
İZİN 

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu 
Kuruluş veya Türkiye'de şube ve temsilcilik açma izni 
Madde 6 — Türkiye'de bir bankanın kurulmasına veya yurt dışında kurulmuş bir bankanın 
Türkiye'deki ilk şubesinin açılmasına, bu Kanunda öngörülen şartların yerine getirilmesi 
kaydıyla Kurulun en az beş üyesinin aynı yöndeki oyuyla alınacak kararla izin verilir.  
 
 
 
 
6831 sayılı Orman Kanunu 
Madde 15 – Ormanın gelişmesi için idarenin fenni maksatlarla yapacağı ameliyat dışında; 14 
üncü maddenin (A) bendinde yazılı fiillerden fidan sökmek veya dal kesmek ile orman 
hasılatı elde etmek üzere aynı maddenin (B) bendinde ve muhtelif faydalar sağlamak için (C) 
bendinde yazılı fiil ve hareketleri yapmak, orman idaresinin izin ve müsaadesine bağlıdır. 
 
Madde 19 – Ormanlara her türlü hayvan sokulması yasaktır. Ancak, kamu yararı gereklerine 
uygun olarak, orman idaresince belirlenen orman alanlarında; orman idaresince tespit edilen 
usul ve esaslar çerçevesinde hayvan otlatılmasına izin verilebilir. 
 
Madde 21 – Devlet ormanlarındaki otlaklara dışardan toplu olarak veya sürü halinde hayvan 
sokulup otlatılması, tanzim olunacak planlara göre orman idaresinin iznine bağlıdır. Planlar 
otlak zamanından evvel tanzim ve orman işletme müdürlüklerince tasdik olunur. 
 
 
3194 sayılı İmar Kanunu 
Yapı ruhsatiyesi:  
Madde 21 – Bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 26 ncı maddede belirtilen istisna 
dışında belediye veya valiliklerden (....)  yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir.  
Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına 
bağlıdır. Bu durumda; bağımsız bölümlerin brüt alanı artmıyorsa ve nitelik değişmiyorsa 
ruhsat, hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmaz. 
 
BİLDİRİM 

 

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı 
Madde 3 – Herkes, önceden izin almaksızın, bu Kanun hükümlerine göre silahsız ve 
saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü 
düzenleme hakkına sahiptir. 
 



Yabancıların bu Kanun hükümlerine göre toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeleri, İçişleri 
Bakanlığının iznine bağlıdır. Yabancıların bu Kanuna göre düzenlenen toplantı ve gösteri 
yürüyüşlerinde topluluğa hitap etmeleri, afiş, pankart, resim, flama, levha, araç ve gereçler 
taşımaları, toplantının yapılacağı mahallin en büyük mülkî idare amirliğine toplantıdan en az 
kırksekiz saat önce yapılacak bildirimle mümkündür. 
 
 
 
5253 Sayılı Dernekler Kanunu 
 
Dernek kurma hakkı  

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın dernek 
kurma hakkına sahiptir.  

Ancak, Türk Silâhlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve 
kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarında getirilen 
kısıtlamalar saklıdır.  

Onbeş yaşını bitiren ayırt etme gücüne sahip küçükler; toplumsal, ruhsal, ahlakî, bedensel ve 
zihinsel yetenekleri ile spor, eğitim ve öğretim haklarını, sosyal ve kültürel varlıklarını, aile 
yapısını ve özel yaşantılarını korumak ve geliştirmek amacıyla yasal temsilcilerinin yazılı izni 
ile çocuk dernekleri kurabilir veya kurulmuş çocuk derneklerine üye olabilirler. 

Oniki yaşını bitiren küçükler yasal temsilcilerinin izni ile çocuk derneklerine üye olabilirler 
ancak yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar. 

Çocuk derneklerine onsekiz yaşından büyükler kurucu veya üye olamazlar. 

 
 
 
 
 
 
5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu 

Hayvanların tanımlanması ve kayıt altına alınması 

MADDE 7- (1) Hayvan sahipleri ya da hayvan sahibi adına bakıcısı, Bakanlık tarafından 
tanımlatılması istenen hayvanları tanımlatmak, bu hayvanlarının ve işletmelerinin kayıtlarını 
yaptırmak, işletmelerine giren veya işletmelerinden çıkan, yeni doğan, ölen veya kesilen 
hayvanları Bakanlığa bildirmek ve bunlara ilişkin kayıtları muhafaza etmekle yükümlüdür.  

YASAKLAMA 
 
 
5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu 

MADDE 5 – (1) GDO ve ürünlerine ilişkin aşağıdaki fiillerin yapılması yasaktır: 

a) GDO ve ürünlerinin onay alınmaksızın piyasaya sürülmesi. 



b) GDO ve ürünlerinin, Kurul kararlarına aykırı olarak kullanılması veya kullandırılması. 

c) Genetiği değiştirilmiş bitki ve hayvanların üretimi. 

ç) GDO ve ürünlerinin Kurul tarafından piyasaya sürme kapsamında belirlenen amaç ve alan 
dışında kullanımı. 

d) GDO ve ürünlerinin bebek mamaları ve bebek formülleri, devam mamaları ve devam 
formülleri ile bebek ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanılması.  

 

 

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü zamanı  
Madde 7 – Toplantı ve yürüyüşlere ve bu amaçla toplanmalara güneş doğmadan başlanamaz.  
Açık yerlerdeki toplantılar ile yürüyüşler güneşin batışından bir saat önceye, kapalı yerlerdeki 
toplantılar saat 23.00'e kadar sürebilir. 
 
Toplantının ertelenmesi veya bazı hâllerde yasaklanması 
Madde 17 -(Değişik:26/3/2002 - 4748/6 md.) 
Bölge valisi, vali veya kaymakam, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, 
genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 
belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve 
yakın tehlike mevcut olması hâlinde yasaklayabilir. 
 
Yasak yerler 
Madde 22 – Genel yollar ile parklarda, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde 
ve bunların eklentilerinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisine bir kilometre uzaklıktaki alan 
içinde toplantı yapılamaz ve şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez.  
Genel meydanlardaki toplantılarda, halkın ve ulaşım araçlarının gelip geçmesini sağlamak 
üzere valilik ve kaymakamlıklarca yapılacak düzenlemelere uyulması zorunludur. 
 
 
 
 
 
2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 
 
Alkollü içki satışı 
Madde 19/3 
Turizm işletmelerine bağlı ya da müstakil olarak talih oyunları oynatılabilecek mahallerin 
açılması yasaktır. Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
 



 
 
6831 sayılı Orman Kanunu 
III. Ormanların muhafazası: 
Madde 14 – Devlet ormanlarında: 
A) Yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, yaş 
ağaçları boğmak, yaralamak, tepelerini veya dallarını kesmek veya koparmak veya ağaçlardan 
yalamuk, pedavra hartama çıkarmak; 
B) Dikili yaş veya kuru ağaçları kesmek veya bunları kökünden sökmek veya bunlardan 
kabuk veya çıra veya katran veya sakız çıkarmak, yatık veya devrik ağaçları kesmek veya 
götürmek, kök sökmek, kömür yapmak; 
C) (Değişik : 3/11/1988 - 3493/1 md) Palamut, ıhlamur çiçeği, her çeşit orman örtüsü, mazı 
kozalağı tıbbi ve sınai nebatları veya orman tohumlarını toplayıp götürmek; 
D) (Ek: 3/11/1988 - 3493/1 md.) Ormanlardaki göl, gölet, baraj ve derelerde dinamit atmak 
veya zehir bırakmak suretiyle avlanmak; 
E) (Ek: 3/11/1988 - 3493/1 md) Ticaret amacıyla olmaksızın kendi ihtiyacı için toprak, kum 
ve çakıl çıkarmak; 
Yasaktır. 
 
 
 
2872 sayılı Çevre Kanunu 
Kirletme yasağı: 
Madde 8 – Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde 
belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama 
vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır.  
 
 
 
 
Gürültü: 
Madde 14 – (Değişik: 26/4/2006 – 5491/11 md.) 
Kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde ilgili 
yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturulması 
yasaktır.  
Ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan 
kaynaklanan gürültü ve titreşimin yönetmeliklerle belirlenen standartlara indirilmesi için 
faaliyet sahipleri tarafından gerekli tedbirler alınır. 
 
 
 
 

 


