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YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7099                                                                                                   Kabul Tar�h�: 15/2/2018
MADDE 1- 22/12/1934 tar�hl� ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 26 ncı maddes�n�n dokuzuncu fıkrası aşağıdak�

şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Kamu kurum ve kuruluşları, kred� kuruluşları, bankalar, esnaf ve sanatkârlar kred� ve kefalet kooperat�fler�

�le tarım kred� kooperat�fler�nce açılmış veya açılacak tüm borç ve kred�lere karşılık tem�nat göster�len taşınmazların
�potek �şlemler�, tarafların �stem� hal�nde, taraflarınca �mzalanan kred� veya borç sözleşmes�ne �st�naden tapu
müdürlükler�nde tapuya tesc�l olunur.”

MADDE 2- 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununun 223 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrası
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“Defterler anon�m ve l�m�ted ş�rketler �le kooperat�fler�n kuruluş aşamasında, ş�rket merkez�n�n bulunduğu yer
t�caret s�c�l� müdürlüğünce tasd�k ed�l�r.”

MADDE 3- 2/7/1964 tar�hl� ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrasında yer
alan “ve l�m�ted ş�rketler�n” �bares� “, l�m�ted ş�rket ve kooperat�fler�n” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 4- 23/6/1965 tar�hl� ve 634 sayılı Kat Mülk�yet� Kanununun 10 uncu maddes�n�n dördüncü fıkrası
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkralar
eklenm�şt�r.

“Kat mülk�yet�n�n tesc�l�, tapu memurunca düzenlenen resmî senet uyarınca veya aşağıdak� fıkralara göre
yapılab�l�r.”

“Hak sah�pler�ne �sabet eden bağımsız bölümler�n bel�rlenm�ş olması şartıyla arsa mal�k� �le yüklen�c� arasında
düzenlenen kat karşılığı �nşaat sözleşmes�, kat karşılığı teml�k sözleşmes� ve bağımsız bölümler�n taks�m�ne �l�şk�n
noterl�k sözleşmes�ne �st�naden �nşa ed�lecek olan b�naya �l�şk�n c�ns değ�ş�kl�ğ�, kat �rt�fakı ve kat mülk�yet� tes�s�
�şlem�, yüklen�c� tarafından talep ed�lmes� hal�nde �lg�l� �dare tarafından yapılır. Tapuya tesc�l �şlemler�nde elektron�k
ortamda düzenlenen ve �lg�l� �dare tarafından onaylı m�mar� proje �le yönet�m planı esas alınır. M�mar� proje �le
yönet�m planında mal�k �mzası aranmaz.

C�ns değ�ş�kl�ğ� �şlemler�nde yapı kullanma �z�n belges� düzenlenen yapılara �l�şk�n l�sanslı har�ta kadastro
mühend�sl�k büroları, bu büroların bulunmadığı yerlerde kadastro müdürlüğü tarafından düzenlenecek tesc�l
b�ld�r�m�n� müteak�p, yapı kullanma �z�n belges�n� düzenleyen kurum veya kuruluşa gönder�len c�ns değ�ş�kl�ğ�ne
�l�şk�n tesc�l b�ld�r�m� ve ek� belgeler �lg�l� kurumca yapı kullanma �z�n belges� �le b�rl�kte �lg�l� tapu müdürlüğüne
elektron�k ortamda gönder�l�r. Gönder�len belgeler gereğ�nce tapu müdürlüğü tarafından resen c�ns değ�ş�kl�ğ�
yapılarak tapu s�c�l�ne tesc�l sağlanır. Kat �rt�fakından, kat mülk�yet�ne geç�ş �şlemler�nde bu fıkra hükmü
uygulanmaz.”

MADDE 5- 634 sayılı Kanunun 12 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“a) Anagayr�menkulde, yapı veya yapıların dış cepheler ve �ç taks�matı bağımsız bölüm, eklent�, ortak
yerler�n�n ölçüler� ve bağımsız bölümler�n konum ve büyüklükler�ne göre hesaplanan değerler�yle oranlı arsa payları,
kat, da�re, �ş bürosu g�b� nev� �le bunların b�rden başlayıp sırayla g�den numarası ve bağımsız bölümler�n yapı �nşaat
alanı da açıkça göster�lmek suret�yle, proje müell�f� m�mar tarafından yapılan, yetk�l� kamu kurum ve kuruluşlarınca
anagayr�menkulün mal�k� veya bütün paydaşlarının �mzaları alınarak onaylanan ve elektron�k ortamda tapu
müdürlüğüne gönder�len m�marî proje �le yapı kullanma �z�n belges�.”

MADDE 6- 634 sayılı Kanunun 14 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “12 nc� madden�n (a) bend�ne
uygun olarak düzenlenen” �bares� “12 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�ne uygun olarak düzenlenen, yetk�l�
kamu kurum ve kuruluşlarınca anagayr�menkulün mal�k� veya bütün paydaşlarının �mzaları alınarak onaylanan ve
elektron�k ortamda tapu müdürlüğüne gönder�len” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 7- 24/4/1969 tar�hl� ve 1163 sayılı Kooperat�fler Kanununun 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“B�r kooperat�f en az 7 ortak tarafından �mzalanacak anasözleşme �le kurulur. Anasözleşmen�n t�caret s�c�l�
müdürlüğünde yetk�lend�r�lm�ş personel huzurunda �mzalanması gerek�r. İlg�l� Bakanlık faal�yet konuları �t�barıyla
kooperat�fler� sınıflandırmaya, çalışma bölgeler� oluşturmaya, kooperat�f kuruluşu �ç�n asgar� ortak sayısından az
olmamak üzere ortak sayısı ve kooperat�f kurulmasına yönel�k d�ğer şartlar �le usul ve esasları bel�rlemeye yetk�l�d�r.
Bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar �lg�l� Bakanlık tarafından çıkarılacak tebl�ğ �le bel�rlen�r.”

MADDE 8- 1163 sayılı Kanunun 61 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Kooperat�f yönet�m kurulu, kooperat�f� tems�le yetk�l� kılınan k�mseler�n �s�mler�n� ve �mzalarını t�caret

s�c�l�ne b�ld�r�r ve bu yetk�ye dayanak olan kararları t�caret s�c�l� müdürlüğünde yetk�lend�r�lm�ş personele tasd�k
ett�r�r.”

MADDE 9- 1163 sayılı Kanunun 89 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Kooperat�fler�n, kooperat�f b�rl�kler�n�n, kooperat�f merkez b�rl�kler�n�n ve Türk�ye M�ll� Kooperat�fler

B�rl�ğ�n�n muhasebe usuller� ve mecbur olarak tutacakları defterler hakkında 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk
T�caret Kanunu hükümler� uygulanır. Bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar Gümrük ve T�caret
Bakanlığınca çıkarılacak tebl�ğ �le bel�rlen�r.”



MADDE 10- 26/5/1981 tar�hl� ve 2464 sayılı Beled�ye Gel�rler� Kanununun 79 uncu maddes�nden sonra
gelmek üzere aşağıdak� madde eklenm�şt�r.

“Altyapı kazı �zn� harcı:
MÜKERRER MADDE 79- Beled�ye sınırları ve mücav�r alanlar �ç�nde umum� h�zmet alanlarında yapılacak

kazı �şlemler� �ç�n beled�yece ver�lecek altyapı kazı �zn�, altyapı kazı �zn� harcına tab�d�r. Bu harcın mükellef� altyapı
kazı �zn� taleb�nde bulunanlardır.

Altyapı kazı �zn� harcının matrahı, öncel�kle Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığınca yayımlanan b�r�m f�yatlar olmak
üzere Ulaştırma, Den�zc�l�k ve Haberleşme Bakanlığı veya bunların �lg�l� b�r�mler�nce yayımlanan b�r�m f�yatlarının,
bu �darelerde kazı alanı türü �t�barıyla b�r�m f�yatının olmaması hal�nde d�ğer kamu kurum ve kuruluşlarınca
yayımlanan b�r�m f�yatlarının, kazı alanıyla çarpılması sonucu bulunan ve alan tahr�p tutarı olarak tanımlanan tutardır.
Altyapı kazı �zn� harcı, alan tahr�p tutarı üzer�nden b�nde 2 oranında alınır. Bakanlar Kurulu beled�ye grupları
�t�barıyla bu oranı yarısına kadar �nd�rmeye, on katına kadar artırmaya yetk�l�d�r.

Bu madde kapsamında ver�lecek altyapı kazı �z�nler� �ç�n �lg�l� beled�yeden altyapı kazı �zn� belges� alınır.
Altyapı kazı �zn� başvuruları on beş gün �çer�s�nde sonuçlandırılır. Altyapı kazı alanı �le kazı sırasında d�ğer altyapı
tes�sler�ne zarar ver�lmes� hal�nde bu tes�sler kazıyı yapan tarafından esk� hal�ne get�r�l�r. Altyapı kazı alanı, alan tahr�p
tutarının peş�n yatırılması veya alan tahr�p tutarı kadar tem�nat ver�lmes� hal�nde beled�yece de kapatılab�l�r. İz�ns�z
altyapı kazısı yapanlara veya altyapı kazı alanını usulüne uygun kapatmayanlara beled�ye encümen�nce alan tahr�p
tutarının beş katına kadar �dar� para cezası ver�l�r. İdar� para cezası, �lg�l�s�ne tebl�ğ tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde
öden�r. Bu yerler�n alan tahr�p tutarı, varsa tem�natı düşülerek ayrıca tahs�l ed�l�r.”

MADDE 11- 25/2/1998 tar�hl� ve 4342 sayılı Mera Kanununun 14 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak�
bent eklenm�şt�r.

“j) 16/6/2005 tar�hl� ve 5369 sayılı Evrensel H�zmet Kanunu kapsamında Ulaştırma, Den�zc�l�k ve Haberleşme
Bakanlığınca kurdurulacak veya 5/11/2008 tar�hl� ve 5809 sayılı Elektron�k Haberleşme Kanunu kapsamında
yetk�lend�r�lm�ş �şletmec�ler tarafından kurulacak veya kurdurulacak elektron�k haberleşme altyapıları �ç�n �ht�yaç
duyulan,”

MADDE 12- 27/10/1999 tar�hl� ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 218 �nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra
eklenm�şt�r.

“3. Türk�ye �le d�ğer ülkeler arasında den�z ve havayolu �le yapılan eşya ve yolcu taşımalarında yararlanılan
den�z ve haval�manlarını �şleten kuruluşlar �le geç�c� depolama yer� �şlet�c�ler�, gümrüklü sahalarda 26/9/2011 tar�hl�
ve 655 sayılı Ulaştırma, Den�zc�l�k ve Haberleşme Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname kapsamı dışında bulunan gümrük �ş ve �şlemler� �le �lg�l� tahm�l, tahl�ye, ard�ye, saha �ç� taşıma ücretler� ve
benzer� masrafların bel�rlenen azam� bedeller�ne uymakla yükümlüdür. Bakanlık tarafından azam� bedeller
bel�rlen�rken özelleşt�rme uygulamaları çerçeves�nde yapılan sözleşmelerde yer alan düzenlemeler d�kkate alınır.”

MADDE 13- 4458 sayılı Kanunun 241 �nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“7. Bu Kanunun 218 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası uyarınca Bakanlıkça bel�rlenen azam� bedellere

uyulmaması hal�nde her b�r �şlem �ç�n beş b�n Türk l�rası usulsüzlük cezası uygulanır.”
MADDE 14- 29/6/2001 tar�hl� ve 4708 sayılı Yapı Denet�m� Hakkında Kanunun 2 nc� maddes�n�n dördüncü

fıkrasının (b) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“b) Yapı denet�m�n� üstlend�ğ�ne da�r �lg�l� �dareye taahhütname vermek, bu yapıya �l�şk�n b�lg�ler� yapı ruhsatı

düzenleme tar�h�nden �t�baren yed� gün �ç�nde Bakanlığa b�ld�rmek.”
MADDE 15- 4708 sayılı Kanunun 3 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasına mevcut b�r�nc� cümles�nden önce

gelmek üzere aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Yapı denet�m kuruluşları öncel�kle r�sk bazlı denet�m yapar.”
MADDE 16- 3/7/2005 tar�hl� ve 5393 sayılı Beled�ye Kanununa aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
“EK MADDE 3- Beled�yeler, mevzuatla kend�ler�ne ver�len görev ve h�zmetler�n yürütülmes� ve vatandaşlar

tarafından yapılan başvuruların sonuçlandırılması amacıyla her türlü �dar� �ş ve �şlem�n yürütüldüğü e-Beled�ye b�lg�
s�stem�n� kullanır.

e-Beled�ye b�lg� s�stem�n� kurmaya, �şletmeye, ver� saklama, ver� �let�m� ve ver� paylaşımı �le �lg�l� pol�t�kaları
tesp�t etmeye, çalışma usul ve esaslarını bel�rlemeye ve bu s�stem �le �lg�l� merkezî b�r h�zmet standard�zasyonu
oluşturmaya İç�şler� Bakanlığı yetk�l�d�r.”

MADDE 17- 5393 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 10- Beled�yeler, e-Beled�ye b�lg� s�stem�n�n kurulduğuna da�r b�ld�r�m�n İç�şler� Bakanlığı

tarafından yapılmasından �t�baren e-Beled�ye b�lg� s�stem� �le �lg�l� çalışmaları b�r yıl �ç�nde tamamlar.
Benzer s�stem� kullanan beled�yeler, s�stemler�nde bulunan ve e-Beled�ye b�lg� s�stem� �ç�n gerekl� olan ver�ler�

e-Beled�ye b�lg� s�stem�n� kullanmaya başladıkları tar�hten �t�baren b�r yıl �ç�nde e-Beled�ye b�lg� s�stem�ne aktarır.
İç�şler� Bakanı, gerekt�ğ�nde bu sürey� b�r katına kadar uzatab�l�r.”

MADDE 18- 31/5/2006 tar�hl� ve 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanununun 11 �nc�
maddes�n�n üçüncü fıkrasının �k�nc� cümles� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve altıncı fıkrasına aşağıdak� cümle
eklenm�şt�r.
“Ş�rket kuruluşunun t�caret s�c�l� memurluklarına b�ld�r�lmes� hal�nde yapılan bu b�ld�r�m Kuruma yapılmış sayılır ve
�lg�l�lerce ayrıca �şyer� b�ld�rges� düzenlenmez.”
“Bu b�ld�r�mlerden hang�ler�n�n �şyer�n�n b�ld�r�lmes� yer�ne geçeceğ� Kurumca bel�rlen�r, bel�rlenenlerle �lg�l� ayrıca
�şyer� b�ld�rges� düzenlenmez.”

MADDE 19- 5510 sayılı Kanunun 100 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrasının b�r�nc� cümles� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.



“Kurum, bu Kanun gereğ� ver�lecek her türlü belge veya b�lg�n�n �nternet, elektron�k ve benzer� ortamda
gönder�lmes� hususunda, gerçek veya tüzel k�ş�ler �le yazılı sözleşme �le yetk� ver�lm�ş gerçek veya tüzel k�ş�lere �z�n
vermeye, bu k�ş�ler� aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya, Kuruma ver�lmes� gereken her türlü belge, b�ld�rge ve
taahhütnamen�n, gerçek ve tüzel k�ş�ler �le tüzel k�ş�l�ğ� olmayan kurum ve kuruluşlara ver�lmes�n� mecbur kılmaya,
söz konusu belgeler� d�ğer kamu �dareler�ne a�t formlarla b�rleşt�rmeye ve bu belgeler� kamu �dareler�n�n elektron�k
b�lg� �şlem ortamından almaya, bu k�ş�lere yapılacak b�ld�r�mler� Kuruma ver�lm�ş saymaya, bu Kanunun uygulaması
�le �lg�l� �şveren, s�gortalı ve d�ğer kurum, kuruluş ve k�ş�ler�n talepler� üzer�ne veya re’sen düzenleyeceğ� her türlü
b�lg� ve belgey� b�lg� �şlem ortamında oluşturmaya, bu şek�lde hazırlanacak olan b�lg� ve belgeler�n sadece �nternet ve
benzer� �let�ş�m ortamından �lg�l� k�ş�lere ver�lmes�n� kararlaştırmaya yetk�l�d�r.”

MADDE 20- 25/11/2010 tar�hl� ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşk�lat ve Görevler�
Hakkında Kanunun 9 uncu maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“(5) Yargı merc�ler� �le yetk�l� kurum ve kuruluşların talepler�ne �st�naden tapu müdürlükler�nce tesc�l�
sağlanan �şlemler, �lg�l� merc�lerce doğrudan elektron�k ortamda tesc�l, terk�n veya tad�l ed�lerek gerçekleşt�r�leb�l�r.
Genel Müdürlük bu fıkra kapsamındak� �şlemler� bel�rlemeye yetk�l�d�r.”

MADDE 21- 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanununun 40 ıncı maddes�n�n �k�nc� fıkrası
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(2) Her tac�r kullanacağı t�caret unvanını ve bunun altına atacağı �mzayı s�c�l müdürlüğüne ver�r. Tac�r, tüzel
k�ş� �se unvanla b�rl�kte onun adına �mzaya yetk�l� k�mseler�n �mzaları da s�c�l müdürlüğüne ver�l�r. İmza beyanı,
herhang� b�r t�caret s�c�l� müdürlüğünde yetk�lend�r�lm�ş personel�n huzurunda yazılı beyanda bulunmak suret�yle
ver�l�r. Bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar Gümrük ve T�caret Bakanlığınca çıkarılacak tebl�ğ �le
bel�rlen�r.”

MADDE 22- 6102 sayılı Kanunun 64 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrasının beş�nc� cümles� yürürlükten
kaldırılmış, aynı fıkraya altıncı cümles�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� cümle �le aynı fıkranın mevcut yed�nc�
cümles�ne “noter” �bares�nden sonra gelmek üzere “veya t�caret s�c�l� müdürlüğü” �bares� eklenm�şt�r.
“Ancak anon�m ve l�m�ted ş�rketler�n t�caret s�c�l�ne tesc�l� sırasında defterler�n açılış onayları t�caret s�c�l�
müdürlükler� tarafından yapılır.”

MADDE 23- 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Kanunun 428 �nc�, 430 uncu ve 431 �nc� maddeler� yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 24- 6102 sayılı Kanunun 575 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “kurucuların �mzalarının
noterce onaylanması veya ş�rket sözleşmes�n�n t�caret s�c�l� müdürü yahut yardımcısı” �bares� “kurucular tarafından
t�caret s�c�l� müdürlüğünde yetk�lend�r�lm�ş personel�n” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 25- 6102 sayılı Kanunun 585 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles�nde yer alan
“�mzalarının noterce onaylandığı veya t�caret s�c�l� müdürü yahut yardımcısı” �bares� “t�caret s�c�l� müdürlüğünde
yetk�lend�r�lm�ş personel�n” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve �k�nc� cümleden sonra gelmek üzere aşağıdak� cümle
eklenm�şt�r.
“Ancak nakden taahhüt ed�len payların �t�bar� değerler�n�n en az yüzde y�rm�beş�n�n tesc�lden önce ödenmes� şartı
l�m�ted ş�rketler bakımından uygulanmaz.”

MADDE 26- 6102 sayılı Kanunun 587 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles�nde yer alan “noterce
onaylanmasını veya ş�rket sözleşmes�n�n t�caret s�c�l� müdürü yahut yardımcısı” �bares� “t�caret s�c�l� müdürlüğünde
yetk�lend�r�lm�ş personel�n” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 27- 20/10/2016 tar�hl� ve 6750 sayılı T�car� İşlemlerde Taşınır Rehn� Kanununun 4 üncü maddes�n�n
altıncı fıkrasının (c) bend�ne “hususlar” �bares�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� parantez �ç� hüküm eklenm�şt�r.
“(N�tel�ğ� gereğ� ayırt ed�c� özell�ğ� bulunmayan taşınır varlıklar �ç�n bu şart aranmaz.)”

MADDE 28- 6750 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� bent eklenm�şt�r.
“p) Benzer� her türlü taşınır varlık ve hak”
MADDE 29- 6750 sayılı Kanunun 7 nc� maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Rehn�n kapsamı
MADDE 7- (1) Taşınır varlığın gelecektek� her türlü fa�z, s�gorta g�b� hukuk� get�r�ler� �le doğal ürün ve

�kames� mallar, taşınır varlık �le b�rl�kte doğrudan rehn�n kapsamına g�rer.
(2) B�r üret�m sürec�n�n, kullanıldığı taşınır varlıklarla b�rl�kte rehned�lmes� hal�nde reh�n, üret�m sürec�nde ve

sonucunda gerçekleşecek olan alacak üzer�nde aynı oranda ve sırada kend�l�ğ�nden tes�s ed�lm�ş sayılır. Buna �l�şk�n
usul ve esaslar yönetmel�kle bel�rlen�r.

(3) B�r taşınırın reh�nl� olduğunu b�lmeyen veya b�lmes� gerekmeyen �y�n�yetl� üçüncü k�ş�n�n �y�n�yet�
korunur.”

MADDE 30- 6750 sayılı Kanunun 11 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 31- 6750 sayılı Kanunun 14 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� bent eklenm�ş ve �k�nc�

fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“ç) Genel hükümler çerçeves�nde tak�p yapab�l�r.”
MADDE 32- 6750 sayılı Kanunun 15 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) Reh�n alacaklısı, alacağın son bulduğu tar�hten �t�baren yabancı hukuka tab� reh�n alacaklısı tarafından

otuz, Türk hukukuna tab� reh�n alacaklısı tarafından on beş �şgünü �ç�nde, reh�n kaydının S�c�lden terk�n� �ç�n
başvuruda bulunur. Bu yükümlülüğü yer�ne get�rmeyen reh�n alacaklısı hakkında reh�n veren veya borçlunun ş�kâyet�
üzer�ne güvence altına alınan borç tutarının onda b�r� oranında �dar� para cezası Bakanlıkça uygulanır.”

MADDE 33- 6750 sayılı Kanunun 18 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “4721 sayılı Kanununun
taşınır” �bares� “4721 sayılı Kanunun taşınmaz” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.



MADDE 34- Bu Kanunun;
a) 2 nc�, 24 üncü, 25 �nc� ve 26 ncı maddeler� 15/3/2018 tar�h�nde,
b) 17 nc� maddes� yayımı tar�h�nden �t�baren 6 ay sonra,
c) d�ğer maddeler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
MADDE 35- Bu Kanun hükümler�n� Bakanlar Kurulu yürütür.
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