
 

 

 

 

 

 

BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE 

DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Sayısı         : 4 

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi – Sayısı : 15/7/2018 - 30479 

 

OTUZDOKUZUNCU BÖLÜM 

Türk Standardları Enstitüsü 

 

Amaç 

MADDE 549 – (1) Bu Bölümün amacı Türk Standardları Enstitüsünün kuruluş, teşkilat, görev 

ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kuruluş  

MADDE 550 – (1) Her türlü madde ve mamulleri ile usul ve hizmet standardlarını yapmak 

gayesiyle Türk Standardları Enstitüsü kurulmuştur. 

(2) Enstitü, tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen özel bütçeli bir kamu 

kurumu olup kısa adı ve markası TSE’dir. Bu marka çeşitli şekillerde gösterilir. Türk Standardları 

Enstitüsünün müsaadesi olmadan bu marka hiçbir şekil ve şart altında kullanılamaz. 

(3) Yalnız Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen standardlar Türk Standardı adını alır. 

(4) (Değişik cümle:RG-8/4/2020-31093-CK-58/15) Bu standardlar ihtiyari olup; standardın 

ilgili olduğu Bakanlığın teklifi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanının onayı ile mecburi kılınabilir. Bir 

standardın mecburi kılınabilmesi için Türk Standardı olması şarttır. Mecburi kılınan standardlar 

Resmî Gazete’de yayımlanır. 

(5) Enstitü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşudur.  

(6) Türk Standardları Enstitüsünün merkezi Ankara’dadır. Enstitü, yurt içinde Yönetim 

Kurulunun teklifi ve ilgili Bakanın onayıyla, yurt dışında sayısı onu geçmemek üzere Cumhurbaşkanı 

kararıyla belirlenecek yerlerde temsilcilikler kurabilir.  

(7) Enstitünün her türlü yayını, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanununa tâbidir.  

 

Görevleri  

MADDE 551 – (1) Türk Standardları Enstitüsünün görevleri şunlardır: 

a) Her türlü standardları hazırlamak veya hazırlatmak. 



 

 

b) Enstitü bünyesinde veya diğer kişi ve kuruluşlarca hazırlanan standardları tetkik ve uygun 

bulduğu takdirde Türk Standardı olarak kabul etmek. 

c) Kabul edilen standardları yayımlamak ve ihtiyari olarak uygulanmalarını teşvik etmek. 

ç) Kamu ve özel sektörün talebi üzerine standardları veya projelerini hazırlamak ve bu 

standardlara yönelik mütalaa vermek. 

d) Standardlar konusunda her türlü ilmi ve teknik incelemelerle araştırmalarda bulunmak, 

yabancı ülkelerdeki benzeri çalışmaları takip etmek, milletlerarası ve yabancı standard kurumları ile 

münasebetler kurmak ve bunlarla işbirliğinde bulunmak. 

e) Üniversiteler ve diğer ilmi, teknik kurum ve müesseselerle işbirliği sağlamak, 

standardizasyon konularında yayın yapmak, milli ve milletlerarası standardlardan arşivler meydana 

getirmek ve ilgililerin faydalanmalarına sunmak. 

f) Standardlarla ilgili araştırma amacıyla ve ihtiyari standardların tatbikatında kontrol için 

laboratuvarlar kurmak; muayene, analiz ve deneyler ile kamu ve özel sektörün talep edeceği teknik 

çalışmaları yapmak ve rapor vermek. 

g) Yurtta standard işlerini yerleştirmek ve geliştirmek için elemanlar yetiştirmek ve bu 

maksatla kurslar açmak ve seminerler tertiplemek. 

ğ) Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmaları yapmak ve 

bunlarla ilgili belgeleri tanzim etmek. 

h) Metroloji ve kalibrasyon ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve gerekli 

laboratuvarları kurmak. 

ı) (Ek:RG-8/4/2020-31093-CK-58/16) Uygunluk değerlendirme alanlarında diğer faaliyetleri 

yürütmek. 

(2) Türk Standardları Enstitüsünün bu görevlerinin öncelik esasına göre tanzimi Genel Kurulca 

kararlaştırılır ve ilgililere duyurulur. 

 

Organlar 

MADDE 552 – (1) Türk Standardları Enstitüsünün organları Genel Kurul, Teknik Kurul, 

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ile İhtisas Kurullarıdır. 

 

Genel Kurul 

MADDE 553 – (1)  Genel Kurul, Türk Standardları Enstitüsünün en yüksek karar organıdır. 

(2) Genel Kurul aşağıdaki üyelerden meydana gelir: 

a) Cumhurbaşkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından görevlendirilecek beşer 

temsilci. 

b) Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilecek iki temsilci. 

c) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Savunma 

Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Sayıştay 

Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 



 

 

Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Devlet Malzeme Ofisi ve Türk Akreditasyon Kurumu 

tarafından görevlendirilecek birer temsilci.1 

ç) Yükseköğretim Kurulunca üniversitelerden seçilecek yedi temsilci. 

d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince görevlendirilecek on bir temsilci.  

(3) Genel Kurul, üyeleri arasından seçilecek bir Başkan ve iki katipten meydana gelen 

Başkanlık Divanı tarafından yönetilir. Başkan, katiplerden birini başkanvekili olarak görevlendirebilir. 

(4) Genel Kurul üyeleri 3 yıl için görevlendirilirler. Herhangi bir sebeple bu görevleri sona 

erenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. 

(5) Genel Kurul, Enstitü Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine her yıl Mayıs ayı içinde olağan 

toplantısını yapar. Ayrıca Yönetim Kurulunun veya Genel Kurulun kararlaştırdığı tarihte veya Genel 

Kurul üyelerinin üçte birinin isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağrılır. 

(6) Genel Kurul üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu 

ile karar alır; toplantılarda salt çoğunluk sağlanamazsa ertesi gün gelen üyelerle toplantı yapılır, 

kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Seçimlerde de aynı usul uygulanır. 

(7) Genel Kurulun başlıca görevleri şunlardır: 

a) Enstitü Başkanını ve Yönetim Kurulu üyelerini seçmek. 

b) Enstitünün yıllık çalışma programını kabul etmek. 

c) Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek. 

ç) Denetleme Kurulunun raporunu incelemek ve Yönetim Kurulunu ibra etmek. 

d) Enstitü ihtiyaçları için taşınmaz satın almak, inşa ettirmek veya satmak konularında 

Yönetim Kuruluna yetki vermek. 

e) Kanunlar ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

                                                 
1 4/8/2018 tarihli ve 30499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 

nci maddesiyle, bu bentte yer alan “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı” ibaresi “Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir. 
 



 

 

Fahri üyelik 

MADDE 554 – (1) Türk Standardları Enstitüsünün gayelerine yararlıkları dokunanlarla 

standard çalışmalarında ilmi ve teknik başarı gösterenlere Genel Kurulca fahri üyelik verilebilir. Fahri 

üyeler, Genel Kurul toplantılarına katılabilirler fakat oylamaya iştirak etmezler. 

 

Teknik Kurul  

MADDE 555 – (1) Teknik Kurul, Enstitü tarafından hazırlanan standardları kabul eden teknik 

bir organdır. 

(2) Teknik Kurul aşağıdaki üyelerden oluşur: 

a) Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri. 

b) İhtisas Kurulu başkanları. 

c) Sanayi ve Teknoloji; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler; Çevre ve Şehircilik; Tarım ve 

Orman; Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve konuyla ilgili bakanlıkların Genel Kurulda 

bulunan yalnız birer temsilcisi.2 

ç) Üniversitelerin Genel Kurulda bulunan temsilcilerinden Genel Kurulca seçilecek üç 

temsilci. 

d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği  temsilcilerinden Genel Kurulca seçilecek üç temsilci. 

(3) Teknik Kurul, Enstitü Başkanının bulunmaması halinde Başkan Yardımcısının 

başkanlığında toplanır. 

(4) Teknik Kurul üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların üçte iki 

çoğunluğu ile karar alır. 

(5) Kurul yılda en az iki kez toplanır. Teknik Kurul, Enstitü Başkanının bulunmaması halinde 

Başkan Yardımcısınca toplantıya çağrılır.  

(6) (Ek:RG-6/1/2021-31356-CK-69/2 md.) Teknik Kurul üyelerine 375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesine göre ayda ikiden fazla olmamak üzere her bir 

toplantı için (1000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak 

miktarda huzur hakkı ödenir. 

 

Yönetim Kurulu 

MADDE 556 – (1) Yönetim Kurulu, Türk Standardları Enstitüsünün yürütme organıdır. 

(2) Yönetim Kurulu; Genel Kurul tarafından üyeleri arasından gizli oyla üç yıl için seçilen beş 

üyeden oluşur. Üç üye Bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, birer üye ise 

Yükseköğretim Kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince görevlendirilen temsilciler arasından 

seçilir. Aynı usulle yedek üyeler belirlenir. Görev süresi bitenler yeniden seçilebilir.  

(3) Enstitüyü, Enstitü Başkanı temsil eder ve Başkan, Enstitünün üst yöneticisidir.3 

                                                 
2 4/8/2018 tarihli ve 30499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 

nci maddesiyle, bu bentte yer alan “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler” şeklinde değiştirilmiştir. 
3 8/4/2020 tarihli ve 31093 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 58 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 17 

nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “harcama yetkilisidir” ibaresi “üst yöneticisidir” şeklinde değiştirilmiştir. 

 



 

 

(4) Başkanın belirleyeceği üye Başkan Yardımcılığı görevini yapar. Yönetim Kurulu, 

üyelerinden birini muhasip üye olarak görevlendirir.  

(5) Yönetim Kurulunu Başkan, Başkanın bulunmaması halinde Başkan Yardımcısı toplantıya 

çağırır. Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. 

Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu istikametinde karar verilir. 

(6) Yönetim Kurulunun başlıca görevleri şunlardır: 

a) Yönetmelik ve diğer düzenleyici işlem tasarılarını onaylamak, Enstitüde yeni birimler 

kurulmasına veya mevcut birimlerin birleştirilmesine ya da kaldırılmasına karar vermek, Enstitü 

kadrolarını belirlemek. 

b) Enstitü bütçesini ve çalışma programını Genel Kurula sunmak, Genel Kurulun aldığı 

kararları ve onayladığı çalışma programını uygulamak. 

c) İhtisas Kurulları başkanlarını ve üyelerini tespit etmek. 

ç) Bu Bölümde verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

(7) (Ek:RG-6/1/2021-31356-CK-69/3 md.) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine 375 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesine göre ayda üçten fazla olmamak üzere her bir 

toplantı için (9000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak 

miktarda huzur hakkı ödenir. 

 

Denetleme Kurulu 

MADDE 557 – (1)  Türk Standardları Enstitüsünün hesapları ve bunlarla ilgili muameleleri, 

Bakan tarafından görevlendirilen Denetleme Kurulu tarafından denetlenir. 

(2) Denetleme Kuruluna, üyelerden her biri birer yıl süre ile başkanlık eder. 

(3) Denetleme Kurulu üye tamsayısıyla toplanır ve çoğunlukla karar alır. 

(4) Denetleme Kurulu yıl içinde de gerekli gördüğü zaman denetleme yapabilir; yıllık 

raporunu en geç Nisan ayının otuzuncu gününe kadar hazırlar ve Genel Kurula sunmak üzere Enstitü 

Başkanına verir. 

(5) Denetleme Kurulu denetimi sırasında suç işlendiğini tespit ederse durumu Enstitü 

Başkanına ve adli makamlara da bildirir. 

 

İhtisas kurulları 

MADDE 558 – (1) İhtisas kurulları, Türk Standardları Enstitüsünün ilmi inceleme ve 

standartları hazırlama kurullarıdır. Bunlar Genel Kurul kararıyla kurulurlar. 

(2) İhtisas kurullarına bağlı olarak komiteler de kurulabilir. İhtisas kurullarının ve komitelerin 

oluşturulmasında üniversite öğretim elemanları ile uzmanlardan yararlanılır.  

(3) İhtisas kurulları ile komitelerin görevleri, yetkileri, çalışma usul ve esasları yönetmelikte 

gösterilir.  

 



 

 

Teknik komiteler  

MADDE 559 – (1) Enstitünün standard hizmetleriyle ilgili görevleri kapsamında bilimsel 

incelemelerde bulunmak ve standard hazırlamak amacıyla Yönetim Kurulunca ilgili ürün, hizmet 

veya sektör adıyla teknik komiteler kurulabilir. Teknik komitelerin görevleri, çalışma usul ve esasları, 

üye sayısı, başkan ve üyelerinin nitelikleri ve seçimi ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

  

Genel Sekreter  

MADDE 560 – (1) Enstitünün idari ve sekretarya işlerini yürütmek üzere Başkana karşı 

sorumlu, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul üyeleri dışından bir Genel Sekreter ve üç yardımcı atanır.  

(2) Genel Sekreter oylamalara katılmaksızın Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. 

(3) Genel Sekreterin bulunmaması halinde Genel Sekreterlik görevini yardımcılarından biri yapar. 

 

Personel4 

MADDE 561 – (1) Enstitünün hizmetlerinin gerektirdiği görevler için 27/6/1989 tarihli ve 375 

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesine göre personel istihdam edilir.  

(2) (Değişik:RG-26/12/2019-30990-CK-54/3 md.) Özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici 

mahiyetteki işlerde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre yerli ve 

yabancı uzmanlar ve Enstitü dışından inceleme elemanları çalıştırılabilir. 

(3) Enstitüde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine göre diğer 

kamu kurum ve kuruluşları personeli geçici olarak görevlendirilebilir. Bu fıkraya göre 

görevlendirilecek personel, toplam personel sayısının %1’ini geçemez.  

(4) (Ek:RG-5/2/2019-30677-CK-30/27) Enstitünün özel bilgi ve uzmanlık gerektiren 

uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde görev yapmak üzere heyetler oluşturulabilir. Bu heyetlerde 

Enstitü dışından görevlendirilenlerden uhdesinde kamu görevi bulunanlara, 375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesine göre, ayda dört defadan fazla olmamak üzere, her bir 

toplantı günü için (2000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak 

miktarda huzur hakkı ödenir. 

(5) (Ek:RG-6/1/2021-31356-CK-69/4 md.) Enstitüde, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işler 

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 31 inci maddesine göre vekâlet veya istisna sözleşmesi 

ile danışman ve uzmanlara gördürülebilir.5 

(6) Enstitüde Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı, Merkez Başkanı ve 

Grup Başkanı pozisyonlarında görev yapanların görev süreleri üç yıldır. Görevi sona erenler yeniden 

atanabilir. 

(7) Enstitü personelinin izin, disiplin, intibak işleri ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir. 

 

                                                 
4 5/2/2019 tarihli ve 30677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 30 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 27 

nci maddesi ile bu maddeye üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere dördüncü fıkra eklenmiş ve sonraki fıkralar 

buna göre teselsül ettirilmiştir. 
5 6/1/2021 tarihli ve 31356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 69 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 

üncü maddesiyle bu maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere beşinci fıkra eklenmiş ve sonraki 

fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 

 



 

 

Uzman ve denetçi istihdamı 

MADDE 562 – (1) Enstitüde, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 23 üncü 

maddesine göre TSE Uzmanı ve TSE Uzman Yardımcısı istihdam edilir. 

(2) Enstitüde, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine göre denetçi 

ve denetçi yardımcısı istihdam edilir. 

 

TSE’nin gelirleri 

MADDE 563 – (1) Türk Standardları Enstitüsünün gelirleri şunlardır: 

a) Türk Standardları Enstitüsünün yapacağı hizmetler karşılığı olarak gerçek ve tüzel 

kişilerden Yönetim Kurulunca uygun görülecek miktarda veya tarifelerine göre alınacak ücretler. 

b) Yayın ve “TSE” markasından sağlanacak gelirler. 

c) Her türlü yardım, bağış ve sair gelirler. 

ç) (Ek:RG-8/4/2020-31093-CK-58/18) Genel bütçeden yapılacak Hazine yardımları. 

 

Yönetmelikler 

MADDE 564 – (1) Bu Bölümün uygulanmasına ilişkin hususlar Yönetim Kurulunca 

onaylanan yönetmelikler ile düzenlenir. 

 

Şirket kurulması 

MADDE 565 – (1) Enstitü, standardizasyon görevleri dışında kalan ana faaliyetlerinin 

tamamını veya bir kısmını kuracağı, iştirak edeceği veya işbirliğinde bulunacağı yerli ve yabancı 

şirketler eliyle yürütebilir. Şirket kurulmasına veya iştirak edilmesine, Genel Kurulun kararı ve 

Bakanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca karar verilir. Genel Kurul, gerektiğinde bu konudaki 

yetkisini Yönetim Kuruluna devredebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Yürürlük 

MADDE 801– (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

   

Yürütme 

MADDE 802– (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.  

 

 

4 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARANAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNE İLİŞKİN TABLO 

 

Değiştiren 

Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Değişen 

Maddeleri 

Değişikliğin 

Yürürlüğe 

Giriş Tarihi 

Say

ısı 

Resmî Gazete 

Tarihi 
 

14 24/7/2018 
Onikinci Bölümün sonuna eklenen  

Geçici Madde 1, 176, 386, 391, 785, 798 
24/7/2018 

15 4/8/2018 
82, 83, 238, 242, 348, 403, 404, 408, 553, 555, 601, 615, 616, 

625, 634 
4/8/2018 

17 13/9/2018 178, Onbeşinci Bölüm Geçici Madde 1, 391, 729 13/9/2018 

25 28/12/2018 445 28/12/2018 

30 5/2/2019 

133,176.178,266,271,332,385,389,443,444,445,449,451,463,468

,478, 

480,481,483,484,485,487,488,512,518,561,586,642,643,644,645

,649, 

Kırkbeşinci Bölüm Geçici Madde 1, 

687,689,759,764,768,772,772/A,772/B,772/C,772/Ç,772/D,772/

F,772/G,772/Ğ,772/H,772/I,772/İ,772/J,772/K,773,782 

5/2/2019 

35 10/5/2019 133/B,362,363 10/5/2019 

39 19/6/2019 

67,68,256,334,Otuzsekizinci Bölüm Geçici Madde 

1,566,572,573,575,576,579,580,  

Kırkıncı Bölüm Geçici Madde 1 

19/6/2019 

46 13/9/2019 506, 665, 666, 668, 673 13/9/2019 

54 26/12/2019 133/A,155,332/A,502,519,530,561,662,729,748 26/12/2019 

55 26/12/2019 234,235,236,441/A 26/12/2019 



 

 

57 28/3/2020 

Kırkbeşinci Bölüm, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 

649, 649/A, 650, Kırksekizinci Bölüm, 679, 680, 681, 682, 683, 

684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, Kırksekizinci  Bölüm Geçici 

Madde 1,754, 755, 756, 758, 759, 760, 761, 762 

28/3/2020 

58 8/4/2020 

225,227,229, 230,231, 232, 234, 235, 236, 470, 473, 474, 474/A, 

548, 550, 551, 556, 563, 598/A, 599,600, 601, 602,603,604, 

608,610/A, 772/B, 772/C, 772/Ç, 772/F, 772, 772/Ğ, 772/İ, 611, 

614, 693, 767, 768, 772, 776,782 

8/4/2020 

60 18/4/2020 134, 137, 140, 141, 145/A, 146, 153 18/4/2020 

67 18/9/2020 

32, 56/A, 172, 266, 270, 270/A, 700, Kırkdokuzuncu Bölüm Geçici 

Madde 1 
18/9/2020 

172 

Yayımı 

tarihini takip 

eden yılın 

başında  

(1/1/2021) 

 

69 5/1/2021 234, 555, 556, 561 6/1/2021 

 

 


