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KANUN

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR
KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 640 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 

Kanun No. 7435 Kabul Tar�h�: 26/1/2023
MADDE 1- 24/4/1969 tar�hl� ve 1163 sayılı Kooperat�fler Kanununun 87 nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasında

yer alan “, ücret tar�feler�” �bares� “ve ücret�n�n ödenmes�ne �l�şk�n esaslar” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve fıkraya aşağıdak�
cümle eklenm�şt�r.
“Bakanlık tems�lc�ler�ne, (1200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı �le çarpımı sonucu bulunacak tutarı
geçmemek üzere T�caret Bakanlığınca bel�rlenen tutarda ücret net olarak öden�r.”

MADDE 2- 1163 sayılı Kanunun geç�c� 8 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş ve fıkraya b�r�nc� cümles�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.

“Kooperat�f ve üst kuruluşları yönet�m kurulu üyeler�, kooperat�f�n; t�caret s�c�l� kayıtlarını, fınansal
tablolarını, yönet�m kurulu yıllık faal�yet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortaklarının k�ml�k, �let�ş�m, pay ve
ödemeler�ne �l�şk�n b�lg�ler�n� KOOPBİS’�n kurulmasını müteak�p b�r yıl �ç�nde KOOPBİS’e aktarmakla
yükümlüdür.”
“Bu süre T�caret Bakanlığınca altı aya kadar uzatılab�l�r.”

MADDE 3- 6/6/1985 tar�hl� ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 9 uncu maddes�ne aşağıdak� fıkralar
eklenm�şt�r.

“Serbest bölgelerde, kullanıcıların �ht�yacı olan doğal gaz altyapısını kurmak ve �şletmek, kamu kuruluşları ve
özel kuruluşlardan doğal gazı satın alarak bölge �ç�nde dağıtım ve satışını yapmak, �şlet�c�n�n yetk� ve
sorumluluğundadır. İşlet�c�n�n �zn� olmaksızın doğal gaz �ht�yacı başka b�r yerden karşılanamaz ve bu amaçla
münfer�den tes�s kurulamaz. Bu fıkranın uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar �le bölge �ç� doğal gaz dağıtım ve satışı
neden�yle kullanıcılardan tahs�l ed�lecek bedele �l�şk�n üst l�m�t T�caret Bakanlığı tarafından yönetmel�kle düzenlen�r.

İşlet�c�n�n taleb� ve bölgede faal�yet gösteren doğal gaz dağıtım ş�rket�n�n kabulü hal�nde, doğal gaz dağıtım
ş�rketler� serbest bölgeler �ç�nde şebeke yatırımı yaparak veya yapılmış şebekey� mülk�yet� �le b�rl�kte devralarak
Enerj� P�yasası Düzenleme Kurulu tarafından bel�rlenen koşullar çerçeves�nde serbest bölge �ç�nde doğal gaz dağıtım
faal�yet� gerçekleşt�reb�l�r. Doğal gaza �l�şk�n faal�yetler�n �şlet�c� tarafından yürütüldüğü serbest bölgelerde, doğal gaz
�let�m ve dağıtım l�sansı sah�b� ş�rketler�n herhang� b�r hak, yetk� veya sorumluluğu bulunmaz.”

MADDE 4- 3218 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 7- Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce bölge �ç� doğal gaz şebekes� yatırımı

�şlet�c�lerce yapılmış olan serbest bölgelerde, �şlet�c�ler�n bölge �ç� doğal gaz dağıtım ve satış faal�yetler�, 9 uncu
madden�n üçüncü fıkrasına uygun olarak devam eder. Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce bölge �ç� doğal gaz
şebekes� yatırımı doğal gaz dağıtım ş�rketler�nce yapılmış olan serbest bölgelerde, �şlet�c�ler�n bölge �ç� doğal gaz
dağıtım ve satış yetk�s� doğal gaz dağıtım ş�rketler�ne devred�lm�ş sayılır.”

MADDE 5- 18/5/2004 tar�hl� ve 5174 sayılı Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� �le Odalar ve Borsalar
Kanununun 10 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrasında yer alan “İç�nde bulunulan” �bares� “Verg� mükellef�yet�n�n terk�n
ed�ld�ğ� tesp�t ed�len veya �ç�nde bulunulan” şekl�nde, fıkrada yer alan “tesp�t ed�lemeyenler �le” �bares� “tesp�t
ed�lemeyen ya da” şekl�nde, üçüncü fıkrasının b�r�nc� cümles� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve �k�nc� cümles�
yürürlükten kaldırılmıştır.

“İk�nc� fıkrada anılan oda yönet�m kurulu kararını tak�p eden yılbaşından �t�baren �k� yıl �ç�nde, �lg�l�n�n üyes�
bulunduğu odaya müracaatla adres ve durumunu b�ld�rmemes� ve verg� mükellef�yet�n�n bulunmaması hal�nde, oda
yönet�m kurulunun tekl�f� ve mecl�s kararıyla oda kaydı s�l�n�r ve durum t�caret s�c�l� müdürlüğüne b�ld�r�l�r.”

MADDE 6- 5174 sayılı Kanunun 32 nc� maddes�n�n dördüncü fıkrasında yer alan “İç�nde bulunulan” �bares�
“Verg� mükellef�yet�n�n terk�n ed�ld�ğ� tesp�t ed�len veya �ç�nde bulunulan” şekl�nde, “tesp�t ed�lemeyen ve” �bares�
“tesp�t ed�lemeyen ya da” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve beş�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles�ne “durumunu b�ld�rmemes�”
�bares�nden sonra gelmek üzere “ve verg� mükellef�yet�n�n bulunmaması” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 7- 5174 sayılı Kanunun 62 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına (k) bend�nden sonra gelmek üzere
aşağıdak� bent eklenm�ş ve d�ğer bent buna göre teselsül ett�r�lm�şt�r.

“1) Toplam tutarı brüt asgar� ücret�n yüzde ell�s�n� geçmeyen ve zamanaşımı süres�n�n dolmasına b�r yıldan az
kalan a�dat borçları ve ferîler�ne yönel�k oda ve borsa mecl�sler�nce terk�n kararı ver�leb�lecek üst sınırı bel�rlemek.”

MADDE 8- 5174 sayılı Kanunun geç�c� 13 üncü maddes�nde yer alan “onbeş” �bares� “y�rm�beş” şekl�nde
değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 9- 10/2/2005 tar�hl� ve 5300 sayılı Tarım Ürünler� L�sanslı Depoculuk Kanununun 13 üncü
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles�nde yer alan “�k�” �bares� “üç” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.



MADDE 10- 5300 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 3- Bu maddey� �hdas eden Kanunla 13 üncü maddede yapılan değ�ş�kl�k, 16/4/2020 tar�hl�

ve 7244 sayılı Kanunun 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� uyarınca l�sans süres� b�r yıl uzatılanlar �ç�n l�sans
süres�n�n b�t�m�nden �t�baren uygulanır.”

MADDE 11- 7/6/2005 tar�hl� ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 44 üncü
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde yer alan “dörtte b�r�n�n” �bares� “beşte �k�s�n�n” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 12- 11/3/2010 tar�hl� ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler �le Yeterl� Arz ve Talep Der�nl�ğ� Bulunan
D�ğer Malların T�caret�n�n Düzenlenmes� Hakkında Kanunun geç�c� 1 �nc� maddes�n�n dördüncü fıkrasında yer alan
“on �k�” �bares� “on sek�z” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 13- 14/1/2015 tar�hl� ve 6585 sayılı Perakende T�caret�n Düzenlenmes� Hakkında Kanunun 6 ncı
maddes� başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“Tedar�k z�nc�r�nde haksız t�car� uygulamalar
MADDE 6- (l) Haksız t�car� uygulamalarda bulunulamaz. Üret�c�, tedar�kç� ve perakende �şletmeler arasındak�

t�car� �l�şk�lerde taraflardan b�r�n�n d�ğer tarafın t�car� faal�yetler�n� öneml� ölçüde bozan, makul karar verme
yeteneğ�n� azaltan veya normal şartlarda taraf olmayacağı b�r t�car� �l�şk�n�n tarafı olmasına sebep olan faal�yetler�
haksız t�car� uygulamadır.

(2) Aşağıda bel�rt�len faal�yetler her durumda haksız t�car� uygulama kabul ed�l�r:
a) Kal�te standartlarının sağlanması amacıyla sözleşmede yer ver�len koşullar har�ç olmak üzere, herhang� b�r

gerçek veya tüzel k�ş�den mal veya h�zmet tem�n�ne zorlamak.
b) Kampanya mal�yet�n�, kampanyalı satış yapmak �stemeyen tarafa yansıtmak.
c) Tarım ve gıda ürünler�n�n tedar�k�nde t�car� �l�şk�n�n koşullarını, yazılı veya elektron�k ortamda yapılan

sözleşmeyle bel�rlememek.
ç) Karşı tarafın aleyh�ne tek taraflı değ�ş�kl�k yapma yetk�s� veren veya açık ve anlaşılır olmayan hükümlere

sözleşmede yer vermek.
d) Ürün taleb�n� doğrudan etk�leyen herhang� b�r h�zmet vermed�ğ� halde mağaza açılışı ve tad�latı, c�ro açığı,

banka ve kred� kartı katılım bedel� ve başka adlar altında bedel almak veya verd�ğ� h�zmet�n türünü ve h�zmet
bedel�n�n tutar ya da oranını sözleşmede bel�rtmed�ğ� halde pr�m ve bedel almak.

e) Karşı tarafın kusurundan kaynaklanan durumlar har�ç olmak üzere, üret�m tar�h�nden �t�baren otuz gün
�ç�nde bozulab�len tarım ve gıda ürünler�ne yönel�k s�par�şler�, ürünün tesl�m tar�h�nden öncek� otuz gün �ç�nde �ptal
etmek.

f) Karşı tarafın kusurundan kaynaklanan durumlar har�ç olmak üzere, üret�m tar�h�nden �t�baren otuz gün
�ç�nde bozulab�len tarım ve gıda ürünler�n�n tesl�m�nden veya mülk�yet�n�n devr�nden sonra bozulma ya da zay� olma
g�b� mal�yetler� yansıtmak.

(3) İk�nc� fıkranın (e) ve (f) bentler�nde bel�rt�len kusuru �spat yükü s�par�ş� �ptal eden veya mal�yet� karşı
tarafa yansıtana a�tt�r.

(4) Bakanlık, b�r�nc� fıkra kapsamında yer alan haksız t�car� uygulamaları, otuz gün �ç�nde bozulab�len tarım
ve gıda ürünler�n� ve bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları yönetmel�kle bel�rlemeye yetk�l�d�r.”

MADDE 14- 6585 sayılı Kanunun 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, maddeye
b�r�nc� fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkralar eklenm�ş ve d�ğer fıkra buna göre teselsül ett�r�lm�şt�r.

“(1) Üret�c�, tedar�kç� ve perakende �şletmeler arasındak� t�car� �l�şk�lerden kaynaklanan ödemeler�n,
sözleşmede öngörülen süre �ç�nde yapılması esastır.”

“(2) Üret�m tar�h�nden �t�baren otuz gün �ç�nde bozulab�len tarım ve gıda ürünler�ne �l�şk�n ödemeler�n süres�;
alacaklının küçük, borçlunun orta veya büyük ölçekl� ya da alacaklının orta, borçlunun büyük ölçekl� olması
durumunda otuz, d�ğer durumlarda kırk beş günü geçemez.

(3) İk�nc� fıkrada bel�rt�len ürünler�n dışında kalan tarım ve gıda ürünler�ne �l�şk�n ödemeler�n süres�,
alacaklının küçük, borçlunun orta veya büyük ölçekl� ya da alacaklının orta, borçlunun büyük ölçekl� olması
durumunda altmış günü geçemez.

(4) Bu maddede bel�rt�len süreler, tesl�m veya mülk�yet�n devr� tar�hler�nden hang�s� önce �se o tar�h esas
alınarak hesaplanır. Ödemen�n süres� �ç�nde yapıldığına �l�şk�n �spat yükü borçluya a�tt�r.”

MADDE 15- 6585 sayılı Kanunun 11 �nc� maddes�ne üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak�
fıkralar eklenm�ş ve mevcut dördüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(4) Ortak kullanım alanlarına �l�şk�n elektr�k, su, doğal gaz, yen�leme n�tel�ğ�nde olmayan bakım, onarım,
güvenl�k ve tem�zl�k g�derler� g�b� alışver�ş merkez�n�n aynına �l�şk�n olmayan g�derler �le alışver�ş merkez�nde f��len
çalışan bordrolu yönet�m personel�n�n görev�yle �lg�l� g�derler ortak g�derd�r. Alışver�ş merkez�ndek� perakende
�şletmelerden yalnızca bu g�derler �ç�n katılım payı tahs�l ed�leb�l�r; reklam, pazarlama ve danışmanlık g�b� ortak g�der
n�tel�ğ�n� ha�z olmayan g�derler �le belgelend�r�lmeyen g�derler �ç�n herhang� b�r bedel tahs�l ed�lemez.

(5) Ortak kullanım alanlarından elde ed�len k�ralama, reklam, pazarlama, kültürel ve sanatsal faal�yet ve d�ğer
ortak kullanım alanı gel�rler� �le ortak g�der katılım payı avanslarından elde ed�len her türlü gel�r ortak gel�rd�r. Ortak
gel�rler, ortak g�derler�n karşılanmasında kullanılır.



(6) Alışver�ş merkez� mal�k� veya yönet�m�, her yıl b�r öncek� yıla �l�şk�n ortak gel�r ve g�der raporu
hazırlayarak alışver�ş merkez�ndek� perakende �şletmelere gönder�r. Raporda, ortak gel�r ve g�derler�n tür ve tutarları,
her b�r perakende �şletmeden tahs�l ed�lmes� gereken ve tahs�l ed�len ortak g�der katılım payları �le Bakanlıkça gerekl�
görülen d�ğer b�lg�lere yer ver�l�r.”

“(7) Ortak kullanım alanlarına ve bunların n�tel�kler�ne; ortak gel�r ve g�derlere, ortak g�derler�n
belgelend�r�lmes�ne, bu g�derlere katılıma ve katılanların b�lg�lend�r�lmes�ne; ortak gel�r ve g�der raporunun
hazırlanmasına, bu rapora esas teşk�l eden gel�r ve g�der belgeler� �le sözleşmeler�n�n perakende �şletmelere
sunulmasına, ortak gel�r ve g�der uygulamalarının bağımsız denet�m kuruluşlarınca denetlenmes�ne ve bu madden�n
uygulanmasına �l�şk�n d�ğer hususlar yönetmel�kle bel�rlen�r.”

MADDE 16- 6585 sayılı Kanunun 18 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “D�ğer kanunlara göre daha
ağır b�r cezayı gerekt�rmed�ğ� takd�rde, bu Kanunun;” �bares� “Bu Kanunun;” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, fıkranın (a)
bend�nde yer alan “6 ncı maddes�ne aykırı hareket edenlere, her b�r mağaza ya da şubes�ndek� her b�r aykırılık �ç�n
haksız olarak alınan pr�m ve bedel tutarında,” �bares� “6 ncı maddes�n�n �k�nc� fıkrasının;” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, (a)
bend�ne aşağıdak� alt bentler eklenm�ş, fıkraya (a) bend�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� bent eklenm�ş, d�ğer
bentler buna göre teselsül ett�r�lm�ş ve fıkranın mevcut (d) bend�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� bentler eklenm�ş,
d�ğer bentler buna göre teselsül ett�r�lm�ş, fıkranın mevcut (ğ) bend�ne “aynı fıkranın (ç) bend�ne” �bares�nden sonra
gelmek üzere “veya bu Kanunun d�ğer maddeler�ne” �bares� eklenm�ş, fıkranın mevcut (ı) bend�ne “aykırı hareket
edenlere” ve “aykırı hareket edenlere �se” �bareler�nden sonra gelmek üzere “her b�r aykırılık �ç�n” �bares� eklenm�ş,
�k�nc� fıkrasında yer alan “(c), (ğ) ve (h)” �bares� “(ç), (�) ve (j)” şekl�nde ve “büyük mağaza, z�nc�r mağaza, bay�
�şletme ve özel yetk�l� �şletme” �bares� “büyük mağaza ve z�nc�r mağaza” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, üçüncü fıkrasında yer
alan “(g)” �bares� “(ı)” şekl�nde, “büyük mağaza, z�nc�r mağaza, bay� �şletme ve özel yetk�l� �şletme” �bares� “büyük
mağaza ve z�nc�r mağaza” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, dördüncü fıkrasında yer alan “(ı)” �bares� “(k)” şekl�nde
değ�şt�r�lm�ş, beş�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve maddeye altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere
aşağıdak� fıkra eklenm�ş ve d�ğer fıkra buna göre teselsül ett�r�lm�şt�r.

“1) (a), (c) ve (ç) bentler�ne aykırı hareket edenlere, her b�r aykırılık �ç�n y�rm� b�n Türk l�rası,
2) (b) bend�ne aykırı hareket edenlere, yansıtılan kampanya mal�yet� tutarında, (d) bend�ne aykırı hareket

edenlere, haksız olarak alınan pr�m ve bedel tutarında, (e) bend�ne aykırı hareket edenlere, �ptal ed�len s�par�ş bedel�
tutarında, (f) bend�ne aykırı hareket edenlere, yansıtılan mal�yet tutarında,”

“b) 7 nc� maddes�n�n �k�nc� ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket edenlere; süres�nde ödenmeyen tutarı
geçmemek üzere otuz güne kadar süre aşımında her b�r gün �ç�n bu tutarın b�nde beş�, otuz günden sonrak� süre
aşımında her b�r gün �ç�n süres�nde ödenmeyen tutarın yüzde b�r� oranında,”

“f) 11 �nc� maddes�n�n dördüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere, perakende �şletmelerden haksız olarak tahs�l
ed�len tutarın �k� katı; beş�nc� fıkrasına aykırı hareket edenlere �se ortak g�derler�n karşılanmasında kullanılmayan
ortak gel�r tutarında,

g) 11 �nc� maddes�n�n altıncı fıkrasında bel�rt�len ortak gel�r ve g�der raporunu usulüne uygun
hazırlamayanlara veya perakende �şletmelere göndermeyenlere, alışver�ş merkez�ndek� her b�r perakende �şletme �ç�n
y�rm� b�n Türk l�rası,”

“(5) Bu madden�n b�r�nc� fıkrasının (a), (c), (ç), (g), (ı), (�), (j) ve (k) bentler�nde bel�rt�len �dar� para
cezalarının ver�lmes�n� gerekt�r�r aykırılığın b�r takv�m yılı �ç�nde tekrarı hâl�nde, her b�r tekrar �ç�n b�r öncek� cezanın
�k� katı �dar� para cezası uygulanır. Bu hüküm n�sp� �dar� para cezaları hakkında uygulanmaz.”

“(7) Bu maddede bel�rt�len �dar� para cezalarının b�r takv�m yılına �l�şk�n toplam tutarı; �şletmen�n küçük
ölçekl� olması durumunda beş m�lyon Türk l�rasından, orta ölçekl� olması durumunda ell� m�lyon Türk l�rasından,
büyük ölçekl� olması durumunda �k� yüz ell� m�lyon Türk l�rasından fazla olamaz. Bu tutar, her yıl, Haz�ne ve Mal�ye
Bakanlığı tarafından b�r öncek� yıla �l�şk�n olarak 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununun mükerrer 298
�nc� maddes� uyarınca tesp�t ve �lân ed�len yen�den değerleme oranında, takv�m yılı başından geçerl� olmak üzere
artırılır.”

MADDE 17- 6585 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddey� �hdas eden Kanunun yürürlüğe g�rmes�nden önce reklam, pazarlama ve

danışmanlık g�b� g�derler �ç�n alışver�ş merkez�ndek� perakende �şletmelerden katılım payı talep ed�leb�lmes�ne �mkân
sağlayan ve bu madden�n yayımı tar�h�nden önce kurulan sözleşme hükümler�, sözleşme süres�nce geçerl�d�r. Ancak,
sözleşme süres�n�n sona ermes�nden önce veya sonra sözleşmen�n yen�lenmes� ya da süres�n�n uzatılmış sayılması
haller�nde söz konusu g�derler �ç�n katılım payı tahs�l ed�lemez.

(2) B�r�nc� fıkra kapsamındak� sözleşmelerde yönet�m g�der�n�n alt kalemler� ayrıca bel�rt�lmed�kçe perakende
�şletmelerden yönet�m g�der� olarak yalnızca alışver�ş merkez�nde f��len çalışan bordrolu yönet�m personel�n�n
görev�yle �lg�l� g�derler �ç�n katılım payı tahs�l ed�leb�l�r.

(3) B�r�nc� ve �k�nc� fıkralar kapsamında perakende �şletmelerce ödenmes� gereken katılım payları, bu
�şletmeler�n satış alanlarının alışver�ş merkez�n�n satış alanına oranlanmasıyla hesaplanır.”

MADDE 18- 3/6/2011 tar�hl� ve 640 sayılı Gümrük Personel� �le Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameye aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.



“GEÇİCİ MADDE 8- (1) Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce T�caret Bakanlığında Avrupa B�rl�ğ�
Uzmanı �le İhracatı Gel�şt�rme Uzmanı kadrolarını �hraz etm�ş olanlardan bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h
�t�barıyla bu kadrolarda görev yapanlar, yurt dışında da�m� görevde veya T�caret Bakanlığında ya da başka kamu
kurum ve kuruluşunda �dar� görevde bulunanlar, bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren b�r ay �ç�nde talep
etmeler� hal�nde durumlarına uygun T�caret Uzmanı kadrolarına atanırlar. Atama �ç�n uygun boş kadro bulunmaması
hal�nde söz konusu kadrolar başkaca b�r �şleme gerek kalmaksızın �hdas ed�lm�ş ve Bakanlığın kadro cetveller�n�n
�lg�l� bölümüne eklenm�ş sayılır. Bu maddeye göre yapılan atamalar sonucunda boşalan Avrupa B�rl�ğ� Uzmanı ve
İhracatı Gel�şt�rme Uzmanı kadroları başkaca b�r �şleme gerek kalmaksızın �ptal ed�lm�ş ve T�caret Bakanlığının kadro
cetveller�n�n �lg�l� bölümler�nden çıkarılmış sayılır. Bu şek�lde kadro unvanları değ�şenler�n öncek� kadro unvanlarına
�l�şk�n olarak mevzuatta yapılmış olan atıflar yen� kadro unvanlarına yapılmış sayılır. Bu madde kapsamında T�caret
Uzmanı kadrolarına atananların, Avrupa B�rl�ğ� Uzman Yardımcısı, İhracatı Gel�şt�rme Uzman Yardımcısı, Avrupa
B�rl�ğ� Uzmanı ve İhracatı Gel�şt�rme Uzmanı kadrolarında geç�r�len h�zmet süreler�, T�caret Uzman Yardımcısı ve
T�caret Uzmanı kadrolarında geç�r�lm�ş sayılır. Bu madde kapsamında T�caret Uzmanı kadrolarına atananlar yen�den
Avrupa B�rl�ğ� Uzmanı ve İhracatı Gel�şt�rme Uzmanı kadrolarına atanamazlar.”

MADDE 19- Bu Kanunun;
a) 13 üncü ve 14 üncü maddeler� �le 16 ncı maddes�yle 6585 sayılı Kanunun 18 �nc� maddes�n�n b�r�nc�

fıkrasının (a) bend�nde değ�ş�kl�k yapan hükümler� 1/1/2024 tar�h�nde,
b) 16 ncı maddes�yle 6585 sayılı Kanunun 18 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına eklenen (b) bend� 1/1/2024

tar�h�nde uygulanmak üzere yayımı tar�h�nde,
c) D�ğer hükümler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
MADDE 20- Bu Kanun hükümler�n� Cumhurbaşkanı yürütür.

31/1/2023

 
 


