
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

HAKKINDA KANUN 

 

Kanun Numarası: 5838 

Kabul Tarihi: 18/2/2009 

Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarih  : 28/2/2009Sayı: 27155 (Mükerrer) 

Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5Cilt: 48 

 

MADDE 1 – (25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 2 – 5 (31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 6 – (5/5/1983 tarihli ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 

Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 7 – (4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 8 – (31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 9 – 10 (13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 11 – 12 (25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 

ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 13 – (6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 14 – (13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 15 – (1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 16 – 17 (2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 



MADDE 18 – (19/3/1985 tarihli ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve 

Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 19 – (2/7/1992 tarihli ve 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye’ye 

Kabulü ve İskanına Dair Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 20 – 21 (5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 22 – (12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 

ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 23 – 24 (29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların 

Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 25 – (28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 

Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 26 – (29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 

Teşvik Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 27 – (10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 28 – 29 (19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 30 – (29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki 

ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 31 – (18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 32 – (1) (4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

(2) (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

(3) (4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında 

Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 



(4) (22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

(5) (193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

(6) (5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

(7) (3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

(8) (6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

(9) (492 sayılı Harçlar Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

(10) (14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon 

ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

(11) (21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

(12) (5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

(13) (5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

(14) (25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

(15) (13/10/1983 tarihli ve 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Sekreterliği Teşkilat Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

(16) (5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

(17) (4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma 

Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

(18) (492 sayılı Harçlar Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

(19) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

GEÇİCİ MADDE 1 – Menkul kıymet yatırım fonlarının sermaye piyasalarında 

yaptıkları işlemlerle ilgili olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemler için 

banka ve sigorta muameleleri vergisi tarhiyatı yapılmaz, daha önce yapılan tarhiyatlardan 

vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir. Tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmez. 

 

GEÇİCİ MADDE 21– İlgili trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan, model 

yılı 1990 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 

31/12/2014 tarihine kadar ilgili yönetmelik hükümleri gereğince kayıt ve tescillerinin silinmesi 

ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim eden (…)(2) veya 

10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 33 üncü maddesinin beşinci 

fıkrasında düzenlenen uygulama çerçevesinde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) 

                                                 
1 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasında yer alan 

“1985” ibaresi “1990” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “1998” ibaresi “2000” şeklinde, birinci, 

ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “31/12/2011” ibareleri “31/12/2014” şeklinde değiştirilmiştir. 



Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim eden gerçek 

ve tüzel kişiler, (…)2 adına, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31/12/2014 tarihine kadar 

tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme 

zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 28/2/2009 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari 

para cezaları terkin edilir.(1)(2) 

Motorlu taşıtlarını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alıp 

ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan (…)(2) gerçek ve tüzel 

kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2014 tarihine kadar kayıt ve tescil 

işlemlerini tamamlayarak bu maddenin öngördüğü diğer şartları da yerine getirmeleri halinde 

bu madde hükmünden yararlanabilirler.(1)(2) 

Bu madde kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların, adlarına tescil 

kaydı bulunanlar tarafından ilgili kurumlara teslimi ile il özel idarelerinin bu kapsamda teslim 

aldıkları hurda taşıtların satışından elde ettikleri kazançlar ve bu faaliyetlerle ilgili olarak 

yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır, bu madde 

kapsamında yapılan motorlu taşıt teslimlerine ilişkin olarak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle 

motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup model yılı 2000 ve daha eski olan taşıtların, bu durumlarının 

kanaat verici belgelerle tevsik edilmesi veya ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı 

olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması halinde, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar 

vergilerinin 1/4’ünün 31/12/2014 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme 

zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının 

tahsilinden vazgeçilir ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinir. Bu fıkra kapsamında 

trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların daha sonra bulunması veya varlığının tespiti 

halinde, terkin tarihi itibarıyla trafik tescil kaydı yapılır. Bu takdirde terkin edilen vergi ve diğer 

amme alacakları ayrıca bir işleme gerek olmaksızın bulundukları veya tespit edildikleri yılın Ocak 

ayında motorlu taşıtlar vergisi adıyla tahakkuk etmiş sayılır ve Ocak ayının son günü vade tarihi 

kabul edilerek takip ve tahsil edilir. Bulunan veya varlığı tespit edilen taşıtın noter satış senediyle 

veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alındığının tevsiki halinde taşıt, satış tarihi itibarıyla 

alıcı adına tescil edilir ve alıcı adına motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edilir.3 

                                                 
2 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanunun Geçici 5 inci Maddesiyle; bu maddenin birinci fıkrasındaki “1979” 
ibaresi “1985” şeklinde, “30/6/2010” ve “31/12/2009” ibareleri “31/12/2011” şeklinde, “31/12/2008” 
ibaresi “28/2/2009” şeklinde, “il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim edenler” ibaresi “il özel idarelerine 
bedelsiz olarak teslim eden” şeklinde, “gerçek ve tüzel kişilerden,” ibaresi “gerçek ve tüzel kişiler” şeklinde,  
ikinci fıkrasında yer alan “31/12/2009” ibaresi “31/12/2011” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan 
“31/12/2009” ibaresi “31/12/2011” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “çalınma tarihinden bulunma 
tarihine kadar, henüz bulunmadıysa” ibaresi “çalınma veya trafikten çekme tarihinden” şeklinde 
değiştirilmiş; beşinci fıkrasında yer alan “5/7/2003 tarihinden önce çalınan” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“veya trafikten çekme belgesi alınan” ibaresi, birinci fıkrasında yer alan “il özel idarelerine bedelsiz olarak 
teslim edenler” ibaresinden sonra gelen “adına” ibaresi ile “yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına 
göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunmayanlar” 
ibaresi ikinci fıkrasında yer alan “ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı 
dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolayı 
mükellefiyeti bulunmayan” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 
3 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “1998” ibaresi 
“2000” şeklinde,  “31/12/2011” ibareleri “31/12/2014” şeklinde değiştirilmiştir. 



5/7/2003 tarihinden önce çalınan veya trafikten çekme belgesi alınan motorlu taşıtlara 

ilişkin, çalınma veya trafikten çekme tarihinden 5/7/2003 tarihine kadar olan vergilendirme 

dönemlerine ait olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olan motorlu 

taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil 

plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilir. (Ek cümle: 23/7/2010-6009/ Geçici Madde 5) 

5/7/2003 tarihinden önce trafikten çekme belgesi alınan taşıtlar için bu fıkrada değişikliğin 

yapıldığı tarihten önce ödenmiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile buna ilişkin gecikme zammı, 

gecikme faizi, vergi cezaları ve idari para cezaları red ve iade edilmez. 

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20 nci maddesinin, 

21/5/1997 tarihli ve 4262 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile değiştirilen (d) bendinin yürürlük 

tarihinden önce, noterler vasıtasıyla satışı yapılan motorlu taşıtlar için, noter satış senedinin 

düzenlendiği tarihten sonra satıcılar adına tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergileri, gecikme 

zamları, gecikme faizleri ile vergi cezaları, (…)4 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununda belirtilen düzeltme zamanaşımı hükümlerine tabi olmaksızın düzeltilir. Motorlu 

taşıtlar vergisinde düzeltme yapılan bu taşıtlarla ilgili olarak 31/12/2003 tarihinden önce tescil 

plakasına kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra kapsamına giren amme 

alacaklarına karşılık bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş tutarlar red ve 

iade edilmez. Bu hüküm, bu fıkra kapsamına giren taşıtlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten önce alıcısı adına tescil edilmiş olanlar için de uygulanır.(4) 

Bu madde hükmünden gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak suretiyle yararlananlar, bu 

fiilleri başkaca bir suç teşkil etmediği takdirde 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun 206 ncı maddesi gereğince, il özel idareleri ve MKEK Hurda İşletmesi 

Müdürlüğünce bu madde hükmüne göre teslim alınan taşıtları, taşıt vasfını kaybettirecek 

şekilde kullanılamaz hale getirmeyenler ile bu hususa ilişkin gerekli tedbirleri almayanlar aynı 

Kanunun 257 nci maddesi gereğince cezalandırılır. 

Bu madde kapsamında tescil kayıtları silinen motorlu taşıtlara ait daha önce ödenmiş 

olan motorlu taşıtlar vergisi ile buna ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 

idari para cezaları red ve iade edilmez. Tescil kayıtları silinen bu taşıtlar üzerine 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş olan 

hacizler kaldırılır. 

Dördüncü fıkra gereğince trafik tescil kayıtları silinecek taşıtların, motorlu taşıt vasfını 

kaybettikleri haller ile mevcut olmadıklarının kabul edileceği durumları tespite ve bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, İçişleri ve Maliye bakanlıkları müştereken 

yetkilidir. 

                                                 
4 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanunun Geçici 5 inci Maddesiyle; bu fıkrada yer alan “taşıtın 

31/12/2009 tarihine kadar alıcısı adına tescili kaydıyla,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 



GEÇİCİ MADDE 3 – 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı 

listede yer alan ve 1/8/2002 - 21/7/2005 tarihleri arasında 87.03 G.T.İ.P. numarasından özel 

tüketim vergisi beyan edilmesi gerekirken 87.04 G.T.İ.P. numarasından özel tüketim vergisi 

beyan edilen araçlarla ilgili olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemler için 

özel tüketim vergisi tarhiyatı yapılmaz, daha önce yapılan tarhiyatlardan vazgeçilir, tahakkuk 

eden tutarlar terkin edilir. Tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmez. 

 

GEÇİCİ MADDE 4 – Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce yeterlik sınavına giren 

vergi denetmen yardımcılarından, yapılan bu sınavlarda başarılı olamayan ve halen Gelir 

İdaresi Başkanlığı kadrolarında görev yapanlar, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren altı 

aydan az olmamak üzere Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek tarihte bir defaya 

mahsus olmak üzere düzenlenecek yeterlik sınavına çağrılırlar. Yapılan yeterlik sınavına 

girenlerden başarılı olanlar vergi denetmenliğine, başarılı olamayanlar ise derecelerine uygun 

memur kadrosuna atanırlar. 

Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce yapılan gelir uzmanlığı özel sınavlarının 

birinde aldığı not daha sonra yapılan sınavda geçerli sayılarak gelir uzmanlığı kadrolarına 

atanmış olanların bu atamaları kazanılmış hak olarak kabul edilir ve bu gerekçe ile atamalarının 

iptaline yönelik işlem yapılmaz. 

 

GEÇİCİ MADDE 5 – 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek 

Kuruluşları Kanunu kapsamındaki üyelerin odalara, odaların Birliğe olan ödenmemiş aidat 

borçlarına ait gecikme zammının tamamı ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı 

ay içinde üyelerin odalara, odaların Birliğe olan aidat borçlarının tamamının ödenmesi halinde 

bu borçlara ait gecikme zamları silinir.  

 

GEÇİCİ MADDE 6 – Bu Kanunla 492 sayılı Harçlar Kanununun (4) sayılı tarifesinin 

“I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün (13) numaralı fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde yapılan 

değişiklik ile aynı tarifenin sonunda yer alan hükmün kaldırılmasına yönelik düzenleme, bu 

Kanunun yayımlandığı tarihten önce; cins tashihi yapılmamış arsa ve arazi üzerine inşa olunan 

bina vesair tesislerin tescili ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye 

Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük 

nitelikteki meskenlerin tescilinde ve bunların dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde de 

uygulanır ve ayrıca vergi cezası ve gecikme faizi aranmaz. Ancak, bu Kanunun yayımı 

tarihinden önce tahsil edilmiş tutarlar iade edilmez, tarh ve tahakkuk ettirilmiş olan harçların 

takip ve tahsiline devam edilir. 

 

MADDE 33 – Bu Kanunun; 

a) 8 inci maddesi, 14 üncü maddesi, 32 nci maddesinin (1) ve (8) numaralı fıkraları ile 

geçici 1 inci maddesi yayımını izleyen aybaşında, 



b) 32 nci maddesinin (6) , (7) ve (13) numaralı fıkraları 1/1/2009 tarihinden geçerli 

olmak üzere yayımı tarihinde,  

c) 32 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) ve (c) bentleri 1/10/2008 tarihinden 

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,  

ç) 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı maddeleri 1/8/2009 tarihinde, 

d) 26 ncı maddesi 1/1/2010 tarihinde, 

e) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer.  

 

MADDE 34 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

 

5838 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN 

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 
 

Değiştiren Kanun 5838 Sayılı Kanunun Değişen Maddeleri Yürürlüğe Giriş Tarihi 

6009 Geçici Madde 2 
1/7/2010 tarihinden geçerli 

olmak üzere 1/8/20105 

6322 Geçici Madde 2 15/6/2012 

 

 

                                                 
5 Anayasa Mahkemesi’nin 26/1/2012 tarihli ve E.: 2011/74, K.: 2012/15 sayılı Kararı ile; 23/7/2010 

tarihli ve  6009 sayılı Kanunun 62 nci  maddesinin (d) bendinde yer alan “… 1/7/2010 tarihinden geçerli 

olmak üzere …” ibaresi, bu bentte yer alan 8 inci  ve 16 ncı maddeler yönünden iptal edilmiştir. 


