ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI

30/1983 Sayılı Yasa
Kıbrıs Türk Federe Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar :
Kısa İsim:

1

Bu Yasa, Şirketler (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda
" Esas Yasa " olarak anılan değiştirilmiş şekliyle Şirketler Yasası ile
birlikte okunur.

2

Esas Yasa, 2. maddenin (1). fıkrasına alfabe sırasma göre aşağıdaki
tefsirler eklenmek suretiyle değiştirilir :

Fasıl 113
28/1974
7/1977
Esas Yasanın
2. maddesinin
değiştirilnesi

" Bakanlar Kurulu ", Kıbrıs Türk Federe Bakanlar Kurulunu anlatır.
" Bakanık ", Maliye işlerinden sorumlu Bakanlığı anlatır.
" Federe Devlet ", Kıbrıs Türk Federe Devletini anlatır.
" Karma Şirket ", yabancı veya yabancı kişilerle üçüncü devlet
uyruklu kişilerin hissedar oldukları şirketleri anlatır ve böyle bir
şirketin hissedar olduğu şirketleri de kapsar.
" Mukayyitlik " veya " Şirketler Mukayyitliği ", Resmî Kabz
Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesini anlatır.
"Yabancı. Kişi " veya " yabancı ", bu Yasa amaçları bakımından,
Kıbrıs Türk Federe Devleti yurttaşı veya Kıbrıs Türk Toplumu
mensubu olmcıyan ve Kıbrıs Türk Federe Devleti sınırları dışında
yaşayan Kıbrıs ·Cumhuriyeti yurttaşlarını, Kıbrıs Rum Toplumu
mensuplarını, Kıbrıs asıllı kişileri, Yunanistan yurttaşlarını, Yunan asıllı
kişileri, münhasıran bunlar tarafından kurulmuş veya münhasıran
bunların ortak veya hissedar oldukları şirket, otaklık, firma veya
herhagi :bir kurum ve kuruluşu anlatır.
Ancak, Bakanlar Kurulu, Resmî Gazete'de yayınlanacak bir
kararname . ile bu Yasa amaları bakımından başka bir ülke
uyruklularını veya uygun göreceği topluluk veya kişileri " yabancı "
ilân edebilir veya yabancı kişi veya yabancıları bu sıfat kapsamı dışını
alabilir.
" Zilyedlik “, bu Yasa amaçları bakımından, yönetim, denetim,
tasarruf ve kullanma hak ve yetkileri dahil olmak üzere, taşınmaz mal,
pay ve her türlü hak sahibi veya alacaklının haiz olduğu tüm hak ve

yenileri anlatır, ancak bu Yasanın yetki verdiği haller dışında taşınmaz
mal mülkiyetinin elden çıkarılmasını kapsamaz.
Esas Yasanın
14. maddesinin
değiştirilnesi
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Esas Yasanın
18. maddesinin
değiştirilnesi
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Esas Yasa, 14. madden.in sonuna aşağıdaki şart bendi eklenmek
suretiyle değiştirilir.
" Ancak, pay sermayesi olan ve kayıtlı sermayesi en az bir milyon
Türk Lirasının altında bulunan ve kayıtlı sermayesinin en az bir milyon
Türk Liralık kısmı kurucuları tarafından taahhüt edilmeyen herhangi
bir şirket tescil edilemez. "
Esas Yasa, 18. maddenin sonuna aşağıdaki yeni paragraflar
eklenmek suretiyle değiştirilir :
" Bakanlar Kurulunun, tescil edilen bir şirket adının uygun ve makul
olmadığına herhangi bir nedenle tescilden sonra karar vermesi
halinde, ilgili şirket, böyle bir kararın yazılı olarak bildirilmesinden
başlayarak en geç bir ay içinde Bakanlar Kııriılunun uygun ve makul
göreceği yeni bir ad seçmekle yükümlüdür. Tanınan süre içinde bu
yükümün yerine getirilmemesi halinde, bu Yasanın diğer kurallarına
bakılmaksızın, şirketin sicildeki kaydı Mukayyit tarafından silinebilir
ve böyle bir halde hukuksal varlığı ve tüzel kişiliği son bulur.
Mukayyidin bu paragrafın verdiği yetkiye layanarak şirketin kaydını
silmemesi halinde, şirketin tanınan süre içinde yeni bir ad seçmemiş
olması, 211. madde uyarınca mahkeme emriyle tasfiye nedeni teşkil
eder.
Bakanlar Kurulu, makûl neden olması ve başvuru halinde, yukarıda
belirtilen süreye ek olarak ilgili şirkete ikiayı aşmayan yeni bir süre
tanıyabilir."

Esas Yasanın
112.
maddesinin
değiştirilnesi
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Esas yasaya
112.maddenin
eklenmesi
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Esas Yasa 112. maddenin sonuna aşağıdaki yeni paragraf eklenmek
suretiyle değiştirilir :
" Yukarıdaki paragrafta yer alan kural, bir şirketteki paylara başkası
namına sahip olma. bildirimi hakkında da uygulanır ve höyle bir
bildirim dikkate alınmaz. Ancak, bu kural, yürürlükteki mevzuatın
verdiği yetkiye dayanarak Ba kanlığın zilyed sıfatıyla sahip olduğu
hakların tesciline, karma sirketlerde zilyed sıfatıyla temsil edilmesine,
zilyedliğin kapsadığı paylar nakkında zilyedlik hak ve yetkilerini kamu
yararına kullanmasına, şirket yöntiminc direktör olarak katılmasına ve
zilyedliğin gerektirdiği görevleri yerine getirmesine engel teşkil etmez.
"
Esas Yasa, 112. maddeden sonra aşağıdaki 112A maddesi
eklenmek suretiyle değiştirilir :
“15 Temmuz
1974 öncesi
Kıbrıs’ta kayıtlı

(1)

(a) Federe Devlet sınırları içinde
taşınmaz malı bulunan ve 15
Temmuz 1974 öncesinde Kıbrıs’ ta

şirketlerin
yeniden tescili”

kayıtlı olan şirketlerin veya böyle
şirktlerin bir şirkette 15 Temmuz
1974 öncesinde yeniden sermaye
payı bulunan Kıbrıs'ta kayıtlı
şirketlerin Federe Devlette faaliyet
gösterebilmeleri, Bu madde
kurallarına bağlı olmak koşulu ve 15
Temmuz 1974 tarihindeki hissedarlık
statüsüyle Mukayyitlik nezdinde
tescil edilmeleri zorunludur.
(b) Bakanlar Kurulu, (a) bendinde
belirtilen tescil için yapılan
başvuruları kabul veya reddedebilir
veya uygun göreceği koşul ve
sınırlamalara bağlı olarak kabul
edebilir.
(2)

(a) Bakanlar Kurulu (1). fıkra kuralları
uyarınca bir şirketin tescili için
yapılacak başvurularda Mukayyitliğe
sunulması gereken yazılı beyan,
yemin ve belgelerle tescilin bağlı
olacağı koşul ve sınırlamaları tüzükle
saptayıp düzenleyebilir.
(b) Bu madde kurallarına bakılmaksızın
böyle bir başvuru halinde, Mukayyit
de gerekli ve uygun göreceği
belgelerin sunulmasını, yazılı beyan
yapılmasını veya tescille ilgili başka
hiçbir hususun yerine getirilmesini
isteyebilir.

(3)

(a) Bu madde uyarınca tescil için yapılan
başvuruya, şirketin tescili ile uğraşan
baroda, kayıtlı ve icrai meslek eden
bir avukat veya Bakanlar Kurulunıın
kabul edebileceği en az bir Kıbrıs
Türk Federe Devleti yurttaşı
tarafından usülüne uygun olarak
yapılan bir yemin belgesi ile buna
ilişkin bir taahhütname eklenir.
Yemin belgesinde pay sahiplerinin ad
ve soyadları, 14 Temmuz 1974
tarihinde pay sahipleriniıı elinde
bulunan ve daha önce ısdar edilmiş
olan pay senetlerine göre şirket
sermayesinde her pay sahibinin fülen
sahip olduıı pay sayısı ve diğer ilgili

hususlar beyan edilir ; bunların hiçbir
kuşkuya yer olmaksızın kesin şekilde
doğru ve gercek olduklan vurgulanır.
(b) Şirketin tescili ile uğraşan baroda
kayıtlı ve icrai meslek eden bir
avukat veya Bakanlar Kurulunun
kabul edbileceği en az bir Kıbrıs
Türk Federe Devleti yurttaşı
tarafından usulüne uygun olarak
düzenlenen taahhütname, yemin
belgesinde belirtilen hususların veya
herhangi bir kısmının doğru
olmadığının tescilden snnra ortaya
çıkması ve zilyed sıfatıyla Bakanlığın
zarar ziyan veya kayba uğraması
halinde Bakanlığa tazminat
ödenmesini ve Bakanlar Kurulunca
Tüzükle saptanacak diğer hususları
içerir.
(c) Taahhütname, bu Yasa kurallarına
göre imzaya yetkili kişiyle birlikte,
Bakanlar Kurulunun kanısınca,
muhtemel tazminat miktarını
ödeyebilecek durumda olan bir kefil
tarafından imzalanır. Taahhütnameye
ekli kefalet şerhinde, kefilin, taahhüt
edenin tüm sorumluluklarına kefil
olduğu ve tazminatın talep üzerine
taahhüt eden tarafından ödenmemesi
halinde bunu ödemeyi tekeffül ettiği
belirtilir.
Bakanlar Kurulu, taahhütname
yerine, aynı amaçla taşınmaz mal
ipoteği, banka garantisi veya uygun
göreceği başka bir teminat
gösterilmesi halinde, taahhütname
verilmesi koşulundan vazgeçilmesine
karar verebilir.
(d) Yemin belgesinde belirtilen
hususların veya herhangi bir kısmının
doğru olmaması ve mahkemece
karara bağlanan tazminat miktarının
(e) bendinde belirtilen mahkeme
kararının tebliğinden başlayarak bir
ay içinde taahhüt eden veya kefil

tarafından ·ödenmemesi bir suç
teşkil eder ve mahkûmiyeti halinde
suçlu 10 yıla kadar hapis veya 10
milyon Türk Lirasına kadar para
cezasına veya her iki cezaya birden
çarptırılır.
Bu bend amaçları bakımından
mahkeme kararının günlük bir
gazetede bir kez ilânı da tebliğ
sayılır.
(e) Yemin belgesinde belirtilen
hususların veya herhangi bir kısmının
doğru olmadığınıtı ve Bakanlıın
bundan zarar ziyan veya kayba
uğradığının ortaya çıkması üzerine,
Bakanlık, meydana elen zarar ziyan
veya kayba eşit bir tazminatın
münferiden veya müstereken
ödenmesini taahhüt eden ile kefilden
yazılı olarak talep eder. Bu taleb
uyulmaması halinde, Bakanlık talp
edilen miktar için hukuk
muhakemeleri usuline göre Lefkoşa
Kaza Mahkemesinde bir dava acar.
Dava, aynı usullere göre, layiha
teatisinin tamamlanmasından veya bu
amacla usul hukukunun veya
mahkemenin tanıdğı sürenin
dolmasından başlayarak en geç iki
ay ve istinaf halinde Yüksek
Mahkemece en geç bir ay içinde
karara bağlanır.
Davaya bakan mahkeme ve istinaf
halinde Yüksek ZVIahkeme, başka
herhangi bir yasa kuralına
bakılmaksızın, yalnızca yemin
belgesinde belirtilen hususların veya
herhangi bir kısmının doğru olup
olmadığını, bundan Bakanlığın zarar
ziyan veya kayba uğrayıp
uDramadığını inceler ve doğru
olmadığının ve zarar ziyan veya
kayıp meydana geldiğinin sabit
olması halinde, taahhüt eden ve
kefilin davada talep edilen miktarı
münferiden ve müştereken

ödemelerine hüküm ve emir verir.
Taahhüt eden ve kefil birlikte dava
edilir.
(f)

(4)

Bakanlığa tazminat ödenmesi, zarar
ziyan veya kayba uğrayan diğer pay
sahiplerinin haklarına halel getirmez
ve onlararla tazminat ödenmesine
engel teşkil etmez.

15 Temmuz 1974 öncesinde Kıbrıs'ta
kayıtlı olup da Bakanlar Kurulu kararıyla
Mukayyitlik nezdinde tescil edilen
şirketler bu madde uyarınca tescil edilmiş
sayılırlar. Bu şirketler bakımından 14
Temmuz 1974 tarihi itibarıyla pay
sahipliğine ilişkin olarak yapılmış olan
yemin ve beyanlarla verilmiş olan
taahhütnameler de geçerli sayılır. Ancak,
Bakanlar Kurulu bu madde uyarınca yeni
veya ek yemin, beyan veya taahhütname
sunulmasını veya başka bir hususun yerine
getirilmesini isteyebilir. “

Esas yasanın
158.
maddesinin
değiştirilmesi
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Esas Yasa, 158. maddenin (2). fıkrasında yer alan " yüz Kıbrıs Lirası
" sözcükleri kaldırılmak ve yerine " iki yüz bin Türk Lirası " sözcükleri
konmak suretiyle değiştirilir.

Esas yasanın
347..
maddesinin
değiştirilmesi
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(1)

Esas Yasa, 347. maddenin (1). fıkrasının sonuna
·aşağıdaki şart ıbendi eklenmek suretiyle değiştirilir :
" Ancak, bu fıkra uyarınca tescil isteyen şirketlerin, Kıbns
Türk Federe Devletinde işyeri veya iş kurmak için
Bakanlar Kurulundan önceden izin almış olmaları
zorunludur. Yabancı şirketler, böyle bir izin almadıkça
Kıbrıs Türk Federe Devletinde iş veya işyeri kuramaz ve
tescil edilemezler "

(2)

Esas Yasa, 347, maddenin (1). fıkrasının (c) bendinden
sonra aşağıdaki yeni (d) bendi eklenmek suretiyle
değiştirilir :
"(d) Mukayyidin istiyebileceği hususlar ".

(3)

Esas Yasa, 347. maddenin (4). fıkrasından sonra
aşağıdaki yeni (5). fıkra eklenmek suretiyle değiştirilir :

"(5) Bu maddenin (4). fıkrası uyarınca Mukayyide
yapılması öngörülen bildirimin zamanında yapılmamış
olması ve Mukayyidin yabancı şirketin Kıbrıs Türk
Federe Devletinde işyeri veya iş sahibi olmaktan
vazgeçtiği veya işine son verdiği veya faaliyetini
durdurmamış olduğu kanısına varması halinde, şirketin
kaydı 347. madde kuralları uyarınca sicilden silinebilir. "
Esas yasanın
9
364.maddesinin
değiştirilmesi

Esas yasanın
365.
maddesinin
değiştirilmesi
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Esas Yasa, 364. madde kaldırılmak ve yerine aşağıdaki 364. madde
konmak suretiyle değiştirilir :
“Resim ve
364 (1)
harçlar
ONBİRİNCİ
CETVEL

Bakanlar Kurulu, bu Yasaya ek
ONBIRINCİ CETVEL'de yer alan
muhtelif konu ve işlemlere ilişkin olarak
Mukayyide ödenecek resim ve
harçları, günün koşullanna göre, üç
katına kadar artırabilir.

(2)

Bu Yasa gereğince Mukayyide ödenen
tüm harçlar Gelirler Dairesine yatırılır. "

(1)

Esas Yasa, 365. maddenin (1). fıkrasının (a) bendinde yer
alan " elli milden " sözcükleri kaldırılmak ve yerine " iki yüz
Türk Lirasından " sözcükleri konmak suretiyle değiştirilir.

(2)

Esas Yasa, 365. maddenin (1). fıkrasının (b) bendinde yer
alan " iki yüz elli milden " sözcükleri kaldırılmak ve yerine "
bin Türk Lirasından " sözcükleri konmak ,ayrıca " yetmiş iki
kelimeli her bir sayfanın tasdikli sureti veya özeti için yirmi
beş milden " sözcükleri kaldırılmak ve yerine " her bir
sayfanın tasdikli sureti veya özeti için dört yüz Türk
Lirasından " sözcükleri konmak suretiyle değiştirilir.

(3)

Esas Yasa, 365. maddenin (I). fıkrasının (b) bendinden
sonra aşağıdaki yeni (c) bendi eklenmek suretiyle değiştirilir
:
“(c)

Esas yasanın
387.
maddesinin
değiştirilmesi
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Bu madde kuralları uyarınca Bakanlar
Kurulunca saptanması öngörülen resim ve
harclar, bu maddeyle saptanan üst sınırın yüzde
yirmi beşinden daha az olamaz. "

Esas Yasa 387. maddenin (1). fıkrasının (c) bendinden sonra
aşağıdaki yeni (d) bendi eklenmek suretiyle değiştirilir :

“19/1963

(d)

29/1970
12/1972
2/1973
17/1973

Pul Yasasınca ödenmesi öngörülen
resim ve harçlar saklı kalmak
koşuluyla, bir şirket tarafından veya
şirketle ilgili olarak bu Yasa kuralları
uyarınca ödenmesi gereken resim,
harç ve bunların ödenme biçimi
hakkında, bu Yasanın koyduğu
sınırlar içinde tüzük yapmaya
Bakanlar Kurulu yetkilidir.

37/1977
22/1980
Esas Yasanın
ONBİRİNCİ
CETVELİN
değiştirilmesi
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Esas Yasa, " ONBİRİNCİ CETVEL " kaldırılmak ve yerine
aşağıdaki " ONBİRİNCİ CETVEL " konmak suretiyle değiştirilir :

ONBİRİNCİ CETVEL
(364. ve 387. maddeler)
ŞİRKETLER MUKAYİDİNE ÖDENECEK RESİM VE HARÇLAR

Konu ve İşlem

1

Paylarıyle sınırlı sorumlu bir şirket
tescili için

Ödenecek resim veya Konu veya işlem
harç miktarları

İtibarî sermaye 1,000.000.-TL'sını
aşmıyorsa 5,000.- TL.
İtibarî sermaye 1,000,000: TL'sını aşıyor,
ancak 10,000,000: TL. sını aşmıyorsa,
5,000: TL ve ayrıca, 1,000,000. -TL'sını
aşan her 1,000,000: TL veya kısmı için
500.- TL eklenir.
İtibarî sermaye 10,000,000.-TL'sını aşıyor,
ancak 100,000,000: TL'sını aşmıyorsa
9,500.-TL ve aynca l0,000,000 -TL'sını
aşan her 1,000,000.- TL veya kısmı için
125.-TL. eklenir.
İtibarî sermaye 100,000,000.-TL sını

aşıyorsa, 20,750: TL ve ayrıca,
100,000,000: TL'sını aşan her 1,000,000.TL veya kısmı için 25.-TL eklenir.

2

Pay sermayesi olmayan bir şirketin
tescili

Şirket tüzüğünde belirtilen üye sayısı 50'yi
aşmıyorsa, 5,000.-TL.
Şirket tüzüğünde belirtilen üye sayısı 50'yi
aşıyor, ancak 200'ü aşmıyorsa, 5,000.-TL.
ve aynca, 50 üye sayısınının üstündeki her
50 üye veya 50'nin kısmı için 1,000.-TL.
eklenir.
Şirket tüzüğünde belirtilen üye sayısı 200'ü
aşıyor, ancak sınırsız olduğu belirtilmemişse,
8,000.-TL. ve aynca 200 üye sayısının
üstündeki her 50 üye veya 50'nin kısmı için
500.-TL. eklenir.
Şirket tüzüğünde, üye sayısının sınırsız
olduğu belirtilmişse, 20,000.- TL.

3

Pay sermayesi olmayan bir şirketin
tescili

Paylarıyla sınırlı sorumlu bir şirket tescilinde
ödenmesi talep edilen miktar kadar veya
pay sermayesi olmayan bir şirketin
tescilinde ödenmesi talep edilen miktar
kadar ; bunlardan hangisi fazla tutuyorsa.

4

Herhangi bir şirketin pay
sermayesindeki bir artışın tescili için

Artırılmış sermaye miktarı ilk kez tescil pay
sermayesindeki bir edilecek olsa, bunun için
talep edilebilecek miktar ile, artırılmasından
hemen önceki şirket sermayesinin tescili için
talep edilebilen miktar arasındaki eğer
varsa) farka esit bir miktar.

5

Güvence ile sınırlı sorumlu bir
şirketin üye sayısındaki artışın tescili
için

Artırılmış üye sayısı üzerinden ilk kez tescil
yapılacak olsa, bunun için talep edilebilecek
miktar ile, üyelerin artırılmasından hemen
önceki üye sayısı üzerinden tescili için talep
edilebilen miktar arasındaki (eğer varsa)
farka eşit bir miktar.

6

Aşağıdaki evrakın Mukayyidin nezdinde dosyalanması için :

(a)

Yıllık rapor

1,500: TL

(b)

Kabz memuru veya idare memuru atanmasına
iliskin bildirim

900: TL

(c)

Para karşılığında veya paradan gayrı bir ivaz
karşılığında yapılan pay tahsis raporu : 5,000,000:
TL'ya kadar

1,500.-TL

5,000,0001- 50,000,000.- TL ye kadar

3,000:TL

50,000,000.-TL'dan yukarı

4,500.-TL

(d)

Ana sözleşme değişikliği

3,000: TL

(e)

Şirket tüzüğü değişikliği

1,200 .TL

(f)

Bir şirketin isim değişikliğine ilişkin müracaat

1,200.-TL

(g)

Bu Cetvelin diğer maddelerinde yer almayan ancak
Yasa ile tescili gerekli kılınan veya tesciline yetki
veriln veya Mukayyide teslimi, gönderilmesi veya
iletilmesi gerekli bulunan herhangi bir belgeyi veya
bir kabz memuru veya idare memuru tarafından
Mukayyide sunulması gerekli olan bir hulâsayı, bir
tasfiyedeki tasfiye memurunun Mukayyide
göndennesi gereken beyannameyi Fasıl 113,
Şirketler Yasası gereğince tescil etmek
300 TL

(h)

7

Kıbrıs Türk Federe Devleti'nde iş yeri ,açacak olan
yabancı bir şirketin tescili

15,000 TL

(i)

Yabancı şirketin yıllık hesapları

1,500 TL

(j)

Yabancı şirketlerle ilgili ana sözleşme, tüzük veya
şirketin kuruluşuna ilişkin yasa, ferman gibi
dökümanlarda veya bildirimi gerekli diğer
hususlarda ve tebliğ adresinde yapılan
değişikliklerin bildirimleri

1,500 TL

Hizmet karşılığı alınacak resim veya harçlar
(a)

Yasanın 327. maddesi uyarınca terkin edilen bir
Limited Şirketin kaydının sicile iadesi

10,000 TL

(b)

Kuruluş belgesi sureti veya isim değişikliği
hususunda verilen değişiklik belgesinin sureti

500: TL

(c)

İsmin onaylanması zçin yapılacak dilekçeler üzerine

50.-TL

(d)

Şirket isimleri dizisinin incelenmesi için

50.-TL
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" Limited " sözcüğünü kullanmaktan muaf tutulmak
istenmesine ilişkin müracaat hususunda
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Yasanın III. Kısmı altında npotek dışında herhangi bir

3,000: TL

mükellefiyet veya rehin akti ile tahvillerin ayrıntılarının tescili
:
(a)

(b)

Bir şirket tarafından ihdas edilen veya şirketçe elde
edilen mülk üzerinde var olan ve Yasa altında tescili
gerekli bulunan, ipotek dışında bir mükellefiyet veya
rehin aktinin tescili için :
(i)

500,000.- TL'ya kadar

750 .-TL

(ii)

500,001.- 3,000,000: TL'ya kadar

1,500: TL

(iii)

3,000,001: 7,500,000 TL'ya ,kadar

2,400: TL

(iv)

7,500,000: TL'dan yukarı

3,600.- TL

Bir dizi tahvilâtın ayrıntılarının 2escili için :
(i)

Tüm dizi ile sağlanan miktarın 500,00.TL'yı aşmaması halinde

750.- TL

(ii)

500,001.- 3,000,000.- TL'ya kadar

1,500: TL

(iii)

3,000,001: 7,500,000 TL'ya kadar

2,400.- TL:

(iv)

7,500,000.- TL'dan yukan 3,600.- TL

3,600.TL
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Yasanın III. Kısmı altında herhangi bir taşınmaz mal
ipoteğinin kaydı için
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Bir gemiye konan ipotek, mükellefiyet veya rehin akti için :

13

750: TL

(a)

15,000,000.- TL'ya kadar

7,500.- TL

(b)

15,000,001: 30,000,000: TL'ya kadar

15,000: TL

(c)

30,000,001.- 75,000,000.- TL'ya kadar

22,500: TL

(d)

75,000,000.- TL'dan yukarı

30,000: TL

Yürürlüğe
giriş

Bu Yasa, Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihten başlayarak Yürürlüğe
girer.

