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MADDE 1- 4/1/1961 tarihli ve 213 say Vergi Usul Kanununa 153 üncü maddesinden
sonra gelmek üzere a
daki madde eklenmi tir.
“Teminat uygulamas :
MADDE 153/A- Ba kaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmad halde münhas ran
sahte belge düzenlemek amac yla mükellefiyet tesis ettirdi inin vergi incelemesine yetkili
olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilmesi ve mükellefiyet kayd n devam na gerek
görülmedi inin raporda belirtilmesi üzerine i i b rakm addolunan ve mükellefiyet kay tlar
vergi dairesince terkin edilenlerden, serbest meslek erbab n, ah s i letmelerinde i letme
sahibinin, adi ortakl klarda ortaklardan her birinin, ticaret irketlerinde; irketin, kanuni
temsilcilerinin, yönetim kurulu üyelerinin, irket sermayesinin asgari % 10’una sahip olan
gerçek veya tüzel ki ilerin ya da bunlar n asgari % 10 orta oldu u veya yönetiminde
bulunduklar te ebbüslerin, tüzel ki ili i olmayan te ekküllerde bunlar idare edenlerin veya
düzenlenen raporda fiillerin i lenmesinde bilfiil bulunduklar tespit edilenlerin i e ba lama
bildiriminin al nmas halinde, bunlar ad na mükellefiyet tesis edilebilmesi için i e ba lama
bildiriminde bulunanlar n ve mükellefiyeti terkin edilenlerin tüm vergi borçlar n ödenmi ve
6183 say Kanunun 10 uncu maddesinin birinci f kras n (1), (2) ve (3) numaral
bentlerinde say lan nev’iden 75.000 Türk Liras ndan ve düzenlenmi olan sahte belgelerde yer
alan toplam tutar n % 10’undan az olmamak üzere teminat verilmi olmas artt r.
Birinci f krada say lanlar n orta olduklar adi ortakl klar n, kanuni temsilcisi, yönetim
kurulu üyesi, irket sermayesinin asgari % 10’una sahip olduklar ticaret irketlerinin veya
idare ettikleri tüzel ki ili i olmayan te ekküllerin i e ba lama bildiriminde bulunmas halinde
de birinci f kra hükmü uygulan r.
Birinci f krada say lanlar n, mükellefiyeti bulunan adi ortakl k, ticaret irketleri ve tüzel
ki ili i olmayan te ekküllerin kanuni temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, idarecisi, asgari % 10
orta olmas , bunlar devralmas , k smen veya tamamen bunlara devrolunmas halinde,
keyfiyetin vergi dairesinin tt la na girdi i tarihten itibaren bir ay içinde birinci f krada yer
alan artlar n yerine getirilmesi bu mükelleflerden yaz olarak istenir. Otuz günlük süre
içinde artlar n yerine getirilmemesi ve say lan ki ilerin statülerinin devam ettirilmesi halinde,
istenilen teminat tutar verilen sürenin son günü vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle
mükellef ad na teminat alaca olarak tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen teminat alaca ,
gecikme zamm tatbik edilerek mükelleften, birinci f krada say lan ki ilerin teminat isteme
tarihi itibar yla tahakkuk etmi tüm vergi borçlar ise mükellef mü terek ve müteselsil
sorumlu olmak üzere, bu ki ilerden 6183 say Kanun uyar nca takip ve tahsil edilir.
Birinci f krada say lanlar hariç olmak üzere, 359 uncu maddede yer alan sahte belge
düzenleme fiilini i ledikleri vergi incelemesine yetkili olanlarca mükellef hakk nda yap lan
inceleme neticesinde düzenlenen raporla tespit edilenlerden bu durumlar kesinle enlerin,
keyfiyetin vergi dairesinin tt la na girdi i tarihten itibaren bir ay içinde 6183 say Kanunun
10 uncu maddesinin birinci f kras n (1), (2) ve (3) numaral bentlerinde say lan nev’iden
75.000 Türk Liras ndan ve düzenlenmi olan sahte belgelerde yer alan toplam tutar n %
10’undan az olmamak üzere yaz yla otuz gün içinde teminat göstermesi istenir. Fiil tüzel
ki ilik veya tüzel ki ili i olmayan te ekkül bünyesinde i lenmi se teminat bunlardan istenir.
Verilen sürede artlar n yerine getirilmemesi halinde, istenilen teminat tutar verilen sürenin

son günü vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle mükellef ad na teminat alaca olarak
tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen teminat alaca , mükelleften 6183 say Kanun uyar nca
gecikme zamm tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.
3568 say Kanun kapsam nda faaliyette bulunan meslek mensuplar ndan bu maddenin
birinci f kras nda say lan haller dolay yla mükellefiyeti terkin edilenlerin bu fiillerine i tirak
etti i inceleme raporuyla tespit edilenler ve bu durumu kesinle enler hakk nda üç y l süreyle
geçici olarak mesleki faaliyetten al koyma cezas uygulan r. Bu cezan n uygulanmas nda 3568
say Kanunda yer alan usuller tatbik edilir. Sürenin sonunda, meslek mensubunun tekrar
faaliyete ba lamak istemesi halinde kendisinden bir ay içinde 6183 say Kanunun 10 uncu
maddesinin birinci f kras n (1), (2) ve (3) numaral bentlerinde say lan nev’iden 75.000
Türk Liras ndan ve düzenlenmi olan sahte belgelerde yer alan toplam tutar n % 10’undan az
olmamak üzere yaz yla teminat istenir. Verilen sürede teminat n gösterilmemesi halinde
dördüncü f kran n ilgili hükmüne göre i lem yap r.
3568 say Kanun kapsam nda faaliyette bulunan meslek mensuplar ndan dördüncü
krada say lan fiile i tirak etti i inceleme raporu ile tespit edilen ve bu durumu
kesinle enlerden be inci f krada yer verilen esaslar dahilinde teminat istenir. Verilen sürede
teminat n gösterilmemesi halinde dördüncü f kran n ilgili hükmüne göre i lem yap r.
Birinci, ikinci ve üçüncü f kralarda say lan hallerde teminat al nmas takip eden takvim
n ba ndan itibaren üç y l içinde, sahte veya muhteviyat itibar yla yan lt
belge
kullan lmas hariç 359 uncu maddede say lan fiillerden herhangi birinin i lenmedi inin tespit
edilmesi halinde; dördüncü f krada say lan hallerde ise teminat al nmas takip eden takvim
n ba ndan itibaren be y l içinde sahte veya muhteviyat itibar yla yan lt
belge
kullan lmas hariç 359 uncu maddede say lan fiillerden herhangi birinin i lendi inin tespit
edilmemesi halinde al nm olan teminat ba kaca vergi borcu bulunmamas kayd yla
mükellefe iade edilir. Söz konusu fiillerin i lenmi oldu unun tespit edilmesi halinde; fiil
birinci f kra kapsam nda ise mükellefiyet 160 nc maddenin üçüncü f kras na göre terkin
edilir, terkin tarihi itibar yla ödenmemi vergi borçlar ile i lenmi olan fiillerden do an vergi
borcu al nan teminattan mahsup edilir, artan tutar mükellefe iade edilir. Fiil dördüncü f kra
kapsam nda ise vergi borçlar ile i lenen fiilden do an vergi borçlar teminattan mahsup edilir,
ayr ca mükelleften mezkûr f kra hükmünce yeniden teminat istenir. Verilen sürede teminat n
gösterilmemesi halinde dördüncü f kran n ilgili hükmüne göre i lem yap r.
Be inci ve alt nc f kralarda belirtilen hallerde, teminat al nmas
takip eden takvim
n ba ndan itibaren be y l içinde mezkûr f kralarda yer alan fiillerin i lendi inin veya bu
fiillere i tirak edildi inin tespit edilmemi olmas halinde al nm olan teminat ba kaca vergi
borcu bulunmamas durumunda meslek mensubuna iade edilir. Söz konusu fiillerin
lendi inin veya bunlara i tirak edildi inin tespit edilmesi halinde, fiil be inci f kra
kapsam nda ise meslek mensubu hakk nda meslekten ç karma cezas uygulan r. Bu cezan n
uygulanmas nda 3568 say
Kanunda yer alan usuller tatbik edilir. Fiil alt nc f kra
kapsam nda ise mezkûr f kra uyar nca i lem tesis edilir.
Bu madde uyar nca teminat al nan mükelleflerin, teminat n al nd
tarihten sonra
tahakkuk eden ve süresinde ödenmeyen vergi borçlar n tutar al nan teminat tutar n
%10’unu a mas halinde, teminat paraya çevrilerek 6183 say Kanunun 47 nci maddesi
uyar nca mükellefin borçlar na mahsup edilir ve mükelleften teminat tutar n tamamlanmas
istenir. Teminat n tamamlanmamas halinde dördüncü f kran n ilgili hükmüne göre i lem
yap r.
359 uncu maddede say lan fiilleri i ledikleri veya bu fiillere i tirak ettikleri vergi
incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporla tespit edilenlerden bu durumlar
kesinle enler ile birinci, ikinci ve üçüncü f kralar n kapsam na girenler veya bu fiillere i tirak

edenler, fiilin i lendi i tarihten itibaren alt y l süreyle hiçbir surette vergi te vik ve
desteklerinden yararlanamazlar.
Bu madde hükümlerine göre istenecek teminat tutar ; düzenlenmi olan sahte belgelerde
yer alan tutarlar n toplam , faaliyet alan , mükellefin hukuki statüsü, faaliyette bulunulan il
veya bölge, vergi borcu toplam , fiilin tekrar edip etmedi i gibi k staslar esas al narak Maliye
Bakanl nca belirlenecek usul ve esaslara göre, vergi dairesi müdürünün yaz talebine
istinaden defterdar ve/veya vergi dairesi ba kan taraf ndan tayin edilir.
Birinci f krada say lanlar ile sahte veya muhteviyat itibar yla yan lt belge kullan lmas
hariç 359 uncu maddede say lan fiilleri i leyenler Maliye Bakanl nca belirlenen usul ve
esaslara göre duyurulur. Bu kapsamda yap lan duyurular vergi mahremiyetinin ihlâli
say lmaz. Fiil tüzel ki ilik veya tüzel ki ili i olmayan te ekkül bünyesinde i lenmi se, bunlar
da duyurulur.
Bu maddenin uygulanmas na ili kin usul ve esaslar belirlemeye Maliye Bakanl
yetkilidir.”
MADDE 2- 27/10/1999 tarihli ve 4458 say Gümrük Kanununun 3 üncü maddesinin
birinci f kras na a
daki bent eklenmi tir.
“26. “Gümrüklenmi de er” deyimi, Uluslararas K ymet Sözle mesine göre belirlenecek;
ithal e yas için e yan n CIF k ymeti ile gümrük vergileri toplam , ihraç e yas için FOB
ymeti ile gümrük vergileri toplam ;”
MADDE 3- 4458 say Kanunun 167 nci maddesinin birinci f kras n (9) numaral
bendine a
daki alt bent eklenmi tir.
“e) 1/7/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yolcu ve yük ta mac
faaliyetlerinde bulunan hava yolu irketlerinin bu faaliyetlerinde kullan lmak üzere ithal
edilen hava ta tlar , motorlar ve bunlar n aksam ve parçalar ,”
MADDE 4- 4458 say Kanunun 177 nci maddesinin birinci f kras n (l) bendi ve ikinci
kras a
daki ekilde de tirilmi , ayn maddeye ikinci f kras ndan sonra gelmek üzere
daki f kra eklenmi ve mevcut üçüncü f kra dördüncü f kra olarak teselsül ettirilmi tir.
“l) 235 inci maddesinin birinci f kras n (a) ve (c) bentleri ile üçüncü f kras nda belirtilen
ya ve 237 nci maddesinin üçüncü ve alt nc f kralar nda belirtilen e ya,”
“2. Kaçakç kla Mücadele Kanunu hükümleri uyar nca;
a) Tasfiye edilebilecek duruma gelen e ya,
b) El konulan e yan n mahkemesince sahibine iadesine karar verilmesi halinde, e yan n
teslim al nmas için ilgilisine yap lan tebli tarihinden itibaren otuz gün içinde teslim
al nmayan e ya,
178 inci madde hükümlerine göre tasfiye edilir.”
“3. Tasfiye edilmesine karar verilen e yan n bulunmamas halinde, ithal e yas için CIF,
ihraç e yas için FOB k ymeti ile bunlara ili kin gümrük vergileri tutarlar tahsil edilir.”
MADDE 5- 4458 say Kanunun 180 inci maddesinin birinci f kras , ikinci f kras n son
cümlesi ve üçüncü f kras a
daki ekilde de tirilmi ve maddeye a
daki f kralar
eklenmi tir.
“1. 177 nci maddenin birinci f kras n (b), (e), (f), (g) ve (k) bentlerinde ve ikinci
kras n (b) bendinde belirtilen e yan n sat bedelinden s ras yla;
a) Hizmet kar
alacaklar ve yap lm masraflar,
b) Gümrük vergileri,
c) Sat için yap lm masraflar,
d) Para cezalar ,

ayr larak hak sahiplerine da
r. Bu bedellerin da
ndan sonra artan para olursa, e ya
sahipleri ad na emanet hesab na al r. Emanete al nd
tarihten itibaren bir y l içinde
al nmayan para ile 177 nci maddenin birinci f kras n di er bentlerinde belirtilen e yan n
sat bedelinden bu f kradaki usule göre yap lacak da mdan sonra kalan para Gümrük ve
Ticaret Bakanl döner sermaye i letmesine irat kaydedilir.”
“E yan n sahibine iade edilmesine karar verilmesi halinde tasfiye edilen e yan n gümrük
vergileri iade edilmez, müsadere karar verilmesi halinde sat bedeli Gümrük ve Ticaret
Bakanl döner sermaye i letmesine irat kaydedilir.”
“3. Tasfiye edilen e ya ve ta n sat bedelinden al nacak gümrük vergileri, e ya için
gümrük beyannamesi verilmi ise beyannamenin tescil edildi i tarihte, kaçak e ya için kaçak
ya tespit tutana
n düzenlendi i tarihte, söz konusu tarihler bilinmiyorsa tespit ve
tahakkuk belgesinin düzenlendi i tarihteki vergi oranlar na göre belirlenir.”
“4. Üzerlerinde sat lamaz, devredilemez, haciz, rehin, ipotek gibi erhler bulunan ta tlar n
tasfiyesinde, bu erhler ayr ca bir i leme gerek olmaks n, tasfiye karar al nd tarihten
itibaren kalkm say larak varsa tescil kay tlar buna göre düzeltilir ve tasfiyesi tamamlanarak
birinci ve ikinci f kra hükümleri çerçevesinde kalan para emanete al r. Dava sonucunda
ta n sahibine iadesine karar verilmesi halinde, erhlere konu bedel ilgilisine ödendikten
sonra kalan tutar ikinci f kra hükmü uyar nca sahibine ödenir.
5. Bu Kanun kapsam nda yap lacak tasfiye i lemlerinde 8/9/1983 tarihli ve 2886 say
Devlet hale Kanunu hükümleri uygulanmaz ve buna ili kin usul ve esaslar yönetmelikle
belirlenir.”
MADDE 6- 4458 say Kanunun 197 nci maddesinin birinci f kras nda yer alan
“beyanname veya beyanname yerine geçen belge üzerinde” ibaresi madde metninden
kar lm r.
MADDE 7- 4458 say Kanunun 232 nci maddesinin birinci f kras ndan sonra gelmek
üzere a
daki f kra eklenmi ve müteakip f kra numaras buna göre teselsül ettirilmi tir.
“2. Konusu ve yükümlüsünün ayn olmas , aralar nda maddi veya hukuki yönden ba
k
bulunmas art yla; birden fazla i leme veya beyannameye ili kin gümrük vergileri ve para
cezalar na tek tahakkuk ve ceza karar düzenlenebilir.”
MADDE 8- 4458 say Kanuna 218 inci maddesinden sonra gelmek üzere a
daki
madde eklenmi tir.
“MADDE 218/A- 1. Bakanl k, 8/6/1994 tarihli ve 3996 say Baz Yat m ve Hizmetlerin
Yap- let-Devret Modeli Çerçevesinde Yapt lmas Hakk nda Kanun uyar nca yapt rarak
letme hakk verdi i gümrük kap lar ve/veya lojistik merkezlerini, i letme süresi bittikten
sonra 30 y geçmemek üzere, 24/11/1994 tarihli ve 4046 say Özelle tirme Uygulamalar
Hakk nda Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen kiralama ve/veya i letme hakk n verilmesi
yöntemleri ile 3996 say Kanun ve bu Kanunun uygulanmas na ili kin ikincil mevzuattaki
görevlendirme usullerini k yas yoluyla uygulayarak devredebilir. Devirlerin yöntemini, de er
tespit komisyonu ve görevlendirme komisyonu üyelerini, bu komisyonlar n çal ma usul ve
esaslar ile di er hususlar belirlemeye Bakan yetkilidir.”
MADDE 9- 4458 say Kanunun 227 nci maddesinin birinci f kras n (g) bendinde yer
alan “üç y l” ibaresi “bir y l” ve 228 inci maddesinin birinci f kras nda yer alan “üç y l”
ibaresi “iki y l” eklinde de tirilmi tir.
MADDE 10- 4458 say Kanunun 231 inci maddesi a
daki ekilde de tirilmi tir.
“MADDE 231- 1. dari yapt ma konu fiilin, ceza uygulamas gerektiren bir fiile ili kin
olmas ve zamana
daha uzun bulunan bu fiil nedeniyle ceza davas aç lm olmak
kayd yla, idari yapt m kararlar Türk Ceza Kanunundaki dava ve ceza zamana
süreleri
içerisinde uygulan r.

2. Gümrük vergileri alaca na ba
idari para cezalar n zamana
, bu idari para
cezalar na ili kin gümrük vergilerinin zamana
na tabidir.”
MADDE 11- 4458 say Kanunun 234 üncü maddesinin birinci f kras n (a) bendinde
yer alan “gümrük vergisi” ibareleri “ithalat vergileri”, (b) bendinde yer alan “gümrük
vergisine” ibaresi “ithalat vergilerine”, (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan “gümrük
vergisinden” ibareleri “ithalat vergilerinden” eklinde de tirilmi tir.
MADDE 12- 4458 say Kanunun 235 inci maddesi a
daki ekilde de tirilmi tir.
“MADDE 235- 1. Serbest dola ma giri rejimine tabi tutulan e yaya ili kin olarak,
yap lan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda;
a) E yan n genel düzenleyici idari i lemlerle ithalinin yasaklanm oldu unun tespiti
halinde, e yan n gümrük vergilerinin al nmas n yan s ra, gümrüklenmi de erinin dört kat
idari para cezas verilir.
b) (a) bendindeki e yan n de ersiz, art k veya at k madde olmas durumunda, idari para
cezas ; dökme halinde gelen e ya için ton ba na otuz bin Türk Liras , ambalajl gelmesi
halinde kap ba na alt yüz Türk Liras olarak hesaplan r ve e ya yurtd edilir.
c) E yan n ithali, lisansa, arta, izne, k nt ya veya belli kurulu lar n verece i uygunluk
veya yeterlilik belgesine tabi oldu u halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi de ilmi veya
belge al nm gibi beyan edildi inin tespit edilmesi halinde, e yan n gümrük vergilerinin yan
ra, e yan n gümrüklenmi de erinin iki kat idari para cezas verilir.
d) (c) bendindeki e yan n de ersiz, art k veya at k madde olmas durumunda, idari para
cezas ; dökme halinde gelen e ya için ton ba na sekiz bin Türk Liras , ambalajl gelmesi
halinde kap ba na iki yüz Türk Liras olarak hesaplan r ve e ya yurtd edilir.
2. hracat rejimine tabi tutulan e yaya ili kin olarak, yap lan beyan ile muayene ve
denetleme veya kontrol sonucunda;
a) E yan n genel düzenleyici idari i lemlerle ihrac n yasaklanm oldu unun tespiti
halinde, e yan n gümrüklenmi de erinin iki kat idari para cezas verilir.
b) E yan n ihrac , lisansa, arta, izne, k nt ya veya belli kurulu lar n verece i uygunluk
veya yeterlilik belgesine tabi oldu u halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi de ilmi veya
belge al nm gibi beyan edildi inin tespit edilmesi halinde, e yan n gümrüklenmi de eri
kadar idari para cezas verilir.
3. Yolcular n, gümrük mevzuat na göre ki isel ve hediyelik e ya kapsam d nda olup
beyanlar na ayk olarak üzerlerinde, e yas aras nda veya ta ma araçlar nda ç kan ya da
ba kas na ait oldu u halde kendi e yas ym gibi gösterdikleri e yan n gümrük vergileri iki
kat olarak al r ve e ya sahibine teslim edilir. Gümrük vergileri ödenmedi i takdirde, e ya
gümrü e terk edilmi say r.
4. Birinci f kran n (a) ve (c) bentlerinde belirtilen e yaya el konularak mülkiyetinin
kamuya geçirilmesine karar verilir ve e ya 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye
tabi tutulur.
5. Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve transit rejim beyan nda bulunulan serbest
dola mda olmayan e yan n, beyan edilenden belirgin bir ekilde farkl cinste e ya oldu unun
tespiti halinde, farkl ç kan e yan n gümrüklenmi de erinin iki kat idari para cezas verilir.”
MADDE 13- 4458 say Kanunun 236 nc maddesinin birinci f kras a
daki ekilde
de tirilmi ve maddeye a
daki f kralar eklenmi tir.
“1. Teminat al nm olsa bile, gümrük i lemlerine ba lanmadan veya bu i lemler bitirilip
gümrük idaresinin izni al nmadan gümrük antrepolar veya gümrük idaresince e ya
konulmas na izin verilen yerlerden k smen veya tamamen e ya ç kar lmas veya buralardaki
yan n de tirilmesi ya da yap lan say mlarda kay tlara göre e yan n bir k sm n noksan

oldu unun anla lmas hallerinde, bu e yan n gümrük vergilerinin yan s ra gümrüklenmi
de erinin iki kat idari para cezas verilir.”
“4. Gümrüksüz sat ma azalar ndan hak sahibi olmayanlara sat yap lmas halinde sat a
konu e yaya, hak sahibi olmakla birlikte limit üstü sat yap lmas halinde de limit üstü e yaya
ait ithalat vergilerinin yan s ra bu vergilerin üç kat para cezas verilir.
5. Gümrük antrepolar ndaki e yan n, antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir
ekilde farkl cinste e ya oldu unun tespiti halinde, bu e yan n gümrüklenmi de erinin iki
kat idari para cezas verilir, e yaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar
verilir ve e ya 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur.”
MADDE 14- 4458 say Kanunun 237 nci maddesinin birinci f kras nda yer alan “gümrük
vergisi” ibaresi “gümrük vergileri” eklinde de tirilmi , birinci ve üçüncü f kralar nda yer
alan “ta t araçlar n sahipleri, kaptanlar veya acentalar taraf ndan gümrük idaresine”
ibareleri madde metninden ç kar lm , üçüncü f kras nda yer alan “e yaya el konularak
müsadere olunur” ibaresi “e yaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar
verilir, 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur” eklinde ve alt nc
kras a
daki ekilde de tirilmi ve maddeye a
daki f kra eklenmi tir.
“6. Türkiye Gümrük Bölgesine giri yapan ta t içerisinde özet beyan verilmeksizin e ya
getirildi inin gümrük idaresince belirlendi i veya e yan n bo alt lmas na izin verilmesinden
sonra gümrük idaresine bildirildi i ve bu e yan n verilmi olan özet beyanlardan biri ile
ili kili olmad
n anla ld hallerde, söz konusu e ya için özet beyan vermekle yükümlü
olan ki inin tespit edilmesi halinde bu ki i, tespit edilememesi halinde ise e yay Türkiye
Gümrük Bölgesine getiren ki i taraf ndan, e yan n yanl kla mahrecinden fazla olarak
yüklenmi oldu u gümrük idaresince belirlenecek süre içinde kan tlanamad takdirde, söz
konusu e yaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve 177 ila 180
inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur. Ayr ca e yan n CIF k ymeti kadar para
cezas verilir.”
“7. Birinci, ikinci ve üçüncü f kralarda belirtilen para cezalar özet beyan veren ki iden,
alt nc f krada belirtilen para cezas ise özet beyan vermekle yükümlü oldu u tespit edilen
ki iden, bu ki inin tespit edilememesi halinde e yay Türkiye Gümrük Bölgesine getiren
ki iden al r.”
MADDE 15- 4458 say Kanunun 238 inci maddesinin birinci f kras a
daki ekilde
de tirilmi tir.
“1. 241 inci maddenin üçüncü f kras n (h), (l) ve (m) bentleri, dördüncü f kras n (g) ve
(h) bentleri ile be inci f kras n (b) bendinde belirtilen durumlar hariç, dâhilde i leme rejimi,
gümrük kontrolü alt nda i leme rejimi ile geçici ithalat rejimine ili kin hükümlerin ihlali
halinde e yan n gümrüklenmi de erinin iki kat , tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal
edilen özel kullan ma mahsus ta tlar için gümrük vergileri tutar n dörtte biri oran nda para
cezas verilir. Ancak, dâhilde i leme rejimi kapsam ithal e yas n, i leme faaliyetindeki hali
veya i lem görmü ürün hali de dahil olmak üzere rejim çerçevesinde izin verilen yerlerde
tespiti halinde, ithal e yas n gümrük vergileri tutar n iki kat oran nda para cezas verilir.
Bu cezan n ödeme süresi içinde e yan n gümrükçe onaylanm ba ka bir i lem veya kullan ma
tabi tutulmamas halinde e yan n gümrük vergileri tutar nda para cezas tahsil edilir.”
MADDE 16- 4458 say Kanunun 239 uncu maddesine a
daki f kra ile birinci
kras na “1.” eklinde f kra numaras eklenmi tir.
“2. Gümrük vergileri ödenmek suretiyle ihraç edilebilen e yay , gümrük i lemlerine tabi
tutmaks n veya gümrük vergileri k smen veya tamamen ödenmeksizin Türkiye Gümrük
Bölgesinden ç karanlara e yan n gümrük vergilerinin yan s ra bu vergilerin iki kat idari para
cezas verilir.”

MADDE 17- 4458 say Kanunun 241 inci maddesinin alt nc f kras n (a) bendine
“yana mas ” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile yükü bulunmad
durumlarda, yük
almad
n veya yükünün ba ka bir limana ç kar ld
n veya avarya oldu unun
kan tlanamamas ” ibaresi eklenmi tir.
MADDE 18- 4458 say Kanunun 244 üncü maddesinin ikinci f kras a
daki ekilde
de tirilmi tir.
“2. Gümrük vergileri ve cezalar na ili kin fiilin, 5607 say Kanunun 3 üncü maddesinde
yer alan kaçakç k suçlar ile ili kili olmas halinde bu madde hükmü uygulanmaz.”
MADDE 19- 1/6/2000 tarihli ve 4572 say Tar m Sat Kooperatif ve Birlikleri Hakk nda
Kanunun 1 inci maddesinin birinci f kras ile be inci f kras a
daki ekilde de tirilmi tir.
“Bu Kanunun amac ; tar m sat kooperatif ve birliklerine ili kin hükümleri düzenlemek,
bu kurulu lar n kooperatifçilik ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak yönetilmelerini,
özerk, güçlü ve ba ms z mali yap yla piyasa ko ullar nda etkin, verimli ve sürdürülebilir bir
ekilde faaliyet göstermelerini sa lamak ve tar m sat kooperatifçili ini güçlendirmektir.”
“Kooperatif ve birliklerdeki ortakl k paylar rehin ve haciz edilemez. Ortakl k paylar n
devri örnek anasözle mede belirtilen artlarla yap labilir.”
MADDE 20- 4572 say Kanunun 3 üncü maddesi ba
yla birlikte a
daki ekilde
de tirilmi tir.
“Çal ma konular ve çal malarda uyulacak esaslar
MADDE 3- Kooperatif ve birlikler; ortaklar n ve gerekti inde di er üreticilerin
ürünlerinin daha iyi artlarla de erlendirilmesi, mesleki faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlar n
kar lanmas ve ekonomik menfaatlerinin korunmas konular nda çal rlar.
Kooperatif ve birliklerin çal ma konular ile ürün al m ve de erlendirme i lemlerine, ürün
al m bedelini hesaplama ve ödeme ekline, kredi kullanmalar na, yat mlar na, gelir-gider
farklar n da
na ve giderlerin payla
na ili kin usul ve esaslar örnek anasözle mede
gösterilir. Anasözle meyle, ortaklara elde etti i ürünün tamam
veya belirli bir k sm
teslim etme ya da teslim edilmesi zorunlu asgari ürün miktar art getirilebilir.
Kooperatif ve birliklerin birbirleri ve ortaklar ile üretim girdisi temini ve ürünlerin
de erlendirilmesi amac yla yapt klar her türlü muameleden borsa tescil ücreti al nmaz.
Kooperatif ve birlik organlar ile temsile yetkili personeli, tüm faaliyet ve kararlar nda, i
ve i lemlerinde genel kabul görmü rasyonel i letmecilik uygulamalar ile kurumsal yönetim
ve kooperatifçilik ilkelerini dikkate al r, bu kurulu lar n kurulu amaçlar do rultusunda
hareket eder; varl klar , mali yap
ve rekabet gücünü koruyup geli tirme yönünde gerekli
titizli i gösterir ve basiretli bir tacir gibi davran rlar.
Bu Kanunda aç kça belirtilen nisaplar sakl kalmak üzere, birlik ve kooperatiflerde toplant
ve karar nisaplar örnek anasözle mede düzenlenir. Ta nmaz al m ve sat
ile imalat ve
in aat i lerinin yapt lma yöntemi örnek anasözle mede düzenlenir.
Bakanl k, kanunlar n emredici hükümlerine ve bu Kanunun amac na ayk olmamak
art yla, bu Kanunda örnek anasözle meyle düzenlenece i belirtilen hususlar ile kooperatif ve
birliklerin çal malar na ili kin gerekli gördü ü konularda düzenleme yapmaya ve kurumsal
yönetim ilkeleri belirlemeye yetkilidir. Kooperatif ve birlikler, Bakanl k taraf ndan istenilecek
bilgi ve belgeleri do ru, eksiksiz ve süresi içinde vermekle; olu turulan elektronik veri
tabanlar na Bakanl kça istenen verilerin giri ini sa lamakla yükümlüdür.”
MADDE 21- 4572 say Kanunun 4 üncü maddesi a
daki ekilde de tirilmi tir.
“MADDE 4- Birlik ve kooperatif organlar genel kurul ve yönetim kuruludur. Yönetim
kurulu as l ve yedek üyeleri genel kurulca seçilir. Birliklerde genel müdür, kooperatiflerde ise
müdür veya vekilleri yönetim kurulunun do al üyesidir. Genel müdür d ndaki birlik yönetim

kurulu üyelerinin en az ikisi dört y ll k yüksekö retim kurumlar ndan mezun ve örnek
anasözle mede belirtilen niteliklere sahip ki iler aras ndan seçilir.
Genel kurul toplant lar na kat lma hakk na sahip ortaklarda aranan artlar ile birliklerin
genel kurullar te kil eden kooperatiflerin temsilcilerinin say , nitelikleri, görev süreleri ve
seçilme esaslar , kooperatif ve birlik yönetim kurulu üyelerinin say ve bu üyelerde aranan
artlar örnek anasözle mede belirlenir. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi en fazla dört
l olup süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin görevleri, alt ay geçmemek üzere, yap lacak
ilk genel kurul toplant na kadar devam edebilir. Görev süresi sona erenler yeniden
seçilebilir. Yönetim kurulu ayda bir kez ola an olarak toplan r. Kooperatif ve birlik i lerinin
zorunlu k ld
durumlarda, gerekçeli olarak, ola anüstü toplanabilir. Yönetim kurulu
üyelerine ayda en fazla iki toplant için huzur hakk ve harc rah ödenebilir.
Haklar nda 24/4/1969 tarihli ve 1163 say Kooperatifler Kanununda say lan ve göreve
seçilmelerine engel te kil eden suçlar veya görevi kötüye kullanma suçu nedeniyle adli
makamlarca dava aç lmas , Bakanl kça 1163 say
Kanunun 90 nc maddesi gere i
görevlerine tedbiren son verilmesi, bu Kanunun 5 inci maddesi kapsam nda yap lan denetim
sonucunda düzenlenen raporda ibra edilmemeleri yönünde görü belirtilmesi veya genel
kurula kat lma hakk na sahip olanlar n be te üçünün gündem maddelerinin görü ülmesine
geçilmeden önce yaz olarak talepte bulunmas halleri d nda, yönetim kurulu üyelerinin
görev süreleri dolmadan azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurul
toplant gündemine al p görü ülemez. Yukar daki hususlar n varl halinde ise, yönetim
kurulu üyelerinin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesine ili kin kararlar, haz run cetvelinde
imzas bulunanlar n yar dan fazlas n oyuyla al r.
Birlik yönetim kurulu, karar organ olarak kanun, anasözle me ve genel kurul kararlar
do rultusunda birlik faaliyetlerinin yürütülmesine ili kin ilke ve esaslar saptar, y ll k i
programlar , politika ve stratejiler ile personel politikas
belirler, i ve i lemlerin bunlara
uygun yürütülmesini gözetir, genel kurul ve yönetim kurulu kararlar n yerine getirilmesini
denetler ve aç kça genel kurulun yetkisinde tan mlanan hususlar d nda birli in i letme
konusunun ve amac n gerçekle tirilmesi için gerekli olan kararlar al r.
Birliklerin i leri kanun, anasözle me ve di er mevzuat hükümleri ile genel kurul ve
yönetim kurulu kararlar na uygun olarak, genel müdürün yönetim ve koordinasyonunda genel
müdürlük taraf ndan yürütülür. Birlik genel müdürü, birlik faaliyetlerinin yönetilip
yönlendirilmesinden sorumlu olup; kanun, anasözle me, genel kurul ve yönetim kurulu
kararlar ile y ll k i programlar , politika ve stratejik hedefler do rultusunda birlik
faaliyetlerinin yürütülmesi için uygun idari yap olu turur, yönetir ve yönlendirir, yönetim
kurulu taraf ndan belirlenen politikalar çerçevesinde ürün al m ve de erlendirme faaliyetlerini
koordine eder ve personel planlamas yapar. Birli in i program , politika ve stratejilerini
haz rlar ve yönetim kurulu karar na sunar.
Birlik genel müdürü ve varsa genel müdür yard mc lar , en az dört y ll k yüksekö retim
kurumlar ndan mezun, kamu kurum ve kurulu lar nda ya da kooperatif ve birliklerde veya
özel kurulu larda yönetim, pazarlama, ürün ticareti, denetim, finansman veya bu kurulu lar n
faaliyet konular nda en az sekiz y l çal
, 1163 say Kanunda say lan ve yönetim kurulu
üyelik görevine seçilmeye engel te kil eden suçlar veya görevi kötüye kullanma suçu
nedeniyle mahkum olmayan ki iler aras ndan yönetim kurulunca atan r. Birlik genel müdürü
ve genel müdür yard mc lar , yönetim kurulu taraf ndan birli in amaç ve faaliyet konular n
zorunlu k ld makul, kabul edilebilir ve objektif gerekçelere dayan larak görevden al nabilir.
Kooperatiflerin i leri kanun, anasözle me ve di er mevzuat hükümleri ile genel kurul ve
yönetim kurulu kararlar na uygun olarak müdürler taraf ndan yürütülür.
Kooperatif ve birliklerde temsil yetkisinin kimler taraf ndan ve ne ekilde kullan laca
örnek anasözle mede gösterilir. Ancak, bu kurulu lar taahhüt alt na koyabilmek için örnek

anasözle mede belirtilen imzaya yetkili ki ilerden en az ikisinin mü terek imzalar ve bu
mü terek imzalardan birinin, birliklerde genel müdüre, kooperatiflerde ise müdüre veya
bulunmad durumlarda vekillerine ait olmas artt r.
Kooperatif ve birliklerde istihdam edilen müdür ve di er personelde aranan artlar ile
atama, nakil, terfi, görevden alma, kadro ve özlük haklar ile sair esaslar, birlik yönetim
kurulunca haz rlanan ve genel kurulca kabul edilen yönetmelikte gösterilir. Birlik orta
olmayan kooperatiflerde söz konusu yönetmelik, yönetim kurulu taraf ndan haz rlan r ve
genel kurulun onay ile yürürlü e girer. Kooperatiflerde müdürün en az dört y ll k
yüksekö retim kurumlar ndan mezun olmas artt r.”
MADDE 22- 4572 say Kanunun 5 inci maddesi ba
yla birlikte a
daki ekilde
de tirilmi tir.
“Ba ms z denetim ve al nmas gereken tedbirler
MADDE 5- Bakanl kça ortak say ve ciro gibi k staslar dikkate al narak belirlenen
birlikler, 13/1/2011 tarihli ve 6102 say Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre
ba ms z denetime tabidir.
Yönetim kurulu, do rudan ya da Bakanl kça yap lan denetim veya bu madde kapsam nda
yap lacak denetim sonucunda bir görü olarak bildirilmi ise, birlikte ve bir birli e ba
olmayan kooperatiflerde üst üste üç dönemin menfi gelir-gider fark ile sonuçlanmas veya
her hâlükârda menfi gelir-gider fark n toplam aktif de erlerin yüzde onuna tekabül etmesi
veya borç ödemede ve giderlerin kar lanmas nda sorun ya anmas durumlar nda, birlik ve
ortak kooperatiflerin veya kooperatifin varl
, geli mesini ve devam tehlikeye dü üren
sebeplerin erken te hisi, gerekli önlemlerin al nmas ve riskin yönetilmesi amac yla derhal
uzmanlardan bir komite kurmak ve komitenin sa kl bir ekilde çal mas sa lamak üzere
her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Uzman komitesi raporu, düzenlenmesini takip eden ilk
genel kurul toplant nda, gündemde olmasa bile ayr bir gündem maddesi olarak görü ülür.
Genel kurulda, birlik veya kooperatifin varl
ve faaliyetlerini geli tirip sürdürmesi için
gerekli telafi edici tedbirlere ili kin kararlar n al nmas zorunludur.
Birlik, denetim sonuçlar da gözeterek, etkinli i ve verimlili i azalm veya varl klar n
yar kar ks z kalm ortak kooperatiflerden durumlar n düzeltilmesini ister ve iki y ldan
fazla olmamak üzere verilen sürede bir ba ka kooperatifle birle me dahil, gerekli tedbirleri
almayan kooperatifleri ortakl ktan ç kar r.
Kooperatifler, ba
bulunduklar birli in mevzuata, anasözle melere ve genel kabul
görmü kooperatifçilik ve kurumsal yönetim ilkelerine ayk olmamak ko uluyla faaliyet
konular yla ilgili olarak belirleyece i ilke ve esaslara uymak ve uygulamak zorundad r.”
MADDE 23- 4572 say Kanunun 6 nc maddesinin birinci f kras n (d) bendinde yer
alan “cins ve nev’i, isim ve unvan de iklikleri ile tashihleri” ibaresi “her nev’i cins, kay t,
tashih, ifraz, taksim, birle tirme ve ruhsatland rma i lemleri, depo, hizmet ve üretim tesisi
in aatlar ” eklinde de tirilmi tir.
MADDE 24- 4572 say Kanunun 7 nci maddesi a
daki ekilde de tirilmi tir.
“MADDE 7- Kooperatif ve birliklerin örnek anasözle meleri, birliklerin görü ü al narak
Bakanl kça haz rlan r. Bakanl kça, bu Kanunda aç kça örnek anasözle melerde düzenlenece i
belirtilen hususlara ili kin hükümlerde, birliklerin görü ü de al narak do rudan veya
birliklerin yar dan bir fazlas n yönetim kurullar n bu konudaki mü terek iste i ve
Bakanl n oluru ile de iklik yap labilir. Birliklerin yar dan bir fazlas n mü tereken
de iklik için ba vurmas halinde, Bakanl k ba vuruyu en geç üç ay içinde de erlendirerek
sonuçland r. Anasözle melerin di er hükümlerindeki de iklikler genel usullere göre
yap r. Örnek anasözle meler, ürün gruplar na göre de haz rlanabilir.

Kooperatif ve birlikler, yönetim kurulu karar yla anasözle melerinin örnek anasözle me
de ikliklerine intibak sa lar ve tescile tabi hususlar karar tarihinden itibaren bir ay içinde
ticaret siciline tescil ettirerek Bakanl a bildirir. Anasözle me intibak ilk genel kurulda
ortaklar n bilgisine sunulur. Anasözle melerini en çok alt ay içinde intibak ettirmeyen
kooperatif ve birlikler da lm say r.”
MADDE 25- 4572 say Kanunun 8 inci maddesine a
daki f kra eklenmi tir.
“18/11/1960 tarihli ve 132 say Türk Standardlar Enstitüsü Kurulu Kanununun 11 inci
maddesinin birinci f kras n (B) bendi kooperatif ve birlikler hakk nda uygulanmaz.”
MADDE 26- 4572 say Kanuna a
daki geçici madde eklenmi tir.
“GEÇ
MADDE 3- Bu maddenin yay
tarihi itibar yla kooperatif ve birliklerin
kesinle mi en son bilançolar ndaki aç klar yedek akçelerden ve fonlardan kar lanamad
takdirde, bu bilanço aç klar kapatmak üzere ve bilanço aç klar yla s rl olmak kayd yla
ortaklara, en fazla sermaye taahhüt tutarlar kadar, ek ödeme yükümlülü ü getirilir. Ek ödeme
yükümlülü ü, ortakl n ç kma veya ç kar lma nedeniyle sona ermesi hallerinde ödenecek
sermaye paylar ndan dü ülür ve ödenmi sermaye pay a an ek ödeme tutar tahsil edilir.
Ölüm nedeniyle ortakl k sona ermi ise, ek ödeme yükümlülü ünün tahsili iade edilecek
sermaye pay ile s rl tutulur.
Ortak ba na tekabül eden ek ödeme tutar ; bilanço aç , de ken ve sabit giderler,
ortaklar n teslim ettikleri ürün miktarlar ve ortak say gibi kriterler gözetilerek örnek
anasözle mede belirlenecek usul ve esaslara göre hesaplan r. Bu ekilde hesaplanan ek ödeme
tutarlar , her y l, yine örnek anasözle mede belirlenen usul ve esaslara göre güncellenir. Ek
ödemelerin tahsili bu güncel tutarlar üzerinden yap r.
Ek ödeme tutarlar kooperatif ve birlik gelir hesaplar ile ili kilendirilmeksizin bilançonun
pasifinde özel bir fon hesab nda izlenir ve bu fon hesab nda izlenen tutarlar kooperatif ve
birliklerin bilanço aç klar n kapat lmas nda kullan r.”
MADDE 27- 4572 say Kanuna a
daki geçici madde eklenmi tir.
“GEÇ
MADDE 4- Birliklerin 21/7/1953 tarihli ve 6183 say Amme Alacaklar n
Tahsil Usulü Hakk nda Kanun kapsam nda takip edilenler de dahil olmak üzere, 1/5/2000
tarihinden sonra Destekleme ve Fiyat stikrar Fonu Gider Hesab ndan ilgili mevzuat uyar nca
kulland klar krediler ile bu kredilere banka cari faizi veya TEFE/ÜFE ayl k de im
oran ndan dü ük olan basit usulde uygulanmak suretiyle hesaplanarak eklenecek tutar n, bu
maddede belirtilen hükümler uyar nca ödenmesi art yla, söz konusu kredilere ili kin olarak
bu maddenin yay
tarihine kadar uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zamm
gibi fer’i alacaklar n tamam n tahsilinden vazgeçilir.
Tahsilinden vazgeçilen tutarlar birlikler taraf ndan kurum kazanc na dahil edilmez,
bilançonun pasifinde özel bir hesapta izlenir ve bu hesapta izlenen tutarlar, birli in gelir-gider
menfi farklar ndan mahsup edilir.
Yeniden yap land rmaya konu edilecek anapara tutar n belirlenmesinde, her bir birli in
muhtelif tarihlerde kulland ve bakiyesi bulunan kredi toplam ndan, varsa yap lan ödemeler
dü üldükten sonra elde edilecek tutar esas al r.
Yeniden yap land rmadan faydalan labilmesi için ilgili birlik taraf ndan 6183 say Kanun
kapsam nda takip edilen borçlar için ilgili vergi dairelerine, 6183 say Kanun kapsam nda
takip edilmeyen borçlar için ise T.C. Ziraat Bankas n ilgili ubelerine, bu maddenin yay
tarihinden itibaren iki ay içinde ba vuruda bulunulur. Süresi içinde ba vuruda bulunulmayan
borçlar için ilgili mevzuat uyar nca borç ertelemesi yap lmaz ve borç tutarlar 6183 say
Kanun kapsam nda takibe konu edilir.
Yeniden yap land lan tutar, bu maddenin yay
izleyen y l ba lamak üzere e it
taksitler halinde y lda bir ödenir ve ödemeler en fazla on be y lda tamamlan r. Taksitlerin y l

içinde ödenece i tarih, ba vuru s ras nda belirtilir. Yeniden yap land lm olan borcun ilk
taksit süresi içinde tamamen ödenmesi halinde, bu madde uyar nca yeniden hesaplanan faiz
tutarlar ndan yüzde yirmi be oran nda indirim uygulan r. Yeniden yap land lan tutara taksit
döneminde herhangi bir faiz uygulanmaz.
6183 say Kanun kapsam nda takip edilen borçlardan bu madde çerçevesinde yeniden
yap land lanlara ili kin i lemler, ilgili vergi dairesince yürütülür. lgili vergi dairesi veya
T.C. Ziraat Bankas ubesi taraf ndan tahsil edilen tutarlar, iki i günü içinde genel bütçeye
gelir kaydedilmek üzere T.C. Ziraat Bankas arac
yla Hazine Müste arl
n ilgili
hesab na aktar r.
Taksit tutarlar n vadelerinde k smen veya tamamen ödenmemesi durumunda,
ödenmeyen k sma 6183 say Kanun ile belirlenen oranlarda gecikme zamm uygulan r. ki
taksitin arka arkaya vadesinde ve tahakkuk eden gecikme zamlar ile birlikte tam olarak
ödenmemesi halinde yeniden yap land rma i lemi iptal edilir ve birlikler ödedikleri tutar kadar
bu madde hükmünden yararlan rlar. Kalan tutar 6183 say Kanun kapsam nda takibe konu
edilir.
Bu maddenin uygulanmas na ili kin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir.”
MADDE 28- 4572 say Kanuna a
daki geçici madde eklenmi tir.
“GEÇ
MADDE 5- Birliklerin bu Kanun uyar nca terkin ve tasfiye edilen 1/5/2000
tarihi öncesi borç anapara ve faiz tutarlar ile 1/5/2000 tarihinden sonra birliklere kulland lan
Destekleme ve Fiyat stikrar Fonu kredilerinin bu Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyar nca
tahsilinden vazgeçilen faizlerle olu turduklar özel fon hesab ndan, birli in gelir-gider menfi
farklar n yan s ra, ortak kooperatiflerden olan ve tahsil kabiliyeti kalmam bulunan birlik
alacaklar ile bu maddenin yay
tarihine kadar bu alacaklara ili kin i leyen faiz ve gecikme
zamm gibi fer’i alacaklar da mahsup edilebilir. Kooperatiflerin birliklere olan bu
kapsamdaki borçlar n, birlik bilançolar ndaki özel fon tutar a mas durumunda, birlik
yönetim kurulu karar yla a an tutarlar n da tahsilinden vazgeçilebilir. Kooperatif borçlar n
bu ekilde mahsup edilmesi veya tahsilinden vazgeçilmesi sermaye transferi olarak
de erlendirilmez. Birliklerin ortak kooperatiflere yönelik 1/5/2000 tarihinden itibaren
yapt klar alaca n mahsup edilmesi ve tahsilinden vazgeçilmesi i lemleri, bu madde
kapsam nda yap lm say r.
Kooperatiflerin birliklere olan borçlar ndan mahsup edilen veya tahsilinden vazgeçilen
tutarlar, kurum kazanc na dahil edilmez, kooperatif gelir hesaplar ile ili kilendirilmeksizin
bilançonun pasifinde özel bir fon hesab nda izlenir ve bu fon hesab nda izlenen tutarlar
kooperatiflerin gelir-gider menfi farklar ndan mahsup edilebilir. Bu mahsuplar sonucu kalan
tutarlar birlik ve kooperatiflerin özel fon hesab nda tutulmaya devam olunur.
Özel fon hesab tutarlar n herhangi bir suretle i letmeden çekilmesi, sermayeye ilave
nda ba ka bir hesaba nakledilmesi, ortaklara da lmas veya i letmenin tasfiyesi,
devredilmesi, bölünmesi hallerinde söz konusu tutarlar ilgili dönem kazanc ile
ili kilendirilmeksizin bu dönemde vergiye tabi tutulur.”
MADDE 29- 4572 say Kanuna a
daki geçici madde eklenmi tir.
“GEÇ
MADDE 6- Bakanl kça bu maddenin yay
tarihinden itibaren bir y l içinde 7
nci madde çerçevesinde örnek anasözle meler haz rlan r. Anasözle me de iklikleri tescil
ettirilinceye kadar mevcut anasözle melerin bu Kanuna ayk olmayan hükümleri uygulan r.
4 üncü maddenin birinci ve ikinci f kralar nda yer alan birlik ve kooperatif yönetim kurulu
üyelerine ili kin hükümler ilk yönetim kurulu seçimlerinden itibaren uygulan r.
4 üncü maddenin dokuzuncu f kras nda yer alan kooperatiflerde müdürlerin en az dört
ll k yüksekö renim görmü olma art , mevcut kooperatif müdürleri için bu görevleri sona
erene kadar uygulanmaz.”

MADDE 30- 4572 say Kanunun 2 nci maddesinin birinci f kras n (e) bendi ile geçici
1 inci maddesi yürürlükten kald lm r.
MADDE 31- 3/1/2002 tarihli ve 4733 say Tütün ve Alkol Piyasas Düzenleme Kurumu
Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanunun 8 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü
kralar yürürlükten kald lm ve maddeye a
daki f kralar eklenmi tir.
“Kurum piyasa faaliyetlerine ili kin olarak tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve
alkollü içkiler piyasas nda mal veya hizmet üreten, i leyen, ihraç veya ithal eden, pazarlayan,
alan veya satan gerçek ve tüzel ki iler ile bunlar n yetkilileri hakk nda aç lan kamu davalar
kat lan s fat yla takip edebilir. Bu konularla ilgili olarak suç duyurusunda bulunabilece i gibi
mevzuat n uygulanmas aç ndan, adli ve mülki makamlardan yapt m talebinde bulunabilir.
Bu Kanuna göre idari para cezalar n veya idari yapt mlar n uygulanmas , bu Kanunun
di er hükümlerinin ve di er kanunlarda yer alan ceza ve tedbirlerin uygulanmas na engel
te kil etmez.
Her türlü uyu turucu madde, alkollü içki, tütün ve tütün mamulleri ba ml
ile
mücadele etmek amac yla Türkiye Ye ilay Cemiyetine 5018 say Kanunun 29 uncu maddesi
hükmüne tabi olmaks n yard m yap lmak üzere, Sa k Bakanl bütçesinde gerekli ödenek
öngörülür.”
MADDE 32- 6/6/2002 tarihli ve 4760 say Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci
maddesinin birinci f kras n (c) bendi a
daki ekilde de tirilmi tir.
“c) 4458 say Gümrük Kanunu uyar nca tasfiyelik hale gelenlerinin tabii afetler, bula
hastal klar ve benzeri ola anüstü durumlarda genel ve özel bütçeli idarelere, il özel
idarelerine, belediyelere, köylere ve bunlar n te kil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi ile 5607
say Kaçakç kla Mücadele Kanununun 16/A maddesi uyar nca tasfiyelik hale gelenlerinin
bu bentte say lanlara bedelsiz teslimi,”
MADDE 33- 4760 say Kanunun 13 üncü maddesinin dördüncü f kras a
daki ekilde
de tirilmi ve maddeye a
daki f kra eklenmi tir.
“4. 5015 say Petrol Piyasas Kanununun 18 inci maddesinin verdi i yetki uyar nca
kullan lma zorunlulu u getirilen ulusal markeri bulunmayan ya da standartlara uygun
olmayan özel tüketim vergisine tabi mallar bulundurdu u tespit edilenler ad na, mallar n
tespit tarihindeki miktar üzerinden 11 inci maddedeki esaslara göre özel tüketim vergisi resen
tarh edilir. Bu tarhiyata ayr ca vergi ziya cezas uygulan r.”
“5. 213 say Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin verdi i yetki uyar nca
kullan lma zorunlulu u getirilen özel etiketi veya i areti olmayan özel tüketim vergisine tabi
mallar n bulunduruldu unun tespit edilmesi halinde, bu mallar bulunduranlar ad na; her bir
tespit için bu Kanuna ekli (III) say listenin (A) cetvelinde yer alan mallar n 50 litreyi, (B)
cetvelinde yer alan 2402.20 ve 2402.90.00.00.00 (yaln z tütün yerine geçen maddelerden
yap lm sigaralar) G.T. .P. numaral mallar n 5.000 adedi a mas hâlinde ise müteselsilen
sorumlu olmak üzere, bu mallar bulunduranlar ile ithal veya imal edenlerden herhangi biri
ad na; mallar n tespit tarihindeki emsal bedeli veya miktar üzerinden 11 inci maddedeki
esaslara göre özel tüketim vergisi resen tarh edilir. Bu tarhiyata ayr ca vergi ziya cezas
uygulan r.”
MADDE 34- 4/12/2003 tarihli ve 5015 say Petrol Piyasas Kanununun 1 inci maddesine
daki f kra eklenmi tir.
“Gümrük ve Ticaret Bakanl ile il özel idareleri veya defterdarl klar n tasfiye i lemleri
bu Kanun hükümlerine tabi de ildir.”
MADDE 35- 5015 say Kanunun 2 nci maddesinin birinci f kras n (21) numaral bendi
daki ekilde de tirilmi tir.

“21) Kaçak akaryak t: 21/3/2007 tarihli ve 5607 say Kaçakç kla Mücadele Kanunu
hükümleri uyar nca kaçak olarak kabul edilen akaryak ,”
MADDE 36- 5015 say Kanunun 3 üncü maddesine üçüncü f kras ndan sonra gelmek
üzere a
daki f kra eklenmi tir.
“5607 say Kanuna ayk fiillerden dolay haklar nda kesinle mi mahkûmiyet karar
olanlara lisans verilmez. Lisans sahibinin tüzel ki i olmas durumunda söz konusu tüzel
ki ilikte suçun i lendi i tarih itibar yla yüzde ondan fazla paya sahip ortaklar ile görevden
ayr lm olan veya halen görevde bulunan yönetim kurulu ba kan ve üyelerine, temsil ve
ilzama yetkili olanlara lisans verilmez ve bu ki iler lisans ba vurusu yapan tüzel ki iliklerde
do rudan pay sahibi olamaz.”
MADDE 37- 5015 say Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü f kras na a
daki bent
eklenmi tir.
“l) Kaçak akaryak t veya sahte ulusal marker elde etmeye, satmaya ya da herhangi bir
piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak ekilde lisansa esas te kil eden belgelerde
belirlenenlere ayk sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman bulundurmamak,”
MADDE 38- 5015 say Kanunun 5 inci maddesine a
daki f kra eklenmi tir.
“Rafinerici lisans sahipleri, tesislerindeki ham petrol, ara ürün, akaryak t harici ürün ve
akaryak t tanklar ile yurt içi ve yurt d sat tanklar lisanslar na i letmek ve tanklar n
kullan na ili kin bilgileri Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. Bu maddenin uygulanmas na
ili kin usul ve esaslar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl , Gümrük ve Ticaret Bakanl ,
çi leri Bakanl ve Gelir daresi Ba kanl
n görü ü al narak Kurum taraf ndan ç kar lan
yönetmelik ile belirlenir.”
MADDE 39- 5015 say Kanunun 7 nci maddesinin alt nc f kras a
daki ekilde
de tirilmi tir.
“Da
lisans sahipleri, Kurum taraf ndan belirlenen esaslara uygun olarak bayilerinde
kaçak akaryak t sat
n yap lmas önleyen teknolojik yöntemleri de içeren bir denetim
sistemi kurmak ve uygulamakla yükümlüdür. Da
lisans sahibi, Kurumun bu sisteme
eri imini sa lar. Kurum; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl , Gümrük ve Ticaret Bakanl ,
çi leri Bakanl , Maliye Bakanl , Ula rma, Denizcilik ve Haberle me Bakanl ve ilgili
di er kamu kurum ve kurulu lar n görevlerinin gerektirdi i ölçüde bu sisteme do rudan
eri imini sa lar. Kurum, yukar da say lan kamu kurum ve kurulu lar n ihtiyaç duyaca
bilgi ve belgeleri yine görevlerinin gerektirdi i ölçüde verir. Söz konusu sistemi kurmad ya
da Kurumca belirlenen usul ve esaslara uygun denetimi sa layamad
tespit edilen
da
lara 19 uncu maddede öngörülen miktarda idari para cezas uygulan r. Da
lisans
sahipleri, bayi denetim sisteminin kurulmad
veya kurulan sistemin Kurumca yap lan
düzenlemelere uygun bulunmad tespit edilen bayilere akaryak t ikmali yapamaz.”
MADDE 40- 5015 say Kanunun 13 üncü maddesinin dördüncü f kras a
daki ekilde
de tirilmi tir.
“Kurum, piyasa faaliyetlerine ili kin olarak lisans sahipleri veya yetkilileri hakk nda
aç lan kamu davalar
kat lan s fat yla takip edebilir. Bu konularla ilgili olarak suç
duyurusunda bulunabilece i gibi mevzuat n uygulanmas aç ndan, adlî ve mülkî
makamlardan yapt m talebinde bulunabilir.”
MADDE 41- 5015 say Kanunun 14 üncü maddesinin dördüncü f kras a
daki ekilde
de tirilmi tir.
“Kurum, piyasa faaliyetlerini kendi personeli eliyle veya gerekti inde di er kamu kurum
ve kurulu lar personeli eliyle denetime tabi tutar. Kurum, denetlemelerde kullan lmak üzere,
Türk Akreditasyon Kurumu ile i birli i yaparak akredite sabit ve gezici laboratuvarlar
kurabilir, kurulmas na kaynak aktarabilir. Denetlemede, ön ara rmada ve soru turmada takip

edilecek usul ve esaslar Kurum taraf ndan, Gümrük ve Ticaret Bakanl , Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanl , çi leri Bakanl
ve Maliye Bakanl
n görü ü al narak ç kar lan
yönetmelikle düzenlenir.”
MADDE 42- 5015 say Kanunun 16 nc maddesine be inci f kras ndan sonra gelmek
üzere a
daki f kra eklenmi tir.
“Ulusal petrol sto u düzenlemesi kapsam nda rafineri, akaryak t ve LPG da
lisans
sahipleri ile serbest kullan lar n bulundurmakla yükümlü olduklar stoklar denetlemeye ve
tutulacak bu stoklar n miktar nda azalma yap lmayacak ekilde ürün cinsini ve ürünlerin
birbirine tahvil edilmesini düzenlemeye Kurum yetkilidir.”
MADDE 43- 5015 say Kanunun 18 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü f kralar
daki ekilde de tirilmi tir.
“Yurt içinde pazarlanacak akaryak ta veya akaryak tla harmanlanan ürünlere rafineri
nda veya serbest dola ma giri inde rafinericilerce ve da
larca Kurumun
belirleyece i art ve özellikte ulusal marker eklenir. Biyoyak t ilk üretim merkezleri ile tasfiye
edilecek akaryak t için ulusal marker ekleme noktalar Kurum taraf ndan belirlenir. Ulusal
marker ekleme i lemleri Kurumca yetki verilen ba ms z gözetim firmalar n nezaretinde
Kurumun belirleyece i usul ve esaslara göre yap r. Ulusal marker ekleme i lemlerinde
meydana gelecek usulsüzlüklerden lisans sahibi ile ba ms z gözetim firmalar mü tereken
sorumludur.
Ulusal marker eklemekle yükümlü lisans sahipleri, her y l kas m ay içinde takip eden y la
ait pazarlama projeksiyonlar
Kuruma bildirir ve bu projeksiyona göre Kurumca temin
edilecek ulusal marker, Kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre akaryak ta eklenmek
üzere ilgili lisans sahiplerine teslim edilir.”
“Numunelerde yap lacak testlerde ulusal markerin gerekti i art ve seviyede bulunmad
laboratuvar analizi ile tespit edildi inde, 19 uncu madde hükümleri uygulan r.”
MADDE 44- 5015 say Kanunun 19 uncu maddesi a
daki ekilde de tirilmi tir.
“MADDE 19- Bu Kanuna göre idari para cezalar n veya idari yapt mlar n
uygulanmas , bu Kanunun di er hükümlerinin uygulanmas na engel olu turmaz. Bu Kanuna
göre verilen ceza ve tedbirler di er kanunlar gere i yap lacak i lemleri engellemez.
Bu Kanuna göre;
a) A
daki hallerde, sorumlulara bir milyon Türk Liras idari para cezas verilir:
1) Lisans almaks n lisansa tabi faaliyetlerin yap lmas .
2) 4 üncü maddenin dördüncü f kras n (l) bendinin ihlali.
3) 18 inci maddenin ihlali.
b) 4 üncü maddenin dördüncü f kras n (l) bendinin bayilik lisans sahipleri taraf ndan
ihlali halinde bayinin sözle me yapt
da
lisans sahipleri hakk nda (a) bendinde
belirtilen cezan n dörtte biri uygulan r.
c) A
daki hallerde, sorumlulara sekiz yüz elli bin Türk Liras idari para cezas verilir:
1) Kurumca, 10 uncu madde gere i yap lan uygulamalar n dolayl veya dolays z olarak
engellenmesi veya engellenmeye te ebbüs edilmesi.
2) 9 uncu maddede yer alan k tlamalara uyulmamas .
3) 5 inci, 6 nc , 7 nci, 8 inci ve 17 nci maddelerin ihlali.
d) 8 inci maddenin ihlali halinde bayiler için (c) bendinde yer alan cezan n be te biri
uygulan r.
e) A
daki hallerde, sorumlulara üç yüz elli bin Türk Liras idari para cezas verilir:

1) Lisans almaks n hak konusu yap lan tesislerin yap na veya i letimine ba lanmas
ile bunlar üzerinde tasarruf hakk do uracak i lemlerin yap lmas .
2) Sahip olunan lisans n verdi i haklar d nda faaliyet gösterilmesi.
3) 4 üncü maddenin dördüncü f kras n (f) bendinin bir takvim y içinde Kurumca
yap lan uyar ya ra men ihlali, ayn f kran n (l) bendi haricindeki bentlerin ihlali.
4) 12 nci maddede yer alan hükümler dahilinde iletim ve depolama tesislerine eri imin
dolayl veya dolays z olarak engellenmesi.
f) 4 üncü maddenin dördüncü f kras n (l) bendi kapsam ndaki ihlaller hariç olmak üzere
bayiler için (e) bendinde yer alan cezan n be te biri uygulan r.
g) Ulusal marker ekleme i lemlerine nezaret etmek üzere yetki verilen ba ms z gözetim
firmalar n yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde (a) bendinde belirtilen cezan n
dörtte biri uygulan r.
h) 16 nc madde uyar nca ulusal petrol sto u tutma yükümlülü ü bulunan lisans
sahiplerine, eksik tuttuklar her bir ton ürün için iki yüz Türk Liras idari para cezas verilir.
Eksik tutulan stok miktar n hesab nda ton küsurat dikkate al nmaz.
Ceza uygulanan bir fiilin iki takvim y geçmeden ayn ki i taraf ndan tekrar halinde,
cezalar iki kat olarak uygulan r.
dari para cezalar , ön ara rma veya soru turma a amas n tamamlanmas ndan sonra
Kurul taraf ndan en geç üç ay içinde karara ba lan r.
Bu Kanunun kaçakç k kapsam nda verilen idari para cezalar na kar yarg yoluna
ba vurulmas tahsil i lemlerini durdurmaz.
dari para cezalar n tebli tarihini izleyen otuz gün içinde ödenmemesi halinde, cezan n
ilgili vergi dairesi arac
ile tahsili sa lan r. Tahsilatta 21/7/1953 tarihli ve 6183 say
Amme Alacaklar n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun hükümleri uygulan r.
Yukar da belirtilenlerin d nda kalan ancak bu Kanunun getirdi i yükümlülüklere
uymayanlara Kurumca bin be yüz Türk Liras ndan yetmi bin Türk Liras na kadar idari para
cezas verilir.
Tesisler, lisans al ncaya veya bu Kanuna göre lisans gerektirmeyen faaliyet gösterecek
hale getirilinceye kadar mühürlenir.”
MADDE 45- 5015 say Kanunun 20 nci maddesine a
daki f kralar eklenmi tir.
“5607 say Kanunda belirtilen kaçakç k fiillerinin i lendi i tespit edilen rafineri hariç
her türlü tesiste lisansa tabi tüm faaliyetler kovu turmaya yer olmad na dair karar veya
mahkeme karar kesinle inceye kadar Kurum taraf ndan geçici olarak durdurulur ve bu süre
içinde söz konusu tesis için ba ka bir gerçek veya tüzel ki iye de lisans verilmez. Kesinle mi
mahkeme karar na göre lisans sahiplerinin lisans iptal edilir. Lisans sahibine verilen idari
para cezas ödenmeden lisansa konu tesis için lisans verilmez.
Kaçakç k fiilinin sadece ulusal marker seviyesi ile ilgili olmas durumunda, geçici
durdurma karar akredite laboratuvar analiz sonucuna göre verilir. Akredite laboratuvar analiz
sonucunun bildirilmesine kadar kaçak akaryak t sat
engelleyecek idari tedbirler Kurum
taraf ndan al r.
Seyyar kontrol cihaz ile yap lan ulusal marker kontrol sonucunun geçersiz ç kmas
halinde, al nan numune en geç be i günü içinde laboratuvara teslim edilir. Laboratuvar,
yap lmas istenilen analizleri numune özellikleri de ime u ramadan on be gün içinde yapar
ve sonucunu en geç üç i günü içinde Kuruma bildirir.”
MADDE 46- 5015 say Kanuna a
daki geçici madde eklenmi tir.

“GEÇ
MADDE 5- 14 üncü maddenin dördüncü f kras nda belirtilen yönetmelik alt ay
içinde yürürlü e konulur.”
MADDE 47- 5015 say Kanunun ek 3 üncü, ek 4 üncü ve ek 5 inci maddeleri
yürürlükten kald lm r.
MADDE 48- 18/5/2004 tarihli ve 5174 say Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ile
Odalar ve Borsalar Kanununun 83 üncü maddesinin dördüncü, alt nc ve yedinci f kralar
daki ekilde de tirilmi tir.
“Seçilme yeterlili i bulunmad
sonradan anla lanlar ile seçilme yeterlili ini
kaybedenlerin oda, borsa ve Birlik organlar ndaki görevleri sona erer.”
“Oda ve borsalarda seçilme hakk n kullan labilmesi için; ticaret irketlerinde gerçek ki i
temsilcinin irketin orta ve/veya yöneticisi, gerçek ki iler ve ticaret irketleri d ndaki tüzel
ki ilere ait ticari i letmelerde ise i letmenin sahibi veya temsilcisi olmas ve irketi ya da
letmeyi temsil ile ba lay i lem yapmaya yetkili bulunmas , bu durumun seçimden en az
alt ay öncesini kapsamas artt r. Bu f kra kapsam nda belirtilen artlar ubeleri temsile
yetkili k nanlar için de aran r.
Üye irketin münfesih olmas , irketin veya i letmenin i yerini veya merkez kayd ba ka
bir oda ya da borsan n çal ma alan na ta mas halinde, üyelik ile birlikte seçilmi oldu u
oda, borsa ve Birlik organlar ndaki görevi kendili inden sona erer.”
MADDE 49- 5174 say Kanunun 100 üncü maddesi a
daki ekilde de tirilmi tir.
“MADDE 100- Odalar, borsalar, Birlik ve bunlar n ba ve ilgili kurulu lar Bakanl n
denetimine tabidir.
Odalar, borsalar ve Birli in ilgili personeli ile organlar nda görevli üyeleri, Bakanl k
müfetti lerinin talebi üzerine her türlü belge, defter, kay t ve bilgileri ibraz etmek ve
örneklerini noksans z ve gerçe e uygun olarak vermek, para ve para hükmündeki evrak
göstermek, bunlar n say lmas na ve incelenmesine yard mc olmak, yaz ve sözlü bilgi
taleplerini kar lamak, denetimde her türlü yard m ve kolayl göstermek ve çal malar
yapabilecekleri uygun bir yer tahsis etmekle yükümlüdür.
kinci f krada belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya 76 nc maddede
belirtilen suçlardan dolay haklar nda kovu turmaya ba lanan ya da görevi ba nda kalmas
yap lan denetim bak ndan sak ncal görülen oda, borsa ve Birlik personeli Bakanl k
müfetti inin teklifi üzerine Bakanl kça tedbiren geçici olarak görevden uzakla
labilir. Bu
madde kapsam nda organ üyelerinin görevden uzakla
lmalar ise Bakanl k veya do rudan
Cumhuriyet savc taraf ndan yetkili asliye hukuk mahkemesinde aç lan dava üzerine, iki ay
içinde basit usulde yap lacak yarg lama sonucunda karara ba lan r. Dava sonucu, mahkemece
Bakanl k, ilgili oda veya borsa ve Birli e bildirilir. Görevden uzakla
lan personele,
uzakla rma süresi boyunca yap lacak ödemelerin üçte ikisi ödenir.
Bu madde kapsam nda görevden uzakla
lanlar; denetim s ras nda veya denetimin
tamamlanmas ndan sonra Bakanl k karar yla veya haklar nda kovu turmaya yer olmad na
karar verildi i ya da mahkûmiyetlerine karar verilmedi i takdirde görevlerine dönerler.
Görevine iade edilenlerin uzakla rma süresi boyunca mahrum kald
ödentileri, kanuni
faizleri ile birlikte istihdam edilen oda, borsa veya Birlik taraf ndan ödenir.
Bakanl k, bu madde kapsam nda aç lan davalar kat lan s fat yla takip edebilir.
Odalar, borsalar, Birlik ve bunlar n organlar ile ba
ve ilgili kurulu lar , Bakanl kça
yap lan denetim sonucunda verilen talimatlara ve bu Kanunun uygulanmas na ili kin al nan
tedbirlere riayet etmek zorundad r.”
MADDE 50- 5174 say Kanuna a
daki geçici madde eklenmi tir.

“GEÇ
MADDE 17- Bu Kanunun 84 üncü maddesinin birinci f kras gere i 2012
n Ekim ay nda ba lay p Kas m ay nda tamamlanmas gereken, ancak Bakanlar
Kurulunun 4/6/2012 tarihli ve 2012/3237 say Karar ile 2013 y
n ubat-Mart aylar na
ertelenen oda ve borsalar n organ seçimlerinde oy kullanmak üzere al nan yetki belgeleri,
ba vuruya dair usule tabi olmaks n, Ticaret Sicil Müdürlüklerince “yetkinin devam etti i”
ibaresi ile onaylanm olmas art yla, Bakanlar Kurulunun 28/1/2013 tarihli ve 2013/4244
say Karar yla yeniden 2013 y
n May s-Haziran aylar na ertelenen oda ve borsalar n
organ seçimlerinde kullan labilir.
Bu Kanunun 83 üncü maddesinin alt nc f kras nda öngörülen en az alt ayl k süre art
2013 y
n May s-Haziran aylar nda yap lacak oda ve borsalar n organ seçimlerinde
aranmaz.”
MADDE 51- 18/4/2006 tarihli ve 5488 say Tar m Kanununun 23 üncü maddesinin
birinci f kras nda yer alan “hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri al r” ibaresi “hesaplanan
kanunî faizi ile birlikte an lan Kanun hükümlerine göre geri al r” eklinde de tirilmi tir.
MADDE 52- 8/3/2007 tarihli ve 5597 say Yurt D na Ç
Harc Hakk nda Kanun ile
Çe itli Kanunlarda De iklik Yap lmas Hakk nda Kanunun 1 inci maddesinin birinci ve
üçüncü f kralar a
daki ekilde de tirilmi tir.
“(1) Yurt d na ç
yapan Türkiye Cumhuriyeti vatanda lar ndan ç
ba na 15 Türk
Liras harç al r. Bakanlar Kurulu, bu miktar s ra kadar indirmeye yetkilidir.”
“(3) Ç
tarihi itibar yla yurt d nda oturma izni bulunanlar, 7 ya
doldurmam
olanlar, pasavan ve benzeri belgelerle ç
yapanlar, Kuzey K br s Türk Cumhuriyetine
kimlik belgesiyle ç
yapanlar ile yurt d na ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve
demiryolu toplu ta ma ve yük ta ma araçlar n mürettebat ile Bakanlar Kurulunca
belirlenen Türkiye Cumhuriyeti vatanda lar ndan yurt d na ç
harc al nmaz.”
MADDE 53- 21/3/2007 tarihli ve 5607 say Kaçakç kla Mücadele Kanununun 2 nci
maddesinin birinci f kras na a
daki bent eklenmi tir.
“c) Akaryak t: Benzin, gaz ya , jet yak , motorin, fuel-oil, s la
lm petrol gazlar ,
do al gaz gibi akaryak t ürünleri ile akaryak t yerine kullan lan petrol türevleri ve bunlar n
kar mlar ile akaryak t yerine kullan lan di er ürünleri,”
MADDE 54- 5607 say Kanunun 3 üncü maddesi ba
ile birlikte a
daki ekilde
de tirilmi tir.
“Kaçakç k suçlar
MADDE 3- (1) E yay , gümrük i lemlerine tabi tutmaks n ülkeye sokan ki i, bir y ldan
be y la kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezas ile cezaland r. E yan n, gümrük
kap lar d ndan ülkeye sokulmas halinde, verilecek ceza üçte birinden yar na kadar
art r.
(2) E yay , sahte belge kullanmak suretiyle gümrük vergileri k smen veya tamamen
ödenmeksizin ülkeye sokan ki i, bir y ldan be y la kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para
cezas ile cezaland r.
(3) Transit rejimi çerçevesinde ta nan serbest dola mda bulunmayan e yay , rejim
hükümlerine ayk olarak gümrük bölgesinde b rakan ki i, alt aydan iki y la kadar hapis ve
be bin güne kadar adlî para cezas ile cezaland r.
(4) Belli bir amaç için kullan lmak veya i lenmek üzere ülkeye geçici ithalat ve dahilde
leme rejimi çerçevesinde getirilen e yay , sahte belge ile yurt d na ç karm gibi i lem
yapan ki i, alt aydan üç y la kadar hapis ve be bin güne kadar adlî para cezas ile
cezaland r.

(5) Birinci ila dördüncü f kralarda tan mlanan fiillerin i lenmesine i tirak etmeksizin,
bunlar n konusunu olu turan e yay , bu özelli ini bilerek ve ticarî amaçla sat n alan, sat a arz
eden, satan, ta yan veya saklayan ki i, alt aydan iki y la kadar hapis ve be bin güne kadar
adlî para cezas ile cezaland r.
(6) Özel kanunlar gere ince gümrük vergilerinden k smen veya tamamen muaf olarak
ithal edilen e yay , ithal amac d nda ba ka bir kullan ma tahsis eden, satan veya devreden
ya da bu özelli ini bilerek sat n alan veya kabul eden ki i, üç aydan bir y la kadar hapis ve be
bin güne kadar adlî para cezas ile cezaland r.
(7) thali kanun gere i yasak olan e yay ülkeye sokan ki i, fiil daha a r bir cezay
gerektiren suç olu turmad takdirde, iki y ldan alt y la kadar hapis ve yirmi bin güne kadar
adlî para cezas ile cezaland r. thali yasak e yay , bu özelli ini bilerek sat n alan, sat a arz
eden, satan, ta yan veya saklayan ki i, ayn ceza ile cezaland r.
(8) hrac kanun gere i yasak olan e yay ülkeden ç karan ki i, fiil daha a r cezay
gerektiren ba ka bir suç olu turmad takdirde alt aydan iki y la kadar hapis ve be bin güne
kadar adlî para cezas ile cezaland r.
(9) hracat gerçekle medi i halde gerçekle mi gibi göstermek ya da gerçekle tirilen
ihracata konu mal n cins, miktar, evsaf veya fiyat
de ik göstererek ilgili kanun
hükümlerine göre te vik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanmak suretiyle haks z
kar sa layan ki i, bir y ldan be y la kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezas ile
cezaland r. Beyanname ve eki belgelerde gösterilen ile gerçekte ihraç edilen e ya aras nda
yüzde onu a mayan bir fark bulunmas halinde, sadece 27/10/1999 tarihli ve 4458 say
Gümrük Kanunu hükümlerine göre i lem yap r.
(10) Kaçakç k suçunun konusunu olu turan e yan n akaryak t ile tütün, tütün mamulleri,
etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olmas halinde, kaçakç k suçunu i leyen ki i iki y ldan
be y la kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezas ile cezaland r.
(11) Akredite laboratuvar analiz sonucuna göre Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu
taraf ndan belirlenen seviyede ulusal marker içermeyen, yasal yollarla Türkiye’de serbest
dola ma girdi i belgelendirilemeyen veya men ei belli olmayan akaryak ; üreten, sat a arz
eden, satan, bulunduran, bu özelli ini bilerek ticarî amaçla sat n alan, ta yan veya saklayan
ki i, iki y ldan be y la kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezas ile cezaland r.
(12) Enerji Piyasas Düzenleme Kurumundan izin al nmadan; akaryak t haricinde kalan
solvent, madenî ya , baz ya , asfalt ve benzeri petrol ürünlerinden akaryak t üreten veya
bunlar do rudan akaryak t yerine ikmal ederek üreten, sat a arz eden, satan, bulunduran, bu
özelli ini bilerek ticarî amaçla sat n alan, ta yan veya saklayan ki i, iki y ldan be y la kadar
hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezas ile cezaland r.
(13) Her türlü üretim, iletim ve da m hatlar dahil olmak üzere s veya gaz halindeki
hidrokarbonlarla, hidrokarbon türevi olan yak tlar nakleden boru hatlar ndan, depolar ndan
veya kuyulardan kanunlara ayk
ekilde al nan ürünleri sat a arz eden, satan, bulunduran, bu
özelli ini bilerek ticarî amaçla sat n alan, ta yan veya saklayan ki i, iki y ldan be y la kadar
hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezas ile cezaland r.
(14) Kaçak akaryak t veya sahte ulusal marker elde etmeye, satmaya ya da herhangi bir
piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak ekilde lisansa esas te kil eden belgelerde
belirlenenlere ayk olarak sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman bulunduranlar iki
ldan be y la kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezas ile cezaland r.
(15) Ulusal markeri yetkisiz olarak üreten, sat a arz eden, satan, yetkisiz ki ilerden sat n
alan, kabul eden, bu özelli ini bilerek nakleden veya bulunduranlar, iki y ldan be y la kadar
hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezas ile cezaland r. Ulusal markerin kimyasal

özelliklerini ta masa bile, bu madde yerine kullan lmak amac yla üretilen kimyasal terkipler
hakk nda da bu f kra hükmü uygulan r.
(16) Tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin ambalajlar na kamu
kurumlar nca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri i aretlerin
taklitlerini imal eden veya ülkeye sokanlar ile bunlar bilerek bulunduran, nakleden, satan ya
da kullananlar üç y ldan alt y la kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezas ile
cezaland r.
(17) Tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin ambalajlar na kamu
kurumlar nca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri i aretleri; ilgili
mevzuatta belirlenen ekilde temin etmesine ra men belirlenen ürünlerde kullanmaks n
bedelli veya bedelsiz olarak yayanlar, bunlar alma veya kullanma hakk olmad halde sahte
evrak veya dokümanlarla veya herhangi bir biçimde ilgili kurum ve kurulu lar yan ltarak
temin edenler, bunlar taklit veya tahrif ederek ya da konuldu u üründen kald rarak,
de tirerek ya da her ne suretle olursa olsun tedarik ederek amac d nda kullananlar üç
ldan alt y la kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezas ile cezaland r.
(18) Ambalajlar nda bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri i aret bulunmayan
tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri üreten, yurda sokan, ticarî amaçla
bulunduran, nakleden, sat a arz eden veya satanlar üç y ldan alt y la kadar hapis ve yirmi bin
güne kadar adlî para cezas ile cezaland r.
(19) Ambalajlar nda taklit bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri i aretleri
ta yan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri üreten veya yurda sokanlar, üç
ldan alt y la kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezas ile; bu ürünleri ticarî
amaçla bulunduran, nakleden, sat a arz eden veya satanlar iki y ldan be y la kadar hapis ve
on bin güne kadar adlî para cezas ile cezaland r.
(20) Tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin ambalajlar üzerinde bulunan
ürün bilgileri ile bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri i aretlerin içerdi i
bilgilerin farkl olmas halinde, bu ürünleri üreten, ithal edenler ile ticarî amaçla bulunduran,
nakleden, sat a arz eden veya satanlar iki y ldan be y la kadar hapis ve on bin güne kadar
adlî para cezas ile cezaland r.
(21) Yukar daki f kralarda tan mlanan fiiller, te ebbüs a amas nda kalm olsa bile,
tamamlanm gibi cezaland r.”
MADDE 55- 5607 say
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve be inci
kralar nda yer alan “ve kabahatlerin” ibareleri madde metninden ç kar lm ve maddeye
daki f kralar eklenmi tir.
“(8) Kaçak akaryak t sat
n, 3 üncü maddenin on dördüncü f kras nda belirtildi i
ekilde sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman kullan larak gerçekle tirilmesi halinde
verilecek cezalar iki kat art r.
(9) Tütün ve tütün mamulleri, alkollü içkiler, akaryak t, uyu turucu, silah ve mühimmat,
elektronik e ya ve canl hayvan, et, çay, eker, zeytin gibi g da maddeleri ile gerekli görülen
hallerde di er kaçakç k türleri ile ilgili mahkûmiyet hükmü kesinle enler, Gümrük ve
Ticaret Bakanl nca kamuoyuna ilan edilebilir. Bu ilan n süresi, nas l yap laca ve ilan
edilecek kaçakç k türleri gibi hususlar Gümrük ve Ticaret Bakanl nca ç kar lan
yönetmelikle belirlenir.”
MADDE 56- 5607 say Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü ve be inci f kralar
daki ekilde de tirilmi ve maddeye a
daki f kralar eklenmi tir.
“(4) Muhafazas özel tesis ve tertibat gerektiren veya gümrük idaresinin depolama
kapasitesini a an e ya, özelliklerine göre do rudan ilgili idarelere, bunun mümkün olmamas

halinde büyük ehirler dahil ilçelerde kaymakam, illerde valinin uygun görece i yerlere
konulur.
(5) Bu Kanun uyar nca el konulan ve ambalajlar nda kamu kurumlar nca uygulanan
bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri i aret bulunmayan tütün mamulleri, etil
alkol, metanol ve alkollü içkilerden el koyan idarelerce numune al r, numune d ndaki
m tutana a ba lanarak imha edilir. mha tutana ile numune en yak n gümrük idaresine
teslim edilir.”
“(6) Kaçak akaryak t hariç el konulan ve al konulan her türlü e ya, yük hayvan ve
ta tlar n muhafazas , depolanmas , yüklenmesi, bo alt lmas , nakliyesi ve imhas gibi
nedenlerle el konuldu u andan itibaren yap lan masraflar, Gümrük ve Ticaret Bakanl döner
sermaye i letmesi gelirlerinden kar lan r. Bu kapsamda yap lacak her türlü mal, araç, gereç
ve hizmet al mlar nda 4/1/2002 tarihli ve 4734 say Kamu hale Kanunu hükümleri
uygulanmaz.
(7) Dördüncü, be inci ve alt nc f kralara ili kin usul ve esaslar çi leri Bakanl
ve
Maliye Bakanl
n görü ü al narak Gümrük ve Ticaret Bakanl nca ç kar lan yönetmelikle
düzenlenir.
(8) Kaçak akaryak t, yakaland
ildeki il özel idaresine, il özel idaresi bulunmayan
yerlerde ise defterdarl a, miktar , cinsi ve özelliklerini gösterir bir tutanakla yakaland
yerde teslim edilir. Kaçak akaryak n muhafazas , depolanmas , yüklenmesi, bo alt lmas ve
nakliyesi gibi nedenlerle yap lan masraflar duruma göre il özel idaresi veya defterdarl k
taraf ndan kar lan r.”
MADDE 57- 5607 say Kanunun 15 inci maddesinin birinci f kras nda yer alan
“yapt mlar n” ibaresi “yapt
n” eklinde de tirilmi ve f krada yer alan “ve
kabahatler” ibaresi ile “veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi” ibaresi madde metninden
kar lm r.
MADDE 58- 5607 say Kanunun 16 nc maddesinin birinci ve ikinci f kralar a
daki
ekilde de tirilmi tir.
“(1) Bu Kanunda tan mlanan suçlar n konusunu olu turmas dolay yla müsadere
yapt
n uygulanabilece i e ya, sahibine iade edilemez. Kaçak üphesiyle el konulan
kaçak akaryak t hariç her türlü e ya hakk nda, el koyma tarihinden itibaren alt ay, ancak
yan n zarara u ramas veya de erinde esasl ölçüde kay p meydana gelme tehlikesinin
varl veya muhafazas n ciddi külfet olu turmas halinde bir ay içinde, gerekli tespitler
yapt larak soru turma a amas nda hâkim, kovu turma a amas nda mahkeme taraf ndan
tasfiye karar verilir. Bu süreler içinde karar verilmemesi halinde e ya derhal tasfiye edilir. Bu
kra kapsam nda tasfiye edilecek e yadan tasfiye edilmeden önce numune al nmas mümkün
olan durumlarda numune al r, numune al nmas mümkün olmayan durumlarda e yan n her
türlü ay rt edici özellikleri tespit edilir.
(2) Sat larak tasfiye edilen e ya veya ta tlar n sat bedeli emanet hesab na al r. Tasfiye
edilen e ya veya ta tlar n sahibine iadesine karar verilmesi halinde, sat bedeli Gümrük
Kanununun 180 inci maddesi hükümleri çerçevesinde el koyma tarihinden iade tarihine kadar
geçen süre için kanuni faizi ile birlikte hak sahibine ödenir. Emanet hesab nda bulunan tutar n
hak sahibine yap lacak ödemeyi kar lamamas halinde aradaki fark, e yan n imha edilmi
olmas halinde ise imha edilen e yan n bedeli, gümrük idaresince genel bütçenin ilgili
tertibinden kar lanarak hak sahibine ödenir.”
MADDE 59- 5607 say Kanuna 16 nc maddesinden sonra gelmek üzere a
daki
madde eklenmi tir.
“Kaçak akaryak n tasfiyesi

MADDE 16/A- (1) Bu Kanun uyar nca el konulan kaçak akaryak ttan teknik
düzenlemelere uygun olanlar, il özel idareleri, il özel idaresi bulunmayan yerde defterdarl klar
taraf ndan, numune al nmak suretiyle kamu kurum ve kurulu lar ile mahalli idarelerin
kullan na bedelsiz tahsis edilerek veya sat yap larak tasfiye edilir ve teslim tutana ile
numune en yak n gümrük idaresine teslim edilir. Kara, hava ve deniz hudut kap lar nda el
konulan kaçak akaryak t numune al narak, gümrü e terk edilen veya terk edilmi say lan
akaryak t ise numune al nmaks n gümrük idarelerinin, gerekti i hallerde kamu kurum ve
kurulu lar ile mahalli idarelerin de kullan na bedelsiz tahsis edilerek veya sat yap larak
tasfiye edilir. Sat bedelleri genel bütçeye gelir kaydedilir.
(2) Sahipsiz olarak yakalanan kaçak akaryak n ulusal marker saha ölçüm sonucunun,
Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu taraf ndan belirlenen art ve seviyede olmamas halinde
bahse konu ürünler analizi yap lmaks n teknik düzenlemelere ayk kabul edilir ve tasfiye
edilir.
(3) Numune analiz sonuçlar teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryak t, il özel
idaresi veya defterdarl k taraf ndan en yak n rafinericiye sat r. Rafinerici, bu ürünleri
almakla yükümlüdür. Bu sat ta ürünlerin sat bedeli, beyaz ürünlerde benzin, motorin türleri,
nafta, gaz ya , jet yak ve solvent türleri, rafineride bir önceki ay sonunda olu an ham
petrol/devir maliyet fiyat ndan, di er ürünlerde ise yüzde altm ndan az olamaz. Sat bedeli
genel bütçeye gelir olarak kaydedilir.
(4) Yarg laman n, tasfiye edilen kaçak akaryak t sahiplerinin lehine sonuçlanmas halinde;
sat yap lan kaçak akaryak n toplam sat bedelinden vergiler dü üldükten sonra kalan
tutar , akaryak n tahsis edilmi olmas halinde ise vergiler hariç üçüncü f kra hükümlerine
göre belirlenen bedeli, el koyma tarihinden karar n kesinle ti i tarihe kadar geçen süre için
kanuni faiz ilave edilerek ilgili kurum bütçesinden hak sahibine ödenir. Gerekli ödenek,
Maliye Bakanl nca ilgili kurumlara aktar r.
(5) Bu madde kapsam nda veya akaryak t kaçakç
ile mücadele konusunda Gümrük ve
Ticaret Bakanl , çi leri Bakanl , Maliye Bakanl , Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu, il
özel idareleri ve defterdarl klar taraf ndan yap lacak her türlü mal, araç, gereç ve hizmet
al mlar nda 4734 say Kanun, kaçak akaryak t sat nda 8/9/1983 tarihli ve 2886 say
Devlet hale Kanunu hükümleri uygulanmaz.
(6) Bu maddenin uygulanmas na ili kin usul ve esaslar, Enerji Piyasas Düzenleme
Kurumunun görü ü al narak Gümrük ve Ticaret Bakanl , çi leri Bakanl
ile Maliye
Bakanl taraf ndan mü tereken ç kar lan yönetmelikle düzenlenir.”
MADDE 60- 5607 say Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü f kras a
daki ekilde
de tirilmi tir.
“(4) Bu Kanunun 3 üncü maddesi kapsam ndaki suçlar ihbar edenler ile 23 üncü maddesi
gere ince ikramiye ödenmesi öngörülen muhbirlerin kimli i izinleri olmad kça veya ihbar n
niteli i haklar nda suç olu turmad kça hiçbir ekilde aç klanamaz. Bu ki iler hakk nda
tan klar n korunmas na ili kin hükümler uygulan r.”
MADDE 61- 5607 say Kanunun 23 üncü maddesinin birinci f kras n (b) bendi ile
dördüncü ve be inci f kralar a
daki ekilde de tirilmi , birinci f kras n (c) bendinde
yer alan “ya da mülkiyetinin kamuya geçirilmesine” ibaresi madde metninden ç kar lm ve
maddeye a
daki f kra eklenmi tir.
“b) Uyu turucu madde ve uyu turucu madde elde etmek amac yla ekilen bitki
yakalamalar nda, her türlü uyu turucu maddenin birim miktar ve uyu turucu madde elde
edilen bitkilerin ekili oldu u alan n yüzölçümü esas al narak Bakanlar Kurulunca tespit
edilecek sabit bir rakam n memur ayl k katsay ile çarp
sonucu bulunacak de erinin; 3
üncü maddenin on sekizinci ve on dokuzuncu f kralar kapsam nda gerçekle tirilen

yakalamalarda ise, Bakanlar Kurulunca paket, kilogram ve litre baz nda tespit edilecek sabit
rakamlar n memur ayl k katsay ile çarp
sonucu bulunacak de erinin; sahipli yakalanm
ise yar kamu davas n aç lmas , di er yar mahkûmiyete ili kin hükmün veya müsadere
karar n kesinle mesini takip eden üç ay içinde, sahipsiz yakalanm ise tamam müsadere
karar n kesinle mesini takip eden üç ay içinde,”
“(4) Bu madde gere ince el koyanlara verilecek ikramiyenin tutar olay ba na (30.000)
gösterge rakam n, kamu davas n aç lmas , mahkûmiyet, müsadere karar n kesinle ti i
tarihteki memur ayl k katsay ile çarp
sonucu bulunacak tutar geçemez. Ancak bir y lda
ödenecek ikramiye (120.000) gösterge rakam n memur ayl k katsay yla çarp
sonucu
bulunacak tutar geçemez. Bu f kra hükmü bu maddenin alt nc f kras kapsam nda yap lacak
ikramiye ödemeleri hakk nda uygulanmaz.
(5) Mü terek operasyonlarda ve kontrollü teslimat uygulamalar nda ikramiye ödenmesi ve
ikramiye ödemelerine esas birim fiyatlar n tespitine ili kin usul ve esaslar ile alt nc f kra
hariç bu maddenin uygulanmas na ili kin di er hususlar, Maliye ve Millî Savunma
bakanl klar n görü ü al narak Gümrük ve Ticaret Bakanl ve çi leri Bakanl taraf ndan
mü tereken ç kar lan yönetmelikle düzenlenir.”
“(6) Kaçak akaryak n yakalanmas halinde, ihbar edenlere ve yakalayan kamu
görevlilerine a
daki usul ve esaslara göre ikramiye ödenir:
a) Bir ihbar sonucunda kaçak akaryak n sahipli yakalanmas halinde (d) bendine göre
belirlenecek tutara göre hesaplanacak toplam n yüzde onu tutar nda ihbar edene, yüzde onu
tutar nda yakalama eylemine bizzat ve fiilen kat lan kamu görevlilerine kamu davas n
aç lmas takip eden üç ay içinde ikramiye ödenir. Kaçak akaryak ta ili kin mahkûmiyet
hükmünün veya müsadere karar n kesinle mesini takip eden üç ay içinde (d) bendine göre
belirlenecek tutara göre hesaplanacak toplam n yüzde on be i tutar nda ihbar edene, yüzde on
be i tutar nda yakalama eylemine bizzat ve fiilen kat lan kamu görevlilerine ilave ikramiye
ödenir.
b) Bir ihbar olmadan kaçak akaryak n sahipli yakalanmas halinde (d) bendine göre
belirlenecek tutara göre hesaplanacak toplam n yüzde onu tutar nda yakalama eylemine bizzat
ve fiilen kat lan kamu görevlilerine kamu davas n aç lmas
takip eden üç ay içinde
ikramiye ödenir. Kaçak akaryak ta ili kin mahkûmiyet hükmünün veya müsadere karar n
kesinle mesini takip eden üç ay içinde (d) bendine göre belirlenecek tutara göre hesaplanacak
toplam n yüzde onbe i tutar nda yakalama eylemine bizzat ve fiilen kat lan kamu
görevlilerine ilave ikramiye ödenir.
c) Yakalanan kaçak akaryak n sahipli olmamas halinde, bu f kra kapsam nda ihbar
edenlere ve yakalama eylemine bizzat ve fiilen kat lan kamu görevlilerine ödenecek
ikramiyeler yüzde elli eksik ödenir.
ç) Bu f kraya göre yap lacak ikramiye ödemeleri ilgili kurumlar n bütçesinden kar lan r.
Gerekli ödenek, Maliye Bakanl nca ilgili kurumlara aktar r.
d) Bu f kra kapsam nda yap lacak ikramiye ödemelerine ili kin usul ve esaslar ile
ödemelere esas al nacak tutarlar ve bu f kran n uygulanmas na ili kin di er hususlar, Maliye
Bakanl
n görü ü al narak Gümrük ve Ticaret Bakanl ile çi leri Bakanl taraf ndan
mü tereken ç kar lan yönetmelikle düzenlenir.”
MADDE 62- 5607 say Kanuna a
daki geçici madde eklenmi tir.
“GEÇ
MADDE 6- (1) Bu maddenin yay
tarihinden önce gümrük idaresine teslim
edilen ve ambalajlar nda kamu kurumlar nca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga
veya benzeri i aret bulunmayan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler numune
al narak gümrük idaresince derhal imha edilir.

(2) Bu maddenin yay
tarihinden önce gümrük idaresine teslim edilmemi ve
ambalajlar nda kamu kurumlar nca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya
benzeri i aret bulunmayan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler 11 inci
maddenin be inci f kras uyar nca derhal imha edilir.
(3) Bu maddenin yay
tarihinden önce kaçak akaryak t ile birinci ve ikinci f kralar
kapsam d ndaki kaçak üphesiyle el konulan e ya hakk nda, bu maddenin yay
tarihinden
itibaren üç ay içinde gerekli tespitler yapt larak soru turma a amas nda hâkim, kovu turma
amas nda mahkeme taraf ndan tasfiye karar verilir. Bu süreler içinde karar verilmemesi
halinde e ya derhal tasfiye edilir. Bu f kra kapsam nda tasfiye edilecek e ya tasfiye edilmeden
önce numune al nmas mümkün olan e yadan numune al r, numune al nmas mümkün
olmayan e yan n her türlü ay rt edici özellikleri tespit edilir.”
MADDE 63- 5607 say Kanuna a
daki geçici madde eklenmi tir.
“GEÇ
MADDE 7- (1) 16/A maddesinin alt nc f kras ile 23 üncü maddenin be inci ve
alt nc f kralar nda belirtilen yönetmelikler alt ay içinde yürürlü e konulur.”
MADDE 64- 5607 say Kanuna a
daki geçici madde eklenmi tir.
“GEÇ
MADDE 8- (1) Bu Kanunun yay
tarihinden önce i lenen 3/1/2002 tarihli ve
4733 say Tütün ve Alkol Piyasas Düzenleme Kurumu Te kilat ve Görevleri Hakk nda
Kanun ile 4/12/2003 tarihli ve 5015 say Petrol Piyasas Kanununa muhalefet suçlar nda,
lehe hükümlerin uygulanmas usulü 4/11/2004 tarihli ve 5252 say Türk Ceza Kanununun
Yürürlük ve Uygulama ekli Hakk nda Kanunun 9 uncu maddesi hükmüne göre yap r.
(2) Bu Kanunun yay
tarihinden önce i lenen bu Kanuna muhalefet kabahatlerinde, lehe
hükümlerin uygulanmas usulü 5252 say Kanunun 9 uncu maddesi hükmüne göre yap r.”
MADDE 65- 5607 say Kanuna a
daki geçici madde eklenmi tir.
“GEÇ
MADDE 9- (1) 12/11/2012 tarihli ve 6360 say On Dört lde Büyük ehir
Belediyesi ve Yirmi Yedi lçe Kurulmas ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde De iklik Yap lmas na Dair Kanun ile tüzel ki ili i kald lan il özel
idarelerinin mülkiyetinde bulunan ve kaçak akaryak n tasfiyesi için kullan lan her türlü tesis,
depo, araç ve gereç ile di er tüm teknik teçhizat, tüzel ki ili in kalkt tarih itibar yla hiçbir
leme gerek kalmaks n bulundu u yerdeki defterdarl a devredilmi say r.”
MADDE 66- 5607 say Kanunun 5 inci maddesinin birinci f kras nda yer alan “veya
kabahatlerden” ibaresi ile 20 nci maddesinin birinci f kras n (b) bendinde yer alan “veya
kabahat” ibaresi madde metninden ç kar lm , 6 nc maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü
kralar , 7 nci maddesinin ikinci f kras , 8 inci maddesi, 14 üncü maddesi ve 17 nci
maddesinin birinci f kras yürürlükten kald lm r.
MADDE 67- 11/3/2010 tarihli ve 5957 say Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep
Derinli i Bulunan Di er Mallar n Ticaretinin Düzenlenmesi Hakk nda Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci f kras n (e) bendi yürürlükten kald lm r.
MADDE 68- 5957 say Kanunun 5 inci maddesinin alt nc f kras na a
daki cümle
eklenmi ve onuncu f kras nda yer alan “Üreticiler ve üretici örgütleri hariç” ibaresi “Ticari
uygulamalar göz önünde bulundurularak ilgili yönetmelikle belirlenen durumlar d nda,”
eklinde, on birinci f kras nda yer alan “üreticiler ile” ibaresi “üreticiler hariç” eklinde
de tirilmi tir.
“Vadeli sat larda bu süre otuz i günü olarak uygulan r.”
MADDE 69- 5957 say
Kanunun 6 nc maddesinin be inci f kras nda yer alan
“standartlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanl kça uygun görülmesi halinde” ibaresi
ve f kraya a
daki cümle eklenmi tir.

“11/6/2010 tarihli ve 5996 say Veteriner Hizmetleri, Bitki Sa
, G da ve Yem Kanunu
hükümleri sakl r.”
MADDE 70- 5957 say Kanunun 7 nci maddesinin birinci f kras nda yer alan “Semt
pazarlar ,” ibaresinden sonra gelmek üzere “imar plan nda belirlenmi veya as l tahsis amac
engellememek kayd yla ayr lm di er alanlarda” ibaresi; ikinci f kras nda yer alan “tahsis”
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kiralama” ibaresi; be inci f kras nda yer alan
“kurmak,” ibaresinden sonra gelmek üzere “i letmek ya da Bakanl n belirleyece i usul ve
esaslar dahilinde yüzde ellisinden fazlas na sahip olduklar i tiraklerince kurulmas
ve
letilmesini sa lamak,” ibaresi eklenmi ve birinci ve üçüncü f kralar nda yer alan
“belediyelerce” ibaresi madde metninden ç kar lm r.
MADDE 71- 5957 say Kanunun 8 inci maddesinin birinci f kras nda yer alan “Ancak,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlar Kurulunca aksi kararla
lmad kça,” ibaresi
eklenmi , dördüncü f kras a
daki ekilde de tirilmi , be inci f kras yürürlükten
kald lm ve sekizinci f kras n (a) bendine “sat lan” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da
toptanc halinde sat lmak üzere bildirimde bulunulup toptanc hali d nda toptan sat lan”
ibaresi eklenmi tir.
“(4) Hal rüsumunun tahakkuk, tahsil ve payla
na ili kin usul ve esaslar Bakanl kça
kar lan yönetmelikle belirlenir.”
MADDE 72- 5957 say Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü f kras na a
daki
cümleler eklenmi , be inci f kras a
daki ekilde de tirilmi , alt nc f kras nda yer alan
“tahsis sahiplerinden” ibaresi “sat yerlerini kullananlardan” eklinde de tirilmi , ayn
kran n (i) bendinde yer alan “Tahsis edilen sat yerlerini” ibaresi “Sat yerlerini Bakanl kça
belirlenen sebepler d nda” eklinde de tirilmi , (k) bendine “tahsis edildi i” ibaresinden
sonra gelmek üzere “veya kiraland ” ibaresi ile f kraya a
daki (l) bendi eklenmi ve
yedinci f kras nda yer alan “yerlerindeki tahsis sahipleri” ibaresi “yerlerinde faaliyet
gösterenler” eklinde de tirilmi tir.
“Kapal pazar yerlerindeki sat yerleri ile di er yerler, belirli süreli s rl ayni hak tesisi
yöntemi kullan larak kiralama yoluyla da i letilebilir. S rl ayni hak tesisi yöntemi ile bir
pazar yerinde ayn ki iye en fazla iki sat yeri verilebilir. S rl ayni hak tesisi ile tahsis ve
kiralama i lemine ili kin di er usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”
“(5) Ba ka bir alana ta nma hâlinde, toptanc hallerindeki i yerleri ile pazar yerlerindeki
sat yerlerinin kulland lmas nda, mevcut hak sahiplerine öncelik verilir.”
“l) yerinin kiralanmas veya sat lmas nda ya da sat yerinin kiralanmas veya tahsisinde
ilgili yönetmelikte belirlenen artlar ta mad klar veya sonradan kaybettikleri anla lanlar n,”
MADDE 73- 5957 say Kanunun 13 üncü maddesinin birinci f kras n (l) bendinde yer
alan “tahsis sahiplerince” ibaresi “üretici ve pazarc larca” eklinde, 14 üncü maddesinin ikinci
kras nda yer alan “tahsis sahipleri” ibaresi “sat
yerlerini kullananlar” eklinde
de tirilmi tir.
MADDE 74- 5957 say Kanunun 16 nc maddesinin birinci f kras nda yer alan
“yükümlüdür” ibaresi “yükümlü k nabilir” eklinde, ikinci f kras nda yer alan “27/5/2004
tarihli ve 5179 say G dalar n Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin De tirilerek Kabulü Hakk nda Kanun” ibaresi “11/6/2010 tarihli ve 5996
say Veteriner Hizmetleri, Bitki Sa
, G da ve Yem Kanunu” eklinde de tirilmi tir.
MADDE 75- 5957 say Kanunun geçici 1 inci maddesinin alt nc f kras nda yer alan
“tahsis edilir” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kiralan r” ibaresi eklenmi tir.
MADDE 76- 5957 say Kanunun 2 nci maddesinin birinci f kras n (a) bendinde yer
alan “Sanayi” ibaresi “Gümrük” eklinde; ayn f kran n (e) ve (g) bentlerinde, 5 inci
maddesinin on birinci f kras nda, 8 inci maddesinin üçüncü f kras nda, 14 üncü maddesinin

üçüncü f kras nda, 15 inci maddesinin birinci f kras n (f) bendinde, 16 nc maddesinin
birinci f kras nda ve 17 nci maddesinin dördüncü f kras nda yer alan “Tar m ve Köyi leri”
ibareleri “G da, Tar m ve Hayvanc k” eklinde; 10 uncu maddesinin on üçüncü f kras nda
yer alan “Tar m ve Köyi leri bakanl klar n ve D Ticaret ile Gümrük müste arl klar n”
ibaresi “G da, Tar m ve Hayvanc k ile Ekonomi bakanl klar n” eklinde de tirilmi tir.
MADDE 77- 11/1/2011 tarihli ve 6098 say Türk Borçlar Kanununun 584 üncü
maddesine a
daki f kra eklenmi tir.
“Ticaret siciline kay tl ticari i letmenin sahibi veya ticaret irketinin ortak ya da yöneticisi
taraf ndan i letme veya irketle ilgili olarak verilecek kefaletler, mesleki faaliyetleri ile ilgili
olarak esnaf ve sanatkârlar siciline kay tl esnaf veya sanatkârlar taraf ndan verilecek
kefaletler, 27/12/2006 tarihli ve 5570 say Kamu Sermayeli Bankalar Taraf ndan Yürütülen
Faiz Destekli Kredi Kulland lmas na Dair Kanun kapsam nda kullan lacak kredilerde
verilecek kefaletler ile tar m kredi, tar m sat ve esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet
kooperatifleri ile kamu kurum ve kurulu lar nca kooperatif ortaklar na kulland lacak
kredilerde verilecek kefaletler için e in r zas aranmaz.”
MADDE 78- 13/1/2011 tarihli ve 6102 say Türk Ticaret Kanununun 64 üncü
maddesinin üçüncü f kras n dördüncü cümlesi a
daki ekilde de tirilmi tir.
“Yevmiye defterinin kapan onay , izleyen faaliyet döneminin alt nc ay n sonuna kadar,
yönetim kurulu karar defterinin kapan onay ise izleyen faaliyet döneminin birinci ay n
sonuna kadar notere yapt r.”
MADDE 79- 6102 say Kanunun 359 uncu maddesine a
daki f kra eklenmi tir.
“(5) Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile di er kamu tüzel ki ilerinin pay sahibi oldu u
irketlerde, say lan tüzel ki iler veya bunlar n gerçek ki i temsilcileri yönetim kuruluna
seçilebilir. Yönetim kurulu üye say ikiden fazla olan irketlerde üyelerin tamam n ayn
kamu tüzel ki isinin temsilcisi olmamas art yla kamu tüzel ki isini temsilen birden fazla
gerçek ki i yönetim kuruluna seçilebilir.”
MADDE 80- 6102 say Kanunun 397 nci maddesine a
daki f kralar eklenmi tir.
“(5) Dördüncü f kra kapsam d nda kalan anonim irketler ile 4572 say Kanun
kapsam ndaki kooperatifler ve bunlar n ba ms z denetime tabi olmayan üst kurulu lar bu
kra hükümlerine göre denetlenir. Denetime ili kin usul ve esaslar ile bu f kra uyar nca
denetim yapacak denetçilerin niteliklerine, uyacaklar etik ilkelere, görev ve yetkilerine,
seçilmelerine, görevden al nmalar na veya ayr lmalar na; denetimin ve denetim raporlar n
içeri ine ve raporun genel kurula sunulmas na ili kin hususlar Gümrük ve Ticaret
Bakanl nca haz rlanan ve Bakanlar Kurulunca ç kar lacak yönetmelikle düzenlenir.
Kanunun denetçinin sorumlulu una ili kin hükümleri, bu f kra uyar nca denetim yapacak
denetçilere de k yasen uygulan r.
(6) Be inci f kra kapsam nda denetime tabi oldu u hâlde söz konusu denetimi
yapt rmayanlar n finansal tablolar ve yönetim kurulu y ll k faaliyet raporu düzenlenmemi
hükmündedir.”
MADDE 81- 6102 say Kanunun 400 üncü maddesinin ikinci f kras n ikinci cümlesi
daki ekilde de tirilmi tir.
“Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu bu f kran n uygulanmas na
ili kin usul ve esaslar belirlemeye ve bu f krada belirtilen süreleri k saltmaya yetkilidir.”
MADDE 82- 6102 say Kanunun 635 inci maddesinin birinci f kras nda yer alan
“Anonim” ibaresinden önce gelmek üzere “397 nci maddenin be inci ve alt nc f kralar
nda kalan,” ibaresi eklenmi tir.

MADDE 83- 3/6/2011 tarihli ve 640 say Gümrük ve Ticaret Bakanl
n Te kilat ve
Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci f kras n ( )
bendi ile 11 inci maddesinin birinci f kras n (f) bendinde yer alan “Teknik mevzuat
bulunmayan ve do rudan tüketiciye sunulan ürünlerin” ibareleri “Bakanl n sorumlulu unda
bulunan tüketici ürünlerinin” eklinde de tirilmi tir.
MADDE 84- 640 say Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 nc maddesinin be inci ve
sekizinci f kralar a
daki ekilde de tirilmi tir.
“(5) Denetime tabi olan gerçek ve tüzel ki iler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve
bilgileri ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrak ve ayniyat ilk talep halinde Gümrük ve
Ticaret Müfetti lerine göstermek, Gümrük ve Ticaret Müfetti lerinin saymas na ve
incelemesine yard mc olmak zorundad r. Gümrük ve Ticaret Müfetti leri, görevleri s ras nda
tüm resmî daire, kurum, kurulu ve kamuya yararl derneklerle, gerçek ve tüzel ki ilerden
gerekli yard m, bilgi, evrak, kay t ve belgeleri istemeye yetkilidir; kanunî engel olmad kça bu
iste in yerine getirilmesi zorunludur.”
“(8) Gümrük ve Ticaret Müfetti leri ve Müfetti Yard mc lar n mesle e al nmalar ,
yeti tirilmeleri, yeterlik s navlar , görev, yetki ve sorumluluklar ile Ba kanl n çal ma usul
ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”
MADDE 85- 640 say Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesi a
daki
ekilde de tirilmi tir.
“MADDE 37- (1) Bakanl k, görev alan na giren konularda çal
lmak üzere Gümrük ve
Ticaret Uzman ile Gümrük ve Ticaret Uzman Yard mc istihdam eder.
(2) Gümrük ve Ticaret Uzman Yard mc
na atanabilmek için 657 say Devlet
Memurlar Kanununun 48 inci maddesinde say lan genel artlara ek olarak a
daki artlar
aran r:
a) En az dört y ll k e itim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idarî bilimler, iktisat ve
letme fakülteleri ile Bakanl n görev alan na giren ve yönetmelikle belirlenen fakültelerden
veya bunlara denkli i Yüksekö retim Kurulu taraf ndan kabul edilen yurt içi veya yurt
ndaki yüksekö retim kurumlar ndan mezun olmak.
b) Yönetmelikle belirlenen yabanc dillerden en az birini iyi derecede bilmek.
c) Yap lacak yar ma s nav nda ba ar olmak.
(3) Gümrük ve Ticaret Uzman Yard mc
na atananlar, en az üç y l çal mak ve istihdam
edildikleri birimlerce belirlenecek konularda haz rlayacaklar uzmanl k tezinin olu turulacak
tez jürisi taraf ndan kabul edilmesi kayd yla, yap lacak yeterlik s nav na girmeye hak
kazan rlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini
sunmalar veya yeni bir tez haz rlamalar için alt ay a mamak üzere ilave süre verilir.
Yeterlik s nav nda ba ar olanlar Gümrük ve Ticaret Uzman kadrolar na atan rlar. S navda
ba ar olamayanlar veya s nava girmeye hak kazand hâlde geçerli mazereti olmaks n
nav hakk kullanmayanlara, bir y l içinde ikinci kez s nav hakk verilir. Verilen ilave süre
içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa haz rlad klar tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci
navda da ba ar gösteremeyen veya s nav hakk
kullanmayanlar Gümrük ve Ticaret
Uzman Yard mc
unvan
kaybederler ve Bakanl kta durumlar na uygun kadrolara
atan rlar.
(4) Gümrük ve Ticaret Uzman ile Gümrük ve Ticaret Uzman Yard mc lar n mesle e
al nmalar , yeti tirilmeleri, yar ma s nav , tez haz rlama ve yeterlik s nav ile di er hususlar
yönetmelikle düzenlenir.”
MADDE 86- 640 say Kanun Hükmünde Kararnamenin 37/A maddesi a
daki ekilde
de tirilmi tir.

“MADDE 37/A- (1) Bakanl k ta ra te kilat nda Gümrük ve Ticaret Denetmeni ile Gümrük
ve Ticaret Denetmen Yard mc istihdam edilir.
(2) Gümrük ve Ticaret Denetmenleri; en az dört y ll k lisans e itimi veren ve yönetmelikle
belirlenen fakülte veya yüksekokullar ile bunlara denkli i Yüksekö retim Kurulunca
onaylanan yabanc fakülte veya yüksekokullardan mezun olanlar aras ndan yap lan yar ma
nav sonucuna göre mesle e Gümrük ve Ticaret Denetmen Yard mc olarak atan rlar.
(3) Bunlar en az üç y l çal mak kayd yla yeterlik s nav na girmeye hak kazan rlar.
Yap lacak yeterlik s nav nda ba ar
olanlar, durumlar na uygun Gümrük ve Ticaret
Denetmeni kadrolar na atan rlar.
(4) Gümrük ve Ticaret Denetmeni ile Gümrük ve Ticaret Denetmen Yard mc lar n
mesle e al nmalar , yar ma s navlar , yeti tirilmeleri, yeterlik s navlar , görev, yetki ve
sorumluluklar ile çal ma usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”
MADDE 87- 640 say Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 inci maddesi a
daki
ekilde de tirilmi tir.
“MADDE 38- (1) Bakanl kça, 657 say Kanunun 36 nc maddesinin “Ortak Hükümler”
bölümünün (A) f kras n (11) numaral bendinde yer alan Bakanl k kadrolar d ndaki
kadrolara ve sözle meli personel pozisyonlar na ilk defa atanacaklar; ilgili mevzuat uyar nca
yap lan merkezî s navdan yetmi ve üzeri puan alanlar aras ndan, atanacak kadro say
n
dört kat na kadar ça lacak adaylar aras ndan s nav komisyonlar nca yap lacak sözlü s nav
sonucuna göre belirlenir.
(2) Gümrük Muhafaza Memuru kadrosuna atanacaklar n ba vuru tarihinde otuz ya ndan
gün almam olmalar artt r.
(3) Bu maddenin uygulanmas na ili kin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”
MADDE 88- 640 say
Kanun Hükmünde Kararnameye a
daki geçici madde
eklenmi tir.
“GEÇ
MADDE 7- (1) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl nda Ba müfetti ve
Müfetti kadrolar nda bulunan ve talep edenler aras ndan, Gümrük ve Ticaret Bakan ile
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan aras nda yap lacak protokolle belirlenenler, Gümrük ve
Ticaret Bakanl
Ba müfetti ve Müfetti kadrolar na, bu maddenin yay
tarihinden
itibaren en geç üç ay içinde ba ka bir i leme gerek kalmaks n naklen atan rlar. Bu ekilde
atananlar n mülga Sanayi ve Ticaret Bakanl nda ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanl nda Ba müfetti , Müfetti ve Müfetti Yard mc kadrolar nda geçirdi i süreler,
Gümrük ve Ticaret Bakanl
Ba müfetti , Müfetti ve Müfetti Yard mc kadrolar nda
geçmi say r ve bu ki iler, bu maddenin yay
tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanl
Ba müfetti i ve Müfetti inin tabi oldu u mali haklardan aynen faydalan r.”
MADDE 89- 24/4/1930 tarihli ve 1593 say Umumi H fz ss hha Kanununun 183 üncü
maddesi yürürlükten kald lm r.
MADDE 90- Bu Kanunun;
a) 71 inci maddesinin 5957 say Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü f kras n
de tirilmesi ve be inci f kras n yürürlükten kald lmas na ili kin hükmü 1/7/2013
tarihinde,
b) 78 inci maddesi ile de tirilen 6102 say Kanunun 64 üncü maddesinin üçüncü
kras n dördüncü cümlesinde yer alan yevmiye defterinin kapan onay na ili kin hüküm
1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yay
tarihinde,
c) Di er maddeleri ise yay
tarihinde,
yürürlü e girer.
MADDE 91- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

