarının veya 
idarî yaptırımların uygulanması, bu 
Kanunun diğer hükümlerinin 
uygulanmasına engel oluşturmaz. Bu 
Kanuna göre verilen ceza ve tedbirler diğer 
kanunlar gereği yapılacak işlemleri 
engellemez. 
Bu Kanuna göre; 
a) Aşağıdaki hallerde, sorumlulara 
altıyüzbin Türk Lirası idarî para cezası 
verilir: 
1) Lisans almaksızın lisansa tabi faaliyetlerin 
yapılması. 



 

 

3) 18 inci maddenin ihlali. 
b) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (l) 
bendinin bayilik lisansı sahipleri tarafından 
ihlali halinde bayinin sözleşme yaptığı dağıtıcı 
lisansı sahipleri hakkında (a) bendinde 
belirtilen cezanın dörtte biri uygulanır. 
c) Aşağıdaki hallerde, sorumlulara sekiz yüz elli 
bin Türk Lirası idari para cezası verilir: 
1) Kurumca, 10 uncu madde gereği yapılan 
uygulamaların dolaylı veya dolaysız olarak 
engellenmesi veya engellenmeye teşebbüs 
edilmesi. 
2) 9 uncu maddede yer alan kısıtlamalara 
uyulmaması. 
3) 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 17 nci 
maddelerin ihlali. 
d) 8 inci maddenin ihlali halinde bayiler için (c) 
bendinde yer alan cezanın beşte biri uygulanır. 
e) Aşağıdaki hallerde, sorumlulara üç yüz elli 
bin Türk Lirası idari para cezası verilir: 
1) Lisans almaksızın hak konusu yapılan 
tesislerin yapımına veya işletimine başlanması 
ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak 
işlemlerin yapılması. 
2) Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında 
faaliyet gösterilmesi. 
3) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (f) 
bendinin bir takvim yılı içinde Kurumca yapılan 
uyarıya rağmen ihlali, aynı fıkranın  (l) bendi 
haricindeki bentlerin ihlali. 
4) 12 nci maddede yer alan hükümler 
dahilinde iletim ve depolama tesislerine 
erişimin dolaylı veya dolaysız olarak 
engellenmesi. 
f) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (l) 
bendi kapsamındaki ihlaller hariç olmak üzere 
bayiler için (e) bendinde yer alan cezanın beşte 
biri uygulanır. 
g) Ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret 
etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim 
firmalarının yükümlülüklerini yerine 
getirmemeleri halinde (a) bendinde belirtilen 
cezanın dörtte biri uygulanır. 
h) 16 ncı madde uyarınca ulusal petrol stoğu 
tutma yükümlülüğü bulunan lisans sahiplerine, 
eksik tuttukları her bir ton ürün için iki yüz 
Türk Lirası idari para cezası verilir. Eksik 

2) Kurumca, 10 uncu madde gereği yapılan 
uygulamaların dolaylı veya dolaysız olarak 
engellenmesi veya engellenmeye teşebbüs 
edilmesi. 
3) 9 uncu maddede yer alan kısıtlamalara 
uyulmaması. 
4) 5, 6, 7, 8, 16, 17 ve 18 inci maddelerin 
ihlali. 
b) Aşağıdaki hallerde, sorumlulara 
ikiyüzellibin Türk Lirası idarî para cezası 
verilir: 
1) Lisans almaksızın hak konusu yapılan 
tesislerin yapımına veya işletimine 
başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf 
hakkı doğuracak işlemlerin yapılması. 
2) Sahip olunan lisansın verdiği haklar 
dışında faaliyet gösterilmesi. 
3) 4 üncü madde hükümlerinin ihlali. 
4) 12 nci maddede yer alan hükümler 
dahilinde iletim ve depolama tesislerine 
erişimin dolaylı veya dolaysız olarak 
engellenmesi. 
Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak 
Kanunun getirdiği yükümlülüklere 
uymayanlara Kurumca bin Türk Lirasından 
ellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası 
verilir. 
Bayiler için yukarıda yer alan cezaların 
beşte biri uygulanır. 
Tesisler, lisans alınıncaya veya bu Kanuna 
göre lisans gerektirmeyen faaliyet 
gösterecek hale getirilinceye kadar 
mühürlenir. 
Ceza uygulanan bir fiilin iki takvim yılı 
geçmeden aynı kişi tarafından tekrarı 
halinde, cezalar iki kat olarak uygulanır. 
Kurul tarafından verilen idarî para 
cezalarına karşı açılan iptal davaları ilk 
derece mahkemesi olarak Danıştayda 
görülür. Danıştay, Kurul kararlarına karşı 
yapılan başvuruları acele işlerden sayar. 
 



 

 

tutulan stok miktarının hesabında ton küsuratı 
dikkate alınmaz. 
Ceza uygulanan bir fiilin iki takvim yılı 
geçmeden aynı kişi tarafından tekrarı halinde, 
cezalar iki kat olarak uygulanır. 
İdari para cezaları, ön araştırma veya 
soruşturma aşamasının tamamlanmasından 
sonra Kurul tarafından en geç üç ay içinde 
karara bağlanır. 
Bu Kanunun kaçakçılık kapsamında verilen 
idari para cezalarına karşı yargı yoluna 
başvurulması tahsil işlemlerini durdurmaz. 
İdari para cezalarının tebliğ tarihini izleyen 
otuz gün içinde ödenmemesi halinde, cezanın 
ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsili sağlanır. 
Tahsilatta 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun hükümleri uygulanır. 
Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak bu 
Kanunun getirdiği yükümlülüklere 
uymayanlara Kurumca bin beş yüz Türk 
Lirasından yetmiş bin Türk Lirasına kadar idari 
para cezası verilir. 
Tesisler, lisans alınıncaya veya bu Kanuna göre 
lisans gerektirmeyen faaliyet gösterecek hale 
getirilinceye kadar mühürlenir.” 
 
MADDE 45 – 5015 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
“5607 sayılı Kanunda belirtilen kaçakçılık 
fiillerinin işlendiği tespit edilen rafineri hariç 
her türlü tesiste lisansa tabi tüm faaliyetler 
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya 
mahkeme kararı kesinleşinceye kadar Kurum 
tarafından geçici olarak durdurulur ve bu süre 
içinde söz konusu tesis için başka bir gerçek 
veya tüzel kişiye de lisans verilmez. 
Kesinleşmiş mahkeme kararına göre lisans 
sahiplerinin lisansı iptal edilir. Lisans sahibine 
verilen idari para cezası ödenmeden lisansa 
konu tesis için lisans verilmez. 
Kaçakçılık fiilinin sadece ulusal marker seviyesi 
ile ilgili olması durumunda, geçici durdurma 
kararı akredite laboratuvar analiz sonucuna 
göre verilir. Akredite laboratuvar analiz 
sonucunun bildirilmesine kadar kaçak 
akaryakıt satışını engelleyecek idari tedbirler 

Madde 20- Lisans sahibi kişiler hakkında, bu 
Kanuna, bu Kanuna göre yürürlüğe 
konulmuş yönetmeliklere, Kurumun yazılı 
talimatlarına veya lisanslarına kayıtlı 
hususların herhangi birine riayet edilmediği 
takdirde, Kurum tarafından ön araştırma 
veya soruşturma başlatılır. Ayrıca, ilgiliye 
onbeş gün içerisinde aykırılıkların 
giderilmesi, aksi halde bahse konu piyasa 
faaliyetlerinin geçici bir süre için 
durdurulabileceği veya doğrudan doğruya 
iptal yaptırımının uygulanacağı ihbar edilir. 
Bu ihbara rağmen onbeş günlük sürenin 
bitiminde aykırılıklar giderilmezse, Kurum 
piyasa faaliyetini otuz günden az yüzseksen 
günden çok olmamak üzere geçici olarak 
durdurur. Geçici durdurma süresince, 
tehlikeli eylemin veya kötüniyetin veya 
ürünlerde zarar oluşmasının önlenmesi ile 
faaliyetin durdurulmasına neden olan 



 

 

Kurum tarafından alınır. 
Seyyar kontrol cihazı ile yapılan ulusal marker 
kontrol sonucunun geçersiz çıkması halinde, 
alınan numune en geç beş iş günü içinde 
laboratuvara teslim edilir. Laboratuvar, 
yapılması istenilen analizleri numune 
özellikleri değişime uğramadan on beş gün 
içinde yapar ve sonucunu en geç üç iş günü 
içinde Kuruma bildirir.” 
 

durumun ortadan kaldırılmasına ilişkin 
faaliyetler dışında hiçbir piyasa faaliyeti 
yapılamaz. Lisans iptalleri Kurumca 
yapılacak soruşturma neticesine göre 
karara bağlanır. 
Kaçak veya menşei belli olmayan  ürün 
ikmal edenlerin lisansı iptal edilir. Teknik 
düzenlemelere uygun olmayan ürün ikmal 
edenler zararı tazmin etmekle yükümlüdür. 
Akaryakıt istasyonu kapsamında sürdürülen 
bayilik faaliyetlerinin, bu Kanuna veya bu 
Kanuna istinaden çıkarılan düzenlemelere 
aykırılığının Kurumca tespiti halinde, anılan 
istasyonda yapılan akaryakıt ikmali  
Kurumca geçici veya süresiz olarak 
mühürleme suretiyle durdurulur. İptale 
veya mühürlemeye ilişkin usul ve esaslar 
Kurumca çıkarılacak yönetmeliklerde 
düzenlenir. 
Lisans iptaline veya mühürlemeye rağmen, 
faaliyetlerini sürdüren gerçek kişiler ile 
tüzel kişilerin yetkilileri hakkında, Türk Ceza 
Kanununun 203 üncü(1) maddesi hükümleri 
uygulanır. (1) 
Bu Kanuna göre yapılan talep veya 
işlemlerde, kanuna karşı hile veya gerçek 
dışı beyanda bulunulduğunun tespiti 
halinde lisans iptal olunur. 
Teknik düzenlemelere uygun olmayan 
petrol ikmali nedeniyle kullanıcıya verilen 
zarar ve hasarların tazmini hususu, 
kullanıcıların muhatap olduğu lisans sahibi 
gerçek ve tüzel kişilerin lisanslarında ve 
sözleşmelerinde yer alır. Uygulamaya ilişkin 
usul ve esaslar çıkarılacak yönetmelikte 
belirlenir. 
Dağıtım şirketinin lisansının iptal edilmesi 
veya faaliyetinin geçici olarak durdurulması 
halinde dağıtım şirketine bağlı bayiler, diğer 
dağıtım şirketlerinin bayii olarak 
faaliyetlerini sürdürürler. 

MADDE 46 – 5015 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 5 – 14 üncü maddenin 
dördüncü fıkrasında belirtilen yönetmelik altı 
ay içinde yürürlüğe konulur.” 
 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 
 



 

 

MADDE 47 – 5015 sayılı Kanunun ek 3 üncü, ek 
4 üncü ve ek 5 inci maddeleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

MADDE 48 – 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 
Borsalar Kanununun 83 üncü maddesinin 
dördüncü, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
“Seçilme yeterliliği bulunmadığı sonradan 
anlaşılanlar ile seçilme yeterliliğini 
kaybedenlerin oda, borsa ve Birlik 
organlarındaki görevleri sona erer.” 
“Oda ve borsalarda seçilme hakkının 
kullanılabilmesi için; ticaret şirketlerinde 
gerçek kişi temsilcinin şirketin ortağı ve/veya 
yöneticisi, gerçek kişiler ve ticaret şirketleri 
dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde 
ise işletmenin sahibi veya temsilcisi olması ve 
şirketi ya da işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem 
yapmaya yetkili bulunması, 
bu durumun  seçimden  en  az altı ay öncesini 
kapsaması şarttır. Bu fıkra kapsamında 
belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili 
kılınanlar için de aranır. 
Üye şirketin münfesih olması, şirketin veya 
işletmenin işyerini veya merkez kaydını başka 
bir oda ya da borsanın çalışma alanına taşıması 
halinde, üyelik ile birlikte seçilmiş olduğu oda, 
borsa ve Birlik organlarındaki görevi 
kendiliğinden sona erer.” 
 

MADDE 83.- 
        Seçilme yeterliliğini kaybedenlerin oda, 
borsa ve Birlikteki görevleri sona erer. 
 
Oda ve borsa üyelerinin seçme ve seçilme 
haklarının kullanılabilmesi için şirketin; 
sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel 
müdürü, murahhas azası seviyesinde üst 
düzey yöneticisi ve şirketi temsile, 
ahzükabza yetkili olması ve bu halinin 
seçimden en az altı ay öncesini kapsaması 
şarttır. 
 
Üye şirketin münfesih olması, işyeri ve 
merkez kaydını başka bir odanın çalışma 
alanına taşıması halinde, oda üyeliği ile 
birlikte seçilmiş olduğu oda, borsa ve Birlik 
organlarındaki görevi sona erer. 
 

MADDE 49 – 5174 sayılı Kanunun 100 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 100 – Odalar, borsalar, Birlik ve 
bunların bağlı ve ilgili kuruluşları Bakanlığın 
denetimine tabidir. 
Odalar, borsalar ve Birliğin ilgili personeli ile 
organlarında görevli üyeleri, Bakanlık 
müfettişlerinin talebi üzerine her türlü belge, 
defter, kayıt ve bilgileri ibraz etmek ve 
örneklerini noksansız ve gerçeğe uygun olarak 
vermek, para ve para hükmündeki evrakı 
göstermek, bunların sayılmasına ve 
incelenmesine yardımcı olmak, yazılı ve sözlü 
bilgi taleplerini karşılamak,  denetimde her 
türlü yardım ve kolaylığı göstermek ve 
çalışmalarını yapabilecekleri uygun bir yer 

Denetim 
MADDE 100. - Odalar, borsalar, Birlik ve 
bunların bağlı ve ilgili kuruluşları, Bakanlığın 
denetimine tâbidir. 
 



 

 

tahsis etmekle yükümlüdür. 
İkinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerini yerine 
getirmeyen veya 76 ncı maddede belirtilen 
suçlardan dolayı haklarında kovuşturmaya 
başlanan ya da görevi başında kalması yapılan 
denetim bakımından sakıncalı görülen oda, 
borsa ve Birlik personeli Bakanlık müfettişinin 
teklifi üzerine Bakanlıkça tedbiren geçici olarak 
görevden uzaklaştırılabilir. Bu madde 
kapsamında organ üyelerinin görevden 
uzaklaştırılmaları ise Bakanlık veya doğrudan 
Cumhuriyet savcısı tarafından yetkili asliye 
hukuk mahkemesinde açılan dava üzerine, iki 
ay içinde basit usulde yapılacak yargılama 
sonucunda karara bağlanır. Dava sonucu, 
mahkemece Bakanlık, ilgili oda veya borsa ve 
Birliğe bildirilir. Görevden uzaklaştırılan 
personele, uzaklaştırma süresi boyunca 
yapılacak ödemelerin üçte ikisi ödenir. 
Bu madde kapsamında görevden 
uzaklaştırılanlar; denetim sırasında veya 
denetimin tamamlanmasından sonra Bakanlık 
kararıyla veya haklarında kovuşturmaya yer 
olmadığına karar verildiği ya da 
mahkûmiyetlerine karar verilmediği takdirde 
görevlerine dönerler. Görevine iade 
edilenlerin uzaklaştırma süresi boyunca 
mahrum kaldığı ödentileri, kanuni faizleri ile 
birlikte istihdam edilen oda, borsa veya Birlik 
tarafından ödenir. 
Bakanlık, bu madde kapsamında açılan 
davaları katılan sıfatıyla takip edebilir. 
Odalar, borsalar, Birlik ve bunların organları ile 
bağlı ve ilgili kuruluşları, Bakanlıkça yapılan 
denetim sonucunda verilen talimatlara ve bu 
Kanunun uygulanmasına ilişkin alınan 
tedbirlere riayet etmek zorundadır.” 
 
MADDE 50 – 5174 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 17 – Bu Kanunun 84 üncü 
maddesinin birinci fıkrası gereği 2012 yılının 
Ekim ayında başlayıp Kasım ayında 
tamamlanması gereken, ancak Bakanlar 
Kurulunun 4/6/2012 tarihli ve 2012/3237 sayılı 
Kararı ile 2013 yılının Şubat-Mart aylarına 
ertelenen oda ve borsaların organ 
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seçimlerinde oy kullanmak üzere alınan yetki 
belgeleri, başvuruya dair usule tabi olmaksızın, 
Ticaret Sicil Müdürlüklerince “yetkinin devam 
ettiği” ibaresi ile onaylanmış olması şartıyla, 
Bakanlar Kurulunun 28/1/2013 tarihli ve 
2013/4244 sayılı Kararıyla yeniden 2013 yılının 
Mayıs-Haziran aylarına ertelenen oda ve 
borsaların organ seçimlerinde kullanılabilir. 
Bu Kanunun 83 üncü maddesinin altıncı 
fıkrasında öngörülen en az altı aylık süre şartı 
2013 yılının Mayıs-Haziran aylarında yapılacak 
oda ve borsaların organ seçimlerinde 
aranmaz.” 
 
MADDE 77 – 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı 
Türk Borçlar Kanununun 584 üncü maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“Ticaret siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi 
veya ticaret şirketinin ortak ya da yöneticisi 
tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak 
verilecek kefaletler, mesleki faaliyetleri ile ilgili 
olarak esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı esnaf 
veya sanatkârlar tarafından verilecek 
kefaletler, 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı 
Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından 
Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına 
Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerde 
verilecek kefaletler ile tarım kredi, tarım satış 
ve esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet 
kooperatifleri ile kamu kurum ve 
kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına 
kullandırılacak kredilerde verilecek kefaletler 
için eşin rızası aranmaz.” 
 

III. Eşin rızası 
MADDE 584- Eşlerden biri mahkemece 
verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya 
yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, 
ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; 
bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce 
ya da en geç kurulması anında verilmiş 
olması şarttır. 
Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve 
kefilin sorumlu olacağı miktarın artmasına 
veya adi kefaletin müteselsil kefalete 
dönüşmesine ya da kefil yararına olan 
güvencelerin önemli ölçüde azalmasına 
sebep olmayan değişiklikler için eşin rızası 
gerekmez. 
 

MADDE 78 – 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı 
Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinin 
üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
“Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen 
faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, 
yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı 
ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının 
sonuna kadar notere yaptırılır.” 
 

MADDE 64- (3) Ticari defterler, açılış ve 
kapanışlarında noter tarafından onaylanır. 
Kapanış onayları, izleyen faaliyet döneminin 
altıncı ayının sonuna kadar yapılır. 
Şirketlerin kuruluşunda defterlerin açılışı 
ticaret sicili müdürlükleri tarafından da 
onaylanabilir. Açılış onayının noter 
tarafından yapıldığı hâllerde noter, ticaret 
sicili tasdiknamesini aramak zorundadır. 
Türkiye Muhasebe Standartlarına göre 
elektronik ortamda veya dosyalama 
suretiyle tutulan defterlerin açılış ve 
kapanış onaylarının şekli ve esasları ile bu 



 

 

defterlerin nasıl tutulacağı Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığınca bir tebliğle belirlenir. 
 

MADDE 79 – 6102 sayılı Kanunun 359 uncu 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(5) Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile 
diğer kamu tüzel kişilerinin pay sahibi olduğu 
şirketlerde, sayılan tüzel kişiler veya bunların 
gerçek kişi temsilcileri yönetim kuruluna 
seçilebilir. Yönetim kurulu üye sayısı ikiden 
fazla olan şirketlerde üyelerin tamamının aynı 
kamu tüzel kişisinin temsilcisi olmaması 
şartıyla kamu tüzel kişisini temsilen birden 
fazla gerçek kişi yönetim kuruluna seçilebilir.” 
 

Yönetim Kurulu 
A) Genel olarak 
I - Atama ve seçim 
1. Üyelerin sayısı ve nitelikleri 
MADDE 359- (1) Anonim şirketin, esas 
sözleşmeyle atanmış veya genel kurul 
tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla 
kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur. 
Temsile yetkili en az bir üyenin yerleşme 
yerinin Türkiye’de bulunması ve Türk 
vatandaşı olması şarttır. 
(2) Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye 
seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel 
kişi adına, tüzel kişi tarafından  belirlenen, 
sadece bir gerçek  kişi de tescil ve ilan 
olunur;  ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış 
olduğu, şirketin internetsitesinde hemen 
açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil 
edilmiş kişi toplantılara katılıp oy 
kullanabilir. 
(3) Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi 
adına tescil edilecek gerçek kişinin tam 
ehliyetli olmaları şarttır. Yönetim kurulu 
üyelerinin en az dörtte birinin yüksek 
öğrenim görmüş olması zorunludur. Tek 
üyeli yönetim kurulunda bu zorunluluk 
aranmaz. 
(4) Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye 
de engeldir. 
 

MADDE 80 – 6102 sayılı Kanunun 397 nci 
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
“(5) Dördüncü fıkra kapsamı dışında kalan 
anonim şirketler ile 4572 sayılı Kanun 
kapsamındaki kooperatifler ve bunların 
bağımsız denetime tabi olmayan üst 
kuruluşları bu fıkra hükümlerine göre 
denetlenir. Denetime ilişkin usul ve esaslar ile 
bu fıkra uyarınca denetim yapacak denetçilerin 
niteliklerine, uyacakları etik ilkelere, görev ve 
yetkilerine, seçilmelerine, görevden 
alınmalarına veya ayrılmalarına; denetimin ve 
denetim raporlarının içeriğine ve raporun 
genel kurula sunulmasına ilişkin hususlar 

Denetleme 
A) Genel olarak 
MADDE 397- (1) Anonim şirketin ve 
şirketler topluluğunun finansal tabloları 
denetçi tarafından, uluslararası denetim 
standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim 
Standartlarına göre denetlenir. Yönetim 
kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer 
alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal 
tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği 
yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı 
içindedir. 
(2) Denetçinin denetiminden geçmemiş 
finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık 



 

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir. Kanunun denetçinin 
sorumluluğuna ilişkin hükümleri, bu fıkra 
uyarınca denetim yapacak denetçilere de 
kıyasen uygulanır. 
(6) Beşinci fıkra kapsamında denetime tabi 
olduğu hâlde söz konusu denetimi 
yaptırmayanların finansal tabloları ve yönetim 
kurulu yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş 
hükmündedir.” 
 

faaliyet raporu düzenlenmemiş 
hükmündedir. 
(3) Şirketin ve topluluğun finansal tabloları 
ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, 
denetleme raporunun sunulmasından sonra 
değiştirilmişse ve değişiklik denetleme 
raporlarını etkileyebilecek nitelikteyse, 
finansal tablolar ile, birinci fıkra 
çerçevesinde yönetim kurulunun yıllık 
faaliyet raporu yeniden denetlenir. Yeniden 
denetleme ve bunun sonucu, raporda özel 
olarak açıklanır. Denetçi görüşünde de 
yeniden denetlemeyi yansıtan uygun eklere 
yer verilir. 
 

MADDE 81 – 6102 sayılı Kanunun 400 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumu bu fıkranın 
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye ve bu fıkrada belirtilen süreleri 
kısaltmaya yetkilidir.” 
 

II - Denetçi olabilecekler 
MADDE 400- 
(2) Bir bağımsız denetleme kuruluşunun, bir 
şirketin denetlenmesi için görevlendirdiği 
denetçi yedi yıl arka arkaya o şirket için 
denetleme raporu vermişse, o denetçi en az 
iki yıl için değiştirilir. 
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Değişiklik Değişiklikten Önceki Hal 

MADDE 40- 26/9/2004 tarihlive 5237 
sayılıTürkCezaKanununun 158 
incimaddesininbirincifıkrasının son 
cümlesiaşağıdakişekildedeğiştirilmiştir. 
“Ancak, (e), (f), (j) ve (k) 
bentlerindesayılanhâllerdehapiscezasının alt 
sınırıüçyıldan, 
adliparacezasınınmiktarısuçtaneldeedilenme
nfaatinikikatındanazolamaz.” 
 

Madde 158- (1) Dolandırıcılık suçunun; 
a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi 
suretiyle, 
b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum 
veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle, 
c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından 
yararlanmak suretiyle, 
d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu 
meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya 
dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak 
kullanılması suretiyle, 
e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına 
olarak, 
f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi 
kurumlarının araç olarak kullanılması 
suretiyle, 
g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı 
kolaylıktan yararlanmak suretiyle, 
h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket 
adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri 
sırasında; kooperatif yöneticilerinin 
kooperatifin faaliyeti kapsamında, 
i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, 
mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan 
güvenin kötüye kullanılması suretiyle, 
j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis 
edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını 
sağlamak maksadıyla, 
k) Sigorta bedelini almak maksadıyla, 
İşlenmesi halinde, iki yıldan yedi yıla kadar 
hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına 
hükmolunur. (Ek cümle: 29/6/2005 – 
5377/19 md.) Ancak, (e), (f) ve (j) bentlerinde 
sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı üç 
yıldan, adlî para cezasının miktarı suçtan elde 
edilen menfaatin iki katından az olamaz. 
 



 

 

MADDE 43- 3/6/2007 tarihlive 5684 
sayılıSigortacılıkKanununun 22 
ncimaddesinin on 
dokuzuncufıkrasınınikinciveüçüncücümleleri
yürürlüktenkaldırılmışveyirmincifıkrasıaşağıd
akişekildedeğiştirilmiştir. 
“(20) 
Sigortaeksperliğiyapacaklarınniteliklerine; 
sigortaeksperlerininsınıflandırılmasına, 
branşlaritibarıylagörevveyetkialanlarınınbelir
lenmesine; ruhsat, 
Levhayakayıtvefaaliyeteilişkinusulveesaslaril
ebumaddeninuygulanmasınailişkindiğerhusu
slaryönetmeliklebelirlenir.” 
 

Sigorta eksperleri 
MADDE 22 –  
(19) Sigorta eksperi, sigortacı veya sigorta 
ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat 
sağlayan kişiler tarafından serbestçe tayin 
edilebilir. Sigorta sözleşmesinde, sigorta 
eksperinin sigorta ettiren veya sigorta 
sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler 
tarafından tayin edilmesi halinde ücretin 
hangi tarafça karşılanacağı belirtilir. 
Sözleşmede belirtilmediği takdirde ücret 
sigortacı tarafından ödenir. İki sigorta eksperi 
tarafından reddolunan kişi, kendisine sigorta 
eksperi tayin edilmesini Sigorta Eksperleri 
İcra Komitesinden talep edebilir. Tayin 
olunan sigorta eksperi, Komite tarafından 
belirlenen ücret karşılığında işi kabul etmek 
zorundadır. Ancak, işi kabul zorunluluğu bu 
maddenin onyedinci fıkrası uyarınca 
düzenlenen kaza ve zarara ilişkin tespit 
tutanağı için uygulanmaz. 
 
(20) Ekspertiz ücretinin miktarı, sigorta 
eksperi ile kendisini tayin eden taraf arasında 
serbestçe kararlaştırılır. 

MADDE 44- 5684 sayılıKanunun 23 
üncümaddesininonuncufıkrasıaşağıdakişekild
edeğiştirilmiştir. 
“(10) 
Bankalarileözelkanunlakurulmuşvekendisine
sigortaacenteliğiyapmayetkisitanınankuruml
arhariçolmaküzere, sigortaacenteleri, 
bireyselemeklilikişlemleriyleilgiliaracılıkileMü
steşarlığınuygungöreceğisigortacılıklabağlant
ılıdiğeraracılıkfaaliyetleridışındabaşkabirticar
ifaaliyettebulunamaz.” 
 

Sigorta acenteleri 
MADDE 23 –  
 
 
(10) Bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve 
kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi 
tanınan kurumlar ve sözleşme yapmaya veya 
prim tahsiline, hayat sigortaları veya zorunlu 
sigortalarla sınırlı olarak yetki verilen sigorta 
acenteleri hariç olmak üzere kendilerine 
sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkisi 
verilen sigorta acenteleri, bireysel emeklilik 
işlemleriyle ilgili acentelik faaliyeti dışında 
başka bir ticarî faaliyette bulunamaz. 

MADDE 45- 5684 sayılıKanunun 30 
uncumaddesinin; 
a) Birincifıkrasına 
“İlgilimevzuatilezorunlututulansigortalardan
kaynaklananbufıkrakapsamındakiuyuşmazlıkl
ariçinilgilikuruluşsigortatahkimsistemineüye
olmasadahihaksahipleribubölümhükümlerin
egöretahkimusulündenfaydalanabilir. 

Sigortacılıkta tahkim (Değişik R.G. 18.04.2013 
- 28622) 
MADDE 30 
(1) Sigorta ettiren veya sigorta 
sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile 
riski üstlenen taraf arasında sigorta 
sözleşmesinden veya Hesaptan faydalanacak 
kişiler ile Hesap arasında doğan 



 

 

Sigortatahkimsistemineüyeolmayankuruluşla
rbakımındanSigortaTahkimKomisyonugiderle
rinekatılımHazineMüsteşarlığıncaayrıcabelirl
enir.” cümlelerieklenmiştir. 
b) On 
ikincifıkrasınınikinciveüçüncücümleleriaşağıd
akişekildedeğiştirilmişveüçüncücümledenson
ragelmeküzereaşağıdakicümlelereklenmiştir. 
“Beş bin 
TürkLirasınınaltındakiuyuşmazlıklarhakkında
verilenhakemkararlarıkesindir. Beş bin 
TürkLirasıvedahaüzerindekiuyuşmazlıklarhak
kındaverilenhakemkararlarınakarşıkararınKo
misyoncailgiliyebildirimindenitibaren on 
güniçindebirdefayamahsusolmaküzereKomis
yonnezdindeitirazedilebilir.” 
“İtiraztalebindebulunmakiçinbumaddeuyarın
cabelirlenenbaşvuruücretininKomisyonayatır
ılmasışarttır. İtirazüzerinehakemkararınınicra
sıdurur. 
İtiraztalebimünhasıranbutalepleriincelemekü
zereKomisyontarafındanteşkiledilenhakemh
eyetlerinceincelenir. 
İtiraztalebihakkındaişinheyeteintikalindenitib
areniki ay içindekararverilir. 
BeşbinTürkLirasıvedahaüzerindekiuyuşmazlık
larhakkındaverilenhakemkararlarıbumaddeu
yarıncasüresindeitirazbaşvurusundabulunul
mamasıhâlindekesinleşir. Bu 
uyuşmazlıklarhakkındabumaddeuyarıncayapı
lanitirazüzerineverilenkararkesindir. Kırk bin 
TürkLirasınınüzerindekiuyuşmazlıklarhakkınd
aitirazüzerineverilenkararlariçintemyizegidile
bilir.” 
 

uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Birlik 
nezdinde Sigorta Tahkim Komisyonu 
oluşturulur. Sigortacılık yapan kuruluşlardan, 
sigorta tahkim sistemine üye olmak 
isteyenler, durumu yazılı olarak Komisyona 
bildirmek zorundadır. Sigorta tahkim 
sistemine üye olan kuruluşlarla uyuşmazlığa 
düşen kişi, uyuşmazlık konusu sözleşmede 
özel bir hüküm olmasa bile tahkim usûlünden 
faydalanabilir. 
(12) Tahkim sistemine üye olmak 
isteyenlerden katılma payı, uyuşmazlık 
çözümü için Komisyona başvuranlardan ise 
başvuru ücreti alınır.Beş bin Türk Lirasının 
altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen 
hakem kararları kesindir. Beş bin Türk Lirası 
ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında 
verilen hakem kararlarına karşı kararın 
Komisyonca ilgiliye bildiriminden itibaren on 
gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere 
Komisyon nezdinde itiraz edilebilir. İtiraz 
talebinde bulunmak için bu madde uyarınca 
belirlenen başvuru ücretinin Komisyona 
yatırılması şarttır. İtiraz üzerine hakem 
kararının icrası durur. İtiraz talebi münhasıran 
bu talepleri incelemek üzere Komisyon 
tarafından teşkil edilen hakem heyetlerince 
incelenir. İtiraz talebi hakkında işin heyete 
intikalinden itibaren iki ay içinde karar verilir.  

MADDE 46- 5684 sayılıKanunun 31/B 
maddesininyedincifıkrasınaikincicümledenso
nragelmeküzereaşağıdakicümleeklenmiştir. 
“Bu 
surettetespitedilenkatılımpaylarınınSigortaBi
lgiveGözetimMerkezigiderlerinikarşılayama
masıdurumundabumaddeuyarıncayayımlana
cakyönetmeliktebelirlenecekusulveesaslardâ
hilindeBirlikYönetimKuruluncaüyeşirketlerde
nayrıcakatılmapayıtalepedilebilir.” 
 

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (Ek R.G. 
18.04.2013 - 28622) 
MADDE 31/B –  
(7) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine üye 
şirketlerin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi 
giderlerine katılım payları anılan şirketlerin 
bir önceki yıl gerçekleştirdikleri 
primüretiminin binde birini aşmamak üzere 
Müsteşarlıkça belirlenir. Müsteşarlık, bu 
oranın yüzde elli oranında azaltılmasına veya 
artırılmasına karar verebilir. Bu surette tespit 
edilen katılım paylarının Sigorta Bilgi ve 



 

 

Gözetim Merkezi giderlerini karşılayamaması 
durumunda bu madde uyarınca yayımlanacak 
yönetmelikte belirlenecek usul ve esaslar 
dâhilinde Birlik Yönetim Kurulunca üye 
şirketlerden ayrıca katılma payı talep 
edilebilir. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi 
giderlerine Müsteşarlığın belirleyeceği esaslar 
dahilinde Hesaptan katkı sağlanabilir. 

MADDE 47- 5684 sayılıKanuna 33/A 
maddesindensonragelmeküzereaşağıdakima
ddeeklenmiştir. 
“Haksahiplerincearanmayanparalar 
MADDE 33/B- (1) 
Özelhukukhükümlerinetabisigortalarkapsamı
ndahaksahiplerineödenmesiveyaiadesigerek
en her 
türlüparanınilgilimevzuatuyarıncazamanaşım
ınauğramasıveilgilişirketveyaözelkanunhükü
mleridâhilindesigortafaaliyetindebulunankur
uluşlartarafındanhaksahibineulaşılamamasıh
âlinde, 
anılanparalaryapılacakilanımüteakibenilgisin
egöreGüvenceHesabınaveyaözelkanunhükü
mlerinedayalıolarakkurulmuşbulunankuruluş
laragelirkaydedilir. 
(2) Bu 
maddeninuygulanmasınailişkinusulveesaslar
Müsteşarlıkçabelirlenir.” 
 

Olağanüstü durumlarda teminat (Değişik R.G. 
29.06.2012 - 28338) 
MADDE 33/A– (1)Terör, savaş, doğal afet ve 
benzeri olağanüstü durumlar nedeniyle yurt 
içinden veya uluslararası piyasalardan sigorta 
veya reasürans teminatı bulunamayan riskler 
ile nükleer riskler gibi özellik arz eden riskler 
için Bakan, sigorta veya reasürans havuzları 
kurma veya kurulmasını koordine etme, 
sigorta ve reasürans şirketleri arasında 
işbirliği yapılmasını sağlama, oluşturulacak 
havuz, organizasyon veya işbirliği 
mekanizmalarının yürütülebilmesi amacıyla 
bir veya birden fazla tüzel kişiyi, olağandışı 
riskler yönetim merkezi olarak görevlendirme 
konusunda Müsteşarlığa yetki verebilir. 
Olağandışı riskler yönetim merkezleri çalışma 
usul ve esasları yönetmelikle belirlenir. 
(2) Hangi risklerin bu merkezler kapsamında 
yönetileceği, kapsama alınan risklere prim 
desteği verilecek ise ne oranda prim desteği 
verileceği, alınacak bir bedel karşılığında 
Devletçe reasüransa ne ölçüde katılınacağı 
hususları Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir. 
(3) Terör, savaş hâli, doğal afetler ve benzeri 
olağanüstü durumlarda, yurt içinden veya 
uluslararası piyasalardan sigorta teminatı 
sağlanamaması ya da sağlanmasında güçlük 
bulunması ve Başbakanlığın gerekli görmesi 
halinde, sivil hava ve deniz ulaşım araçları 
için, Müsteşarlıkça sigorta veya reasürans 
teminatı sağlanmasına karar vermeye Bakan 
yetkilidir. Verilecek teminatın kapsamı, 
süresi, türü, limitleri, karşılığında bir bedel 
alınıp alınmayacağı, bedel alınacak ise 
 

MADDE 48- 5684 sayılıKanunun 36 
ncımaddesindensonragelmeküzereaşağıdaki
maddeeklenmiştir. 

Kovuşturma 
MADDE 36 – (1) Bu Kanunda yazılı suçlardan 
dolayı kovuşturma yapılması Müsteşarlık 



 

 

“Görevveyetki 
MADDE 36/A- (1) Bu 
Kanundatanımlananveyaatıftabulunulansuçl
ardandolayıyargılamayapmayaHâkimlerveSa
vcılarYüksekKurulununihtisasmahkemesiolar
akgörevlendireceğisulh, 
asliyeveyaağırcezamahkemeleriyetkilidir.” 
 

tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı 
başvuruda bulunulmasına bağlıdır. Bu 
başvuru ile Müsteşarlık aynı zamanda katılan 
sıfatını kazanır. 
(2) Cumhuriyet savcısının kovuşturmaya yer 
olmadığına karar vermesi halinde, 
Müsteşarlık, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı 
Ceza Muhakemesi Kanununa göre kendisine 
tebliğ edilecek kararlara karşı itiraza 
yetkilidir. 
(3) Aracılar ile sigorta eksperlerinin bu 
Kanunda suç sayılan fiilleri hakkında yapılacak 
kovuşturmalar ile bu Kanunun 15 inci 
maddesinin birinci fıkrasına ve 35 inci 
maddesinin altı ilâ dokuzuncu fıkralarına 
aykırılıktan dolayı yapılacak kovuşturmalar 
hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz. 
 

MADDE 49- 5684 
sayılıKanunaaşağıdakigeçicimaddeeklenmişti
r. 
“GEÇİCİ MADDE 10- (1) 33/B 
maddesininyürürlüğegirdiğitarihtenöncehaks
ahiplerineödenmesiveyaiadesigerekenparala
railişkin  olarak  anılan  maddenin 
 yürürlüğegirdiğitarihtenönceyürürlüktebulu
nanmevzuatagöretamamlananişlemlergeçerl
iğinikorur. Bu 
kapsamdaolupanılanmaddeninyürürlüğegirdi
ğitarihtenönceyürürlüktebulunanmevzuatag
öretamamlanmayanişlemler, 33/B 
maddesihükümlerinegöresonuçlandırılır.” 
 

…………. 
 

MADDE 50- 5684 
sayılıKanunaaşağıdakigeçicimaddeeklenmişti
r. 
“GEÇİCİ MADDE 11- (1) Bu 
maddeninyayımıtarihindenöncezorunlusigor
talarvehayatsigortalarıylasınırlıolarakkendile
rinesözleşmeyapmave prim 
tahsiletmeyetkisiverilensigortaacenteleribakı
mından 23 
üncümaddeninonuncufıkrasınınbumaddeyiih
dasedenKanunladeğiştirilmedenönceyürürlü
ktebulunanhükümlerininbumaddeninyayımı
ndanitibarenikiyılsüreyleuygulanmasınadeva
medilir.” 

………….. 
 



 

 

 
 
 
MADDE 51- 5684 
sayılıKanunaaşağıdakigeçicimaddeeklenmişti
r. 
“GEÇİCİ MADDE 12- (1) Bu 
maddeninyürürlüğegirdiğitarihitibarıylabuKa
nundatanımlananveyaatıftabulunulansuçlard
andolayıgörülmekteolandavalar, 
davayıgörenmahkemelerdegörülmeyedevam
olunur. Bu 
maddeninyürürlüğegirdiğitarihtensonrasözk
onususuçlardandolayıaçılandavalara, 
buKanunun 36/A 
maddesiçerçevesindeHâkimlerveSavcılarYük
sekKuruluncagörevlendirilecekcezamahkeme
leritarafındanbakılır.” 
 

……………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Kanun No. 6460                                     Kabul Tarihi: 17/4/2013 
 

Değişiklik Değişiklikten Önceki Hal 
MADDE 1 – 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı 
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 373 üncü 
maddesinin beşinci fıkrasından, 18/6/1927 
tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 439 uncu 
maddesinin beşinci fıkrasından ve 1086 sayılı 
Kanunun 26/9/2004 tarihli ve 5236 sayılı 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 
16 ncı maddesi ile değiştirilmeden önceki 
429 uncu maddesinin üçüncü fıkrasından 
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş 
ve diğer fıkralar buna göre teselsül 
ettirilmiştir. 
“Davanın esastan reddi veya kabulünü içeren 
bozmaya uyularak tesis olunan kararın 
önceki bozmayı ortadan kaldıracak şekilde 
yeniden bozulması üzerine alt mahkemece 
verilen kararın temyiz incelemesi, her hâlde 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca yapılır.” 
 

MADDE 373- (5) İlk derece mahkemesi veya 
bölge adliye mahkemesi kararında direnirse, 
bu kararın temyiz edilmesi durumunda 
inceleme, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca 
yapılır. 
 
MADDE 439- İlk derece mahkemesi veya 
bölge adliye mahkemesi kararında direnirse, 
bu kararın temyiz edilmesi durumunda 
inceleme, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca 
yapılır. 
 

MADDE 2 – 1086 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 4 – Bu maddeyi ihdas eden 
Kanunla, 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 5236 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanunun 
16 ncı maddesiyle değiştirilmeden önceki 
429 uncu maddesine eklenen dördüncü 
fıkra, kanun yolu aşaması dâhil, yürürlük 
tarihinde derdest olan davalarda da 
uygulanır.” 
 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 

MADDE 3 – 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun 43 üncü maddesinin 

Madde 43– Her avukat, levhaya yazıldığı 
tarihten itibaren üç ay içinde baro 



 

 

birinci fıkrasına birinci cümleden sonra 
gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir. 
“23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti 
Kanununa göre anagayrimenkulün mesken 
olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat 
maliklerinin izni ve benzeri şartlar 
aranmaksızın avukatlık büroları faaliyet 
gösterebilir. Bu konuda, yönetim planındaki 
aksine hükümler uygulanmaz.” 
 

bölgesinde bir büro kurmak zorundadır.  
Büronun niteliklerini barolar belirtir. (Ek iki 
cümle : 30/4/2013 - 6460/3 md.) 23/6/1965 
tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti  
Kanununa göre anagayrimenkulün mesken 
olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat 
maliklerinin izni ve benzeri şartlar  
aranmaksızın avukatlık büroları faaliyet 
gösterebilir. Bu konuda, yönetim planındaki 
aksine hükümler uygulanmaz. 
 

MADDE 4 – 6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı 
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare 
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 
2 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“4. Aynı yargı çevresinde birden fazla idare 
veya vergi mahkemesinin faaliyet gösterdiği 
hâllerde, özel kanunlarda başkaca hüküm 
bulunmadığı takdirde, ihtisaslaşmanın 
sağlanması amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu 
ve niteliği dikkate alınarak, mahkemeler 
arasındaki iş bölümü Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu tarafından belirlenebilir. Bu 
kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır. 
Mahkemeler, tevzi edilen davalara bakmak 
zorundadır.” 
 

Madde 2 – 4. Aynı yargı çevresinde birden 
fazla idare veya vergi mahkemesi kurulduğu 
takdirde, bu mahkemeler arasındaki 
işbölümü, Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunca belirlenir. 

MADDE 5 – 2576 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 19 – Bu maddeyi ihdas eden 
Kanunla, bu Kanunun 2 nci maddesinin (4) 
numaralı fıkrasında yapılan değişikliğin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay 
içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
tarafından mahkemeler arasındaki iş 
bölümüne ilişkin olarak karar verilir ve bu 
karar Resmî Gazete’de yayımlanır. Kararda 
mahkemelerin iş bölümü  esaslarına göre 
çalışmaya başlayacakları tarih de belirtilir. 
Mahkemelerin iş bölümü esaslarına göre 
çalışmaya başlayacakları tarihe kadar açılmış 
olan davaların görülmesine bulundukları 
mahkemelerde devam olunur.” 
 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 

MADDE 6 – 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Madde 21 – (Değişik: 22/12/2005 – 5435/8 



 

 

Hâkimler ve Savcılar Kanununun 21 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer 
alan “çıkardıkları işlerin miktar ve 
mahiyetleri,” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “alternatif uyuşmazlık çözüm 
yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin 
çalışmaları,” ibaresi eklenmiştir. 

md.) 
Hâkimlik ve savcılık mesleğinde bulunanların 
derece yükselmelerinin yapılabilmesi için; 
c) Ahlakî gidişleri, meslekî bilgi ve anlayışları, 
gayret ve çalışkanlıkları, gördükleri işlerin 
birikmesine sebep olup olmadıkları, 
çıkardıkları işlerin miktar ve mahiyetleri, 
göreve bağlılıkları ve devamları, üst merciler 
ve müfettişlerce haklarında düzenlenen hâl 
kâğıtları ve sicil fişleri, kanun yolu 
incelemesinden geçen iş sayısı ve bu 
inceleme üzerine verilen notları, örnek karar 
ve mütalâaları ve varsa  meslekî eser ve 
yazıları ile katıldıkları meslek içi ve uzmanlık 
eğitimleri göz önünde tutularak Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunca ilân edilen derece 
yükselme ilkelerinde aranan koşulları 
taşımaları, 

MADDE 7 – 2802 sayılı Kanunun 33 üncü 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iş 
cetvelleri” ibaresi “alternatif uyuşmazlık 
çözüm yöntemlerine ilişkin uygulamayı da 
kapsayacak biçimde iş cetvelleri” şeklinde 
değiştirilmiştir. 

Madde 33 – (Değişik : 22/12/2005 – 5435/16 
md.) 
Birinci sınıf olan hâkim ve savcıların başarılı 
olup olmadıkları; müfettiş hâl kâğıtları, iş 
cetvelleri, not oranları ile varsa meslekî ve 
akademik konulardaki faaliyetlerine ilişkin 
diğer bilgi ve belgeler dikkate alınarak, üç 
yılda bir Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunca değerlendirilmesi suretiyle tespit 
edilir. 

MADDE 10 – 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı 
Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge 
Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve 
Yetkileri Hakkında Kanunun 5 inci 
maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
“İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde hukuk 
mahkemelerinin birden fazla dairesi 
oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır. 
Özel kanunlarda başkaca hüküm 
bulunmadığı takdirde, ihtisaslaşmanın 
sağlanması amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu 
ve niteliği dikkate alınarak, daireler 
arasındaki iş dağılımı Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu tarafından belirlenebilir. Bu 
kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır. 
Daireler, tevzi edilen davalara bakmak 
zorundadır.” 

Madde 5- İş durumunun gerekli kıldığı 
yerlerde hukuk 
mahkemelerinin birden fazla dairesi 
oluşturulabilir. Bu daireler 
numaralandırılır. Hukuk mahkemeleri 
arasında iş dağılımı yapılması ve iş 
dağılımına ilişkin esaslar Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunca belirlenir. 

MADDE 11 – 5235 sayılı Kanuna aşağıdaki ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 



 

 

geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 4 – Bu maddeyi ihdas eden 
Kanunla, bu Kanunun 5 inci maddesinin 
beşinci fıkrasında yapılan değişikliğin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay 
içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
tarafından mahkemeler arasındaki iş 
dağılımına ilişkin olarak karar verilir ve bu 
karar Resmî Gazete’de yayımlanır. Kararda 
mahkemelerin iş dağılımı esaslarına göre 
çalışmaya başlayacakları tarih de belirtilir. 
Mahkemelerin iş dağılımı esaslarına göre 
çalışmaya başlayacakları tarihe kadar açılmış 
olan davaların görülmesine bulundukları 
mahkemelerde devam olunur.” 

 

MADDE 12 – Ekli (1) sayılı listede yer alan 
kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı 
cetvelin Adalet Bakanlığına ve ekli (2) sayılı 
listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) 
sayılı cetvelin Danıştay Başkanlığına ait 
bölümlerine eklenmiştir. 

 

MADDE 13 – 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanununun 263 üncü maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 263 – (Değişik: 29/6/2005 – 5377/29 
md.) 
(1) Kanuna aykırı olarak eğitim kurumu açan 
veya işleten kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis 
veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 

 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK 

 
KABULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE 

 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 

 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

 
HÜKMÜNDE KARARNAME 

 
Karar Sayısı: KHK/650 

MADDE 2 – 4/7/1972 tarihli ve 1602 sayılı 
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
Kanununun 85 inci maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
“Barışta Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi 
temmuzdan otuzbir ağustosa kadar 
çalışmaya ara verir.” 

 Madde 85 – (Değişik birinci fıkra: 14/7/2004 
– 5219/9 md.) Barışta Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi her sene ağustosun birinden 
eylülün beşine kadar çalışmaya ara verir. 

MADDE 3 – 12/6/1979 tarihli ve 2247 sayılı 
Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve 
İşleyişi Hakkında Kanunun 5 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
 
“Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk ve Ceza 
bölümleri ile Genel Kurulu her yıl bir 
eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan 
otuzbir ağustosa kadar çalışmaya ara 
verir.” 

 (Değişik üçüncü fıkra: 14/7/2004 – 5219/10 
md.) Toplantı dönemi her yıl altı eylülde 
başlar, otuzbir temmuzda biter. 

MADDE 9 – 2575 sayılı Kanunun 86 ncı 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

 Madde 86 – 1. (Değişik: 14/7/2004 – 
5219/12 md.) Danıştay daireleri her sene 



 

 

değiştirilmiştir. 
 
“1. Danıştay daireleri her yıl bir eylülde 
başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuzbir 
ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.” 

ağustosun birinden eylülün beşine kadar 
çalışmaya ara verirler. 

MADDE 11 – 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı 
İdari Yargılama Usulü Kanununun 61 inci 
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
“Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri 
her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi 
temmuzdan otuzbir ağustosa kadar 
çalışmaya ara verirler.” 

 Madde 61 – 1. (Değişik: 5/4/1990 – 3622/25 
md.) (Değişik birinci cümle: 14/7/2004 -
5219/11 md.) Bölge idare, idare ve vergi 
mahkemeleri her yıl ağustosun birinden 
eylülün beşine kadar çalışmaya ara verirler. 
Ancak, yargı çevresine dahil olduğu bölge 
idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi 
dışında kalan idare ve vergi mahkemeleri 
çalışmaya ara vermeden yararlanamazlar. Bu 
mahkemeler, 62 nci maddedeki sınırlamaya 
tabi olmaksızın görevlerine devam ederler. 

MADDE 27 – 4/12/2004 tarihli ve 5271 
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 331 
inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
 
“(1) Ceza işlerini gören makam ve 
mahkemeler her yıl bir eylülde başlamak 
üzere, yirmi temmuzdan otuzbir ağustosa 
kadar çalışmaya ara verirler.” 

 Madde 331 – (1) Ceza işlerini gören makam 
ve mahkemeler her yıl ağustosun birinden 
eylülün beşine kadar tatil olunur. 

MADDE 31 – 3/12/2010 tarihli ve 6085 
sayılı Sayıştay Kanununun 64 üncü 
maddesinin üçüncü fıkrasının birinci 
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
“Sayıştay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu, 
Daireler Kurulu ve daireleri her yıl bir 
eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan 
otuzbir ağustosa kadar çalışmaya ara 
verirler.” 

 İzin ve çalışmaya ara verme 
MADDE 64- 
(3) Sayıştay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu, 
Daireler Kurulu ve daireler her yıl ağustosun  
birinden eylülün beşine kadar çalışmaya ara 
verir. Bu müddet içinde Rapor 
Değerlendirme  
Kurulu ile Sayıştaya gelecek ivedi işlere 
bakmak ve gereken kararları vermek üzere 
sıra ile bir  
daire çalışmaya devam eder. 

MADDE 33 – 12/1/2011 tarihli ve 6100 
sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 
102 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
 
“MADDE 102 – (1) Adli tatil, her yıl yirmi 
temmuzda başlar, otuzbir ağustosta sona 
erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar.” 

 Adli tatil süresi 
MADDE 102- (1) Adli tatil, her yıl bir 
ağustosta başlar, beş eylülde sona erer. 

 


