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MADDE 46- (1) 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan 
Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun; 
a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “net hasılatı ile” ibaresi “net 
hasılatı ile at ıslahı faaliyetlerine ilişkin gelirleri hariç olmak üzere,” şeklinde 
değiştirilmi ştir. 
b) 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “elde ettikleri hasılat ve” ibaresi “elde 
ettikleri hasılat ve at ıslahı faaliyetlerine ilişkin gelirler hariç olmak üzere,” şeklinde 
değiştirilmi ş ve fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, maddeye aşağıdaki fıkra ilave 
edilmiştir. 
“At ıslahı faaliyetlerine ilişkin giderler yatırım ve işletme giderlerine dâhil edilmez.” 
“(5) At ıslahı faaliyetlerine ilişkin gelirler, Bakanlık ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca 
müştereken belirlenir.” 
c) Geçici 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇĐCĐ MADDE 5- (1) Đlgili kurum ve kuruluşlardan 6132 sayılı Kanun uyarınca şans 
oyunları tertip edenler için 31/3/2007 tarihi itibarıyla defter ve belgelerinde yer alan borç 
asıllarıyla ilgili olarak uygulanmak üzere, 5 inci maddede düzenlenen yatırım ve işletme 
giderleri üst sınırı; takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla hasılat ve her ne ad 
altında olursa olsun elde edilen diğer gelirler toplamına aynı maddeye göre belirlenen 
oranın uygulanması suretiyle, kamu payının ilgili olduğu dönemde bir önceki takvim 
yılının aynı dönemine göre hasılat ve her ne ad altında olursa olsun elde edilen diğer 
gelirler toplamında artış  meydana  gelmiş ise,  bir önceki yılın aynı  döneminde elde 
edilen hasılat  ve  her  ne  ad altında olursa olsun elde edilen diğer gelirler toplamına 5 
inci maddeye göre belirlenen oranın uygulanması suretiyle bulunan tutar ile hasılat ve her 
ne ad altında olursa olsun elde edilen diğer gelirler toplamında bir önceki takvim yılının 
aynı dönemine göre meydana gelen artış tutarının % 29’unun toplanması suretiyle 
bulunur. Kamu payının ilgili olduğu dönemde yatırım ve işletme giderlerinin bu suretle 
bulunan tutardan daha düşük gerçekleşmesi hâlinde, bu maddeye göre belirlenen üst sınıra 
ulaşıncaya kadar, 31/3/2007 tarihi itibarıyla ilgili kurum ve kuruluşun defter ve 
belgelerinde yer alan borç asıllarına ilişkin ödemeleri, hesaplanan kamu payından mahsup 
edilebilir. Bu suretle mahsup edilecek tutar, belirtilen tarihteki borç toplamını geçemez.” 
(2) 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun; 
a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin ikinci 
fıkrasında yer alan “nizamname” ibaresi “yönetmelik” şeklinde değiştirilmi ştir. 
“Tarım ve Köyişleri Bakanlığına tahsis edilmiş bulunan araziler, at yarışı düzenleme 
yetkisi devredilen kurum, kuruluş veya özel hukuk tüzel kişisine bedelsiz olarak 
kullandırılabilir.” 
b) 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
“MADDE 8- Yarışların şartlarına, tertip, icra ve inzibatına, hipodrom ve yarış yerlerinin 
tanzim ve idaresine, yarış programları, ikramiyeler veya müşterek bahislere dair teknik, 
idarî, malî ve inzibatî hususlara, Yüksek Komiserler Kurulunun teşekkül sureti, görev ve 
yetkilerine, görevlendirilecek 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi personel ile 399 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki personel ve diğer personele yarış 
gelirlerinden karşılanmak şartıyla, 16 yaşından büyükler için tespit edilen aylık brüt asgarî 
ücretin dört katını geçmemek üzere yapılacak aylık net ödemeler ile harcırahlara, Jokey 
Kaza ve Yardım Sandığı kurulması ile yardım sandığına üye olabilecekler, yardım 
sandığına at binme ücretinin % 10’unu geçmemek üzere kesinti yapılması, sandığın diğer 
gelirlerinin tespiti, sandık gelirlerinin harcanması ile bu gelirlerin, 5 inci madde uyarınca 



yetkilendirilen ilgili kurum veya kuruluşa borç olarak verilmesine veya ek 1 inci madde 
hükmü uyarınca oluşturulan hesaba aktarılmasına, disiplin cezalarının hangi hâllerde 
hangi merciler tarafından verileceğine, yarışların ve yetki verilmiş dernek, belediye ve il 
özel idarelerinin murakabe ve teftiş tarzı ile doping muayenelerine ait usuller, bu Kanun 
ve uluslararası yarış esasları ile memleket ihtiyaçları ve işin icaplarına göre Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak  yönetmeliklerle belirlenir.” 
c) Geçici 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇĐCĐ MADDE 3- 8 inci maddede belirtilen yönetmelikler, bu maddenin yayımı 
tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Anılan yönetmelikler yürürlüğe 
girinceye kadar, bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulmuş olan tüzüklerin 8 inci 
maddeye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.” 
(3) 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin Đcrasına, Türk 
Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği Đşlere Dair 
Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmi ştir. 
“7. Büyük Kongreye iştirak etmek üzere, oda başkanları tabii delege kabul edilerek ilgili 
oda azalarından; üye sayısı (150)’ye kadar olanlardan (4), üye sayısı (151 – 300) arasında 
olanlardan (5), üye sayısı (301 – 600) arasında olanlardan (6), üye sayısı (601 – 1000) 
arasında olanlardan (8), ayrıca (1000)’den fazla üyesi olan odalardan (8) delegeye ek 
olarak her  (500) üye için (1) delege ve aynı sayıda yedek seçmek.”  
 


