
 

 

 

 

 

İstanbul, 09.08.2016 

 

DUYURU 363 

 

Konu: 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında. 

 

9.8.2016 Tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6728 sayılı Yatırım 

Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 

birçok kanunda değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliklerden önemli görülenler aşağıda 

belirtilmiş olup, yasanın bütününe Resmi Gazeteden ulaşılabilir. 

 

İhracatçı Şirketlerin Yetkililerine Hususi Pasaport Verilmesi (Madde:7) 

5682 sayılı Kanunda yapılan düzenleme ile yıllık ortalama ihracat değerlerine göre 

yapılan sınıflandırmada; son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulunun 

belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, Türk Ceza Kanununun 53 üncü 

maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha 

fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, 

anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 

sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat 

karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından 

mahkûm olmamaları kaydıyla, Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre iki yıl süreyle hususi 

damgalı pasaport verilebilir 

 

Gayrimenkullerin İktisadi Değerini Artırıcı Niteliği Olan Isı Yalıtımı ve Enerji 

Tasarrufu Sağlamaya Yönelik Harcamalar Doğrudan Gider Yazılabilecek (Madde:14)          

Gelir Vergisi Kanununun 40/7.  maddesinde yapılan düzenlemeyle, işletmeye dahil olan 

gayrimenkullerin iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya 

yönelik harcamaların yapıldığı yılda doğrudan gider yazılmasına imkan sağlanarak, enerji 

politikaları ile uyumlu olarak, binalarda enerji verimliliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. 

 

Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Bildirgeleri Birleştiriliyor 

(Madde:16) 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen 98/A maddesiyle “Muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesi” tanımlanmaktadır. Muhtasar beyanname ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet 

belgesinin birleştirilerek verilmesi durumunda; kapsama alınacak veya kapsam dışında 

bırakılacak mükelleflerin tespiti ve buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, beyannamenin 

şekil, içerik ve ekleri ile verilen beyannamenin dönemini aylık olarak belirleme hususunda 

Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki verilmektedir. 

Maddede, söz konusu birleşik beyannamenin, muhtasar beyanname ile aynı sürede 

verileceği düzenlenmekte ve Maliye Bakanlığına, bölge, il, ilçe, mahal ve sektörlere göre yetkili 

vergi dairesini ve beyannamenin verilme zamanını belirleme konusunda yetki verilmektedir. 

 

Bildirim ve Formların Yasal Süresinden Sonraki İlk Üç Gün İçinde Verilmesi 

Halinde, 1/10 Oranında Özel Usulsüzlük Cezası uygulanacak (Madde:21) 

Vergi Usul Kanununun mükerrer 355. maddesinin altıncı fıkrasına yapılan ekleme ile 

elektronik ortamda bildirim veya form verilmesi mecburiyetine uyulmaması hâlinde kesilmesi 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160809.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160809.htm
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gereken özel usulsüzlük cezası, bildirim veya formların belirlenen sürelerin sonundan başlayarak 

elektronik ortamda 3 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında uygulanacaktır. 

Mevcut uygulamada örneğin Ba bildirim formunun yasal süresinden bir gün sonra 

gönderilmesi halinde özel usulsüzlük cezası tam olarak uygulanmaktadır. Yapılan değişiklik ile 

bu ceza 1/10 oranında uygulanacaktır.  

 

Vergi İncelemesinden Önce Mükellefin İzaha Daveti (Madde:22) 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mülga 370.  maddesi, izaha davet başlığı altında 

yeniden düzenlenmiştir. 

Buna göre vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden 

önce verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler 

tarafından yapılmış ön tespitler hakkında tespit tarihine kadar ihbarda bulunulmamış olması 

kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilir. Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilen 

mükellefler, davet konusu tespitle sınırlı olarak, Kanunun 371 inci maddesinde yer alan 

pişmanlık hükümlerinden yararlanamaz. 

İzaha davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde izahta 

bulunulması durumunda; 

1. Mükelleflerce yapılan izah sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin idarece 

anlaşılması hâlinde mükellefler söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine tabi tutulmaz 

veya takdir komisyonuna sevk edilmez. 

2. Mükelleflerce izahta bulunulan tarihten itibaren 15 gün içerisinde; hiç verilmemiş olan 

vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya 

düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 

6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı 

oranında bir zamla aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi 

üzerinden %20 oranında kesilir. Bu durum vergi incelemesi yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın 

ikmaline engel teşkil etmez. 

Yapılmış ön tespitlerin, verginin Vergi Usul Kanununun 359. maddesinde yer alan 

fiillerle ziyaa uğratılmış olabileceğine ilişkin olması hâlinde bu madde hükümleri uygulanmaz. 

Şu kadar ki, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş 

olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı 

belge tutarının; her bir belge itibarıyla 50 bin Türk lirasını geçmemesi ve mükellefin ilgili yıldaki 

toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmaması kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilir. Bu 

tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme 

oranında artırılmak suretiyle uygulanır. 

 

Nispi Damga Vergisi ve Harç Yalnızca Bir Nüsha İçin Alınacak   (Madde:23-30) 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 15. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca bir 

nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı 

ayrı aynı miktarda; nispi vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshası damga vergisine tabidir. 

492 sayılı Harçlar Kanununun 38. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca birden fazla 

nüsha olarak düzenlenen muayyen bir bedeli ihtiva eden kâğıtlarla ilgili nispi harca tabi 

işlemlerden sadece bir nüsha için harç tahsil olunur. 

 

Sözleşmelerin Damga Vergilerinin Hesaplanmasında Yapılan Düzenlemeler 

(Madde:24) 

Mevcut uygulamada bir kâğıt üzerine konulan adi kefalet ve garanti taahhüdü şerhleri 

üçüncü bir kişinin akdi veya işlemi olarak ayrıca damga vergisine tabi olup, aynı kâğıda taraf adi 

kefil ve garanti taahhüdünde bulunanların (garantörlerin) birden fazla kişi olması durumunda her 

bir kişi için ayrı ayrı damga vergisi alınmaktadır. Damga Vergisi Kanununun 6. maddesine 

eklenen fıkra uyarınca bir kâğıt üzerinde birden fazla adi kefalet ve garanti taahhüdü bulunması 



3 

 

hâlinde, ayrı ayrı olmak üzere bunlardan yalnızca birinden damga vergisi alınacaktır. Yapılan 

düzenleme ile aynı kâğıtta birden fazla adi kefil ve garantör bulunması durumunda, yalnız bir 

kefalet ve bir garanti taahhüdü için damga vergisi alınması sağlanarak, işlem maliyetlerinin 

azaltılması amaçlanmaktadır. 

Ayrıca, mevcut uygulamada birbirine bağlı ve bir asıldan doğma akit ve işlemlerin bir 

kâğıtta toplanması halinde, bunlardan en yüksek vergi alınmasını gerektiren işlem üzerinden 

damga vergisi alınmaktadır. Damga Vergisi Kanununun 6. maddesinin sonuna eklenen fıkra 

uyarınca pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin müeyyidesi 

mahiyetinde olan taahhütlerden, başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça damga vergisi 

alınmayacaktır. Yapılan düzenlemeyle, pey akçesi (bağlanma parası), cayma tazminatı (zamanı 

rücu, cayma parası), ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin yaptırımı olarak belirlenen 

taahhütlerden, bunlar başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça Harçlar Kanununda olduğu 

gibi damga vergisi alınmaması sağlanmaktadır. 

 

Düzeltme Beyannamelerinde Damga Vergisi İstisnası (Madde:28) 

Damga Vergisi Kanununa ekli (1) Sayılı Tabloda yapılan değişiklik uyarınca, 

mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu teşvik etmek üzere vergi beyannamelerine ilişkin kanuni 

süresinde düzeltme amacıyla verilen vergi beyannameleri damga vergisinin konusu dışına 

çıkarılmaktadır. 

 

Özel Tüketim Vergisine İlişkin Taahhütnameler İçin Damga Vergisi İstisnası 

(Madde:29) 

Damga Vergisi Kanununa ekli (1) Sayılı Tabloda yapılan değişiklik uyarınca, Özel 

Tüketim Vergisi Kanunu ve aynı Kanunun ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenen taahhütnamelere 

damga vergisi istisnası sağlanmaktadır. 

 

Pay Devirlerinde Damga Vergisi ve Harç İstisnası(Madde:29-33) 

Mevcut uygulamada anonim, limited ve eshamlı komandit şirketlerin kuruluş ve sermaye 

artırımları damga vergisinden ve harçtan istisna olup, Damga Vergisi Kanununa ekli (2) Sayılı 

Tablo ile Harçlar Kanununun 123. maddesinde yapılan düzenleme ile söz konusu şirketlerin pay 

devirleri de istisna kapsamına alınarak şirketlerin ortaklık yapılarındaki değişiklikler nedeniyle 

oluşacak işlem maliyetlerinin azaltılması amaçlanmaktadır. 

 

Yatırımcılara Yönelik Damga Vergisi, Emlak Vergisi ve Harç İstisnaları (Madde:29-

33-39-40-41-42- Emlak vergisi ile ilgili düzenlemeler 1.1.2017 tarihinde yürürlüğe 

girecektir.) 

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak yatırım 

teşvik belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen 

kâğıtlar, münhasıran yatırım döneminde belge kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi 

hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kâğıtlar, belge kapsamında sabit 

kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, 

teminatlar ve bu mahiyetteki kâğıtlar ile söz konusu yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik 

müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara damga vergisi ve harç istisnası sağlanmıştır. 

Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlarla belirlenen yüksek ve orta-yüksek 

teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin olarak imalatçılar ile tedarikçileri 

arasında mal ve hizmet alımı nedeniyle düzenlenen kâğıtlara damga vergisi ve harç istisnası 

sağlanmıştır. 

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun 5. maddesinde yapılan düzenlemeyle, Yatırım 

Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe 

yılından itibaren beş yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır. Yine Emlak Vergisi 

Kanununun 15. maddesinde yapılan düzenlemeyle, yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan 
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yatırımlar için iktisap olunan veya bu yatırımlar için tahsis edilen arazilerin yatırım teşvik belgesi 

süresince emlak vergisinden muaf tutulmuştur. 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ek 2. maddesinde yapılan düzenlemeyle, 

yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binalardan bina inşaat harcı alınmaması 

sağlanmaktadır. 

Yine 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80. maddesinde yapılan düzenlemeyle, 

yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen yapı ve tesislerden imar mevzuatı gereğince 

belediyelerce alınması gereken harçların alınmaması sağlanmaktadır. 

 

Şirket Kuruluşlarına İlişkin Defter Tasdiklerinde Noter Harcı İstisnası (Madde:37) 

Harçlar Kanununa bağlı (2) sayılı Tarifede yapılan düzenlemeyle, genel ve özel 

vekaletname ayrımı kaldırılarak vekaletnamelerin tamamından aynı tutarda harç alınması 

sağlanmakta, ticari işletmelerin kuruluş aşamasındaki defter tasdiki işlemleri noter harçlarının 

konusu dışına çıkarılarak ticari işletmelerin kuruluş maliyetleri azaltılmaktadır. 

 

Tacirler Arasındaki İpotek Tesislerinde Harç İndirimi (Madde:38) 

Yapılan düzenlemeyle, münhasıran tacirler arasında tesis edilen ipotek işlemlerinde, 

hesaplanan tapu harcının %50'sinin alınmaması sağlanmaktadır. 

 

Transfer Fiyatlandırması Suretiyle Örtülü Kazanç Dağıtımı Gerekçesiyle KDV 

İndirimi Reddedilemeyecek (Madde:44) 

Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (d) bendinin sonuna eklenen 

parantez içi hüküm ile 5520 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre transfer fiyatlandırması 

yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar ile Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (5) numaralı bendine göre işletme aleyhine oluşan farklara ilişkin ithalde veya sorumlu 

sıfatıyla ödenen katma değer vergisinin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan 

katma değer vergisinden indirilmesi sağlanarak, uygulamada yaşanan ihtilafların önüne geçilmesi 

amaçlanmaktadır. 

 

Satıp Geri Kiralama Yöntemine İlişkin Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan 

İstisna Hükmü Yeniden Düzenlendi (Madde:56 –Yürürlük: 2/8/2013 tarihinden itibaren 

yapılan işlemlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde) 

Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen 5/1-j bendinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. 

Her türlü taşınır ve taşınmaz malların 6361 sayılı Kanun kapsamında geri kiralama 

amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, kurumlar tarafından finansal kiralama 

şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına satışından doğan kazançlar ve bu 

kurumlarca söz konusu varlıkların devralındığı kuruma kira süresi sonunda devrinden doğan 

kazançlar kurumlar vergisinden istisnadır. 

İstisnadan yararlanan satış kazancı, kiracı tarafından pasifte özel bir fon hesabında tutulur 

ve özel fon hesabında tutulan bu tutar sadece kiracı tarafından bu varlıklar için ayrılacak 

amortismanların (bu varlıkların kiralayan kurumlara devrinden önce kiracıdaki net bilanço aktif 

değerine isabet eden amortismanlar hariç) itfasında kullanılır. İstisna edilen kazançtan herhangi 

bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca 

ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen 

vergiler ziyaa uğramış sayılır. Kurumların tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler 

hariç) hâlinde de bu hüküm uygulanır. 

Söz konusu varlıkların, 

i) Kiracı tarafından veya 

ii) Kiralayan kurumlar tarafından finansal kiralama yöntemi dâhil olmak üzere (6361 

sayılı Kanunda yer alan sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi hâlleri 

hariç),  



5 

 

üçüncü kişi ve kurumlara satılması durumunda, kiralayan kurumlara devrinden önce bu 

varlıkların kiracıdaki net bilanço aktif değeri ile bu varlıklar için anılan kurumların kazancının 

tespitinde dikkate alınan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak, satışı gerçekleştiren kurum 

nezdinde vergilendirme yapılır. 

Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi nedeniyle sat-kirala-

geri al işleminin tekemmül etmemesi hâlinde, istisna nedeniyle kiracı adına zamanında tahakkuk 

ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. 

 

Transfer Fiyatlandırması Yolu İle Örtülü Kazanç Hükümlerinde Yapılan 

Değişiklikler (Madde:59) 

Kurumlar Vergisi Kanununun 13. maddesinde yapılan değişiklikle, ilişkili kişinin 

kapsamı yeniden belirlenmektedir. İlişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla 

oluştuğu durumların örtülü kazanç dağıtımı kapsamında sayılması için en az %10 oranında 

ortaklık, oy veya kâr payı hakkının olması şartı aranacaktır. Ortaklık ilişkisi olmadan doğrudan 

veya dolaylı olarak en az %10 oranında oy veya kâr payı hakkının olduğu durumlarda da taraflar 

ilişkili kişi sayılır. İlişkili kişiler açısından bu oranlar topluca dikkate alınır.  

Ayrıca maddede, transfer fiyatlandırmasında kullanılacak yöntemlere ilişkin güncelleme 

yapılmaktadır. Bu kapsamda işlemsel kar yöntemleri tanımlanmıştır. 

Öte yandan, maddenin beşinci fıkrasına eklenen cümle uyarınca mükellef ve Bakanlık, 

belirlenen yöntemin zamanaşımına uğramamış geçmiş vergilendirme dönemlerine de tatbik 

edilmesini, Vergi Usul Kanununun pişmanlık ve ıslah hükümlerinin uygulanmasının mümkün 

olması ile anlaşma koşullarının bu dönemlerde de geçerli olması hâlinde, anlaşma kapsamına 

almak suretiyle sağlayabilir. Bu durumda, imzalanan anlaşma söz konusu hükümlerde yer alan 

haber verme dilekçesi yerine geçer, beyan ve ödeme işlemleri buna göre tekemmül ettirilir. 

Anlaşmanın geçmiş vergilendirme dönemlerine uygulanması sebebiyle daha önceden ödenen 

vergiler ret ve iade edilmez. 

Diğer taraftan, maddeye yeni sekizinci fıkra eklenmek suretiyle, transfer 

fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine getirilmiş 

olması kaydıyla, örtülü olarak dağıtılan kazanç nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş veya 

eksik tahakkuk ettirilmiş vergiler için vergi ziyaı cezasının (Vergi Usul Kanununun 359 uncu 

maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi hali hariç) %50 indirimli olarak 

uygulanması sağlanmıştır. 

 

Karşılıksız Çeke Adli Para Cezası ve Hapis Cezası (Madde:63) 

5941 sayılı Kanunun 5. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca üzerinde yazılı bulunan 

düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” 

işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili 

olarak, binbeşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adli para 

cezası; çek bedelinin karşılıksız kalan miktarı, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine 

göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticari işlerde temerrüt 

faizi oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile takip ve yargılama gideri toplamından az olamaz. 

Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, 

çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devamına hükmeder. Yargılama sırasında da resen 

mahkeme tarafından koruma tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar 

verilir. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi, bu 

tüzel kişi adına çek keşide edenler ve karşılıksız çekin bir sermaye şirketi adına düzenlenmesi 

durumunda ayrıca yönetim organı ile ticaret siciline tescil edilen şirket yetkilileri hakkında 

uygulanır.  

Çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlü olan kişi, çek hesabı 

sahibidir. Çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması hâlinde, bu tüzel kişinin mali işlerini yürütmekle 

görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını 
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oluşturan gerçek kişi veya kişiler, çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla 

yükümlüdür. Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilenler, yasaklılıkları 

süresince sermaye şirketlerinin yönetim organlarında görev alamazlar. Ancak, hakkında 

yasaklama kararı verilenlerin mevcut organ üyelikleri görev sürelerinin sonuna kadar devam 

eder. 

Verilen adli para cezalarının ödenmemesi durumunda, bu ceza, 13/12/2004 tarihli ve 5275 

sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106 ncı maddesinin üçüncü 

fıkrasında yer alan kamuya yararlı bir işte çalıştırma kararı verilmeksizin doğrudan hapis 

cezasına çevrilir. 

  

 

Durum bilgilerinize sunulur.        

Saygı ile, 

                                                                                                ERIŞ YMM LTD ŞTİ 

 


