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Devlet Memurlan Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmaktadır.
Gereğini arz ederiz.
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TBMM BAŞKANLIĞI

-Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
Tali

Turizm

Komisyon -Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor

-Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Esas

Komisyon

Plan ve Bütçe

Tarih: 28 Haziran 2022

Esas No: 2/4527
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GENEL GEREKÇE

Yıllar içerisinde bazı kamu kurum ve kuruluşları ile bazı hizmet sınıfları veya unvanlar
ile sınırlı olmak üzere çeşitli düzenlemeler veya iyileştirmeler gerçekleştirilmiş olmasına
rağmen, 18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği
tarihten günümüze kadar, kamu görevlilerinin yararlanacaklan ek gösterge rakamlarına ilişkin
olarak, tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde genel bir düzenleme yapılmamıştır.
Söz konusu düzenlemeden bugüne kadar ülke nüfusunda yaşanan artışa bağlı olarak
kamu hizmetlerinin kapsamı ve yoğunluğunda yaşanan artış, söz konusu hizmetlerin etkin ve
verimli bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan en önemli unsurlardan biri olan kamu
görevlilerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesi ihtiyacmı gündeme getirmiştir.
Bu çerçevede, düzenleme ile kamu görevlilerinin hiyerarşik konumu, sorumluluk
düzeyi, yürütmüş oldukları görevin önemi, hizmet sınıfı, kadro unvanı/derecesi ve eğitim
durumu gibi kriterler esas alınarak belirlenmiş olan ek gösterge sistemi yeniden
düzenlenmektedir.

Bu kapsamda, başta öğretmen, polis, sağlık çahşanlan ve din görevlileri ile yardımcı
hizmetler sınıfına dahil kadrolarda çalışanlar olmak üzere tüm kamu görevlilerinin ek
göstergelerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.
Bununla birlikte sistemde yaşanan sorunların giderilmesi ile adalet duygusunun
pekiştirilmesi ve kamu görevlileri arasındaki hiyerarşik düzenin temininin sağlanması açısından
ek gösterge sisteminin tüm kamu görevlileri açısından yeniden gözden geçirilmesi
sağlanmaktadır.

İlaveten 2.500 TL olan emekli aylığı alt sınırı 3.000 TL'ye çıkanimaktadır.
Diğer taraftan; Ülkemizdeki ekonomik gelişmelere uyum, ekonomik program

hedeflerinin gerçekleştirilmesi, vergide adalet, vergi rekabeti, basitlik, etkinlik ve verimlilik
ilkeleri çerçevesinde bazı güncellemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu çerçevede hazırlanan Teklifte, mükelleflerin gönüllü uyumunu gözeten, vergi

güvenliğini güçlendiren, kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlayan, İdarenin etkin ve luzh karar
almasını sağlayan değişiklikler öngörülmüştür.
Bu bağlamda Teklifte;
- Sigortacılık sektöründe uygulaması yaygınlaşan kefalet senetlerinin 6183 sayılı Amme
Alacaklarımn Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulamalarında teminat olarak kabul
edilebilmesi amacıyla düzenleme yapılmakta,
- Vergi kaçakçılığı ve mali suçlar ile mücadelenin güçlendirilmesi amacıyla tüzel
kişilerin ve tüzel kişi olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcısımn bilinmesine ilişkin
düzenleme yapma konusunda Bakanlığa özel bir yetki verilmekte,
- 213 sayılı Vergi Usul Kanununda bazı özel usulsüzlük cezaları caydırıcılığın
artıniması amacıyla günün koşullarına göre yeniden belirlenmekte,
- Elektronik ticarette vergi güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi ve bildirimlerin
elektronik
ortamda
muhafaza
ve
ibraz
edilmesi
yükümlülüğünü
yerine
getirmeyen/uygulamayan mükelleflere uygulanacak usulsüzlük cezaları ile gerçek faydalamcı
bildirimine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere uygulanacak usulsüzlük cezalan
artmlmakta,
- 5326 sayılı Kabahatler Kanununda yapılan değişiklikle, özel kanunlarında ödeme

süresi düzenlenmemiş olan idari para cezalan için genel ödeme süresi getirilmekte ve peşin
ödeme indiriminin ödeme süresinde yapılan ödemelere uygulanacağına yönelik düzenleme
yapılmakta,
- Nakdi sermaye artınmı dolayısıyla uygulanan indirim hakkımn, beş hesap dönemi
kullanılabilmesine yönelik düzenleme yapılmakta ve önceki dönemlerde artınm yapmış olan

mükelleflere, geçmiş dönemlerde indirimden faydalandıkları dönem sayısına bablmaksızm beş
hesap dönemi faydalanma imkanı tanınmakta.

-7394 sayılı Kanunla 5520 sayılı Kanunda yapılan bazı düzenlemelerin, 2023 yılmdan
başlamak üzere izleyen yıllarda da geçerli olduğu hususu açıklığa kavuşturulmaktadır.
Diğer taraftan Kanun Teklifi ile, Hazine ve Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği
ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerine, kredi garanti kurumlanna
aktanlacak kaynak tutannm 50 milyar Türk Lirasından 100 milyar Türk Lirasına çıkarılmasına
ve lisansı Türkiye Varlık Fonuna devredilen şans oyunlanna isabet eden kamu payından Milli
Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne pay verilmesine ilişkin olarak ihtiyaç duyulan kanuni
düzenlemelerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Aynca vatandaşlanmızm talepleri ve kamu kurum ve kuruluşlarımızın ihtiyaçları
doğrultusunda Teklifte çeşitli kanuni düzenlemelere yer verilmiştir. Bu doğrultuda;
-Noterlik Kanununda değişiklik yapılmaktadır. Hâlihazırda bir noterliğe ancak o
noterliğin sımfındaki noter atanabilmektedir. Bu kuralın uygulamada yeni noterlik açılmasını
zorlaştırdığı görülmüştür. Bu sorunun çözülmesi için açılacak yeni noterliğe, ilgili noter
sımfmdan başvuru olmadığı takdirde bir alt sınıfta bulunan noterin de başvurabilmesi imkânı
getirilmektedir.

-Yükseköğretim Kanununda yapılan değişikliklerle, doktora sonrası sözleşmeli
araştırmacı istihdamının uygulamaya geçirilmesi, 50/d maddesi kapsammda araştırma görevlisi
kadrolarına atanıp, doktora veya diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık
ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olan araştırma görevlilerine atama yükseltme

kriterlerinde öngörülen bilimsel çalışma veya yayın şartlarını karşılayabilmelerini sağlamak
için ilave bir yıl daha süre verilmesi hedeflenmektedir. Aynca; yükseköğretim kurumlarında
öğrenim görmekte iken ilişiği kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlanna kayıt hakkı elde
ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik süre sınırlaması
olmaksızın yükseköğretimlerine devam etme hakkı tanınmaktadır. Diğer taraftan; 31/3/2024
tarihinden önce mezun olanlar hakkında, dikey geçiş sınavından geçiş yapanlar ve
öğrenimlerini ek ders almak suretiyle erken bitirenlerin durumu dikkate alınarak, hâkim

adaylığı veya hâkim ve savcı yardımcılığı sınavına girmek ya da avukatlık yahut noterlik stajına
başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında veya İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olma
şartı aranmayacağı hükme bağlanmaktadır.
- Siyasi Partiler Kanununda değişiklik yapılarak; siyasi partilerin 2820 sayılı Kanunun
61 inci maddesi kapsammdalci gelirlerinin tahsilatmm banka ve elektronik ortam aracılığıyla
sağlanması durumunda ayrıca gelir ve/veya tahsilat makbuzu düzenlenmemesi
amaçlanmaktadır.

-İmar Kanununda yapılan düzenleme ile; 1/7/2022 tarihine kadar yapı(inşaat) ruhsatı

alınmış ve buna göre yapılmış olup kullanma izni verilmeyen veya alınmayan yapılara geçici
olarak elektrik ve/veya su aboneliğinin yapılabilmesi suretiyle kaçak kullammınm azaltılması
amaçlanmaktadır.

- Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda değişiklik yapılarak, açık

ceza infaz kurumlarında bulunup da kamu kurum ve kuruluşlarının iş alanlarında, geceleyin bu
kurum ve kuruluşlar tarafından banndınimak suretiyle çalışacak hükümlüler bakımından,
istekli olma şartı getirilmekte ve bu hükümlülere gündelik ödenmesi ve haklarında 5510 sayılı
Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasımn (a) bendinin uygulanması temin edilmektedir.
- Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunda değişiklik yapılarak,
30 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı
karayolları ve işletme hakkı verilen veya devredilen otoyollar veya erişme kontrolünün
uygulandığı karayollarmdan geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapan araç sahiplerince on beş
gün içinde ödeme gerçekleştirilmesi durumunda ilave ceza uygulanmaması, on beş günden

sonra, kırk beş günden önce ödenmesi durumunda, geçiş ücretinin yam sıra geçiş ücreti kadar
ilave para cezası uygulanması, kırk beş günden sonra ise, geçiş ücreti ile birlikte dört katı
tutarmda ceza uygulanması düzenlenmektedir. Ayrıca, işletme hakkı verilen veya devredilen
otoyollar veya erişme kontrolünün uygulandığı karayollarından geçiş ücretlerini ödemeden

geçiş yapan araç sahiplerine, kırk beş günden sonraki dönemde takibat yapılmadan önce belirli
yöntemlerle bildirim yapılması öngörülmektedir.
- Türk Ticaret Kanununda değişiklik yapılarak; tacirlere saklamakla yükümlü olduğu

defter ve belgelerin yangın, su baskım veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle
zayii olması durumunda zıyaı öğrenme amndan itibaren onbeş gün yerine otuz gün içinde dava
açabilmelerine imkan tanınmaktadır.

- Elektrik Piyasası Kanununda değişiklik yapılarak, biyokütle ve jeotermal
kaynaklarımn etkin ve verimli kullanılmasının sağlanabilmesi ve atıl yatınmların Önlenmesi
için bu kaynaklara dayalı önlisans başvurulanmn Bakanlık tarafından çıkanlacak bir
yönetmelikle teknik değerlendirmeye tabi tutulması, elektrik enerjisi depolama tesislerinin
kurulumuna ticari olarak katkı sağlanması ve teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.
- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan değişikliklerle; üst kademe kamu
yöneticileri ve diğer kamu yöneticilerinin görevden alındıklarında ya da görevleri sona
erdiğinde atanacakları kadro veya pozisyonlar ile yararlanacakları mali hükümlere ilişkin
hususlar düzenlenmektedir.

- Malî Suçlan Araştırma Kurulu Başkanlığımn ve Strateji Bütçe Başkanlığımn kurumsal
kapasitelerinin artırılması amacıyla yetişmiş uzman teminine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Mülkî İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı kadrolarında bulunan personelin
görev aylıklannda iyileştirme yapılması amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Madde ile, personel kanunlarına veya Kanun Hükmünde Kararnamelere
ekli ek gösterge cetvellerinde yapılan değişikliklere bağlı olarak 5434 sayılı Kanunun mülga ek
70 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ek gösterge gruplanmn yeniden
belirlenmesi ile bentte yer alan oranlan artırma, ek gösterge gruplarını değiştirme veya
gruplardaki ek göstergeleri yeniden belirleme konusunda Bakanlar Kuruluna ait olan yetkinin
Cumhurbaşkamna verilmesi amaçlanmaktadır.
MADDE 3- 5434 sayılı Kanuna ek madde eklenmektedir. Madde ile, Emniyet
Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolar esas alınarak emekli aylığı veya adi malûllük aylığı ödenen
polis memurlanndan lise ve dengi öğrenime sahip olup, emekli ayhklanyla birlikte makam
tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her ay 1.200 TL tutarında ilave ödeme
yapılması temin edilmektedir.
MADDE 4- Yapılan ek gösterge düzenlemesine uygun olarak, 205 Kanunda düzenleme
yapılmaktadır.
MADDE 5- Madde ile, kamu idarelerinin merkez ve taşra birimlerinde ilgili mevzuat

uyannca 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri
Sınıfı" bölümünün (g) ve (h) bentlerinde sayılan unvanlı kadrolara atanmış olanlardan en az üç
yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokulları bitirmiş olanların; anılan (g) ve (h)
bentlerinde yer verilen diğer şartlar aranmaksızın ilgili kadro unvanı için öngörülen ek gösterge
rakamlarından yararlanabilmeleri amaçlanmaktadır.
MADDE 6- 657 sayılı Kanuna tabi kamu görevlilerinin ek gösterge rakamlan, hiyerarşi,
hizmet sınıflan, öğrenim durumu ve dereceler dikkate alınarak yeniden belirlenmiştir.
MADDE 7- Akademik unvana sahip 926 sayılı Kanuna tabi subayların (6756 sayılı
Kanunun 107 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi hükmüne göre devredilen ve
haklarında 926 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya devam edenler dahil), makam ve
temsil/görev tazminatına hak kazanmaya ilişkin esasların devamı olarak, öğretim üyesi olarak
usulüne uygun bir şekilde akademik kariyerini kullanabilecekleri yerlere atananlann, 926 sayılı
Kanun ekli (I) sayılı Ek Gösterge cetvelinde rütbe ve derecelerine göre belirlenen ek gösterge

rakamı yerine, yüksek olması nedeniyle 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi
emsali akademik personel için akademik kadro unvanı ve dereceleri itibariyle belirlenen ek
gösterge rakamından yararlandırılmaları amaçlanmıştır.
MADDE 8- 926 sayılı Kanuna tabi subay ve astsubayların ek gösterge rakamlan,
hiyerarşi, rütbe, kıdem ve dereceler dikkate alınarak yeniden belirlenmiştir.
MADDE 9- 2802 sayılı Kanuna tabi hakim ve savcıların ek gösterge rakamları,
hiyerarşi, sımflar ve dereceler dikkate alınarak yeniden belirlenmiştir.

MADDE 10- Yükseköğretim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yükseköğretim Denetim
Kurulu Üyelerinin ek gösterge rakamları ile 2914 sayılı Kanuna tabi öğretim üyeleri, öğretim
görevlileri ve araştırma görevlilerinin ek gösterge rakamlan, hiyerarşi, unvanlar, kıdem ve
dereceler dikkate alınarak yeniden belirlenmiştir.
MADDE 11- Uzman erbaşlann ek gösterge rakamlarının yeniden düzenlenmesi

sonucunda birinci derece uzman erbaş için (3600) ek gösterge rakamı belirlendiğinden, uzman
erbaşların yararlanacakları ek gösterge rakamlanm sımrlayan hükümler kaldıniraış, bu Kanuna
tabi uzman erbaşların ek gösterge rakamları, derecelerine göre yeniden belirlenmiştir.
MADDE 12- Uzman jandarmalann ek gösterge rakamlarının yeniden düzenlenmesi
sonucunda birinci derece uzman jandarma için (3600) ek gösterge rakamı belirlendiğinden,
uzman erbaşlann yararlanacakları ek gösterge rakamlanm sımrlayan hükümler kaldınimış, bu
Kanuna tabi uzman jandarmaların ek gösterge rakamları, derecelerine göre yeniden
belirlenmiştir.
MADDE 13- Yapılan değişiklikle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı,
Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Bakanlık veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin
emeklilik işlemlerinin (9000) ek gösterge rakamı esas alınarak gerçekleştirilmesi
amaçlanmaktadır.
MADDE 14- Bu Teklif ile, 5510 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinde yapılan
değişikliğe bağlı olarak Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık veya Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyeliği görevlerinde bulunanlann emeklilik işlemlerinin (9000) ek gösterge rakamı esas
alınarak gerçekleştirilmesi düzenlenmiştir.
MADDE 15- Madde ile, yaşhhk/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve
hak sahiplerine dosya bazında 2.500 TL olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarının 3.000
TL'ye yükseltilmesi amaçlanmıştır.
MADDE 16- 5510 sayılı Kanuna eklenen ek 21 inci madde ile, tüm belediye
başkanlannm makam/temsil ve görev tazminatlarından faydalanması sağlanmaktadır.
MADDE 17- Maddenin yürürlük tarihinden önce haklarında emeklilik hükümleri
uygulanmış 926 sayılı Kanuna tabi subaylardan, öğretim üyesi olarak usulüne uygun bir şekilde
akademik kariyerini kullanabilecekleri yerlere atanan ve emeklilik işlemleri sırasında yüksek
olması nedeniyle rütbe ve derecelerine göre belirlenen ek gösterge rakamı yerine 2914 sayılı
Yükseköğretim Personel Kanununa tabi emsali akademik personel için akademik kadro unvanı
ve dereceleri itibariyle belirlenen ek gösterge rakamı esas alınanlara, 926 sayılı Kanuna tabi

ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinde yapılan değişiklikten öncesi dönemde, ek gösterge farkına
bağlı olarak yapılan fazla ödemelerin borç çıkanimaması, çıkarılan borçlann ise terkini
amaçlanmıştır.
MADDE 18- Ek gösterge düzenlemesine bağlı olarak teknik düzeltme yapılmaktadır.

MADDE 19- 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı ek Gösterge Cetvelinin "IV - Eğitim ve

Öğretim Hizmetleri Sımfı" bölümünü de içerecek şekilde bu Kanuna ekli ek gösterge
cetvellerinde değişiklik yapıldığından, aynı konuyu düzenleyen ve 15/01/2023 tarihinde
yürürlüğe girmesi öngörülen maddenin yürürlükten kaldırılması amaçlanmaktadır.
MADDE 20- Yapılan düzenleme ile, halen mevzuatımız gereği ilgililere ödenmekte
olan tazminat, ek ödeme, ödenek, fazla çalışma ücreti, ödül, ölüm yardımı ve evlenme yardımı
gibi ödemelerin tutarında herhangi bir azalmanın yaşanmasının ve ilgililerinin
mağduriyetlerinin önüne geçmek üzere, en yüksek Devlet memuru aylık tutarı (9500) gösterge
rakamımn hesaplamaya esas tarihte yürürlükte bulunan memur maaş katsayısı ile çarpımı
sonucunda bulunacak tutar olarak belirlenmekte, ilgili mevzuatta en yüksek Devlet memuru
aylığına yapılan atıfların bu tutara yapılmış sayılmakta ve bu gösterge rakamının yükseltilmesi
konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir. Böylece, diğer kamu görevlilerinin ek
gösterge rakamlarında yapılan artışa paralel olarak, bütçe dengeleri ve makro ekonomik
dengeler üzerinde aynca bir yük oluşturmaksızın Başbakanlık Müsteşarının ve

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanının ek gösterge rakamımn iyileştirilebilmesinin önünün
açılması amaçlanmaktadır.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı İdari Teşkilatı personelinin ek gösterge rakamlan hiyerarşi, hizmet sınıflan,
öğrenim durumu ve dereceler dikkate alınarak yeniden belirlenmiştir.
MADDE 21- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 666 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin 1 inci maddesi ile eklenen ek 11 inci madde ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler
Başkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı personelinin ek gösterge
ve makam tazminatı Kararnameye ekli cetveller ile yeniden belirlenmiş, 5018 sayılı Kanuna
ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu personelinin ek gösterge, makam tazminatı ve diğer özlük hakları ise emsali olarak
belirlenen personele eşitlenmiştir.
Yine aynı Kanun Hükmünde Kararnameye 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
2 nci maddesi ile eklenen geçici 10 uncu maddesi ile maddenin yürürlük tarihinde ek 11 inci
maddede belirtilen kurumların kadro ve pozisyonlannda çalışanlann mali ve sosyal haklarına
maddenin yayımı tarihinde mevcut karar, onay veya diğer mevzuatı uyarınca yapılmış bulunan
belirlemelerde herhangi bir değişiklik yapılamayacağı ve yeni bir unsur eklenemeyeceği
düzenlenmiştir. Düzenleme ile, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 10 uncu
maddesi ile kazanılmış mali ve sosyal hakları saklı tutulan personelin, bu Kanun ile personel
kanunlarına veya bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli ek gösterge cetvellerinde yapılan
değişiklik kapsamında, daha yüksek olması halinde emsalleri için belirlenen ek gösterge
rakamlarından yararlandırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 22- Sigortacılık sektöründe uygulaması yaygınlaşan ve Türkiye'de yerleşik

sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsammda düzenlenen kefalet senetlerinin 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulamalannda teminat olarak
kabul edilebilmesi amacıyla bu düzenleme yapılmaktadır.

Diğer taraftan, 1/11/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanununda

bankalann; mevduat, katılım, kalkınma ve yatırım bankası olarak kurulabileceği
düzenlenmiştir. Ayrıca, özel fınans kurumları "Katılım Bankası" ismini alarak bu Kanun

kapsamına alınmış ve banka olarak işlev göreceği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, 5411
sayılı Kanunun yürürlüğünden sonra Özel finans kurumu adı altında faaliyette bulunan bir
kuruluş kalmadığından, 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2)
numaralı bendinin önerilen şeklinde özel fînans kurumlarına yer verilmemiştir.

MADDE 23- Madde ile, 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yapılan değişikliğe
uygun olarak menkul mal satışlarına iştirak edeceklerin vermeleri gereken teminatın türüne
yönelik hükümlerin düzenlendiği 85 inci maddede de değişiklik yapılmakta ve para yerine
teminat mektubu alınabilmesi hükmü revize edilerek Türkiye'de yerleşik sigorta şirketleri
tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de teminat olarak
alınabilmesine imkân sağlanmaktadır.

MADDE 24- Ülkemizin de üyesi bulunduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
(OECD) Vergi Amaçlarına Yönelik Şeffaflık ve Bilgi Değişimi Küresel Forumu (Küresel
Forum), vergi kaçakçılığıyla mücadele amacına yönelik olarak çalışmalar yürütmektedir. Bu
bağlamda. Küresel Forum, faaliyetleri gereği şeffaflık ve bilgi değişimi konusunda ülkelerin
uyması gereken uluslararası asgari standartlar oluşturmuş olup tüzel kişiliklerin ve tüzel kişiliği
olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcısımn bilinmesi hususu standardın unsurlanndan
biridir. Bu konu, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin fînansmanmm önlenmesi amacıyla
Mali Eylem Görev Gücü tarafından belirlenen tavsiyelerde de karşılık bulmaktadır. Madde ile
Vergi Usul Kanununda yer alan mevcut genel yetkilere ilave olarak, gerçek faydalanıcı
bilgisinin temin edilmesine yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığına özel bir yetki verilerek
getirilen yükümlülüklere uymayanlara mevcut cezalardan farklı ceza uygulanabilmesine imkân
sağlanmaktadır.
MADDE 25- Vergi Usul Kanununun özel usulsüzlük cezalarının düzenlendiği 353 üncü
maddesinde yer alan fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmamasına ilişkin cezaların
caydıncılığım artırmak amacıyla yeniden belirlenmesine ihtiyaç duyulmuş ve önerilen madde
hazırlanmıştır.
MADDE 26- Madde ile; 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci
fıkrasmın (7) ve (9) numaralı bentlerinde yer alan zorunluluklara uymayanlar hakkında söz
konusu Kanunun mükerrer 355 inci maddesine göre uygulanan özel usulsüzlük cezasımn
artmlarak kesilmesini temin etmek amacıyla düzenleme yapılmaktadır. Yapılan değişiklik
neticesinde, elektronik ticarette vergi güvenliğini sağlamak amacıyla bu bent kapsamındaki
bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi yükümlülüğünü yerine

getirmeyen/uygulamayan mükelleflerden mükerrer 355 inci maddenin birinci fıkrasının (1)
numaralı bendinde yer alanlara (1) numaralı bentte yer alan tutarın 5 katı, (2) numaralı bendinde
yer alanlara (2) numaralı bentte yer alan tutann 5 katı, (3) numaralı bendinde yer alanlara (3)
numaralı bentte yer alan tutarın (2) katı özel usulsüzlük cezası kesilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca, bu Kanunla mükerrer 257 nci maddeye (9) numaralı bent olarak getirilen gerçek
faydalanıcı bildirim ve muhafaza zorunluluğunu yerine getirmeyenlere, mükerrer 355 inci
maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan cezanın 3 kat artırımlı uygulanması
sağlanmaktadır.

MADDE 27- Madde ile, 1512 sayılı Kanunun 27 nci maddesine fıkra eklenmektedir.
Düzenlemeyle, iki defa yapılan ilana rağmen atama yapılamayan bir noterliğe; bulunduğu
noterlikte üst sınıf veya aynı sınıf noterler arasından, bu sınıflardan isteklinin bulunmaması
halinde, bir alt sınıf noterler arasından atama yapılabileceği ve fıkra kapsamında yapılacak
atamalarda bulunduğu noterlikte bir yılım doldurmuş olma şartının aranacağı hükme
bağlanmaktadır.

MADDE 28- Madde ile, Kültür ve Turizm Bakanlığına, görev alanına giren hizmetlerin
yerine getirilmesi için gerektiğinde bina ve taşıt kiralaması yapmak, mal ve hizmet satın almak
için de döner sermayeyi kullanabilme imkânı tanınmaktadır.
MADDE 29- Madde ile, 2547 sayılı Kanunun ek 34 üncü maddesinde 20I7'de
yürürlüğe giren ancak giderlerinin döner sermaye gelirlerinden karşılanması nedeniyle fiilen
uygulanmayan doktora sonrası sözleşmeli araştırmacı istihdammın uygulamaya geçirilmesi için
düzenleme yapılması amaçlanmaktadır. Bu düzenlemenin temel hedefi nitelikli araştırmacılann
üniversitelere kazandırılmasıdır. Ayrıca söz konusu düzenleme ile, 2547 sayılı Kanunun 50/D
maddesi kapsamında doktorasını bitirmiş fakat üniversitelerin atama yükseltme kriterlerinde
öngörülen bilimsel çalışma veya yayın eksiklikleri sebebiyle bir üniversiteye atanamamış
doktoralı araştırma görevlilerine eksikliklerini telafi etme fırsatı verilmektedir.

MADDE 30- Mevcut düzenleme ile 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında
araştırma görevlisi kadrolarına atanıp, doktora veya diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner
hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlann kadro ile ilişikleri
kendiliğinden kesilmektedir. Daha önceki düzenleme ile aynı madde kapsamında atanmış olup
tezli yüksek lisans eğitimini tamamlayanlara altı aylık bir ek süre verilmişti. Madde ile, doktora
eğitimini tamamlamış araştırma görevlilerinin kadro ile ilişikleri, belli şartlarla bir yıl
uzatılmaktadır. Bu durumdaki doktoralı araştırma görevlilerinin ilişikleri, mevcutta yer alan bir
yıllık süreye ilave olarak aynca kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarının
senatolannca belirlenen performans kriterleri/atama yükseltme kriterleri çerçevesinde bir yıl
daha devam ettirilebilecektir. Böylece üniversitelerin atama yükseltme kriterlerinde öngörülen
bilimsel çalışma veya yayın şartlarını henüz karşılayamayan doktoralı araştırma görevlilerine
eksikliklerini telafi etme fırsatı tamnmaktadır.

MADDE 31- Bilindiği gibi yükseköğretim kurumları dışındaki araştırma altyapılarında,
enstitülerde ve Ar-Ge merkezlerinde yoğun bilimsel araştırma ve teknik faaliyetler
yürütülmektedir. Bu birimlerde çalışan öğretim üyelerinin birikim ve deneyimlerinden
öğrencilerimizin yararlandırılması önemli bir fırsattır. Ayrıca bu birimlerdeki bilimsel
araştırma ve teknik faaliyetler yürüten fakat herhangi bir üniversitenin kadrosunda bulunmayan
akademik unvanlı personel, üniversitelerimizle ilişkilendirilerek bilimsel araştırma, yayın ve
proje birikimlerinin görünür kılınması amaçlanmaktadır. Bu yüzden söz konusu akademik
unvanlı personelin aynı zamanda Yükseköğretim Kurulu tarafından ihtisaslaşma kapsamında
belirlenen araştırma üniversitelerinde veya bölgesel kalkınma odaklı üniversitelerde
görevlendirilebilmesine imkân tanınmaktadır.
MADDE 32- Madde ile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 80 inci
maddesinin birinci fıkrasına cümle eklenmektedir.

Bilindiği üzere 2547 sayılı Kanunun "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı
Ön Sınavı" kenar başlıklı ek 41 inci maddesinin birinci fıkrasında; "İlgili kanunlarda belirtilen
şartlara ilave olarak, hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına

başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında veya İdari Yargı Ön Sınavında başarılı
olmak şarttır." hükmüne, ikinci fıkrasında ise ""Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına, hukuk

fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye 'deki hukuk
fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak suretiyle

denklik belgesi almış bulunanlar; İdari Yargı Ön Sınavına, hukuk bilgisine programlarında

yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık
yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından
mezun olanlar girebilir. " hükmüne yer verilmiştir.

Bu düzenleme, Hukuk Mesleklerine Giriş veya İdari Yargı Ön Sınavlarına 2547 sayılı

Kanunun ek 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yükseköğretim kurumlarından

mezun olanlann girmesini öngörmüş olup 24/10/2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu
düzenlemenin geçiş hükmü olan 2547 sayılı Kanunun geçici 80 inci maddesinde; "Ek 41 inci

maddede düzenlenen ve ilgili kanunlarda öngörülen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı veya
idari Yargı Ön Sınavında başarılı olma şartı, ilgili yükseköğretim kurumlarına bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten sonra kayıt yaptıranlar hakkında uygulanır." hükmüne yer
verilmiştir.
Buna göre geçici maddenin yürürlüğe girdiği 24/10/2019 tarihinden önce ilgili

yükseköğretim kurumlanna kayıt yaptıranlann Hukuk Mesleklerine Giriş veya İdari Yargı Ön
Sınavlarına tabi olmadıkları hususunda tereddüt bulunmamaktadır. İlgili yükseköğretim

kurumlanna 24/10/2019 tarihinden sonra kayıt yaptıranlar bakımından ise belirtilen sınavlarda
başanlı olma şartı uygulanacaktır. Ancak, önlisans mezunu olup, Dikey Geçiş Smavıyla 2019
yılı Ekim ayından sonra ilgili fakültelere kayıt yaptınp iki ya da üç yılda mezun olanlann söz
konusu sınavlara tabi olup olmadıklan hususunda tereddüt oluşmuştur. Ayrıca ilgili fakültelere
2019 yılı Ekim ayından sonra kayıt yaptırıp dört yıldan daha az sürede mezun olanların smava
tabi tutulmasımn eşitlik ve hakkaniyete aykın olacağı ifade edilmektedir.
Bu kapsamda Teklifle, 24/10/2019 tarihinden sonra ilgili yükseköğretim kurumlanna
kayıt yaptıranlardan 31/3/2024 tarihinden önce mezun olanlar hakkında, hâkim adaylığı veya
hâkim ve savcı yardımcılığı sınavına girmek ya da avukatlık yahut noterlik stajma başlamak

için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında veya İdari Yargı Ön Sınavında başanlı olma şartı
aranmayacağı hükme bağlanmaktadır.

MADDE 33- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenecek geçici madde ile, söz
konusu Kanun kapsamındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken ilişiği
kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlanna kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt
yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın yükseköğretimlerine
devam etme hakkı tanınmaktadır.

MADDE 34- Madde ile, orman sayılan alanlar ve milli parklar üzerinde, turizm yatınmı
gerçekleştirilmek amacıyla, Tanm ve Orman Bakanlığınca kış turizm merkezlerindeki
günübirlik ile mekanik tesis hattı amaçlı yapılan kiralama sözleşmelerine de 2634 sayılı
Kanunun geçici 12 nci maddesinden yararlanma imkanı getirilmektedir.
MADDE 35- Madde ile, müstakil plaj işletmelerine turizm işletmesi belgesi verilmesine
ilişkin olarak, 2634 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında olup,
28/7/2022 tarihine kadar işyeri açma ve çalışma ruhsatı alan işletmeler ile geçici 11 inci
maddenin dördüncü fıkrası kapsamında olup, bir aylık başvuru süresinde başvuru yapmayanlara
28/7/2022 tarihine kadar tekraren başvuru yapma imkanı getirilmektedir.

MADDE 36- Madde ile, siyasi partilerin 2820 sayılı Kanunun 61 inci maddesi
kapsamındaki gelirlerinin tahsilatının banka ve elektronik ortam aracılığıyla sağlanması
durumunda ayrıca gelir ve/veya tahsilat makbuzu düzenlenmemesi hükme bağlanmaktadır.
MADDE 37- Madde ile, 1/7/2022 tarihine kadar yapı(inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre

yapılmış olup kullanma izni verilmeyen veya alınmayan yapılara geçici olarak elektrik ve/veya
su aboneliğinin yapılabilmesi suretiyle kaçak kullanımının azaltılması amaçlanmaktadır.
MADDE 38- 5020 sayılı Bankalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanunun 13 üncü maddesi ile 3628 sayılı Kanunun 18 nci maddesinde yine aynı
Kanunun 3 üncü maddesi ile de mülga 4353 sayılı Maliye Vekaleti Baş Hukuk Müşavirliğinin
ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve
Merkez ve Vilayetler Kadrolannda Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci
maddesine (G) bendi eklenmek suretiyle değişiklikler yapılmıştır.

4353 sayılı Kanunu mülga eden ve 4353 sayılı Kanundan farklı olarak kapsamdaki
idarelerin kendi adli süreçlerini ilgili birimleri marifetiyle takip yetkisi veren 659 sayılı Genel
Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin

Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede ise mülga 4353 sayılı Kanunun 2 nci
maddesinde yer alan (G) bendinde yer alan hükme benzer bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

659 sayılı KHK'da yer alan 18 inci madde ile diğer kanunlarda 4353 sayılı Kanuna
yapılan atıflarm 659 sayılı KHK'ya yapılmış sayılacağı yönünde bir düzenleme bulunmakla
birlikte, 5020 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 4353 sayılı Kanunun 2 nci maddesine eklenen
(G) bendi özel bir yetki maddesi olup, 3628 sayılı Kanunun 18 nci maddesinde yer alan yetkinin
de dayanağını oluşturmaktadır. Yani 5020 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile yapılan
düzenleme aym Kanunun 3 üncü maddesi ile getirilen düzenlemeye bağlı bir düzenlemedir.
Mevcut durumda 659 sayılı KHK'da bu yönde bir hüküm bulunmadığı gibi 10/7/2018
tarihinde yürürlüğe giren 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 217 ve 220 nci maddelerinde de mülga 4353 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin
(G) bendine benzer bir düzenleme bulunmamaktadır.
659 sayılı KHK'da 4353 sayılı Kanuna benzer bir düzenleme ve yetki bulunmamasına
rağmen 3628 sayılı Kanundaki düzenlemeler mevcudiyetini koruduğundan mahkemeler veya
savcılıklar marifetiyle kapsamdaki bütün soruşturma veya yargılamalarla ilgili olarak Hazine

ve Maliye Bakanlığı taşra birimlerine veya Hazine ve Maliye Bakanlığına (BAHUM)
tebligatlar gönderilmekte ve bunlara ilişkin işlemler Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez ve
taşra birimlerince yerine getirilmektedir.
Bu uygulama sonucu olarak; Hazine ve Maliye Bakanlığı yetki ve görev alanma
girmeyen birçok konuda taraf olma durumunda kalmaktadır. Aynca ilk derece aşamasında 3628
sayılı Kanun uyannca tebligat yapılmaması nedeniyle, Yargıtay aşamasmda bu durum eksiklik
olarak değerlendirilip dosyalar iade edilmekte, gelişen süreç içerisinde de dosyalann
zamanaşımına uğraması gibi ciddi mahsurlar oluşmaktadır.
Madde ile, 3628 sayılı Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle, yargı organlarınca
yapılacak tebligatların ilgili kamu kurum veya kuruluşlarına yapılmasmm temini halinde, 659
sayılı KHK sonrasında yetkisi kalmamış olan BAHUM üzerindeki gereksiz iş yükü kalkacak,
adli süreçlerde yaşanan sorunlar giderilecek ve 659 sayılı KHK ve 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile getirilen düzenlemeye uygun bir yasal
zemin oluşturulmuş olacaktır.
MADDE 39- 5020 sayılı Bankalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

İlişkin Kanunun 14 üncü maddesi ile 3628 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yine aynı
Kanunun 3 üncü maddesi ile de mülga 4353 sayılı Maliye Vekaleti Baş Hukuk Müşavirliğinin
ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve
Merkez ve Vilayetler Kadrolarmda Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci
maddesine (G) bendi eklenmek suretiyle değişiklikler yapılmıştır.
4353 sayılı Kanunu mülga eden ve 4353 sayılı Kanundan farklı olarak kapsamdaki
idarelerin kendi adli süreçlerini ilgili birimleri marifetiyle takip yetkisi veren 659 sayılı Genel

Bütçe Kapsammdaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin
Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede ise mülga 4353 sayılı Kanunun 2 nci
maddesinde yer alan (G) bendinde yer alan hükme benzer bir düzenlemeye yer verilmemiştir.
659 sayılı KHK'da yer alan 18 inci madde ile diğer kanunlarda 4353 sayılı Kanuna

yapılan atıfların 659 sayılı KHK'ya yapılmış sayılacağı yönünde bir düzenleme bulunmakla
birlikte, 5020 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 4353 sayılı Kanunun 2 nci maddesine eklenen

(G) bendi özel bir yetki maddesi olup, 3628 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan
yetkininde dayanağını oluşturmaktadır. Yani 5020 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile yapılan
düzenleme aynı Kanunun 3 üncü maddesi ile getirilen düzenlemeye bağlı bir düzenlemedir.
Mevcut durumda 659 sayılı KHK'da bu yönde bir hüküm bulunmadığı gibi 10/07/2018
tarihinde yürürlüğe giren 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesinin 217 ve 220 nci maddelerinde de mülga 4353 sayılı Kanunun 2 nci maddesi (G)
bendine benzer bir düzenleme bulunmamaktadır.

Madde ile, 659 sayılı KHK'da 4353 sayılı Kanuna benzer bir düzenleme ve yetki
bulunmadığından ve maddenin bugüne kadar ki uygulamasında da düzenlenen yetki
kapsamında herhangi bir işlem yapılması söz konusu olmadığından uygulama imkân ve
kabiliyeti bulunmayan bu düzenlemenin madde metninden çıkarılması suretiyle 659 sayılı
KHK ile getirilen düzenlemeye uygun bir yasal zemin oluşturulması amaçlanmıştır.
MADDE 40- 4749 sayılı Kamu Finansmam ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi

Hakkında Kanunun geçici 20 nci maddesi çerçevesinde yapılan düzenlemeler ile KOBİ'lerin
krediye erişim imkânları önemli ölçüde artmıştır. Bu kapsamda kefalet limitleri büyük ölçüde
kullandırılmış olup, sistem kapsamında yeni kefalet imkânlanmn sağlanmasını teminen kredi
garanti kurumlanna aktarılacak kaynak tutarının 50 milyar Türk Lirasından 100 milyar Türk
Lirasına çıkarılması amaçlanmaktadır.
MADDE 41- Madde ile, 5275 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde değişiklik
yapılmaktadır. Düzenlemeyle hükümlülerin kurum dışında çalıştırılmalanndaki amaç açık bir
şekilde vurgulanmaktadır. Buna göre hükümlüler, salıverilmelerinden sonra yaşamlarını
sürdürecek meslek ve sanatlan öğrenmelerini sağlamak, çalışma ve üretme isteklerini
geliştirmek veya güçlendirmek, yeniden topluma kazandırmak ve iyileştirilmelerini temin
etmek amacıyla kurum dışında çalıştırılabileceklerdir.

Ayrıca, açık ceza infaz kurumlarında bulunup da kamu kurum ve kuruluşlannın iş
alanlannda, geceleyin bu kurum ve kuruluşlar tarafından banndırılmak suretiyle çalışacak
hükümlüler bakımından, istekli olma şartı getirilmekte ve bu hükümlülere, işyurtları
bünyesinde çalıştırılan usta hükümlülere ödenen gündelikten az olmamak üzere gündelik
ödenmesi kabul edilmektedir.

Diğer yandan, kurum dışında çalıştırılan hükümlüler hakkında 5510 sayılı Kanunun 5
inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin uygulanması hükme bağlanmaktadır. Böylelikle,
bu hükümlüler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortası uygulanması
sağlanmaktadır. Ayrıca hükümle prim ödeme yükümlülüğünün, hükümlünün çalıştırıldığı
kurum ve kuruluşlar tarafından yerine getirileceği düzenlenmektedir.

MADDE 42- Kanunsuz suç ve kanunsuz ceza olmaz ilkesi gereğince, idari para
cezalarının düzenlendikleri kanunlarda kabahati oluşturan fiiller ile bu fiiller nedeniyle
verilecek cezalann açıkça düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, verilen cezalann hangi sürede
ödenmesi gerektiğine yönelik olarak idari para cezalan için genel usul kanunu olan 5326 sayılı
Kabahatler Kanununda bir düzenleme olmamasından dolayı, cezanın düzenlendiği hususi
kanunda ödeme süresine yönelik de düzenlemelerin bulunması icap etmektedir. Ancak,
cezaların düzenlendiği hususi kanunlarda ödeme sürelerine bazen yer verilmemesi halinde
cezaların hangi sürelerde ödeneceği hususundaki belirsizlik nedeniyle cezaya muhatap
olanlarda ve cezayı tahsil edecek idarelerde duraksamalar oluşmaktadır.
5326 sayılı Kabahatler Kanununda yapılacak bu düzenleme ile idari para cezalan için
genel ödeme süresi belirlenerek, hususi kanunlarında ödeme süresi düzenlenmemiş olan idari
para cezalarınm hangi sürede ödeneceği konusundaki belirsizlik giderilmiş olacaktır.

Ayrıca, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (6) numaralı fıkrasmda, idari para
cezaları için %25 oramnda peşin ödeme indirimi düzenlemesi bulunmaktadır. Peşin ödeme
indiriminden yararlanılabilmesi, kanun yoluna başvuru yani dava açma süresi içinde ödemenin
yapılmış olma şartına bağlıdır.

İdari para cezalan için öngörülmüş olan dava açma süreleri ile ödeme süreleri
çoğunlukla farklı süreler şeklinde düzenlenmiştir. Kabahatler Kanununda idari para cezaları

için dava açma süresi onbeş gün olarak düzenlenmiş olmasına rağmen, idari para cezalanmn

düzenlendikleri kanunlarda ödeme süreleri genellikle bir ay olarak düzenlenmiştir. Örneğin

toplumdaki bireylerin genelinin muhatap olabilme olasılığı olan trafik idari para cezaları için
öngörülmüş olan dava ve ödeme süreleri de bu şekildedir.

İdari para cezasmm muhatabına tebliği sonucunda, dava açma ve ödeme süreleri eş

zamanlı olarak başlamaktadır. Dava açma süresinin ödeme süresinden daha kısa olduğu
durumlarda, ödeme süresinin belli kısmı içinde yani dava açma süresi içinde yapılan ödemelere
indirim uygulanırken, ödeme süresi içinde olmasına rağmen dava açma süresi geçtikten sonra
yapılan ödemelere indirim uygulaması mümkün olmamaktadır. Bu durum cezaya muhatap
olanlarla idareler arasında ihtilaflann oluşmasına sebebiyet vermektedir.
Buna karşın, bazı idari para cezalan için öngörülmüş olan ödeme süresi, dava açma

süresinden daha kısa olabilmektedir. Örneğin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre

verilen idari para cezaları için ödeme süresi bir ay olduğu halde dava açma süresi altmış gün
olarak düzenlenmiştir. Bu durum ise süresinde ödenmemiş idari para cezalan için bir yandan
takip yapılmasına bir yandan da indirim uygulanmasına neden olabilmektedir.

Hali hazırdaki hüküm ile amaçlananın, peşin ödeme indiriminden dava açma süresi
içinde yapılan ödemeler için yararlamlacağı düzenlenmiş olmasına rağmen, indirimden
yararlanılmış olmasının dava açmaya mani olmadığı düzenlemesi dikkate alındığında, peşin
ödeme indirimi ile dava açmanın önüne geçmekten ziyade cezaların tahsil kabiliyetlerinin
arttırılması olduğu anlaşılmaktadır.
Yukandaki gerekçelerden hareketle, idari para cezalan için tatbik edilecek peşin ödeme
indiriminin; dava açma süresi içinde yapılan ödemeler yerine, ödeme süresi içinde yapılan
ödemelere uygulanmasına yönelik düzenleme yapılması lüzumu doğmuştur.
MADDE 43- Maddenin mevcut halinde, nakdi sermaye artırımı dolayısıyla indirim
hesaplaması, herhangi bir yıl sının olmaksızın her dönem için ayrı ayrı uygulanmaktadır.
Yapılan düzenleme ile indirim düzenlemesindeki süresiz yararlanma hakkı, sermaye artırımına
ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi ile bu
dönemi izleyen dört hesap dönemi dikkate alınarak sınırlandırılmaktadır. Bu süre zarfında,
kazamlan indirim tutarlanndan, kazancın yetersizliği nedeniyle ilgili dönemlerde indirim

konusu yapılamayan tutarlar, beş yıllık süre dolduktan sonra da indirime konu edilebilecek olup
bu kapsamda bir sınırlamaya gidilmemektedir.
MADDE 44- Bu Kanun Teklifiyle, 5520 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle, nakdi
sermaye artırımına ilişkin indirim uygulamasının artınm yapılan dönem ve izleyen dört hesap
dönemiyle sımrlandınlması nedeniyle, madde ile, önceki dönemlerde artırım yapmış ve
indirimden faydalanmış olan mükelleflerin, geçmiş dönemlerde indirimden faydalandıkları
dönem sayısına bakılmaksızın 2022 dönemi dahil beş hesap dönemi daha indirimden
faydalanmaya devam etmelerine imkan tanınmaktadır.
MADDE 45- 320 sayılı Milli Piyango Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek
2 nci maddesinde yapılan değişiklikle; karşılığı nakit olmak üzere oynatılan şans oyunları ile
ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarına ilişkin lisansı,

6/1/2017 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle Türkiye Varlık Fonuna verilmiş olup, İdarece,
Temmuz/2020 ayı sonu itibarıyla lisans kapsamındaki karşılığı nakit olan tüm şans oyunlannm
düzenlenmesine son verilmiştir. Bununla birlikte, söz konusu devir işleminden sonra, lisans

konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini izleme/denetleme
yetkisi ve görevi İdareye verilmiştir

Aynca, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yaymlann Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar

Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkmda Kanunla İdareye internet ortamında

yasadışı olarak oynatılan kumar ve bahis ile mücadele görev ve sorumluluğu da verilmiştir. Bu
kapsamda, İdarenin talebi üzerine yasadışı kumar ve bahis oynattığı tespit edilen binlerce
internet sitesine erişim Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından engellenmiştir.

idarece, internet üzerinden oynanan yasadışı kumar ve bahis oyunlarıyla etkin ve verimli bir
şekilde mücadele edilebilmesini teminen, gelir kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Madde ile, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün yürüteceği faaliyetler için

düzenli gelire kavuşturulması amaçlanmaktadır.

MADDE 46- Madde ile, 6001 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde değişiklikler
yapılmaktadır. Birinci fıkrada yapılan değişiklikle ile Karayolları Genel Müdürlüğünün
Hizmetleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında otoyollar ile erişme
kontrolünün uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı
tespit edilen araç sahiplerine Genel Müdürlük tarafından, geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış
yaptığı mesafeye ait geçiş ücretinin on beş gün içinde ödenmesi halinde herhangi bir idari para
cezası uygulanmaması, kırk beş gün içinde ödenmesi halinde geçiş ücreti dahil bir katı tutannm
tahsili, kırk beşinci günden sonra ödenmesi halinde ise geçiş ücreti dahil dört katı tutannm
tahsili amaçlanmıştır.

Beşinci fıkrada yapılan değişiklik ile, 4046, 3465 ve 3996 sayılı kanunlar çerçevesinde
işletme hakkı verilen veya devredilen otoyollar veya erişme kontrolünün uygulandığı
karayollarından geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapan araç sahiplerinden, işletici şirket
tarafından geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yapılan mesafeye ait geçiş ücreti ile birlikte, bu
ücretin dört katı tutarında ihlalli geçiş ücretinin genel hükümlere göre tahsili, ancak ihlalli geçişi
takiben on beş gün içinde ödeme yapılamaması ve yine akabindeki otuz gün içinde ödeme
yapılması durumunda 'geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretinin bir
katı tutarında cezası ile tahsili, kırk beşinci günden sonraki süreçte ise en az on beş gün önceden,
araç sahibinin ücret toplama sistemlerinde tanımlı olan bilgileri doğrultusunda, KEP, SMS,
posta, kamu hizmetlerine erişim imkânı sağlayan yasal internet platformu (e-devlet), e-posta
gibi kanallardan herhangi biriyle bilgilendirilmesi ve geçiş ücreti ödenmeden giriş çıkış yapılan
mesafeye ait geçiş ücreti ile birlikte dört kat tutannm, icra takibi başlatılmadan tahsil
edilebilmesi imkanının getirilmesi amaçlanmıştır.
Sekizinci fıkrada yapılan değişiklik ile Bakanlıkların isimleri düzenlenmiştir.
MADDE 47- 6001 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde Teklif ile, yapılan
değişikliklerden önce 30 uncu maddenin birinci ve beşinci fıkraları uyarınca tahakkuk ettirilen
ancak tahsilatı yapılmamış olan idari para cezalan ve para cezalan hakkında uygulanacak
oranların ve tahsilata ilişkin olarak değişiklikten sonraki birinci ve beşinci fıkraların
uygulanmasına yönelik madde düzenlenmiştir.
MADDE 48- Tacirler saklamakla yükümlü olduğu defter ve belgelerin yangın, su baskını
veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle zayii olması durumunda zıyaı öğrenme
anından itibaren on beş gün içinde dava açabilmektedirler. Madde ile, tacirlere söz konusu
sürenin kısalığı göz önünde bulundurularak ilave bir on beş gün daha verilmektedir.

MADDE 49- Madde ile, biyokütle ve jeotermal kaynaklarmın etkin ve verimli
kullamimasımn sağlanabilmesi ve atıl yatırımların önlenmesi için bu kaynaklara dayalı önlisans
başvurularımn Bakanlık tarafından çıkanlacak bir yönetmelikle teknik değerlendirmeye tabi
tutulması amaçlanmaktadır.
Yine bilindiği üzere elektrik üretim tesislerinde elektrik enerjisinin büyük Ölçekli
depolanması batarya teknolojileri ile teorik olarak mümkündür. Gelişen depolama teknolojileri

ile büyük ölçekli bataryalarda depolanan elektrik enerjisi, santral elektrik eneıjisi üretemediği
durumlarda devreye girerek santralin elektrik arzını sürekli hale getirmektedir. Rüzgâr ve güneş
enerjisine dayalı tesislerde; depolanan elektrik enerjisi rüzgâr ve/veya güneş enerjisinin
olmadığı durumlarda devreye girerek bu tesislerin sürekli üretim yapabilmesine katkı
sağlayacaktır. Depolama ünitelerinin sayesinde baz yük santrallerine benzer rejimde çalışmaya
başlayacak bu üretim tesislerinin sisteme entegrasyonu için şebeke işletmecisi tarafından ayrı

bir kapasite tahsisi veya yarışma/ihale sürecine gerek olmayacaktır. Depolama ünitesi ile
birlikte rüzgâr/güneş eneıjisine dayalı üretim tesisi kurmak isteyen projeler, ayrı bir kapasite
tahsis mekanizmasına dahil olmadan üretim tesisi kurabilecek, kurulacak bu tesis de sürekli
rejimde üretim yapabileceği için sistem işletmesine olumlu katkısı olacaktır. Madde ile,
depolama tesislerinin kurulumuna ticari olarak katkı sağlanması ve teşvik edilmesi
amaçlanmaktadır.

MADDE 50- Madde ile, 7394 sayılı Kanunla 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendinin (4) numaralı alt bendi ve 32 nci maddesinde yapılan
düzenlemelerin, 2023 yılından başlamak üzere izleyen yıllarda da geçerli olduğu hususu
açıklığa kavuşturulmaktadır.
MADDE 51- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesinde yapılan
değişikliklerle esas olarak genel müdür ve üzeri üst kademe kamu yöneticilerinin görev sonrası
iki yıl boyunca sona eren yöneticilik görevine dair mali haklardan yararlanmasına ilişkin
düzenlemelerden daha alt düzeydeki üst kademe kamu yöneticilerinin de yararlanmasına imkan
verilmesi ile madde metninde uygulamada farklı yorumlarm önüne geçilmesine matuf bazı
düzenlemeler yapılması öngörülmektedir.
MADDE 52- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 37 nci maddeyle esas
olarak bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşlarındaki unvansız daire başkam ve muadili kadrolarda
yer alan personelin görevden alınmalan veya görevlerinin sona ermesi halinde daha önce de
olduğu gibi mülga ek 18 inci maddede öngörülen işlemlerin tesis edilmesi, hiyerarşik olarak üst
kademe yönetici olan bakan yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, müstakil daire
başkam gibi kadrolar için halihazırda zaten mevcut olan görev sonrası atama güvencesinden
kadrolarımn özelliğine göre bu yönetici kadrolarda bulunanların da yararlanmasının
sağlanması, mezkur unvansız daire başkanı kadrolarına 2018 öncesinde atananlann bu
güvencelerden yararlanmaya devam etmesi de dikkate alındığında hakkaniyetin temin edilmesi
ve uygulamada farklı yorumlardan kaynaklanan sorunların da giderilmesi amaçlanmaktadır.
MADDE 53- Teklifin 32 nci ve 33 üncü maddesi ile yapılan düzenlemelere ilişkin geçici
madde ihdas edilmektedir.

MADDE 54 - Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte, Bakanlık ve
bağlı kuruluşlarda daire başkanı ve üzeri kadrolarda bulunanlann görevden alınmaları halinde
uygulanacak yeni bir sistem oluşturulmuştur. Buna göre bakanlık ve bağlı kuruluşlarda daire
başkanı ve üzeri kadrolarda bulunanlar bu görevlerinden ayrıldıklarında durumlarına uygun

kadrolara atanmaktadır. Bu kapsamda madde ile, TBMM Başkanlığı îdari Teşkilatı bünyesinde
görev alan üst düzey yöneticilerin de görevden alındıklarında atanacaklan kadrolar
düzenlenmekte ve söz konusu personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin esaslar
belirlenmektedir.

MADDE 55- 25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Türk Eczacılan Birliği Kanunu'nun 30

uncu maddesi, Anayasa Mahkemesinin 21.10.2021 tarihli ve 31635 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanan, 22.09.2021 tarihli ve E.2021/16 - K.2021/62 sayılı kararı ile iptal edilmiş ve iptal
kararının Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine

karar verilmiştir. İptal kararının gerekçesinde, kişilere hukukî güvenlik sağlayan fiil ile ceza
arasında bağlantı kuran, haysiyet divamna tanınan takdir yetkisinin; somut olayın özelliklerine,
eylemin ağırlığına, oluşan zarann büyüklüğüne göre kamu yaran ve hizmet gereklerine uygun
olarak kullanılmasını ve işlenen disiplinsizlik eylemi ile tayin edilen disiplin cezası arasında
adil bir dengenin gözetilmesini sağlayacak gerekli ve yeterli mekanizmaların kurulmasına

yönelik bir düzenleme yapılması öngörülmekte olup; 6643 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi bu
çerçevede yeniden düzenlenmiştir.
Bu kapsamda, kanun hükmünde disiplin cezaları net olarak tanımlanarak belirtilmiş; bu
cezalan gerektiren fiillere ise konu başlıklan hâlinde yer verildikten sonra eczacılık sanatının
teknik ve uzmanlık gerektiren hususiyetleri nedeniyle konunun her ayrıntısıyla kanunda
düzenlenmesi hem mümkün hem de hizmet gereklerine uygun olmayacağından detayların
yönetmelikle düzenlenmesi öngörülerek, belirlilik ilkesinin azamî ölçüde sağlanması ve hizmet

gerekleriyle bağdaştıniması hedeflenmiştir.

îptal edilen hükümde yer alan, üç günden

yüzseksen güne kadar sanat icrasından men cezasının tekerrürü hâlinde yeniden sanat
icrasından men cezası verilmesi gerektiği takdirde, cezanın azamî haddinden uygulanması
gerektiğine ilişkin hükümdeki adaletsizlik de giderilmiştir. Şöyle ki; 3 gün sanat icrasından men
cezası alan eczacının yine üç gün sanat icrasından men cezası gerektiren aynı fiili işlemesi
hâline azami had olan yüzseksen gün sanat icrasından men cezasının uygulanmasını öngören
hüküm, eylemin ağırlığı ve oluşan zarann büyüklüğü ile orantılı olmadığından tekerrür hâlinde
yüzseksen günlük azami sınırı geçmemek üzere ilk ceza süresinin iki katı olarak uygulanması
öngörülerek, fiil ile ceza arasında adil bir denge sağlanmıştır.
Oda bölgesinde sanat icrasından men cezası, bir oda bölgesinde geçici olarak sanat
icrasından men cezası alanlann, o oda bölgesinde sürekli olarak sanat icrasından men
edilmesini öngören en ağır disiplin cezası olup, iptal edilen hükümdeki hâliyle, bu cezanın üç
kez üç gün, başka bir ifade ile toplam dokuz gün meslek icrasından men cezası alan üye
hakkında uygulanması mümkün iken Anayasa Mahkemesi kararı ışığında mevcut hükümdeki
bu ölçüsüzlük, bir oda bölgesinde en az üç defada aldığı geçici olarak sanat icrasından men
cezalannm toplamı yüzseksen gün olan eczacıların, o oda bölgesinde sürekli olarak sanat
icrasından men edilmesine hasredilmiş böylece. Anayasa Mahkemesi kararında belirtilen,
"disiplinsizlik eylemi ile tayin edilen disiplin cezası arasında adil bir dengenin gözetilmesini
sağlayacak gerekli ve yeterli mekanizmaların kurulmasına" hassasiyet gösterilmiştir. Kanun
hükmünde yer alan bu sımrlar yönetmeliğin de sımrlanm oluşturacaktır.
Hükümde ceza tayinine esas alınacak kriterler belirlenmiş, ilgililerin ilanihaye ceza
tehdidi altında kalmalarını Önlemek maksadıyla zamanaşımı süreleri getirilmiş, savunma
alınmadan ceza verilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- Madde ile. Malî Suçlan Araştırma Kurulu Başkanlığının
kurumsal kapasitesinin artınlarak 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 5549 sayılı Kanun,
6415 sayılı Kanun ve 7262 sayılı Kanunla verilen görevlerinin ivedilikle ve daha etkin yerine
getirilebilmesini teminen uzman ve yetişmiş personelden faydalanılması amaçlanmaktadır. Bu
itibarla FATF Dördüncü Tur Değerlendirmesi sonucunda gri listeye alman ülkemizin bir an
önce listeden çıkmasının sağlanması hedeflenmektedir.
Ayrıca madde ile; 8/6/2022 tarihli ve 102 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile
Strateji ve Bütçe Başkanlığında kurulmuş bulunan Devlet Yardımları Genel Müdürlüğüne
verilen görevler ile 20/4/2021 tarihli ve 73 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Strateji ve
Bütçe Başkanlığı'na verilen; "Kamu personeli ile ilgili hususlarda her çeşit istatistiki bilgileri

toplamak, personel kayıtlarını merkezi olarak tutmak, kurumlar arası veri paylaşımı ve değişimi
için gerekli teknik koordinasyonu sağlamak." görevi çerçevesinde diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının merkez teşkilatında görev yapan kariyer uzmanı personelin naklen atanabilmesi
ile 73 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılan düzenleme sonucu Strateji ve Bütçe
Başkanlığına devredilen Kamu Personel Bilgi Sisteminin geliştirilmesinde, işletilmesinde ve
sürdürülmesinde görev yapan diğer personelin naklen atanabilmesine yönelik düzenleme
yapılmaktadır.

MADDE 56- Yürürlük maddesidir.
MADDE 57- Yürütme maddesidir.

DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 9/6/1930 tarih ve 1700 sayılı Dahilîye Memurları Kanununun ek 5 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Mülkî îdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı kadrolarında bulunan personelin 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek
Ödemeleri aşağıdaki oranların eklenmesi suretiyle uygulanır.
KADRO VE GÖREV UNVANI

ORAN (%)

Merkezde görevli diğer Valiler

Kurul Başkam, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri

169

yürüten merkezde görevli Valiler ile genel müdür yardımcılan
Daire Başkanlan
Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

218

Diğerleri

137

195
162

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvelin (2) numaralı

sırasında yer alan "İl Valisi" için belirlenen tazminat göstergesi 12.500 rakamınm eklenmesi
suretiyle uygulanır.

İçişleri Bakanlığı teşkilatında Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında bulunan
personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi kapsamında yapılan
ek ödeme, 27/1/2000 tarihli ve 4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (c) fıkrası ile 631 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi hükümlerinin uygulanmasında dikkate
alınmaz."

MADDE 2- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununun mülga ek 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde yeniden düzenlenmiştir.
"b) Zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamına karşılık gelmek üzere
en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının;
- Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda % 255'ine,
- Ek göstergesi 7800 (dahil) - 8400 (hariç) arasında olanlarda % 215'ine,
- Ek göstergesi 7000 (dahil) - 7800 (hariç) arasında olanlarda % 195'ine,

- Ek göstergesi 5400 (dahil) - 7000 (hariç) arasında olanlarda % 165'ine,
- Ek göstergesi 3600 (dahil) - 5400 (hariç) arasında olanlarda % 145'ine,
- Ek göstergesi 2800 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlarda % 85'ine,
- Diğerlerinde % 55'ine,
tekabül eden miktarı, emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi tutulur.
Birinci fıkradaki oranları, ayrı ayrı veya birlikte üç katına kadar artırmaya, yukarıdaki

ek gösterge gruplarını değiştirmeye ve personel kanunlarında yer alan ek göstergelerin
artırılması halinde gruplardaki ek göstergeleri yeniden düzenlemeye Cumhurbaşkanı
yetkilidir."

MADDE 3- 5434 sayılı Kanıma aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 85- Emniyet Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolar esas almarak emekli

aylığı veya adi malûllük aylığı ödenen polis memurlarından lise ve dengi öğrenime sahip olup,
emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her ay
emekli aylıklanyla 1.200 TL tutarında ilave ödeme yapılır. Bu fıkra kapsamında ilave
ödemeden yararlananlar ek 81 inci madde hükümlerine göre aynca ek ödemeden
yararlanamazlar.
Bu Kanun hükümlerine göre emekli aylığı bağlanmasmdan sonra sosyal güvenlik destek

primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak
çalışanlara bu ödeme yapılmaz. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay
içinde durumu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdür. Bu durumun ortaya çıktığı
tarihi takip eden aybaşından itibaren ödemeye son verilir. Zamamnda bildirimde
bulunmayanlara yapılan ödemeler kanunî faizi ile birlikte geri alınır.
Hizmet sınıfı itibariyle birinci fıkra kapsamına girenlerin 67 nci maddede belirtilen aylığa
müstahak dul ve yetimlerinden ek 77 nci madde kapsamına girmeyenler; ikinci fıkradaki şartlar
dikkate alınarak, 68 inci maddedeki oranlar üzerinden bu ödemeden yararlandınhr.
Bu madde kapsamında yapılacak ilave ödeme tutarlan, ödemeyi izleyen iki ay içinde
faturası karşılığında Hazmeden tahsil edilir.
Bu madde uyarınca yapılacak ödeme, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci
maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin matrahına dahil edilmez.
Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasımn (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre
uygulanır."
MADDE 4- 3/1/1961 tarihli ve 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun 18
inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
" a) Aylık (ek gösterge dâhil), taban aylığı ve kıdem aylığı toplam tutarına, en yüksek
Devlet memuru aylığı (ek gösterge dâhil) brüt tutanmn,
1) Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlar için % 240'mın,
2) Ek göstergesi 7800 (dâhil) - 8400 (hariç) arasında olanlar için % 200'ünün,
3) Ek göstergesi 7000 (dâhil) - 7800 (hariç) arasında olanlar için % 180'inin,
4) Ek göstergesi 5400 (dâhil) - 7000 (hariç) arasında olanlar için % 150'sinin,
5) Ek göstergesi 3600 (dâhil) - 5400 (hariç) arasında olanlar için % 130'unun,
6) Ek göstergesi 2800 (dâhil) - 3600 (hariç) arasında olanlar için % 70'inin,
7) Diğerlerine % 40'mm,
ilave edilmesi suretiyle bulunan matrah üzerinden; muvazzaf subay ve astsubay,
sözleşmeli subay ve astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar için % 10 oramnda,
Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında çalışan memur ve sözleşmeli
personel için % 10 oranında, yedek subaylar ve yedek astsubaylar için % 5 oramnda yapılan
kesintilerden,"

MADDE 5- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununa aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 47- Bu Kanuna ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Genel İdare
Hizmetleri Smıfı" bölümünün (g) ve (h) bentlerinde sayılan unvanlı kadrolara bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuat hükümleri uyarınca atanmış olanlar ile 30/5/2019
tarihli ve 7176 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca ataması yapılacak olanlardan en

az üç yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokulları bitirmiş olanlar hakkında, anılan
bentlerde yer alan diğer şartlar aranmaksızın söz konusu bentlerde öngörülen ek göstergeler
uygulanır.
Anılan (g) ve (h) bentlerinde sayılan kadro unvanlarda bulunmuş olanlardan emekli, adi
malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında da bu
madde hükmü uygulanır.
Bu madde uyannca geçmişe dönük herhangi bir Ödeme yapılmaz."
MADDE 6- 657 sayılı Kanuna ekli (I), (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
ISAYILI CETVEL

HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN
DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER
UNVANI

Derece

Ek

Göstergeler

I. GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI

a) aa) Diyanet İşleri Başkanı
bb) Başbakanlık Müsteşarı, Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı

9000
I

8000

1

7800

1

7600

1

7000

Strateji ve Bütçe Başkam, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkam
b) Müsteşarlar, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri

c) Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Başbakanlık Yüksek Denetleme
Kurulu Başkam, Devlet Personel Başkanı, Afet ve Acil Durum

Yönetimi Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı, Sosyal
Güvenlik Kurumu Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı,
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkam

d) GAP İdaresi Başkam, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma
İdaresi Başkam, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı,
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı, Kalkınma
Araştırmaları Merkezi Başkanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Araştırmalan Merkezi Başkanı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek

Kurumu Başkanı, Toplu Konut İdaresi Başkanı ve Kamu Ortaklığı
İdaresi Başkam, Başbakan Başmüşaviri, Başbakanlık Müsteşar
Yardımcıları, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılan, Din İşleri Yüksek
Kurulu Başkanı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı,
Diyanet Akademisi Başkanı, Büyükelçi ve Daimi Temsilci Unvanını
kazanmış olanlar. Müsteşar Yardımcılan, Milli Güvenlik Kurulu
Genel Sekreter Yardımcısı ve Genel Müdürler, Türkiye Halk Sağlığı

Kurumu Başkanı, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı,

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı, Dışişleri Bakanlığı
Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanlan,
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan

Yardımcısı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkan Yardımcısı, Bakanlıklar merkez teşkilatına dahil
Kurul Başkanlan, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanları, Bakanlık
Rehberlik ve Denetim Başkanlan, Bakanlık Denetim Hizmetleri

Başkanları, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı, Hazine
Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanı, Hazine
Kontrolörleri Kurulu Başkanı, Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu
Başkanı ile Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı, Türk Patent ve Marka
Kurumu Başkanı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı, Milli

Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme
Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanı,

Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Türkiye Atom
Eneıjisi Kurumu Başkanı, Helal Akreditasyon Kurumu Genel
Sekreteri

e) Başbakan Müşavirleri, Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek

Müşavirleri, Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcılan, Toplu
Konut İdaresi Başkan Yardımcıları

5900

f) Bakanlar Kurulu Sekreteri, Başbakanlık Başkanları, Avrupa Birliği
Bakanlığı Başkanları, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Başkan Yardımcıları ile Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu,
Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlan,

Başbakanlık Özel Kalem Müdürü, Adli Tıp Kurumu Başkanı, Milli
Kütüphane Başkam, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyesi,
Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreteri, Büyük Şehir Belediye Genel

Sekreteri, Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Din İşleri Yüksek Kurulu
Üyesi, GAP İdaresi Başkan Yardımcısı, Doğu Anadolu Projesi Bölge
Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı, Konya Ovası Projesi Bölge
Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge
Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı, Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkan Yardımcısı, Vergi Dairesi Başkanı (Ankara, İstanbul, İzmir)
g) En az üç yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokulları
bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek
içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda (veya yüksek
öğrenimli olup, özel kanunlann Öngördüğü şartları taşıyanlardan en az
sekiz yıl mesleki görev yaptıktan sonra yine bu kanunların öngördüğü
usule göre seçilerek) atanan Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık,

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bağımsız Genel Müdürlük ve Büyük Şehir
Belediyesiyle Büyük Şehir Belediye sınırları içindeki ilçe Belediyeleri
Müfettişleri,

Başbakanlık

Uzmanları, Adalet

Uzmanları, Seçim

5400

4200
3600
2800
2200
1900

Uzmanları, Milli Savunma Uzmanları, İçişleri Uzmanları, Dışişleri
Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanlan,
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Uzmanlan, Kültür ve Turizm Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar

Uzmanlan, İnsan Haklan ve Eşitlik Uzmanları, Sanayi ve Teknoloji

1750
1550
1450

Uzmanlan, Çevre ve Şehircilik Uzmanlan, Gençlik ve Spor
Uzmanları, Gıda, Tanm ve Hayvancılık Uzmanlan, Gümrük ve Ticaret

Uzmanlan, İhracatı Geliştirme Uzmanlan, Orman ve Su İşleri
Uzmanlan, Diyanet İşleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu
Uzmanlan, Devlet Personel Uzmanlan, Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterliği Uzmanlan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları,
Devlet Gelir Uzmanları, Tapu ve Kadastro Uzmanları, Meteoroloji
Uzmanlan, Basın ve Enformasyon Uzmanları, Yüksek Kurum

Uzmanlan, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları,
Savunma Sanayii Uzmanları, Vakıf Uzmanları, Sınai Mülkiyet

Uzmanlan, TIKA Uzmanlan, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Uzmanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlan, Yazma

Eser Uzmanları, İstihdam Uzmanlan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Eğitim Uzmanları, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlann Avrupa Birliği
Uzmanları, Göç
Uzmanları, Yükseköğretim
Kurulu
Uzmanları, Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanlan, Başbakanlık
Yüksek Denetleme Kurulu Uzmanlan, Dışişleri Meslek Memurları ile

Konsolosluk

ve

İhtisas

Memurları, Maliye

Bakanlığı

Vergi

Müfettişleri ile Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıplan ve
Hazine Kontrolörleri, Hazine Uzmanları, Sigorta Denetleme

Uzmanları ile Aktüerleri, Dış Ticaret Uzmanları, Avrupa Birliği İşleri
Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş ve İş Güvenliği
Müfettişleri ve Bakanlıkların Merkez Teşkilatına dahil Genel

Müdürlükleri

Kontrolörleri

ve İçişleri

Bakanlığı

Demekler

Denetçileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri, Sosyal Güvenlik
Uzmanları, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları, Havacılık ve Uzay
Teknolojileri Uzmanlan, Denizcilik Uzmanları, Sağlık Uzmanları ve

Sağlık Denetçileri, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve
NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri, Türkiye
İstatistik Kurumu Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri ile
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre

atanan İç Denetçiler, Milli Eğitim Uzmanlan, Bakanlık Maarif
Müfettişleri ve Maarif Müfettişleri, Aile ve Sosyal Politikalar
Denetçileri, Gençlik ve Spor Denetçileri, Maliye Uzmanlan, Helal
Akreditasyon Uzmanlan

h) En az 3 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullan
bitirerek mesleğe özel yanşma smavı ile giren ve belirli süreli meslek
içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan Gelir
Uzmanlan, Î1 İstihdam Uzmanlan, Mali Hizmetler Uzmanlan, Vergi
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istihbarat Uzmanları, İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanları, İl Göç
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a) Kadrolan bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren
fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere

1

4200

göre Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar ve Mimar ile şehir
plancısı ve Bölge Plancısı unvamm almış olanlar

2

3600

3

2800

Uzmanları

En az üç yıl süreli yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokulu
bitirerek yapılacak sınav sonucunda denetmen yardımcısı veya uzman
yardımcısı kadrolarına atanmış ve en az üç yıl bu kadrolarda çalıştıktan

sonra bu süredeki çalışmaları olumlu bulunmak kaydıyla Ürün
Denetmenleri, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri, Sosyal Güvenlik
Denetmenleri, Defterdarlık Uzmanları kadrosuna atanmış olanlar.
ı) Kadrolan bu Cetvelin diğer sıralarında sayılanlar dışında olanlardan
(kadroları birinci derecede bulunanların (II) sayılı Cetvel uyarınca hak
kazandıkları ek gösterge rakamları saklı kalmak kaydıyla);
Bölge müdür yardımcısı, il müdür yardımcısı, ilçe müdürü, daire
başkan yardımcısı, başkan yardımcısı, şube müdürü, sayman, şube
müdür yardımcısı, müdür yardımcısı, sayman yardımcısı, hazine
sayman yardımcısı, yüksekokul sekreteri, enstitü sekreteri, merkez
sekreteri, kurum sekreteri, birlik sekreteri, savunma sekreteri, genel
sekreter, genel sekreter yardımcısı, sivil savunma uzmanı kadrolannda
bulunanlar, diğer müdür ve başkan unvanlı kadrolar ile bunların
yardımcıları ile (II) sayılı Cetvelde sayılan kadro unvanlarında
bulunanlar

i) Bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan,
1. Yükseköğrenim mezunları

2.Diğerİeri

9

ll~ TEKNİK HİZMETLER SINIFI

b)Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren
fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere
göre Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi,

Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci (hareket araştırmacısı).
Matematiksel İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvamnı almış
olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları.

c) Kadrolan bu sınıfa dahil olup da yukanda sayılanlar dışındaki
yükseköğrenim mezunlan ile Yüksek Tekniker ve Tekniker unvanını
almış olanlar.

d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukanda sayılanlar dışında
kalanlar.
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m- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI

a) Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner Hekim,
Veteriner Hekim, Eczacı, Biyolog, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde
belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallarda uzmanlık
unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanlar
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V. AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI

1
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Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan;

2

3000

b) Yükseköğrenim mezunları

c) Kadrolan bu sımfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında
kalanlardan diğerleri

IV - eğitim ve öğretim hizmetleri SINIFI

Kadroları bu sımfa dahil olanlardan;

Öğretmen
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7600

Müdür Yardımcılan ile Ankara, İstanbul, İzmir Emniyet Müdürleri,

1
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c) Daire Başkanları ile Diğer Birinci Sımf Emniyet Müdürleri,
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d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da Emniyet Müdürü sıfatını kazanmış
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VI- din hizmetleri SINIFI

Kadrolan bu sınıfa dahil olanlardan,
a) Yükseköğrenim mezunları

b) Diğerleri

VII. emniyet hizmetleri SINIFI

a) Emniyet Genel Müdürü,
b) Teftiş Kurulu Başkam, Polis Akademisi Başkanı ve Emniyet Genel

olanlar
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e) Kadroları bu sınıfa dahil olup da, yukarıda sayılanlar dışında
kalanlardan

aa) Yükseköğrenim mezunlan

bb) Diğerleri

VIII. MULKI idare AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI

a) Müsteşar, Vali

b) Birinci Sınıf Mülki İdare Amirlerinden (Genel İdare Hizmetleri
Sınıfında aym görev unvanlan için belirlenen ek
rakamlarından düşük olmamak üzere)

gösterge

1 inci
derecen
in 4
üncü

6400

kademe

si

c) Kadrolan bu sınıfa dahil olup da; yukarıda sayılanlar dışında
kalanlar (1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlar için Genel

İdare Hizmetleri Sınıfında aynı görev unvanları için belirlenen ek
gösterge rakamlanndan düşük olmamak üzere)

1 inci

derecen
in 4

5400
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si
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IX. YARDIMCI HİZMETLER SINIFI

Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan

1-4
derecel

600

er

II SAYILI CETVEL

KADROLARI GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFININ BİRİNCİ
DERECESİNDE BULUNANLARIN EK GÖSTERGELERİ
UNVANI

Derece

Ek

Göstergeler

1. BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA
a) Mali Suçlan Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı, Vergi Denetim
Kurulu Başkan Yardımcısı, Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı,
Genel Müdür Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Hazine ve Maliye
Bakanlığı Hukuk Müşaviri, Daire Başkam (Ana ve Yardımcı Hizmet

1

4400

1

4200

Birimi), Yüksek Fen Kurulu Üyesi, Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi
İşlem Grup Başkam ile İnşaat ve Emlak Grup Başkanı
b) Başbakanlık Müşaviri, Başbakanlık Başkan Yardımcısı, Bakanlık
Müşaviri, Başbakanlık Basın Müşaviri, Elçi - Müsteşar, 1. Sınıf
Başkonsolos, Büyükelçilik I. Müsteşarı, Daire Başkanı, Dış Politika

Danışma Kurulu Üyesi, Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi
Sekreteri, İl İdare Kurulu üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile Ankara,
İstanbul ve İzmir illerindeki diğer Bakanlık İl Müdürleri, Bakanlık

Bölge Müdürü, Maliye Başkanı, Milli Emlak Dairesi Başkanı, İş
Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı,
Avrupa Birliği Bakanlığı Daire Başkanlan, Serbest Bölge Müdürü,
Genel Müdürlük ve Başkanlık Daire Başkam, Millî Eğitim Bakanlığı
Grup Başkam

2. YARGI KURULUŞLARI, BAĞLI
KURULUŞLAR
İLE
YÜKSEK

VE İLGİLİ
ÖĞRETİM

KURULUŞLARINDA

a) Devlet Personel Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Türkiye Halk

Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz
Kurumu Başkan Yardımcısı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Başkan Yardımcısı, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan

Yardımcısı, Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı, Özel Çevre
Koruma Kurumu Başkan Yardımcısı, Milli Savunma Bakanlığı

Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkan
Yardımcısı, Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı, Atatürk Kültür,
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Denetleme Kurulu Başkanı ile Atatürk
Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk
Kültür Merkezi Başkan Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş
ve Kontrol Kurulu Başkam, Teftiş ve Tetkik Kurulu Başkanı, Genel
Müdürlük Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, I.

4400

Hukuk Müşaviri, Vakıflar Meclisi Üyesi, Hazine Müsteşarlığı Daire
Başkanı (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi), Milli Güvenlik Kurulu

Genel Sekreterliği Daire Başkanı, Gelir İdaresi Daire Başkanı,
Türkiye İstatistik Kurumu Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu
Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu

İnsan Kaynaklan Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Destek
Hizmetleri Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak
Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim, Araştırma ve
Geliştirme Merkezi Başkanı, Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreter

Yardımcısı, Üniversite Genel Sekreteri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı,

b) Yönetim Kurulu Üyesi, A.O.Ç. Müdürü, Milli Güvenlik Kurulu
Genel Sekreterliği Genel Sekreter Müşaviri, Türkiye Yazma Eserler
Başkanlığı Daire Başkam, Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı
Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü, Türkiye Yazma Eserler
Başkanlığı Bölge Müdürü, Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı
Müşaviri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Daire
Başkanı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Daire Başkanı,

Vergi Dairesi Başkanı, Sosyal Güvenlik İl Müdürü (Ankara, İstanbul,
İzmir),
Üniversitelerarası
Kurul
Sekreteri,
Müşavir
(Müsteşarlıklarda), Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürü, Daire
Başkam, Gelir İdaresi Grup Başkam, Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterliği Grup Başkanı, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü, Diyanet

İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşavirleri, Diyanet İşleri Başkanlığı
Daire Başkanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Sekreteri, İl Müftüsü,
Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü,
Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi, Sosyal Güvenlik

4200

Kurumu Daire Başkanları, Sayıştay Başkanlığı Birim Başkanı,
Sayıştay Başkanlığı Strateji Geliştirme Birim Başkanı
MAHALLİ İDARELER
KURULUŞLARDA

ÎLE

BAĞLI

VE

İLGİLİ

Büyükşehir Belediye Teftiş Kurulu Müdürü, Büyükşehir Belediye
Genel Sekreter Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür

4200

Yardımcıları,
4. BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA

Hukuk Müşaviri, Bakanlık Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halkla

İlişkiler Müşaviri, Başbakanlık Merkez Teşkilatında Araştırmacı,
Dışişleri Bakanlığı Özel Müşaviri, Savunma Sekreteri, Bütçe Dairesi
Başkam, Saymanlık Müdürü, Bakanlık İl Müdürü, Askeri Defterdar,
Muhasebe Müdürü, Muvazzaf Uzlaşma Komisyonu Başkanı, Milli
Emlak Müdürü, Cezaevi Müdürü, Denetimli Serbestlik Müdürü,

Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü,
Bayındırlık ve İskan Müdürü, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi
Müdürü, Müze Müdürü (İstanbul Topkapı), Okul Müdürü
(Unvanlılar dahil). Maliye Kursu Müdürü, Muhakemat Müdürü,

3600

Hastane Müdürü, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme
Enstitüsü Başkan Yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve
Geliştirme Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürü, Gemi Sürvey

Kurulu Başkanı, İstanbul Validebağ Sanatoryum ve Öğr. Hst. Başk.,
Sivil Savunma Koleji Müdürü, Defterdar Yardımcısı, Ekonomi
Bakanlığı Bölge Müdür Yardımcısı ve Serbest Bölge Müdür
Yardımcısı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bölge Müdür Yardımcısı,
Mal Müdürü, Emlak Müdürü (Maliye Bakanlığı - Çevre, Şehircilik

ve İklim Değişikliği Bakanlığı), Müze Başkam (Kültür ve Turizm
Bakanlığı),

5-YARGI KURULUŞLARI BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR
İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURULUŞLARINDA
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Denetleme Kurul

Üyesi, Başhukuk Müşaviri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı Başkanlık Müşavirleri ile Basın Müşaviri, Hukuk

Müşaviri, İstatistik Müşaviri, Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterliği Müşaviri, Hazine Saymam, Genel Sekreter, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı,
R.S. Hıfzıssıhha Merkezi Başkanı, Bölge Müdürü, Bölge Müdür

Yardımcısı, İl Müdürü, Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürü,
Türkiye İstatistik Kurumunda Müdür, Diyanet İşleri Başkanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Diyanet İşleri Başkanlığı Özel
Kalem Müdürü, Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî İhtisas Merkezi

3600

Müdürü, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürü, Kur'an
Eğitim Merkezi Müdürü, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Sosyal
Sigortalar Kurumu Sigorta İl Müdürü, Sosyal Sigortalar Kurumu
Sigorta Müdürü, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri İl Müdürü,
Sosyal Sigortalar Kurumu Hastane Müdürü, Savunma Sekreteri,
Tapu ve Kadastro Eğitim Müdürü, Yüksek Fen Kurulu Başkanı,
Tetkik Kurulu Başkam, Fen ve Tetkik Kurulu Başkanı, Araştırma

Geliştirme Kurulu Başkam, Tetkik ve İstişare Kurulu Başkanı,
Devlet Opera ve Balesi Müdürü, Üniversite Genel Sekreter
Yardımcısı, A.O.Ç. Müdür Yardımcısı, Araştırma ve Teknik Eğitim
Merkezi Başkanı, S.S.K. Sağlık Meslek Lisesi Müdürü, Yurt
Müdürü, Tapu Müdürü, Kadastro Müdürü, Kambiyo Müdürü, Borsa

Komiseri, Üniversite Hastaneleri Başmüdürü, Nükleer Araştırma
Eğitim Merkezi Müdürü, Bölge Başmüdürü, Gelir İdaresi Grup
Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü, Bölge İstihbarat Müdürü, Bölge
İnşaat Müdürü, Kandilli Rasathanesi Müdürü, Başmüdür,
Güneydoğu Anadolu Fosfatlan Grup Başkanı, Müessese Müdürü,

İşletme Müdürü, Fabrika Müdürü, Kombina Müdürü,
Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreter Yardımcısı, Fakülte
Sekreteri, Şirket Müdürü, Enstitü Müdürü, Tesis Müdürü, Kınkkale
Yardımcı Tesisler Müdürü, Çiftlik Müdürü, Kuruluş Müdürü, Banka
Şubesi Müdürü,
T.C. Ziraat Bankası, T. Emlak Bankası ve T. Halk Bankası Genel

Müdürlüklerinde 1 inci derece kadrolu müdürlerden;
-Ticari Krediler Müdürü,

-Sanayi Kredileri Müdürü,
-Teşvik ve Geliştirme Kredileri Müdürü,
-Zirai Krediler Müdürü,
-Zirai Kalkınma Kredileri Müdürü,

-Su Ürünleri Kredileri Müdürü,
-Kooperatif Kredileri Müdürü,
-Kooperatifler Müdürü,

-İpotekli Krediler Müdürü,
-Fon Kredileri Müdürü,
-Para ve Tahvil Müdürü,
-Tahvilat Müdürü,
-Tevdiat ve Banka Hizmetleri Müdürü,
-Para ve Menkul Kıymetler Müdürü,
-Banka Hizmetleri Müdürü,
-Diş Muameleler Müdürü,

-Dış İlişkiler Müdürü,

-istihbarat Müdürü,
-Proje Müdürü,
-Genel Muhasebe Müdürü,
-Muhasebe Müdürü,
-Personel Müdürü,
-Malzeme ve Satınalma Müdürü,

-İnşaat Müdürü,
-Emlak Müdürü,

-İnşaat ve Proje Müdürü,
-Emlak İşleri Müdürü,
-Otomasyon Müdürü,

-Bilgi İşlem Merkezi Müdürü,
Özel Tanmsal Krediler Müdürü, Proje Değerlendirme Müdürü,
Sistem Servisleri Müdürü, Bankacılık Hizmetleri Müdürü, Fon
Yönetimi Müdürü, Eğitim Müdürü, Haberleşme ve Arşiv Müdürü,
Planlama, Bütçe ve Kontrol Müdürü, Sosyal Hizmetler Müdürü,

Sağlık Hizmetleri Müdürü, İştirakler Müdürü, Halkla İlişkiler
Müdürü, Kurumsal Bankacılık Müdürü, Sermaye Piyasaları Müdürü,
G.A.P. Kredileri Müdürü, Krediler Kanuni Takip Müdürü, Bireysel
Bankacılık Müdürü, Bankacılık Kartlan Müdürü, Elektronik Fon
Transferi Müdürü, Matbaa Müdürü, Araştırma ve Geliştirme

Müdürü, Kredi ve Risk İzleme Müdürü, İstihbarat ve Kredi
Değerlendirme Müdürü, Emlak İşleri Müdürü, Merkez Muhasebe
Müdürü, İstihbarat ve Proje Değerlendirme Müdürü, Bireysel ve
Özel Bankacılık Müdürü, Mevduat ve Banka Hizmetleri Müdürü,
İnşaat ve Emlak Müdürü, Araştırma, Geliştirme ve Planlama
Müdürü, Kredi Pazarlama Müdürü, Dış İlişkiler Operasyon Müdürü,
Dış Muhabir İlişkiler Müdürü, Hukuk İşleri Müdürü, Büro Müdürü
ve Disiplin Kurulu Başkanı olanlar. Sosyal Güvenlik İl Müdürü,
Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi,
Başkan Yardımcısı, Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü, Anayasa
Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Başkanlığı Müdürleri

~6-

MAHALLİ

İDARELER

İLE

BAĞLI

VE

İLGİLİ

KURULUŞLARDA
Daire Başkam,

Büyükşehir Belediye ile bağlı kuruluşlarındaki 1. Hukuk Müşaviri,
Belediye Başkan Yardımcısı,

Boğaziçi İmar Müdürü,
İl Afet ve Acil Durum Müdürü,
Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü,

3600

Fen ve Tetkik Kurulu Başkanı

MADDE 7- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 40- Bu Kanuna tabi personelden öğretim üyesi olarak usulüne uygun bir

şekilde akademik kariyerini kullanabilecekleri yerlere atananlara; rütbe ve derecelerine göre bu
Kanuna ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetveli ile belirlenen ek gösterge rakamı ile 2914 sayılı
Yükseköğretim Personel Kanununa tabi emsali akademik personel için akademik kadro unvanı
ve dereceleri itibariyle belirlenen ek gösterge miktanndan yüksek olam ödenir.
Bu madde 6756 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin üçüncü fikrasımn (c) bendi
kapsamında devredilen personel hakkında da uygulanır."
MADDE 8- 926 sayılı Kanunun eki Ek Gösterge Cetvelleri kısmında yer alan (I) ve
(III) sayılı Ek Gösterge Cetvelleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
ISAYILI EK GÖSTERGE CETVELİ
(Subaylar için)
Derece

Ek Göstergeler

1

9000

1

8400

1

8000

d) Korgeneral-Koramiral

1

7800

e) Tümgeneral-Tümamiral

1

7600

f) Tuğgeneral-Tuğamiral

1

7000

g) Kıdemli Albay

1

6400

h) Albay

1

5400

j) Diğer Subaylar (Bu Kanunun 109 uncu 1 maddesine göre
astsubaylıktan subay olanlar dahil)

1

4200

2

3600

3

2800

4

2200

5

1900

6

1750

7

1550

UNVANI

a) Genelkurmay Başkanı
b) Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı
(Orgeneral ve Oramiral olmak kaydıyla)
c) Orgeneral-Oramiral

1450

III SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİ
(Astsubaylar için)
UNVANI

Derece

Ek Göstergeler

1

4200

2

3600

3

2800

4

2200

5

1900

6

1750

7

1550

8

1450

Astsubaylar

MADDE 9- 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa ekli (I)
Sayılı Ek Gösterge Cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
ISAYILI EK GÖSTERGE CETVELİ
UNVANI

a) Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkam, Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcısı ve Damştay Başsavcısı
b) Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcıvekili, birinci sınıf hâkim ve savcılıkta üç yılını doldurup
Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkım kaybetmemiş
olanlar, Adalet Bakanlığı Müsteşarı
c) Birinci smıfa aynimış, bu sımfa aynidığı tarihten itibaren de
meslekte üç yılını doldurmuş, Yargıtay ve Damştay üyeliğine
seçilme hakkmı kazanmış birinci sınıf hâkim ve savcılar

d) Bu Kanuna göre birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilmiş olup
da birinci derece aylığını almış olan hâkim ve savcılar
e) Diğer hâkim ve savcılar

Derece

Ek Göstergeler

1

8000

1

7800

1

7000

1

5400

1

4600

2

4200

3

3600

4

2900

5

2800

6

2200

7

2100

8

1900

MADDE 10- 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun
geçici 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ek gösterge tablosu ile Kanuna ekli Ek
Gösterge Cetveli aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
Derece

Ek Göstergeler

Yükseköğretim Kurulu Başkam

1

8000

Yükseköğretim Kurulu Üyeleri

1

7800

Yükseköğretim Denetim Kurulu Üyeleri

1

7800

Derece

Ek Göstergeler

UNVANI

EK GÖSTERGE CETVELİ
UNVANI

a) Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan
Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesörlük
kadrosunda dört yılını tamamlamış bulunanlar,
b) Profesörler

1

7000

1

5900

c) Doçentler

1

5400

1-5

4200

1

4200

2

3300

3-7

2900

d) Doktor Öğretim Üyeleri
e) Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri

MADDE 11- 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 16 ncı
maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkranın üçüncü
cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve Kanuna aşağıdaki 2 Sayılı Ek Gösterge Cetveli eklenmiştir.
"Ayrıca, uzman erbaşlara dereceleri itibanyla ekli Ek-2 sayılı ek gösterge cetveli ile belirlenen
ek gösterge rakamları uygulanır."
EK-2 SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİ

UNVANI

Uzman erbaş

Derece

Ek Göstergeler

1

3600

2

3000

3

2200

4

2100

5

1800

6

1700

7

1500

8

1400

MADDE 12- 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 21 inci
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, Kanuna aşağıdaki 1 Sayılı Ek
Gösterge Cetveli eklenmiştir.
"Ayrıca, Uzman Jandarmalara dereceleri itibanyla ekli Ek-1 sayılı ek gösterge cetveli
ile belirlenen ek gösterge rakamları uygulamr."
EK-1 SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİ

UNVANI

Uzman Jandarma

Derece

Ek Göstergeler

1

3600

2

3000

3

2200

4

2100

5

1800

6

1700

7

1500

8

1400

MADDE 13- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık veya
Türkiye. Büyük Millet Meclisi üyeliği görevlerinde bulunanları altıncı fıkra kapsamında
yapılacak sigorta primi veya emekli keseneği ile kurum karşılığı hesaplamalarında 9000 ek
gösterge rakamı esas alınır."
MADDE 14- 5510 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
"Ancak, bu fıkra kapsamında yapılacak sigorta primi veya emekli keseneği ile kurum karşılığı
hesaplamalarında 9000 ek gösterge rakamı esas alınır."
MADDE 15- 5510 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan
"2.500" ibaresi "3.000" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 16- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 21-Seçimler neticesinde Belediye Başkanı görevinde bulunanlardan 5434
sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldınlan ek 68 inci maddesinde belirtilen şartları haiz
olanlann bu Kanunun 27, 29, 47 ve geçici 2 nci maddelerine göre aylık başlangıç tarihi
itibariyle hesaplanan aylık tutarlarına, emsali belediye başkanının almakta olduğu makam
tazminatı ve buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı tutarı aynca ilave edilir. Bu fıkra
kapsamında hesaplanan tutar, hak sahiplerinin ayhklanna 34 üncü maddede belirlenen oranlara
göre ilave edilir.
Birinci fıkra kapsamında ayhklanna makam, temsil veya görev tazminatı eklenenler
hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesinin onbirinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanun ile bu Kanun öncesinde
yürürlükte bulıman kanunların mülga hükümlerine göre aylık bağlananlardan, Kanunun geçici
4 üncü maddesinin onbirinci fıkrası kapsamında olmayanlardan bu madde kapsamına girenler
de, maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bu hükümlerden yararlandırılır
ve bunlara geçmişe yönelik herhangi ödeme yapılmaz.
Bu madde kapsamında ödenen tazminatlar ödendikçe iki ay içinde faturası karşılığında
Hazineden tahsil edilir."

MADDE 17- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCÎ MADDE 87- Bu maddeyi ihdas Kanunla 926 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı Ek
Gösterge Cetveline yapılan değişiklikten önce rütbe ve dereceleri itibariyle belirlenen ek
gösterge rakamından yüksek olması nedeniyle 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa
tabi emsali akademik personel için akademik kadro unvanı ve dereceleri itibariyle belirlenen ek
gösterge rakamları esas alınarak aylık ödenen subaylar ile bunlann hak sahiplerine Kurum

tarafından fazla veya yersiz olarak yapılan ödemeler borç çıkanimaz, çıkarılmış borçların
ödenmemiş olan kısımları terkin edilir ve tahsil edilmiş tutarlar iade ve mahsup edilmez. Bu
fıkra hükümlerinin uygulanması sebebiyle geçmişe dönük aylık, aylık farkı ve emekli
ikramiyesi farkı ödenmez."

MADDE 18- 26/1/2011 tarihli ve 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında
Kanunun geçici 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan (3.600) ibaresi (4.200) şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 19- 3/2/2022 tarihli ve 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanununun 8 inci
maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 20- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin;
a) Ek 34 üncü maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra
eklenmiş,

"Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı kadrosunda bulunanların ek göstergesi 400 puan
ilave edilmek suretiyle uygulamr. Bu ilave puan en yüksek Devlet memuru aylığı veya diğer
herhangi bir mali ve sosyal hakkın hesabında dikkate alınmaz. Diğer kanunların bu fıkraya
aykırı hükümleri uygulanmaz."
b) Eki (I) Sayılı Cetvelin "A- Ayhklanm 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre

Alanlar:" kısmmın "1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik
Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sımflarında bulunan
personelden ek ödeme oranları ilgili gruplannda düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu
bölümde yer alan personel;" bölümünün (a) sırasında yer alan "7.600" ibaresi "7.800"; (b)
sırasında yer alan "7.000" ibaresi "7.600"; (ç) sırasında yer alan "4.800" ibaresi "5.400"
şeklinde değiştirilmiş,
c) Eki (II) Sayılı Cetvelin 4 üncü sırasında yer alan "6.400" ibaresi "7.000" şeklinde
değiştirilmiş,
ç) Eki (İV) Sayılı Cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
d) Eki (V) Sayılı Cetvelin 3 üncü sırasında yer alan "6400" ibaresi "7000" şeklinde
değiştirilmiştir.
(IV) SAYILI CETVEL

CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI VE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
İDARİ TEŞKİLATI PERSONELİ EK GÖSTERGELERİ
Derece

Ek Göstergeler

a) Genel Sekreter, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı

1

8000

b) Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü

1

7800

c) Genel Sekreter Yardımcısı

1

7600

1

7000

UNVANI

I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI

ç) Devlet Denetleme Kurulu Üyesi, Başdanışmanlar ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Başmüşavirleri,

Başkan, Genel Müdür, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem
Müdürü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari
Teşkilatı Başkanı ve Özel Kalem Müdürü
d) I. Hukuk Müşaviri, Danışman, Başkan Müşaviri, Devlet
Denetleme Kurul Sekreteri, Daire Başkan Yardımcısı,

1

4400

1

3600

1

4200

2

3600

3

2800

4

2200

5

1900

6

1750

7

1550

8

1450

1

2800

2

2200

3

1700

4

1400

1

2100

2

1700

Müdür, Genel Sekreter Özel Kalem Müdürü
e) Grup Başkanı, Müşavir, Hukuk Müşaviri, Müdür

Yardımcısı, Saray Müdürü, İşletme Müdürü, Fabrika
Müdürü

f) En az dört yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve
yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile
giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir
yeterlik sınavı sonunda atanan Uzmanlar, Uzman

Stenograflar ve Stenograflar ile İç Denetçiler

g) Bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında
kalanlardan,
1. Yükseköğrenim mezunlan

2. Diğerleri

3

1400

4

1250

1

4200

2

3600

3

2800

4

2200

5

1900

6

1750

7

1550

II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI

a) Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli
yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokullardan
mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Mühendis ve
Mimar unvanını almış olanlar

b) Kadrolan bu sımfa dahil olup da yukarıda sayılanlar
dışındaki yükseköğrenim mezunlan ile Yüksek Tekniker
ve Tekniker unvanını almış olanlar,

c) Kadroları bu sımfa dahil olup da yukanda sayılanlar
dışında kalanlar,

8

1450

1

2800

2

2200

3

2100

4

1700

1

2100

2

1700

3

1400

4

1250

1

4200

2

3600

3

2800

4

2200

5

1900

6

1750

7

1550

8

1450

1

3600

2

3000

3

2200

4

2100

5

1800

6

1700

7

1500

8

1400

1

2100

2

1700

III- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI

a) Baştabip, Uzman Doktor, Doktor, Diş Tabibi, Diş
Doktoru, Eczacı, Biyolog, Biyokimya Uzmam, Tıpta
Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi
alanlar veya bu dallarda uzmanlık unvanını doktora
aşaması ile kazanmış bulunanlar

b) Yükseköğrenim mezunlan

c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar
dışında kalanlardan diğerleri

3

1400

4

1250

1

3600

2

3000

3

2200

Kadrolan bu sınıfa dahil olanlardan;

4

2100

a) Öğretmen ve diğer personel

5

1800

6

1700

IV- EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI

7

1500

8

1400

MADDE 21- 375 sayılı Kanım Hükmünde Kararnamenin geçici 10 uncu maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki kurumlarda görev yapmış olmaları nedeniyle

ek gösterge rakamları ek 11 inci maddenin yürürlük tarihinden önce yürürlükte bulunan
mevzuat hükümleri uyannca belirlenenlerden bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle halen
çalışmaya devam edenler ile bu fikranm yürürlük tarihinden önce söz konusu ek gösterge

rakamlan üzerinden kendilerine veya vefatları nedeniyle hak sahiplerine aylık bağlananlar da,
daha yüksek olması halinde, bu fıkrayı ihdas eden Kanun ile ek 11 inci madde uyannca emsali
olarak belirlenen personele ait ek gösterge rakamlarında yapılan değişiklikten yararlandırılır."

MADDE 22- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasımn (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"2. Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektuplan ile sigorta şirketleri
tarafindan verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri,"
MADDE 23- 6183 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
"teminat mektubu" ibaresi "10 uncu maddenin birinci fıkrasımn (2) numaralı bendinde yazılı
teminatların" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci
maddesinin birinci fıkrasına (8) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent
eklenmiştir.
"9. Tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisinin
güncel, tam ve doğru bir şekilde tespit edilebilmesi için gerçek faydalanıcınm kapsamım
belirlemeye, bu kapsama girenlerin bildirilmesi zorunluluğunu getirmeye, bildirimin içerik,
format, standart, verilme süresi ve yöntemini belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya,
bildirim verme yükümlülüğünü sektör, mükellef gruplan ve mükellefiyet durumları itibarıyla
belirlemeye, bu bent kapsamındaki bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda muhafaza ve ibraz
edilmesi yükümlülüğü getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslan belirlemeye,"
MADDE 25- 213 sayılı Kanunun 353 üncü maddesinin birinci fıkrasının; (1) ve (2)
numaralı bentlerinde yer alan "240" ibareleri "1.000" şeklinde, "120.000" ibareleri "500.000"
şeklinde, "12.000" ibaresi "50.000" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 26- 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrasına ikinci
cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi ile getirilen zorunluluklara
uymayanlara, (1) ve (2) numaralı bentlerde yer alan özel usulsüzlük cezasımn 5 katı, (3)
numaralı bentte yer alan özel usulsüzlük cezasının 2 katı uygulanır."
"Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi ile getirilen zorunluluklara
uymayanlara (1) numaralı bentte yer alan özel usulsüzlük cezasının 3 katı uygulanır."
MADDE 27- 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun 27 nci maddesine
birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"İki defa yapılan ilana rağmen, birinci fıkra uyannca atama yapılamayan bir noterliğe;
üst sınıf veya aym sınıf noterler, bu sınıflardan isteklinin bulunmaması halinde, bir alt sınıf
noterler arasından atama yapılabilir. Bu fıkra kapsamında yapılacak atamalarda birinci fıkranın
son cümlesindeki iki yıllık süre bir yıl olarak uygulanır."
MADDE 28- 19/6/1979 tarihli ve 2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye
Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "işletme" ibaresinden sonra gelmek
üzere " ve Bakanlığın yukarıda sayılan hizmet alanlarında" ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasında
yer alan " kamulaştırma bedelleri için destek sağlamak" ibaresinden sonra gelmek üzere "
Bakanlığm görev alanına giren hizmetlerin yerine getirilmesi için gerektiğinde bina ve taşıt
kiralaması yapmak, mal ve hizmet satın almak" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 29- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 34 üncü
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Devlet yükseköğretim kurumlannm uygulama ve araştırma merkezlerinde, araştırma
enstitülerinde 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasanm Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge, yenilik veya tasarım projelerinde görev
alan ya da öğretim üyelerinin yürüttükleri bu nitelikteki projelere yardımcı olmak üzere,
doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta
yeterlik eğitimi sonrasındaki yedi yıl içerisinde kalmak kaydıyla en fazla üç yıl süre ile giderleri
özel bütçeden karşılanmak üzere sözleşmeli olarak doktora sonrası araştırmacı istihdam
edilebilir. Bu kapsamda istihdam edilecek personel sayısı ilgili yükseköğretim kurumunun dolu
öğretim elemanı kadrosu sayısının %2'si ile sınırlıdır. Bu madde uyarınca istihdam edilmiş
olmak, memurluk veya diğer personel istihdam şekillerinden birine geçiş hakkı vermez."

MADDE 30- 2547 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesinin birinci fıkrasmda yer alan
"%20'si" ibaresi "%30'u" şeklinde, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine göre araştırma görevlisi
kadrolarına atanıp, doktora veya diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık
ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlann kadro ile ilişikleri bir yıl uzatılır. Bir yıllık
sürenin sonunda kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunun performansa dayalı
kriterlerini sağlayan araştırma görevlilerinin kadrosu bir yıl daha devam ettirilebilir. Bu
sürelerin sonunda araştırma görevlilerinin kadro ile ilişikleri kendiliğinden kesilir. 50 nci
maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsammda atanıp tezli yüksek lisans eğitimini
tamamlamış olanlann araştırma görevlisi kadrolanyla ilişikleri en fazla altı ay süreyle daha

devam eder. Altı aylık süre içerisinde devlet yükseköğretim kurumlannda alanıyla ilgili doktora
veya sanatta yeterlik eğitimine başlamayanlann araştırma görevlisi kadrolanyla ilişikleri

kendiliğinden kesilir."
MADDE 31- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 46- Uluslararası tanımrhğı olan yükseköğretim kurumlarında veya Ar-Ge
merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşlan ile bağlı veya ilgili birimlerin araştırma merkez ve
enstitülerinde ya da teknoloji geliştirme bölgelerinde, araştırma altyapılannda, özel sektör ArGe merkezleri yahut laboratuvarlarmda fiilen araştırma, inceleme faaliyetlerinde çalışan
doktora derecesine sahip Türk veya yabancı uyruklu nitelikli araştırmacılar; kendi talepleri,
ilgili kurumların karşılıklı mutabakatı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile giderleri özel
bütçeden karşılanmak üzere yükseköğretim kurumlarında süresi bir yılı geçmemek üzere kısmi

zamanlı görevlendirilebilirler. Bu madde kapsammda görevlendirilenlere, 40.000 gösterge
rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutan geçmemek üzere Hazine
ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen tutarda
aylık ücret ödenir. Kamu kurum ve kuruluşlan ile yükseköğretim kurumlan personelinden bu
kapsamda görevlendirileceklerin aylık, ödenek, her türlü tazminatlan ile diğer sosyal hak ve
yardımlan kendi kurum ve kuruluşlannca ödenir. Bu şekilde görevlendirilenlerin bilimsel
yayın ve çalışmaları dikkate alınarak görev süreleri aynı usulle uzatılabilir. Bunlar
görevlendirildikleri yükseköğretim kurumunda lisans veya lisans üstü öğretim, danışmanlık,

bilimsel araştırma ve uygulama, Ar-Ge, yenilik veya tasarım çalışmaları yapmakla yükümlüdür.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenir. Bu kapsamda görevlendirilebilecek personel sayısı ilgili yükseköğretim kurumunun
dolu Öğretim elemanı kadrosu sayısının %2'si ile sınırlıdır."

MADDE 32- 2547 sayılı Kanunun geçici 80 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki
cümle eklenmiştir.

"Ancak başanlı olma şartı, 24/10/2019 tarihinden sonra ilgili yükseköğretim kurumlarına kayıt
yaptıranlardan 31/3/2024 tarihinden önce mezun olanlar bakımından uygulanmaz."
MADDE 33- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 83- Yükseköğretim kurumlannda hazırlık dâlıil bütün sınıflarda

intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçu ile
kasten öldürme suçlarından (madde 81,82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet
suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istisman (madde 103,
uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkum olanlar ile terör
örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut
bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler
ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt
hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmalan şartıyla bu Kanunun 44
üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine
başlayabilirler.
Birinci fıkra kapsamında yeniden öğrenime başlayanlann askerlik ertelemeleri 25/6/2019
tarihli ve 7179 sayılı Kanunun 20 nci maddesindeki usul ve esaslara göre yapılır. Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde
ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmalan halinde bu maddede belirtilen haklardan
yararlandırılır.
Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak aynidığı yükseköğretim kurumuna kayıt

yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının

aynı türden taban puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş talebinde
bulunabilecektir. Bu kapsamda farklı bir diploma programından yatay geçişle kabul edilecek
öğrenci sayıları, ilgili programa kayıtlı öğrenci sayısı ve üniversitenin fiziki koşulları dikkate
alınmak suretiyle belirlenir. Buna ilişkin usul ve esaslar yükseköğretim kurumlan senatolannca
belirlenir.

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar

başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve
İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer
programlara yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslan
belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir."
MADDE 34- 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun geçici 12 inci
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine "konaklama" ibaresinden sonra gelmek üzere
"ve kış turizm merkezlerindeki günübirlik ile mekanik tesis hattı" ibaresi eklenmiştir.
MADDE 35- 2634 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"Plaj işletmelerinin başvuru sürelerinin uzatımı:

GEÇİCİ MADDE 16- Müstakil plaj işletmelerine turizm işletmesi belgesi verilmesine

ilişkin olarak; 5 inci maddenin altıncı fıkrası kapsamında kalan ve 28/7/2022 tarihine kadar
işyeri açma ve çalışma ruhsatı alan işletmelerin yedi günlük başvuru süresi ile geçici 11 inci
maddenin dördüncü fıkrası kapsamında kalan işletmelerden bir aylık süresi içerisinde başvuru
yapmayanların başvuru süresi 28/7/2022 tarihine kadar uzatılmıştır."

MADDE 36- 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 69 uncu
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Ancak siyasi partilerin 61 inci maddede sayılan gelirlerinin sağlanmasında, 20/6/2013

tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve
Elektronik Para Kuruluşlan Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinde yer alan ödeme hizmeti
sağlayıcılar aracılığıyla yapılan tahsilatlar ile GSM operatörleri ve/veya iş ortaklan aracılığıyla
yapılan mobil tahsilatlar için ayrıca gelir makbuzu düzenlenmez."

MADDE 37- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 11 inci maddesinin
birinci fıkrasında yer alan "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar" ibaresi "1/7/2022
tarihine kadar" şeklinde, fıkrada yer alan "12/10/2004" ibaresi ise "31/12/2021" şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 38-19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve
Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 18 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde

yer alan "Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü ile varsa
diğer" ibaresi madde metninden çıkarılmış, ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

"îlgili kamu kurum veya kuruluşlan tarafından yazılı başvuruda bulunulması halinde bu kurum
veya kuruluşlar, başvuru tarihinde müdahil sıfatını kazanır."
MADDE 39- 3628 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci ûkrasımn birinci
cümlesinde yer alan
Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel
Müdürlüğü veya temsilcisi" ibaresi madde metninden çıkanlmıştır.

MADDE 40- 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmam ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 nci maddesinin birinci fıkrasmda yer alan "50"
ibareleri "100" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 41- 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin înfazı
Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına "hükümlüler," ibaresinden sonra
gelmek üzere "salıverilmelerinden sonra yaşamlarım sürdürecek meslek ve sanatları
öğrenmelerini sağlamak, çalışma ve üretme isteklerini geliştirmek veya güçlendirmek, yeniden
topluma kazandırmak ve iyileştirilmelerini temin etmek amacıyla" ibaresi eklenmiş, beşinci
fıkrasında yer alan "hükümlüler," ibaresi "hükümlülerden istekli olanlar," şeklinde
değiştirilmiş, aynı fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ve maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Bu hükümlülerin gündeliği, işyurtları bünyesinde çalıştırılan usta hükümlülere ödenen
gündelikten az olamaz."
"(7) Bu madde kapsamında çalıştınlan hükümlüler hakkında, 31/5/2006 tarihli ve 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinde belirtilen hükümler uygulanır. Bu durumda prim ödeme yükümlülüğü,
hükümlünün çalıştırıldığı kurum ve kuruluşlar tarafından yerine getirilir."
MADDE 42- 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin

(6) numaralı fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Kanunlarında ödeme süresi düzenlenmemiş olan idari para cezalan, tebliğinden itibaren bir ay
içinde ödenir."

"İdari para cezasının ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, cezadan %25 oranında indirim
yapılır."

"Ödeme yapılması, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez."

MADDE 43- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bu indirimden, sermaye artınmına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana
sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi ile bu dönemi izleyen dört hesap dönemi için ayn ayrı
yararlanılır. Bu dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde azaltılan sermaye tutan indirim
hesaplamasında dikkate alınmaz."

MADDE 44- 5520 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 15- Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, 5520 sayılı Kanunun 10 uncu

maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yapılan değişiklik hükmü, bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten önce sermaye artınmı yapan veya ilk defa kurulan şirketler için 2022 yılı hesap
dönemi dahil olmak üzere 5 hesap dönemi için uygulanır."

MADDE 45- 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi,
Fon ve Paylann Düzenlenmesi Hakkında Kanunun ek 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.

"(2) Türkiye Varlık Fonu veya Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak şirket
tarafından birinci fıkraya göre gelir kaydedilen tutarlardan, 320 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin ek 2 nci maddesi kapsamında lisansı devredilen şans oyunlarına isabet eden
kamu payının %8'i; bir takvim yılının üçer aylık dönemleri itibanyla hesaplanarak izleyen
ikinci ayın 15 inci günü mesai saati bitimine kadar Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne

gelir kaydedilmek üzere aktarılır. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce gelir kaydedilen

bu tutarlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz."

MADDE 46- 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün
Hizmetleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler ve
beşinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş, sekizinci fıkrasında yer alan "Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı" ibaresi "Ticaret Bakanlığı" şeklinde, "Maliye Bakanlığı" ibaresi "Hazine ve Maliye
Bakanlığı" şeklinde, "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca" ibaresi "Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir.
"Bu maddenin yedinci fıkrasına tabi olmak üzere, ödemesiz geçiş tarihini izleyen kırk beş
gün içinde, idari para cezasımn tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın, geçiş ücreti ile birlikte
geçiş ücretinin bir katımn idari para cezası olarak ödenmesi halinde idari para cezası bir kat
verilmiş sayılır ve bu ceza için ayrıca tebligat yapılmaz. Bu takdirde idari para cezasından
3 0/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer
alan indirim hükmü uygulanmaz."
"Bununla birlikte, bu maddenin yedinci fıkrasına tabi olmak üzere ödemesiz geçiş
tarihini izleyen kırk beş gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun olarak
ödeyenlerden, ödemekle yükümlü olduklan geçiş ücreti ile birlikte bu ücretin bir katı ceza tahsil

edilir. Ödemesiz geçiş tarihini izleyen kırk beşinci günden sonra ise geçiş ücreti ödemeden giriş

çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücreti ile birlikte dört katı tutarında ceza, araç sahibine ücret
toplama sistemlerinde tanımlı olan bilgiler doğrultusunda, en az on beş gün önceden kısa mesaj,
e-posta, ihbarname, e-devlet bildirimi vb. yöntemlerinden en az biriyle bilgi verilir. Bu tutar
genel hükümlere göre tahsil edilir."

MADDE 47- 6001 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 6- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kanunun geçiş
ücretlerini ödemeden yapılan geçişlere ilişkin olarak verilen veya verilmesi gereken veya bu
maddenin yürürlük tarihi itibarıyla ödenmemiş olan para cezaları ve idari para cezaları hakkında
Kanunun 30 uncu maddesinin birinci ve beşinci fıkralanmn bu maddeyi ihdas eden Kanımla
değişik hükümleri uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş olan
tutarlar red ve iade edilmez."

MADDE 48- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 82 nci maddesinin

yedinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "onbeş" ibaresi "otuz" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 49- 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 7 nci
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
"(9) Biyokütle ve jeotermal enerjisine dayalı önlisans başvurularının teknik
değerlendirmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
(10) Elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden tüzel kişilere, kurmayı taahlıüt
ettikleri elektrik depolama tesisinin kurulu gücüne kadar Kurum tarafından rüzgâr ve/veya
güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurulmasına ilişkin önlisans verilir. Bu
kapsamdaki üretim tesisleri için Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri
uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında kurulacak tesisler için, önlisans ve lisans verme koşullan ile
tadili ve iptali, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde teminatın irat kaydedilmesi
hususları ve bu kapsamda üretilen elektrik enerjisinin depolama tesisi üzerinden sisteme
verilmesi dahil, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından yönetmelikle düzenlenir.
Bu fıkra kapsamında kurulacak tesisler 5346 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükümlerinden
yararlandırılabilir.
(11) Kısmen veya tamamen işletmede bulunan üretim tesislerinden elektrik depolama
tesisi kurmayı taahhüt eden rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim lisansı sahibi
tüzel kişilere, kurmayı taahhüt ettikleri elektrik depolama tesisinin kurulu gücüne kadar,
lisanslarında belirlenen sahaların dışına çıkılmaması, işletme amnda sisteme verilen gücün

lisanslarında belirtilen kurulu gücü aşmaması ve TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım şirketinden

alman tadil kapsamındaki bağlantı görüşünün olumlu olması hâlinde kapasite artışına izin
verilir. Bu çerçevedeki kapasite artışlan için 5346 sayılı Kanunun 6/C maddesinin ikinci
fıkrasının birinci cümlesi hükmü uygulanmaz. Bu kapsamda üretilen elektrik enerjisinin
depolama tesisi üzerinden sisteme verilmesi dahil, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum
tarafından yönetmelikle düzenlenir."
MADDE 50- 8/4/2022 tarihli ve 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların
Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "2023 yılı vergilendirme
dönemi kurum kazançlanna uygulanmak üzere yayımı tarihinde," ibaresi "2023 yılı ve izleyen
vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde,"
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 51-27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci

maddesinin dokuzuncu fıkrasımn (a) bendinde yer alan "(6400)" ibaresi "bakanlık genel

müdürü dengi" şeklinde, (b) bendinde yer alan "İl valilerinden" ibaresi "İl valilerinden veya il

valiliği yapmış olanlardan" şeklinde, aynı fıkranın dördüncü ve beşinci cümlelerinde yer alan
"(a) bendine" ibareleri "(a) ve (c) bentlerine" şeklinde, beşinci cümlesinde yer alan "(a)
bendindeki" ibaresi "(a) ve (c) bentlerindeki" şeklinde, altıncı cümlesinde yer alan "(a) bendi"

ibaresi "(a) ve (c) bentleri" ve "bu bende" ibaresi "bu bentlere" şeklinde, onbirinci cümlesinde
yer alan "(a) bendinin" ibaresi "(a) ve (e) bentlerinin" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 52- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde
eklenmiştir.

"EK MADDE 37- Mülga ek 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan
"Ek göstergeleri 3600 (dâhil) ila 6400 (harİç) olarak" ibaresi ile "ek göstergesi 3600 (dâhil) ila
6400 (hariç) olarak" ibaresi "Ek göstergeleri bakanlık bölge müdürü (dahil) ila bakanlık genel
müdürü dengi (hariç) arasında" şeklinde, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan "Ek göstergesi

3600'den daha düşük" ibaresi ise "Ek göstergesi bakanlık bölge müdüründen daha düşük"

şeklinde uygulanmak suretiyle; 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile 27/7/1967 tarihli

ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hariç olmak üzere, tabi oldukları
personel kanununa bakılmaksızm Cumlıurbaşkanhğı Merkez Teşkilatı, Cumhurbaşkanlığına
bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar, bakanlıklar ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları ile 10/12/2003
tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı Cetvelde
sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda, mülga ek
18 inci maddenin birinci fıkrasımn (c) bendinde belirtilen yönetici kadrolan ile bakanlıklann
bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının il müdürü kadrolarından ek 35 inci madde kapsamına
girmeyen kadrolarda bulunup görevden alman veya görevleri sona erenler hakkında mülga ek
18 inci madde hükümleri uygulanır.
Bu madde hükümleri hakim ve savcılar, Dışişleri meslek memurları, mülki idare
amirliği hizmetleri sınıfı, milli istihbarat hizmetleri sınıfı, emniyet hizmetleri sınıfı, jandarma
hizmetleri sınıfı ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfı kapsamına giren ve yönetici kadrolarında
bulunanlar ile mevzuatı uyarınca görevde yükselme sınavıyla atamlabilecek kadro veya
pozisyonlarda bulunanlar hakkında uygulanmaz.
Bu madde ve ek 35 inci madde hükümleri kapsamında 657 sayılı Kanunun 36 ncı
maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan
merkez teşkilatına ait kadrolar ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlikleri aynı veya
benzer nitelik arz eden merkez teşkilatına ait kadro veya pozisyonlara atanma hakkı kazananlar,
görevden almdıklan veya görevlerinin sona erdiği kurumlann yönetici kadro veya
pozisyonlarında toplam en az üç yıl görev yapmış olmaları kaydıyla talepleri halinde görevden
almdıklan veya görevlerinin sona erdiği kurumların bu kapsamdaki kadro veya pozisyonlanna
da atanabilir. Bu madde kapsamına girenlerden, görevden alındığı veya görevinin sona erdiği
kurumda mezkur nitelikte kadro bulunmayanlann atanacağı kurum, kariyeri, öğrenim durumu
ve ilgilinin tercihi dikkate alınarak Cumhurbaşkanlığınca tespit edilir.
Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye
Cumhurbaşkanlığı yetkilidir."
MADDE 53- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 41- Atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin
soruşturması sonucunda görevden alınanlar veya görevleri sona erenler ile 9/7/2018 tarihinden
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemde görevden alınan veya görevi sona
eren kamu görevlilerinden mülga ek 18 inci maddeye göre atanmış olanlar hariç olmak üzere,
kamu görevlileri arasından atanmış olup ek 37 nci madde kapsamındaki yönetici kadro veya

pozisyonlarmdayken 9/7/2018 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan
dönemde görevden alman veya görevi sona eren kamu görevlileri, bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde talepte bulunmaları halinde, önceki yöneticilik
görevleri esas alınarak üçüncü fıkrasının ilk cümlesi hariç ek 37 nci maddeye göre belirlenecek
durumlanna uygun kadro veya pozisyonlara bir ay içinde atamr.

Atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda
görevden almanlar veya görevleri sona erenler hariç olmak üzere,
a) Ek 35 inci maddenin dokuzuncu fıkrasının (c) bendi kapsammdaki yöneticilerden ek

göstergesi bakanlık bölge müdürüne denk veya daha yüksek olan kadro ve pozisyonlar ile
bakanlık il müdürü ve bağlı, ilgili, ilişkili kuruluş bölge müdürü kadrolannda,
b) Ek 37 nci madde kapsammdaki kadro ve pozisyonlarda,
kesintisiz olarak en az iki yıl fiilen görev yapmış olanlardan, 9/7/2018 tarihinden bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemde görevden alman veya görevi sona eren
kamu görevlilerinin malî hakları, görevden alınmaları ya da görevlerinin sona ermesi üzerine
atandıklan kadro veya pozisyonlarda bulunmaları kaydıyla, bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihi takip eden ay başından geçerli olmak üzere ikinci yılın sonuna kadar, fiili çalışmaya bağlı

ödemeler hariç önceki görevine ait ödeme unsurlan esas alınarak verilmeye devam edilir.
Ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce mülga ek 18 inci madde uyarmca önceki
görevine ait ödeme unsurlan esas alınmak suretiyle ödeme yapılan süre, bu fıkrada yer alan iki
yıllık süreden düşülür.

Bu maddeye göre atanacakların kadro veya pozisyonlan başka bir işleme gerek
kalmaksızın ihdas edilmiş ve kurumlann kadro ve pozisyon cetvellerinin ilgili bölümlerine

eklenmiş sayılır. İhdas edilmiş sayılan kadro ve pozisyonlar herhangi bir şekilde boşalmalanm

müteakiben, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş ve kurumların kadro ve
pozisyon cetvellerinin ilgili bölümlerinden çıkarılmış sayılır."

MADDE 54 - 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

İdari Teşkilatı Kanununun 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir:
"(12) İdari Teşkilatta görev yapan üst kademe yöneticilerinden;

a) Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapanlar görevden

alındıklarında TBMM Başkan Başmüşaviri kadrolarına,

b) Başkan olarak görev yapanlar görevden alındıklarında TBMM Başkan Müşaviri

kadrolarına,

ç) Başkan Yardımcısı olarak görev yapanlar görevden alındıklarmda Genel
Sekreterlik Müşaviri kadrolarına,

atamrlar. Bu şekilde atananlardan, mesleğe özel yanşma sınavı ile giren ve belirli süreli
meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonucunda atanmış olanlar ile daha önce iç
denetçi ve hukuk müşaviri unvanlı kadrolarda bulunanlar, bir ay içinde talepte bulunmaları
halinde daha önce bulundukları unvanlara ilişkin kadrolara bir ay içinde atanırlar. Bu fıkraya
göre TBMM Başkan Başmüşaviri, TBMM Başkan Müşaviri ve Genel Sekreterlik Müşaviri
kadrolarına atanacakların kadroları başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve bu

Kanuna ekli (2) Sayılı Listenin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. İhdas edilmiş sayılan
kadrolar herhangi bir şekilde boşalmalarını müteakiben başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal

edilmiş ve (2) sayılı Listeden çıkarılmış sayılır. Anılan kadrolara atananlar ilgisine göre TBMM
Başkanlığı veya TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği tarafından ihtiyaç duyulan işlerde
görevlendirilebilir. Bu fıkra uyarmca Genel Sekreterlik Müşaviri kadrolarına atanan personelin
aylık, ek gösterge, ikramiye, zam ve tazminatlar ve benzeri adlar altındaki tüm mali ve sosyal
haklan. Müşavir kadrosunun mali ve sosyal haklarına göre belirlenir.
MADDE 55- 25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Türk Eczacılan Birliği Kanununun 30
uncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
"Haysiyet Divanının görev ve yetkileri
MADDE 30 — Haysiyet Divanı kayıt zorunluluğu bulunmasına rağmen odaya kayıt
yaptırmayan veya bu Kanunun öngördüğü diğer yükümlülükleri yerine getirmeyenler ile evrakı
kendisine tevdi edilen üyelerin meslek adap ve haysiyetine aykırı olan fiil ve hallerinin
niteliğine ve ağırlık derecesine göre, fiil ile ceza arasında adil bir denge gözeterek aşağıdaki
disiplin cezalanm verir:
a) Yazılı ihtar: Eczacılık sanatının icrası sırasında veya kişilerle ilişkilerde daha özenli
davramiması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
b) Para cezası: Fiilin işlendiği tarihteki oda yıllık aidatımn dört katından onbeş katma
kadar verilecek para cezalandır.
c) Geçici olarak sanat icrasından men cezası: Eczacılık sanatının icra edilmesinin üç
günden yüz seksen güne kadar yasaklanmasıdır.
ç) Oda bölgesinde sanat icrasından men cezası: Bir oda bölgesinde en az üç defada aldığı

geçici olarak sanat icrasından men cezalarımn toplamı yüzseksen gün olan eczacıların, o oda
bölgesinde sürekli olarak sanat icrasından men edilmesidir.

Geçici olarak sanat icrasından menedilen üyenin önceki fiil ve hareketlerinin tekrarı

nedeniyle yeniden sanat icrasından geçici olarak menedilmesine karar verilmesi gerektiği
takdirde, (c) fıkrasındaki yüzseksen günlük azami sınırı geçmemek üzere ilk ceza süresi iki katı
olarak uygulanır.

Oda haysiyet divanları, kendilerine intikal eden dosyalan en geç üç ay içerisinde
karara bağlamak zorundadırlar.

Disiplin cezası gerektiren fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin
işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içinde soruşturmaya başlanılmamış ise bu
suçlarla ilgili disiplin soruşturması yapılamaz ve ceza verilemez.

Disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren en geç beş yıl içinde
disiplin cezası verilmemesi hallerinde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Savunma alınmadan ceza verilemez. Hakkındaki iddia ve tespitleri içeren savunma
isteme yazısının kendisine tebliğinden itibaren onbeş gün içinde yazılı savunma vermeyen üye,
savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Birinci fıkrada belirtilen disiplin cezalarını gerektiren fiil ve haller, disiplin
soruşturmasına ilişkin usul ve esaslar ile disiplinle ilgili diğer hususlar Sağlık Bakanlığının
uygun görüşü alınarak Birlikçe hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir."

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 11/10/2006

tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan denetim elemanlanndan başvuranlar. Malî
Suçlan Araştırma Kurulu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavda başanlı olmak şartıyla,
31/12/2022 tarihine kadar Hazine ve Maliye Uzmanı olarak naklen atanırlar. Bu şekilde
atananların söz konusu kadrolarda geçen hizmet süreleri Hazine ve Maliye Uzmanı, yardımcılık
veya stajyerliklerde geçen hizmet süreleri ise Hazine ve Maliye Uzmanı Yardımcısı
kadrolarında geçmiş sayılır. Bunlardan 657 sayılı Kanuna tabi oimayanlann mevcut
statülerinde geçen hizmet süreleri her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece
yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. Bu madde uyarınca Hazine ve Maliye Uzmanı
olarak atanacakların sayısı lOO'ü geçemez. Başvuru ve sınava ilişkin usul ve esaslar ile bu
fıkranın uygulanmasına yönelik diğer hususlar Başkanlıkça belirlenir.
(2) 4/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kammunun 36 ncı maddesinin
"Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen kadrolarda ve
mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlikleri aynı veya benzer nitelik arz eden kadrolarda
görev yapanlardan merkez teşkilatı kadrolarında bulunanlar ile bu unvanları ihraz etmiş
olanlardan Strateji ve Bütçe Başkanlığınca uygun görülenler belirli bir yetiştirme programı
sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak yeterliklerini almış olmak kaydıyla Strateji ve Bütçe
Uzmam unvanlı kadrolara bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde atanabilir.
Bu şekilde atananlann sayısı 30'u geçemez. 21/4/2021 tarihi itibarıyla mülga Aile, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı kadro ve pozisyonlarında bulunmakla birlikte Kamu Personeli Bilgi
Sisteminin geliştirilmesinde, işletilmesinde ve sürdürülmesinde görev yapan personelden
Strateji ve Bütçe Başkanlığınca uygun görülenler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren 6 ay içinde Strateji ve Bütçe Başkanlığında aynı unvanlı kadro ve pozisyonlara naklen
atanabilirler. Bu fıkra kapsamında ataması yapılanların önceki kadro ve pozisyonlarında
geçirdikleri süreler yeni atandıkları kadrolarda geçmiş sayılır ve bunlardan 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin geçici 12 nci maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri

uygulananlara ilişkin anılan düzenlemelerin uygulanmasına devam olunur. Bu fıkra
kapsamında Strateji ve Bütçe Başkanlığınca naklen atanacak personelin muvafakat işlemleri
ilgili kamu kurum ve kuruluşlannca ivedilikle sonuçlandınlır.
MADDE 56- Bu Kanunun;

a) 1 inci, 2 nci, 3 üncü,4 üncü, 5 inci,6 ncı, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci, 12 nci, 13
üncü, 14 üncü, 18 inci, 19 uncu, 20 nci ve 21 inci maddeleri 15/1/2023 tarihinde,
b) 15 inci maddesi 2022 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak
üzere yayımı tarihinde,
c) 16 ncı madde 2023 yılı Ocak ayı ödeme döneminde,
d) 25 inci ve 26 ncı maddeleri yayımını izleyen ayın başında,
e) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.

MADDE 57- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

