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ANAYASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE UYUM SAĞLANMASI 
AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE 

KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

 

 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Tarihi : 2/7/2018 No : 703 

Yetki Kanununun Tarihi : 18/10/1982 No : 2709 

  10/5/2018 No : 7142 

Yayımlandığı Resmî Gazete Tarihi : 9/7/2018 No : 30473 

   (3. Mükerrer)  

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 60 

 

MADDE 1- 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

 

MADDE 2- 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

MADDE 3- (3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 4- (9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 5- 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

MADDE 6- (7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 7- 3/6/2011 tarihli ve 634 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

MADDE 8- 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

MADDE 9- (14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 
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MADDE 10- 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

MADDE 11- (16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 

Kurumu Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 12- (21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 13- 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

MADDE 14- (2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların 

Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 15- (11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının 

Önlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 16- (9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 17- (3/6/2011 tarihli ve 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 18- (14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 19- (4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 20- (30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 21- 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve 

Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

MADDE 22- (25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 23- (31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve 

Teşkilatı Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 
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MADDE 24- 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Millî Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına 

İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

MADDE 25- (11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı 

Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 26- (3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 27- 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

MADDE 28- 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

MADDE 29- (3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 30- (3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 31- (26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 32- (11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 33- (10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 

Aletler Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 34- (10/6/1985 tarihli ve 3230 sayılı Tanıtma Fonu Teşkili ile 11/7/1939 

Tarihli ve 3670 Sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent 

Eklenmesi Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 
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MADDE 35- (9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 36- (25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu 

Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 37- (1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme 

Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul 

Edilmesine Dair Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 38- (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma 

Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 39- 9/11/1983 tarihli ve 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik 

Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

MADDE 40- Mülga 2945 sayılı Kanun uyarınca kadro ve görev unvanları iptal edilen 

veya değiştirilen personel hakkında 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin mülga ek 18 inci maddesine göre işlem tesis edilir. 

 

MADDE 41- (27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev 

Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 Gün ve 174 

Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 

Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 

Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 42- (1/4/1981 tarihli ve 2443 sayılı Devlet Denetleme Kurulu Kurulması 

Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 43- (4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 44- (18/5/1929 tarihli ve 1453 sayılı Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı 

Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 45- 1453 sayılı Kanunun mülga 2 nci maddesi uyarınca belirlenen 2018 yılına 

ait kadro ve pozisyonlar 2018 yılı sonuna kadar geçerliliğini korur. 
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MADDE 46- (17/8/1983 tarihli ve 2879 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 

Teşkilatı Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 47- 31/7/1970 tarihli ve 1324 sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve 

Yetkilerine Ait Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yürürlüğe 

girinceye kadar söz konusu Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. 

 

MADDE 48- 17/7/1972 tarihli ve 1612 sayılı Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 

yürürlüğe girinceye kadar söz konusu Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. 

 

MADDE 49- (1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 50- (26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 51- (21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 52- (31/10/1984 tarihli ve 3069 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği 

ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 53- (2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların 

Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 54- (28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış 

İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 55- (5/12/1990 tarihli ve 3686 sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 

Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 56- (15/4/2003 tarihli ve 4847 sayılı Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 

Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 57- (25/2/2009 tarihli ve 5840 sayılı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 

Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 
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MADDE 58- 13/12/1983 tarihli ve 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı 

Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

MADDE 59- 14/4/1989 tarihli ve 367 sayılı Bakanlıklarda ve Bağlı Kuruluşlarda Avrupa 

Birliğiyle İlgili Birimler Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 

Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

MADDE 60- 19/6/1994 tarihli ve 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

MADDE 61- (14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 62- (29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 63- (24/3/1950 tarihli ve 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 

Kuruluş Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 64– (6/8/1997 tarihli ve 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri 

İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 65- (19/6/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi 

Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 66– 27/2/1960 tarihli ve 7460 sayılı Çalışma  ve Sosyal Güvenlik  Eğitim ve 

Araştırma Merkezi Teşkilat Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.   

 

MADDE 67- (8/6/1984 tarihli ve 234 sayılı Darphane ve Damga Matbaası Genel 

Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 68- (10/6/1949 tarihli ve 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında 

Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 69- (18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 70- (5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 
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MADDE 71- (4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma 

Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 72- (1/11/2017 tarihli ve 7060 sayılı Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş 

ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 73- (22/4/1925 tarihli ve 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 74- (25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 75- (25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, 

Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 76– (25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 77- (12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 

Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 78- (21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 79- (8/1/1986 tarihli ve 3254 sayılı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 80- (4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 81- (5/4/2001 tarihli ve 4636 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt 

İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında 

Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 82- (14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel 

Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 83- (31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 

Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 
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MADDE 84- (17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 

Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 85- (24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında 

Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 86- (6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu 

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 87- (9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 88- (16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 89- (10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 90- (29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında 

Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 91- (10/10/2011 tarihli ve 658 sayılı Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 92- (25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 93- (4/5/2007 tarihli ve 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 

Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 94- (24/10/2011 tarihli ve 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 

Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 
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MADDE 95- (11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu 

ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 96- (18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş 

Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 97- 13/8/1993 tarihli ve 497 sayılı Türkiye Bilimler Akademisinin Kurulması 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

MADDE 98- (17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

 MADDE 99- (10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 100- (27/10/1999 tarihli ve 4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş 

ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 101- (19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 

Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 102- (20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 103- (28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu 

Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 104- (24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba 

Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 105- 30/5/1973 tarihli ve 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanunu 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

MADDE 106- 16/8/1983 tarihli ve 77 sayılı Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 

Kurulmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

MADDE 107- 23/3/1950 tarihli ve 5632 sayılı Milli Kütüphane Kuruluşu Hakkında 

Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.  
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MADDE 108- (12 Nisan 1332 tarihli ve 2511 sayılı Takvim-i Vakayi’de yayımlanan 

Darülaceze Nizamnamesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 109- (11/4/2001 tarihli ve 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal Konseyin 

Kuruluşu, Çalışma Esas ve Yöntemleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 110- (14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 111- (2/6/1934 tarihli ve 2489 sayılı Kefalet Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 112- (20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 

Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 113- (25/3/1987 tarihli ve 3332 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 114- (4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 115- (11/1/1954 tarihli ve 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk 

Anonim Ortaklığı Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 116- (15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, 

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi 

Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 117- (4/6/2003 tarihli ve 4865 sayılı Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 

Kurulması Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 118- (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 119- (9/7/1982 tarihli ve 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 

Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 120- (21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş 

Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 
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MADDE 121- (7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 122- 8/6/1984 tarihli ve 231 sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel 

Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

 

MADDE 123- 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

MADDE 124- 17/2/2010 tarihli ve 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği 

Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

MADDE 125- 25/6/1958 tarihli ve 7163 sayılı Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi 

Enstitüsü Teşkilat Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

MADDE 126- (21/6/2006 tarihli ve 5523 sayılı Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım 

Ajansı Kurulması Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

 MADDE 127- (27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

 MADDE 128- (10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve 

Yetkileri Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 129- (9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

            MADDE 130-  23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama 

Usulüne İlişkin Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

           MADDE 131- 23/6/1981 tarihli ve 2477 sayılı 23/4/1981 Tarih ve 2451 Sayılı Kanunun 

Kapsamı Dışında Kalan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usulüne İlişkin Kanun 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

MADDE 132- (22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel 

Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 133- (8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 
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 MADDE 134- (9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 135- (4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 136- (24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 137- (11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 138- (10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 139- (3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 140- (11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 

Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 141- (22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 142- Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek genel kadroya ilişkin 

mevzuatın Diyanet İşleri Başkanlığına ait bölümüne eklenmiştir. 

 

MADDE 143- (14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 144- (27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 145 – (4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.)  

 

MADDE 146- (27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge 

Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 
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MADDE 147- (3/6/2011 tarihli ve 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz 

Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 148- (26/1/2011 tarihli 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında 

Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 149- (6/4/2016 tarihli ve 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik 

Kurumu Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 150- (14/10/1999 tarihli ve 4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim 

Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 151- (14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 152- (1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli 

İstihbarat Teşkilatı Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 153- (14/6/1935 tarihli ve 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel 

Müdürlüğü Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

MADDE 154- (25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

  

MADDE 155– (2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 156- (17/6/2016 tarihli ve 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 157- (19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi 

Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

MADDE 158- (5/5/2007 tarihli ve 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

MADDE 159- (5/5/1969 tarihli ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin 

Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

MADDE 160- (9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 

Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul 

Edilmesi Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 
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MADDE 161 – (25/3/1957 tarihli ve 6940 Sayılı Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası 

Kuruluşu Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 162- (2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 

Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 163- (24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 164- (15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 

Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 165- (6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 166- (19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 167- (7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında 

Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 168- (20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 169 – (26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi,  Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

 MADDE 170- (5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim 

Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 171-  (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 172 ila 176 -(4/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 177 ila 179- (27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 180- (5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 
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MADDE 181- (31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Milletlerarası Andlaşmaların 

Yapılması, Yürürlüğü ve Yayınlanması ile Bazı Andlaşmaların  Yapılması İçin Bakanlar 

Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 182- (14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 183- (12/6/1979 tarihli ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş 

ve İşleyişi Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 184- (6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 185- (6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 186- (4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 187- (9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 188- (13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 189- (14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 190- (18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 191- (9/10/1984 tarihli ve 3055 sayılı Başbakan ve Bakanların Temsil 

Ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Bakanların Ödenek ve Yollukları Hakkında Kanun ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 192- (6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

MADDE 193- (5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 
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MADDE 194- (30/4/1992 tarihli ve 3796 sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak 

Olimpiyat Oyunları Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 195- (2/7/1992 tarihli ve 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü 

ve İskanına Dair Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 196- (2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 

Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 197- (25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve 

Toplu Sözleşme Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 198- (9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununun 

(Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 199- (21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 200- (3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 201- (3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri 

Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 202- (18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 203- (31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

MADDE 204- (18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 205- (5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

MADDE 206- (18/3/2010 tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

MADDE 207- (13/10/2010 tarihli ve 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve 

Denetlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 
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MADDE 208- (11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 

Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 209- (30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve 

Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 210- (20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

MADDE 211- (3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının 

Desteklenmesine Dair Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 212- (28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 213- (10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 214- (5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 215- Bu maddenin yayımlandığı tarihte bu Kanun Hükmünde Kararname ve 

ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 

yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümler sonucunda kapanan bakanlık ve diğer kamu kurum 

ve kuruluşları, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki 

cetvellerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır. Aynı Kanunun eki (I) sayılı Cetvelin 35 inci sırasında 

yer alan “Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı” ibaresi “Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı” 

şeklinde ve (II) sayılı Cetvelin “B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER BÖLÜMÜNÜN” 1inci 

sırasında yer alan “Savunma Sanayi Müsteşarlığı” ibaresi  “Savunma Sanayii Başkanlığı” 

şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 216- Kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle bakanlıklar ile kamu kurum ve 

kuruluşlarına yapılan atıflar Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde bunlara karşılık olarak belirtilen 

ve düzenlenen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış sayılır. 

 

MADDE 217- Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürü, Yönetim Kurulu 

tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre genel müdür vasıflarını haiz kişiler arasından 

atanır.  

MADDE 218- 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış ve 

Başbakanlık merkez teşkilatı başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kapatılmıştır. 

Mevzuatta, Başbakanlığa yapılan atıflar Cumhurbaşkanlığına veya görev ve faaliyet 

alanlarına göre ilgili bakanlıklara ve kuruluşlara yapılmış sayılır.  
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MADDE 219– Kapatılan Başbakanlığın iş ve işlemleriyle ilgili olarak açılmış ve açılacak 

olan adli ve idari davalar ile tahkim yargılaması ve icra işlemlerinde Cumhurbaşkanlığı taraf 

sıfatını kazanır. Bu şekilde Cumhurbaşkanlığının taraf olduğu davalar ile Cumhurbaşkanlığına 

karşı açılmış ve açılacak davalarda Cumhurbaşkanlığınca ilgili idare hukuk birimlerine temsil ve 

takip yetkisi verilebilir. Temsil ve takip yetkisi verilerek devredilen davalar ile tahkim 

yargılaması ve icra işlemlerinde Cumhurbaşkanlığının vekili sıfatıyla, takip yetkisi verilen ilgili 

idare hukuk birimince takip ve müdafaa edilir. 

Kapatılan Başbakanlığı temsilen Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer bakanlık ve 

idareler ile avukatlık hizmet alımı kapsamında temsil yetkisi verilmiş olan sözleşmeli avukatlar 

tarafından takip edilmekte olan davalar ile tahkim yargılaması ve icra işlemleri 

Cumhurbaşkanlığını temsilen takip edilmeye devam edilir. Bunlar için ayrıca Cumhurbaşkanlığı 

adına yeni bir temsil ve yetkilendirme aranmaz. 

İlgili mevzuatla kapatılan Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanlığına verilmiş olan yetki 

ve görevler kapsamında yürütülmekte olan işlemler, devir işlemleri tamamlanıncaya kadar 

Cumhurbaşkanlığı adına yeni bir temsil ve yetkilendirme aranmaksızın Başbakanlığın kapatıldığı 

tarih itibariyle Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanlığında görev yapmakta olan personel eliyle 

görülmeye devam olunur.  

27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü 

maddesinin uygulanmasından doğan hukuki uyuşmazlıklar ile kapatılan Başbakanlık merkez 

teşkilatına ait personel iş ve işlemler ile bu işlemlerden doğan hukuki uyuşmazlıklar, ilgili 

mevzuat hükümlerine göre Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığınca takip edilerek 

sonuçlandırılır. Bunlar için ayrıca yeni bir temsil ve yetkilendirme aranmaz. 

1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 10 

uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Komisyonun karara bağladığı mülga Başbakanlık 

merkez teşkilatı ile ilgili dosyalara ilişkin tüm evrak ile dava ve takip yetkisi Devlet Personel 

Başkanlığına devredilir. Bu dosyalarla ilgili 7075 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendi uyarınca açılacak davalarda husumet Devlet Personel Başkanlığına yöneltilir. 

MADDE 220– Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Başbakanlık Teftiş Kurulu 

tarafından başlatılan inceleme, soruşturma ve denetimler, ilgili mevzuata göre Devlet Denetleme 

Kurulu tarafından sonuçlandırılır. 

Mülga Başbakanlık teşkilatında görevli olup müşterek kararla atanan memurlar ve diğer 

kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanı, diğer memurlar ve kamu görevlileri hakkında 

Cumhurbaşkanının belirleyeceği makam veya merci 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve 

Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturma izni vermeye 

yetkilidir. 
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MADDE 221–  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Başbakanlık kadrolarında bulunan 

tüm personelin görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Başbakanlık merkez 

teşkilatında Başbakanlık Müsteşarı, Teftiş Kurulu Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür ve 

birim amirleri ile Başbakan Başmüşaviri, Başbakan Müşaviri, Başbakanlık Müşaviri 

kadrolarındaki personel kazanılmış hak aylık dereceleri, geçmiş kadro ve unvanları ve öğrenim 

durumlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, bakanlıkların merkez 

teşkilatları ile düzenleyici ve denetleyici kurumlara müşavir olarak bir ay içinde Devlet Personel 

Başkanlığınca atanır. Bunlar atandıkları tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere 

bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın kadroları ihdas edilmiş ve ilgili mevzuatı 

uyarınca Kurum kadro cetvellerine eklenmiş sayılır. Nakil işlemi tamamlanıncaya kadar,  eski 

kadrolarına ait her türlü aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatları, ikramiye ve sözleşme 

ücretleri ile diğer mali haklarını Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden almaya devam eder. Bu 

şekilde atananlara göreve başladıkları tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere atama 

tarihinden önceki kadrolarına ilişkin olarak atandıkları tarih itibarıyla almakta oldukları aylık, ek 

gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı gibi 

mevzuatında kadrosuna bağlı olarak öngörülen mali haklar ile sosyal hak ve yardımlar 

kapsamında yapılması öngörülen ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir ve bir bütün 

olarak, göreve başladıkları tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere saklı tutulur. Şahsa bağlı 

kadrolarda bulunulan süreler, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanununun mülga ek 68 inci ve ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin hesabında dikkate 

alınır. Bu fıkra kapsamında atama yapılan kadroların kendi istekleri dışında herhangi bir sebeple 

boşalması halinde, bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden iptal edilmiş sayılır. 

 Bu maddenin yayımı tarihinde Başbakanlık Merkez Teşkilatında Genel Müdür 

Yardımcısı ve Daire Başkanı kadrolarında görev yapmakta olanlar 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının 

(11) numaralı bendinde sayılan kariyer meslek grubu kadrolarına veya durumları uygun 

görülenler Yasama Uzmanlığı kadroları ile düzenleyici ve denetleyici kurumların kariyer 

uzmanlık kadro ve pozisyonlarına Devlet Personel Başkanlığınca bir ay içinde atanırlar. Bunlar 

atandıkları tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek 

kalmaksızın kadroları ihdas edilmiş ve ilgili mevzuatı uyarınca Kurum kadro cetvellerine 

eklenmiş sayılır. Bu şekilde atanan personelin önceki hizmetleri yeni atandıkları kadrolarda 

geçmiş sayılır. Nakil işlemi tamamlanıncaya kadar,  eski kadrolarına ait her türlü aylık, ek 

gösterge ve her türlü zam ve tazminatları, ikramiye ve sözleşme ücretleri ile diğer mali haklarını 

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden almaya devam eder. Bu süre içinde geçen hizmetleri 

mali, sosyal ve emeklilik hakları yönüyle önceki görevlerinde geçmiş gibi sayılır. Bu fıkra 

kapsamında atananların kazanılmış hak aylıklarında, emeklilik, mali ve sosyal haklarında kayıp 

meydana gelmesi halinde; atandıkları söz konusu kadro veya pozisyonlarda bulunmaları kaydıyla 

atandıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren ikinci yılın sonuna kadar önceki görevine ait 

mali, sosyal ve emeklilik hakları ile ödeme unsurları esas alınarak, fiili çalışmaya bağlı ödemeler 

hariç, her türlü artış ve iyileştirme yansıtılmak suretiyle ödemeye devam edilir.  
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Başbakanlık Başmüfettişi, Başbakanlık Müfettişi, Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı, 

kadrolarında görev yapanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Mili Güvenlik 

Kurulu Genel Sekreterliği ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile bakanlıkların merkez 

teşkilatlarında bulunan durumlarına uygun başmüfettişlik, müfettişlik, müfettiş yardımcılığı, 

başdenetçi, denetçi ve denetçi yardımcılığı; Başbakanlık Uzmanı, Sektörel İzleme ve 

Değerlendirme Raportörü, Başbakanlık Uzman Yardımcısı kadrolarında görev yapanlar Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Mili Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve düzenleyici 

ve denetleyici kurumlar ile bakanlıkların merkez teşkilatlarında bulunan durumlarına uygun ve 

mesleğe özel yarışmayla girilen uzmanlık, uzman yardımcılığı, kadro ve pozisyonlarına Devlet 

Personel Başkanlığınca bir ay içinde atanırlar. Bunların atandıkları tarih itibarıyla diğer 

kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın kadroları ihdas 

edilmiş ve ilgili mevzuatı uyarınca Kurum kadro cetvellerine eklenmiş sayılır. Nakil işlemi 

tamamlanıncaya kadar,  eski kadrolarına ait her türlü aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve 

tazminatları, ikramiye ve sözleşme ücretleri ile diğer mali haklarını Hazine ve Maliye Bakanlığı 

bütçesinden almaya devam eder.  Bu fıkra kapsamındaki personelin Başbakanlıktaki anılan 

kadrolarda geçirdikleri süreler, kıdem bakımından muadilleriyle mali ve özlük hakları bakımından 

denkliğinin sağlanması da dâhil olmak üzere, yeni atandıkları kurumların kadrolarında geçmiş 

sayılır.  

Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanlığında görev yapmakta olan hukuk müşavirleri, 

kadro sınırlaması ile bağlı olmadan bulundukları kadro ve dereceleriyle başkaca bir işleme gerek 

kalmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 

Hukuk Müşavirliği kadrolarına atanmış sayılır. Bunlar hakkında 657 sayılı Kanunun eki (IV) 

sayılı makam tazminatı cetvelinin 5 inci sırasının (d) bendinde yer alan Hazine ve Maliye 

Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği hakkındaki 

hükümler uygulanır. Bunların Başbakanlıkta geçen hizmet süreleri Hazine ve Maliye Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliğinde geçmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilmiş olan kadrolarda herhangi bir 

sebeple boşalma olması halinde bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden iptal 

edilmiş sayılır. 

Başbakanlık Merkez Teşkilatında diğer kadrolarda bulunanlar öğrenim durumları, geçmiş 

kadro ve unvanları ile hizmet sınıfları ve çalıştıkları teşkilatlar itibarıyla kazanılmış hak aylık 

derecelerine uygun olarak kamu kurum ve kuruluşlarına bir ay içinde Devlet Personel 

Başkanlığınca atanır. Nakil işlemi tamamlanıncaya kadar,  eski kadrolarına ait her türlü aylık, ek 

gösterge ve her türlü zam ve tazminatları, ikramiye ve sözleşme ücretleri ile diğer mali haklarını 

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden almaya devam eder. Bunların atandıkları tarih itibarıyla 

diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın kadroları 

ihdas edilmiş ve ilgili mevzuatı uyarınca Kurum kadro cetvellerine eklenmiş sayılır. (Mülga 

dördüncü cümle:18/6/2020-7247/24 md.)  (…) (Mülga beşinci cümle:18/6/2020-7247/24 md.) 

 (…) 
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657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve ilgili mevzuatına göre istihdam 

edilen sözleşmeli personel, pozisyonlarıyla birlikte, sürekli işçi kadrolarında görev yapanlar 

kadrolarıyla kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet Personel Başkanlığınca bir ay içinde atanırlar. 

Bunlar atandıkları tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme 

gerek kalmaksızın kadro ve pozisyonları ihdas edilmiş ve ilgili mevzuatı uyarınca Kurum kadro 

cetvellerine eklenmiş sayılır. Nakil işlemi tamamlanıncaya kadar,  eski kadrolarına ait her türlü 

aylık, zam ve tazminatları, ikramiye ve sözleşme ücretleri ile diğer mali haklarını Hazine ve 

Maliye Bakanlığı bütçesinden almaya devam eder. 

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 

geçici 4 üncü maddesi kapsamında iken bu madde gereğince görevleri sona erenlerden, daha 

düşük ek gösterge verilmesini gerektiren veya makam tazminatı ödenmesi gerekmeyen bir 

kadroya atananların,  atandıkları kadroda geçen hizmet süreleri,  5434 sayılı Kanunun mülga ek 

68 inci ve ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin tamamlanmasında dikkate alınır.  

4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuattaki hükümler 

uyarınca nitelikleri ve sayısı ihale dokümanında belirlenmiş, çalışma saatlerinin tamamının İdare 

için kullanıldığı, yıl boyunca devam eden ve niteliği gereği süreklilik arz eden personel 

çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında 4/12/2017 tarihi itibariyle 

Başbakanlıkta şoför olarak çalışmakta olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte de çalışmaya 

devam edenlerden; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve 

(8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları ve Başbakanlığa karşı açtıkları davalardan 

ve/veya icra takiplerinden feragat etmeleri kaydıyla, sürekli işçi kadrolarına geçirilmiş sayılırlar. 

Bu şekilde sürekli işçi kadrolarına geçenler Başbakanlığın kapatılmasıyla Devlet Personel 

Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına bir ay içinde atanırlar. 

Başbakanlık Merkez Teşkilatı personeli atama işlemleri yapılıncaya kadar 

Cumhurbaşkanlığınca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilir. 

 

MADDE 222– Bu maddenin yayımı tarihinde yetiştirilmek amacıyla lisansüstü eğitim 

için Başbakanlıkça yurt dışına gönderilmiş bulunan personelin yurt içi ve yurt dışı aylıkları,  

kadrolarının nakledildiği kurum bütçesinden 657 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine göre ödenir. 

Bunların lisansüstü eğitim giderleri, sağlık sigortası giderleri, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı 

Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamındaki kitap ve kırtasiye 

ödenekleri ile dönüş seyahat gündelikleri ve vasıta giderleri, kadrolarının nakledildiği kurum 

bütçesinden ödenir.  
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MADDE 223– Bu Kanun Hükmünde Kararname gereğince kapatılan Başbakanlığın 

taşınır ve taşınmaz mal, taşıt ve sair araç ve gereçlerin devri, nakli, tahsisi ve benzeri iş ve 

işlemleri yürütmek üzere; kapatılmadan önce Başbakanlıkta kurulmuş olan Devir ve Tasfiye 

Komisyonu, devir alacak kurum görevlileri ile birlikte görev ve çalışmalarına yeni teşkilatlanma 

süreci tamamlanıp devir ve tasfiye işlemleri bitirilinceye kadar devam eder. Komisyon devir ve 

tasfiyeye ilişkin bu Kanun Hükmünde Kararnamede aksi başka türlü belirlenmedikçe devam eden 

sözleşmelerin uygulaması veya feshi dâhil elektronik hizmetlerin taşınır ve taşınmazlar devir veya 

tasfiyesi gibi her türlü iş ve işlemi gerçekleştirmeye yetkili ve görevlidir. 

   MADDE 224– Kapatılan Başbakanlık merkez teşkilatına ait; 

a) Her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, her türlü borç ve alacaklar, hak ve 

yükümlülükler Hazine ve Maliye Bakanlığına, 

b) Başbakanlığın üçüncü kişilerle yapmış olduğu veya taraf olduğu her türlü taahhüt, 

sözleşme, bankalarca verilmiş olan teminat mektupları ile ipotek belgeleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığına, 

c) Yazılı ve elektronik ortamdaki resmi kayıt ve dokümanlar, Devlet Arşivleri Genel 

Müdürlüğüne, 

ç) Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan 

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Başbakanlığa tahsis edilmiş olup bu Kanun Hükmünde 

Kararnamenin yayımlandığı tarih itibarıyla Başbakanlık Merkez Teşkilatınca kullanılmakta olan 

taşınmazlar Hazine ve Maliye Bakanlığına, 

bu Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girdiği tarihte devredilmiş sayılır. Ancak yeni 

teşkilatlanma süreci tamamlanıp devir ve tasfiye işlemleri bitirilinceye kadar kapatılan 

Başbakanlığa ait yukarıda zikredilen tüm varlıkların Başbakanlık merkez teşkilatı birimleri ve 

mevcut personeli tarafından geçiş sürecinde yapılması gereken iş ve işlemlerdeki ihtiyaçları 

dâhilinde önceki yetki ve görevler çerçevesinde kullanımı saklıdır.  

 Bu maddenin yürürlük tarihinden önce emekli olan kapatılan Başbakanlık merkez teşkilatı 

personelinin dosyaları Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına devredilir. Bu personelin 

ihtiyaç duyduğu belge ve bilgiler Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığınca temin edilir. 

Devir işlemleri kapsamında düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden, yapılacak işlemler 

vergi, resim ve harçtan muaftır. 

 

MADDE 225– Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı 

6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum 

Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 

Konusunda Yetki Kanunu gereğince çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerdeki uyum 

değişiklikleri ile yeni teşkilatlanma süreci tamamlanıncaya kadar; kapatılan Başbakanlık yetki ve 

görevleri çerçevesinde yapılan iş ve işlemler ile düzenlemelerin uygulamasına, bu Kanun 

Hükmünde Kararnameyle kapatılan Başbakanlık merkez teşkilatı birimleri ve personeli tarafından 

ilgili mevzuatına göre yürütülmesine devam edilir.  
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MADDE 226–  Kapatılan Başbakanlığın kapatılma ve devir işlemleri nedeniyle ortaya 

çıkan tereddütleri gidermeye, 

a) Bütçe, muhasebe, demirbaş ve diğer mali konularda Hazine ve Maliye Bakanlığı, 

b) Personelin devri ve yeniden atanmasına ilişkin iş ve işlemlerde Devlet Personel 

Başkanlığı, 

c) Görev ve yetkilerin devri konusunda ise Cumhurbaşkanlığı, 

yetkilidir. 

 

 MADDE 227– Kapatılan Başbakanlık Merkez Teşkilatının devir ve tasfiye işlemleri 

tamamlanıncaya kadar yapılacak harcamaları, 23/12/2017 tarihli ve 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi 

Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Başbakanlık Merkez Teşkilatına tahsis edilen ve 2018 yılı 

bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır.  

 Bu maddenin yürürlük tarihinden önce başlanmış iş ve işlemler, harcama yetkililiği ve 

gerçekleştirme görevliliği de dâhil, ödeneklerin kullanımı ile Başbakanlık merkez teşkilatının 

tasfiyesine ilişkin işlemler, kapatılan Başbakanlık merkez teşkilatının görev ve yetkilerinin devir 

işlemleri tamamlanıncaya kadar önceki esas ve usuller çerçevesinde bu Kanun Hükmünde 

Kararnameyle kapatılan Başbakanlık merkez teşkilatının birimleri ve mevcut personeli tarafından 

ilgili mevzuatına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı gözetim ve kontrolünde yürütülmeye devam 

edilir.   

 

MADDE 228- 10/4/1967 tarihli ve 852 sayılı Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış ve Başbakanlık Basımevi Döner 

Sermaye İşletmesi başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kapatılmıştır. İşletmeye ait her türlü 

taşınır ve taşınmaz, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşıtlar, her türlü borç ve alacaklar, yazılı 

ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar başkaca bir işleme gerek 

kalmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığına devredilmiştir. İşletmenin tasfiyesine ilişkin iş ve 

işlemler Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülür.  

 Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünde çalışan personelden; 

 a) 657 sayılı Kanuna tabi memur statüsündeki personelin, mevcut kadro unvan ve 

dereceleriyle en geç bir ay içinde Devlet Personel Başkanlığınca diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarına atama teklifi yapılır. 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına da 

ihtiyaçlar doğrultusunda atama teklifi yapılabilir. Bu personel, atama teklifi yapıldığı kurumda 

göreve başlayıncaya kadar eski kurumunda çalışmaya devam eder ve bu döneme ilişkin her türlü 

mali ve sosyal hakları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanır. 
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 b) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi sürekli işçi statüsündeki personelin, 

en geç bir ay içinde Devlet Personel Başkanlığınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli 

işçi kadrolarına atama teklifi yapılır. Ataması tekemmül ettirilen işçiler, atama teklifi yapılan 

kurumlar tarafından atama emirlerinin tebliğini izleyen günden itibaren beş iş günü içinde yeni 

kurumlarında görevlerine başlamak zorundadır. Bu süre içinde yeni kurumlarında işe 

başlamayanların iş sözleşmeleri, beş günlük sürenin bitimi itibarıyla feshedilmiş sayılır. Bu fıkra 

uyarınca yapılacak sözleşme fesihlerinin geçerli sebebe dayandığı kabul edilir ve 4857 sayılı 

Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen ihbar süresi beklenilmeyeceği gibi, ihbar tazminatı da 

ödenmez. Bu personelin atama emirlerinin tebliğini izleyen günden başlayarak yeni görev 

yerlerinde işe başladıkları güne kadar olan süreye ilişkin ücretleri, işe başlama yazılarının bir 

örneğinin bu beş günlük süre içerisinde ibrazı kaydıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 

ödenir. Devredilen veya nakledilen işçilerin ücretleri ile diğer malî ve sosyal hakları, toplu iş 

sözleşmesi bulunan işçiler bakımından yenileri düzenleninceye kadar atama işleminden önce tabi 

oldukları toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, toplu iş sözleşmesi olmayan işçiler bakımından 

ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerine göre 

belirlenir.  

 İkinci fıkra kapsamındaki personele ilişkin kadro ve pozisyonlar, Devlet Personel 

Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına atama tekliflerinin yapıldığı tarih itibarıyla, diğer 

kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize 

edilmiş sayılır. Bu kadrolar mevzuatı uyarınca düzenlenen ilgili cetvel ve bölümlere eklenmiş 

sayılır. Bu şekilde ihdas edilen kadro ve pozisyonlar, herhangi bir şekilde boşalması hâlinde başka 

bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Atama işlemi yapılan personele ilişkin bilgiler 

ve bu bilgilerdeki değişiklikler en geç on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.  

Kapatılan Basımevi Döner Sermaye İşletmesi kadrolarında istihdam edilen personelden bu 

madde uyarınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atananların yeni kadrolarına atandıkları tarih 

itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve 

tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları, ek ödeme, ikramiye (bir aya isabet eden tutar) 

ve sözleşme ücretleri ile diğer malî hakları (ilgili mevzuatı uyarınca fiilî çalışmaya bağlı fazla 

mesai ücreti ile fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplamının net tutarının 

(bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır), atandıkları veya atanmış sayıldıkları yeni kadroları için 

öngörülen aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları, 

ek ödeme, ikramiye (bir aya isabet eden tutar) ve ücretleri ile diğer malî hakları (ilgili mevzuatı 

uyarınca fiilî çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ile fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders 

ücreti hariç) toplamının net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, farklılık 

giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir vergi ve kesintiye tabi 

tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Atandıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi 

bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine 

son verilir.  

Bu madde uyarınca gerçekleştirilen kapatma ve devir ile diğer geçiş işlemlerine ilişkin olarak 

ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı 

yetkilidir. 
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MADDE 229- (24/5/1984 tarihli ve 3011 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanacak Olan 

Yönetmelikler Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 230– 28/9/1988 tarihli ve 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve 

Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 

Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

MADDE 231 - 23/5/1928 tarihli ve 1322 sayılı Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti 

Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Geçiş hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte teşkilatlarına ilişkin 

kanun veya kanun hükmünde kararnameleri yürürlükten kaldırılan bakanlıkların veya diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarının her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, borç ve alacaklar, hak ve 

yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve dokümanları; bunların bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tahsis edilmiş olduğu veya fiilen kullanıldığı birimin 

ve/veya bu birime verilmiş olan görevlerin ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre 

bünyesinde düzenlendiği bakanlığa veya diğer kamu kurum ve kuruluşuna ilgili 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla başka hiçbir işleme gerek 

kalmaksızın devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu 

altındaki taşınmazlardan teşkilatlarına ilişkin kanun veya kanun hükmünde kararnameleri 

yürürlükten kaldırılan bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmiş olanlar 

ile fiilen kullanılanlar, hiçbir işleme gerek kalmaksızın tahsis amacına uygun olarak kullanılmak 

üzere kapatılan bakanlığın veya diğer kamu kurum ve kuruluşunun ilgili Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi hükümlerine göre bünyesinde yeniden yapılandırıldığı bakanlığa veya kamu kurum 

ve kuruluşuna tahsis edilmiş sayılır. Birimleri ve/veya bu birimlere verilmiş olan görevleri, ilgili 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre birden fazla bakanlığın uhdesine geçen 

bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmiş veya bunlar tarafından fiilen 

kullanılan taşınmazların hangi bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşuna tahsis edilmiş 

sayılacağı ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Cumhurbaşkanınca 

belirlenir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte teşkilatına ilişkin kanun veya kanun hükmünde 

kararnamesi yürürlükten kaldırılan ve teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 

düzenleme yapılmayan kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan taşınmazlar başka 

bir işleme gerek kalmaksızın Hazine adına resen tescil edilir. 

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte teşkilatlarına ilişkin kanun veya kanun 

hükmünde kararnameleri yürürlükten kaldırılan bakanlıkların veya diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarının döner sermaye işletmeleri, her türlü taşınır, araç, gereç ve malzeme, demirbaş ve 

taşıtlar, her türlü borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü 

kayıtlar ve dokümanları ve kadro ve pozisyonlarında bulunan personeli ile birlikte, ilgili 

bakanlığın veya kamu kurum ve kuruluşunun birimlerinin ve/veya görevlerinin ilgili 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre bünyesinde düzenlendiği bakanlıkta veya kamu 

kurum ve kuruluşunda kurulan döner sermaye 
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 işletmesine, ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla başka bir 

işleme gerek kalmaksızın devredilmiş sayılır. Birimleri ve/veya bu birimlere verilmiş olan 

görevleri ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre birden fazla bakanlığın veya 

kamu kurum ve kuruluşunun uhdesine geçen bakanlıkların veya diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarının döner sermaye işletmelerinin bu fıkra kapsamında devredileceği döner sermaye 

işletmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Cumhurbaşkanınca 

belirlenir. 

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;  

a) Adalet Bakanlığında; Hukuk İşleri Genel Müdürü, Kanunlar Genel Müdürü, 

Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürü ile Avrupa Birliği Genel Müdürü, 

b) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında; 

Denetim Hizmetleri Başkanı, İş Teftiş Kurulu Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Şehit 

Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı, I. Hukuk 

Müşaviri, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi 

Başkanı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı, 

Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, 

c) Dışişleri Bakanlığında; Siyaset Planlama Genel Müdürü,  

ç) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında; Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanı, 

Maden İşleri Genel Müdürü ve Petrol İşleri Genel Müdürü, 

d) Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel 

Müdürlüğü ile Spor Genel Müdürlüğünde; I. Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı, İnsan 

Kaynakları Dairesi Başkanı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, Strateji Geliştirme Dairesi 

Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, İdari İşler Dairesi Başkanı, Destek Hizmetleri 

Dairesi Başkanı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı, Teftiş Kurulu 

Başkanı, Eğitim Dairesi Başkanı,  

e) Maliye Bakanlığında ve Hazine Müsteşarlığında; Muhasebat Genel Müdürü, Bütçe ve 

Mali Kontrol Genel Müdürü, Devlet Destekleri Genel Müdürü, Mali Sektörle İlişkiler ve 

Kambiyo Genel Müdürü, Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü, İdari ve Mali İşler Dairesi 

Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Basın 

ve Halkla İlişkiler Müşaviri,  

f) İçişleri Bakanlığında; Mahalli İdareler Genel Müdürü,  

g) Kültür ve Turizm Bakanlığında; Milli Kütüphane Başkanı, 

ğ) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında; Sanayi Genel Müdürü ve Verimlilik Genel 

Müdürü, 

h) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında ve Orman ve Su İşleri Bakanlığında; 

Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi 

Başkanı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı, Eğitim, Yayın ve Yayımlar Dairesi Başkanı, Destek 

Hizmetleri Dairesi Başkanı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi 

Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Özel Kalem Müdürü, 
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ı) Gümrük ve Ticaret Bakanlığında ve Ekonomi Bakanlığında; Avrupa Birliği Genel 

Müdürü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü, Denetim Hizmetleri Başkanı, Rehberlik 

ve Teftiş Başkanı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürü, I. Hukuk Müşaviri, 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı, 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Özel Kalem Müdürü, 

i) Kalkınma Bakanlığında; genel müdürler, Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanı, I. 

Hukuk Müşaviri, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, Kurullar Sekreteryası Dairesi Başkanı, 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Özel Kalem Müdürü, 

j) Avrupa Birliği Bakanlığında; I. Hukuk Müşaviri, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı ve 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri dışındaki birim amirleri,  

kadrolarında veya görevlerinde bulunanların görevleri başka hiçbir işleme gerek 

kalmaksızın sona erer. Bu şekilde görevi sona erenlere 15/7/2018 tarihinde mali ve sosyal 

haklarına ilişkin olarak yapılacak ödemelerde bu maddenin yayımı tarihindeki kadro veya 

pozisyonları esas alınır. Bunlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla görev yapmakta 

oldukları birimlerin ve/veya bu birimlere verilmiş olan görevlerin ilgili Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi hükümlerine göre bünyesinde düzenlendiği bakanlığın veya diğer kamu kurum ve 

kuruluşunun ilgili kadrolarına veya pozisyonlarına 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin mülga ek 18 inci maddesi hükümlerine göre atanır ve bunlar hakkında 

anılan madde hükümlerine göre işlem tesis edilir. Bunlardan birimleri ve/veya bu birimlere 

verilmiş olan görevleri, ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre birden fazla 

bakanlığın veya diğer kamu kurum ve kuruluşunun uhdesine geçen bakanlıkların veya diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren bir ay içinde Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen bakanlık veya diğer kamu 

kurum ve kuruluşu kadro veya pozisyonlarına atanır.  

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bakanlık veya diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarında yönetici kadro ve pozisyonlarında bulunup 375 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin mülga ek 18 inci maddesi hükümleri kapsamında olanlardan yukarıdaki fıkrada yer 

almayanlar, görevden alındıkları takdirde anılan madde hükümlerine göre işleme tabi tutulur. 

(5) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bakanlık veya diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarında ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre yeniden yapılandırma 

sonucunda kapanan veya bünyesinde bulunduğu bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşu 

değişen birimlerde veya bu birimlere ilişkin servislerde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) 

numaralı bendinde belirtilen unvanlı kadrolar ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve 

yeterlilikleri aynı veya benzer nitelik arz eden kadro veya pozisyonlarda görev yapanlardan 

(aylıksız izinde bulunanlar dahil); bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla görev yapmakta 

oldukları birimlerin ve/veya bu birimlere verilmiş olan görevlerin ilgili Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi hükümlerine göre bünyesinde düzenlendiği bakanlık veya diğer kamu kurum veya 

kuruluşunun değişen veya kapanan birimlerinin merkez teşkilatı kadro ve pozisyonlarında 
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bulunanlar, söz konusu birimin bünyesine dahil olduğu veya bünyesinde düzenlendiği bakanlık 

veya diğer kamu kurum ve kuruluşunun merkez teşkilatı için ilgili Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesinde öngörülen kadro veya pozisyon unvanına, değişen veya kapanan birimlerin taşra 

teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunanlar ise söz konusu birimin bünyesine dahil olduğu veya 

bünyesinde düzenlendiği bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşunun taşra teşkilatı için ilgili 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde öngörülen kadro veya pozisyon unvanına, ilgili 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla başka bir işleme gerek 

kalmaksızın halen bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır. Bunlardan birimleri ve/veya 

bu birimlere verilmiş olan görevleri, ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre 

birden fazla bakanlığın veya kamu kurum ve kuruluşunun uhdesine geçen bakanlıkların veya 

diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanların atanacağı veya 

görev yapmaya devam edeceği birim, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde 

Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenir. Bunların mevcut 

kadrolarında geçirdikleri süreler, atandıkları yeni kadrolarında geçirilmiş sayılır. Bunlardan 

Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunup defterdarlık 

milli emlak birimleri ile malmüdürlüklerinin milli emlak servislerinde görev yapanlar ile defterdar 

emrinde denetim ve inceleme yapmak üzere görevlendirilmiş olup 659 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile daha önce Milli Emlak Denetmeni ve Milli Emlak Denetmen Yardımcısı iken 

Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmış sayılanlar, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığının taşra teşkilatında Milli Emlak Uzmanı ve Milli Emlak Uzman Yardımcısı 

unvanlı kadrolara atanmış sayılır. 

(6) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bakanlık veya diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarında ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre yeniden yapılandırma 

sonucunda kapanan veya bünyesinde bulunduğu bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşu 

değişen birimlerde görev yapan memurlardan (mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına ait 

kadrolarda bulunanlar hariç) yukarıdaki fıkralarda belirtilenlerin dışında kalanlar, bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla görev yapmakta oldukları birimlerin ve/veya bu birimlere 

verilmiş olan görevlerin ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre bünyesinde 

düzenlendiği bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşunda bulunan aynı unvanlı kadrolara, 

görev yapmakta oldukları kadrolarının merkez, taşra veya yurtdışı teşkilatında bulunması hususu 

esas alınmak suretiyle halen bulundukları kadro dereceleriyle başka bir işleme gerek kalmaksızın 

atanmış sayılır. Bunlardan birimleri ve/veya bu birimlere verilmiş olan görevleri, ilgili 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre birden fazla bakanlığın veya kamu kurum ve 

kuruluşunun uhdesine geçen bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında 

bulunanların, atanacağı veya görev yapmaya devam edeceği birim, bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren üç ay içinde Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 

belirlenir. Bunların mevcut kurumlarında geçirdikleri süreler, yeni atandıkları bakanlık veya diğer 

kamu kurum ve kuruluşları kadrolarında geçirilmiş sayılır.  
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(7) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bakanlık veya diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarında ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre yeniden yapılandırma 

sonucunda kapanan veya bünyesinde bulunduğu bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşu 

değişen birimlerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen 

sözleşmeli personel, görev yapmakta oldukları birimlerin ve/veya bu birimlere verilmiş olan 

görevlerin ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre bünyesinde düzenlendiği 

bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşuna ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 

yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, pozisyonlarının vize edildiği teşkilat esas alınmak suretiyle 

pozisyonlarıyla birlikte devredilmiş sayılır. Bunlardan birimleri ve/veya bu birimlere verilmiş 

olan görevleri, ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre birden fazla bakanlık veya 

diğer kamu kurum ve kuruluşunun uhdesine geçen bakanlıkların veya diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarının pozisyonlarında bulunanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay 

içinde Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde atanır. 

(8) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bakanlık veya diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarının merkez teşkilatlarında ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre 

yeniden yapılandırma çerçevesinde kapatılan veya bünyesinde bulunduğu bakanlık veya diğer 

kamu kurum ve kuruluşu değiştirilen birimlerde istihdam edilen personelden bu maddenin diğer 

fıkraları kapsamı dışında kalanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla görev yapmakta 

oldukları birimlerin ve/veya bu birimlere verilmiş olan görevlerin ilgili Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi hükümlerine göre bünyesinde düzenlendiği bakanlık veya diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarına, en son görev yaptıkları kurumun merkez veya taşra ya da yurtdışı teşkilatında 

bulunması hususu esas alınmak suretiyle mevcut statü, kadro veya pozisyon unvanıyla 

devredilmiş sayılır. Bunlardan birimleri ve/veya bu birimlere verilmiş olan görevleri, ilgili 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre birden fazla bakanlık veya diğer kamu kurum 

ve kuruluşlarının uhdesine geçen bakanlıkların veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 

bulunanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Cumhurbaşkanı kararıyla 

belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde devredilir. 

(9) 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının 

(11) numaralı bendinde belirtilen ve merkez teşkilatı kadrolarında bulunanlar ile mesleğe 

alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlikleri aynı veya benzer nitelik arz eden kadro veya 

pozisyonlarda görev yapan ve merkez teşkilatı kadrolarında bulunanlardan; bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihte Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan başkanlıklarca uygun 

görülenler, anılan başkanlıklar için ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde 657 sayılı Kanunun 

ek 41 inci maddesi kapsamında öngörülen unvanlı kadrolara 31/12/2018 tarihine kadar atanabilir. 

Bu maddenin diğer fıkralarında personel devirlerine ilişkin düzenlemeler bu fıkrada belirtilen 

başkanlıklar için uygulanmaz. 

(10) Devlet Personel Başkanlığı tarafından, 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi 

hükümlerine tabi olup bu maddenin diğer fıkraları kapsamında ataması yapılamayan personelin 

anılan madde hükümlerine tabi başka bir kadroya halen bulundukları kadro dereceleriyle birlikte 

Cumhurbaşkanınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde atanması için ilgili bakanlık veya 

diğer kamu kurum ve kuruluşlarına teklif yapılır. Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının 
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diğer kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden bu maddenin diğer fıkraları kapsamında 

ataması yapılamayanların da en son görev yaptıkları kurumun merkez veya taşra teşkilatında 

bulunması hususu ile ilgili personelin statüsü, kadro ve pozisyon unvanları esas alınmak suretiyle 

aynı usul ve esaslar çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığınca ataması teklif edilir. 

(11) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kadro veya pozisyonları ilgili 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre yeniden yapılandırma sonucunda kapanan veya 

bünyesinde bulunduğu bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşu değişen birimlerde bulunan 

personelden başka bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşunda ya da başka birimlerde görev 

yapmakta olanlar (aylıksız izinli sayılmak suretiyle görevlendirilenler hariç), görevlendirmeye 

ilişkin ilgili mevzuatında öngörülen süre geçmemek üzere haklarında yeni bir işlem tesis edinceye 

kadar mevcut görevlerine devam eder. 

(12) Bu madde ile kadro ve pozisyon unvanı değişenler ile bağlı olduğu bakanlık veya 

diğer kamu kurum ve kuruluşu değişenlerden mali hakları hususunda haklarında 375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin geçici 12 nci maddesi veya ilgili diğer mevzuat hükümleri  

uygulananlar hakkında anılan düzenlemelerin uygulanmasına devam edilir. 

(13) Bu madde uyarınca ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde öngörülen kadro ve 

pozisyon unvanına atanmış sayılanlardan halen bulundukları kadro ve pozisyon unvanlarından 

farklı bir kadro ve pozisyon unvanlarına atanmış sayılanların kadro ve pozisyon unvanları buna 

göre değişmiş sayılır. Kadro ve pozisyon unvanları birimlerinin adlarıyla aynı olanlardan birim 

adları değişmiş olanların kadro ve pozisyon unvanları aynı şekilde değişmiş sayılır. 

(14) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bakanlık veya diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarında yönetici kadro ve pozisyonlarında bulunup 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 

“Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen unvanlı kadrolar 

ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlilikleri aynı veya benzer nitelik arz eden kadro 

veya pozisyonlara ilişkin unvanları ihraz etmiş olanlardan ihraz ettikleri kadro veya pozisyon 

unvanları değişenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte değişen söz konusu kadro veya 

pozisyon unvanını ihraz etmiş sayılır. Bunların ihraz etmiş oldukları kadro veya pozisyon 

unvanlarında geçirdikleri süreler değişen kadro ve pozisyon unvanlarında geçmiş sayılır. 

(15) Bu madde hükümlerine göre atanmış sayılan veya atananlar ile yeni kurulan birimler 

için uygun boş kadro veya pozisyon bulunmaması halinde, söz konusu kadro veya pozisyonlar 

başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş sayılır. Bu madde kapsamında yer alan 

bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları adına vizeli boş sözleşmeli personel pozisyonları, 

başka bir işleme gerek kalmaksızın ilgili bakanlık adına vize edilmiş sayılır. 

(16) Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması kapsamında 

yürürlüğe konulan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri gereğince yapılan atamalar 2018 Yılı 

Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirtilen atama sayı sınırlamalarına tabi değildir. 

(17) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümleri uyarınca kadro unvanları değişen veya 

değişmiş sayılanların önceki kadro unvanlarına ilişkin olarak mevzuatta yapılmış olan atıflar yeni 

kadro unvanlarına yapılmış sayılır. 
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(18) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte teşkilatlarına ilişkin kanun veya kanun 

hükmünde kararnameleri yürürlükten kaldırılan bakanlık veya diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarının personele ilişkin tekemmül etmemiş her türlü sınavları, ilgili bakanlık veya diğer 

kamu kurum ve kuruluşunun birimlerinin ve/veya görevlerinin ilgili Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi hükümlerine göre bünyesinde düzenlendiği bakanlık veya diğer kamu kurum ve 

kuruluşu tarafından sınav işlemlerinin başlatıldığı tarih itibarıyla yürürlükte bulunan mevzuat 

hükümlerine göre bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşu ya da yeni birimin görev alanı 

dikkate alınarak tamamlanır. Sınav işlemleri tekemmül etmiş olmakla birlikte ilgili kişinin atama 

işlemlerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam etmekte olduğu hallerde de 

belirtilen hüküm uygulanır. 

(19) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kapatılan veya bünyesinde bulunduğu bakanlık 

veya diğer kamu kurum ve kuruluşu değiştirilen birimlerin görevlerinden dolayı yapılan işlem ya 

da taraf olunan sözleşmelerde bu birimlerin veya görevlerinin devredildiği bakanlık veya diğer 

kamu kurum ve kuruluşları taraf olur. Söz konusu birimlerin bünyesinde bulundukları bakanlık 

veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının leh ve aleyhlerine açılmış olan davalar, başlatılmış olan 

takipler ile başvurulan alternatif uyuşmazlık çözüm yollarında devredildikleri bakanlık veya diğer 

kamu kurum ve kuruluşları kendiliğinden taraf sıfatını kazanır. Söz konusu görevlere ilişkin 

olarak bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce anılan birimler veya bunların bünyesinde 

bulundukları bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılmış iş ve işlemler sebebiyle 

açılacak davalar devredildikleri bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yöneltilir. 

(20) Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla kurulan, kapanan veya teşkilatı değişen bakanlık 

veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ya da ilgili birimlerine ilişkin devir işlemleri 

tamamlanıncaya kadar, söz konusu bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ya da ilgili 

birimlerde harcama yetkililiği ve gerçekleştirme görevleri dahil yürütülmesi gereken görev ve 

hizmetler, kapatılan veya teşkilatı değiştirilen bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ya 

da ilgili birimler tarafından mevcut personel eliyle yürütülmeye devam olunur. 

(21) Bu madde uyarınca atanmış sayılan veya atanan personelin yeni kadro veya 

pozisyonlarına atanmış sayıldıkları veya atandıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak 

15/7/2018 tarihi itibarıyla aldıkları sözleşme ücreti, ücret, tazminat, aylık, ek gösterge, ikramiye 

(bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları ve benzeri adlarla yapılan her türlü 

ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı olarak yapılan ödemeler, avukatlık 

vekalet ücreti, fazla çalışma ücreti, tayın bedeli ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarının (bu 

tutar sabit bir değer olarak esas alınır); atanmış sayıldıkları veya atandıkları yeni kadrolara ilişkin 

olarak yapılan ücret, tazminat, aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ödeme ve 

benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla 

mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, 

herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak 

ödenir. Atanmış sayıldıkları veya atandıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir 

değişiklik olanlarla kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son 

verilir. 

(22) Bu madde uyarınca yapılacak devir işlemleri 31/12/2018 tarihine kadar tamamlanır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve 

sorunları çözmeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.  
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Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün devri 

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Kapatılan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne ait 

her türlü taşınır, taşıt, araç gereç ve malzeme, her türlü borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler 

bu Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girdiği tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına devredilmiş sayılır. Kapatılan Basın Yayın ve 

Enformasyon Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde olan tüm taşınmazlar tapuda resen Hazine adına 

tescil edilir. 

(2) Kapatılan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün taraf olduğu hukuki 

uyuşmazlıklara Cumhurbaşkanlığı kendiliğinden taraf sıfatını kazanır. Bu maddenin yürürlük 

tarihinden önce başlanmış iş ve işlemler, ödeneklerin kullanımı ile tasfiyeye ilişkin işlemler 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yürütülür. 

(3) Kapatılan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde istihdam edilen personel 

hakkında geçici 1 inci maddede düzenlenen personel geçişine ilişkin hükümler uygulanır. 

(4) Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün kapatılma ve devir işlemleri 

nedeniyle ortaya çıkan tereddütleri gidermeye, 

a) Bütçe, muhasebe, demirbaş ve diğer mali konularda Hazine ve Maliye Bakanlığı, 

b) Personelin devrine ilişkin iş ve işlemlerde Cumhurbaşkanlığı, 

yetkilidir.  

 

Devlet Personel Başkanlığına ilişkin devir işlemleri 

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 

diğer mevzuatla Devlet Personel Başkanlığına verilen görevler, bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren bir yıl süreyle anılan Başkanlık tarafından yürütülmeye devam olunur. Bu sürenin 

bitiminde Başkanlık kapanmış sayılır. Başkanlık birimlerinin personel, taşınır ve taşınmazlar ve 

diğer ilgili hususlar bakımından Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına devri, bu Kanun 

Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde 

Cumhurbaşkanınca belirlenen makam tarafından yürütülür.  

 

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının devri 

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Kapatılan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına ait her 

türlü taşınır, taşıt, araç gereç ve malzeme, her türlü borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler 

İçişleri Bakanlığına,  bu Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girdiği tarihte hiçbir işleme 

gerek kalmaksızın devredilmiş sayılır. Kapatılan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının 

mülkiyetinde olan tüm taşınmazlar tapuda resen Hazine adına tescil edilir. 

(2) Kapatılan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının taraf olduğu hukuki 

uyuşmazlıklara İçişleri Bakanlığı kendiliğinden taraf sıfatını kazanır. Bu maddenin yürürlük 

tarihinden önce başlanmış iş ve işlemler, ödeneklerin kullanımı ile tasfiyeye ilişkin işlemler 

İçişleri Bakanlığınca yürütülür. 
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(3) Kapatılan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığında istihdam edilen; 

a) Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman ve Uzman Yardımcıları, İçişleri Uzmanı ve Uzman 

Yardımcılığı kadrolarına, 

b) Diğer personel ise İçişleri Bakanlığında durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara 

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga ek 18 inci maddesine göre, 

atanır.  

 (4) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının kapatılma ve devir işlemleri nedeniyle 

ortaya çıkabilecek tereddütleri geçici 1 inci madde çerçevesinde gidermeye Cumhurbaşkanlığı 

yetkilidir.  

 

Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün devri 

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kapatılan Türkiye ve 

Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün teşkilatı, ilgili yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki 

ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkisi, her türlü araç ve gereci, her türlü taşınır ve 

taşınmazlarıyla birlikte mal varlığı, her türlü alacak ve hakları ile borç ve yükümlülükleri, belge 

ve evrakı Yükseköğretim Kuruluna devredilmiş sayılır. Yükseköğretim Kurulu, bunları 

belirleyeceği bir yükseköğretim kurumuna üç ay içinde devreder. 

(2) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 

personelinden akademik kadroda bulunanlar hakkında, durumlarına uygun akademik unvanlı 

kadrolara atanmak üzere tespit edeceği yükseköğretim kurumlarına bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren iki ay içinde atama teklifi yapar ve bu teklifi izleyen bir ay içinde atama 

işlemleri tamamlanır. Bu fıkra kapsamında yükseköğretim kurumlarına ataması yapılan akademik 

personelin kadroları, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin tamamlandığı tarih 

itibarıyla ihdas edilerek genel kadro usulü hakkında ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesine ekli 

cetvellerin ilgili yükseköğretim kurumlarına ait bölümlerine eklenmiş sayılır. Bu fıkra 

kapsamında bulunanların mali ve sosyal hakları, atama işlemleri tamamlanıncaya kadar 

atanmadan önce tabi oldukları hükümlere göre ödenir. 

 (3) Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 

personelinden idari kadrolarda bulunanlar hakkında, kazanılmış hak aylık ve derecelerine uygun 

bir kadroya atanmak üzere, tespit edeceği kurum ve kuruluşlara bu maddenin yayımlandığı 

tarihten itibaren iki ay içinde atama teklifi yapar ve bu teklifi izleyen bir ay içinde atama işlemleri 

tamamlanır. Bu fıkra kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapılan idari personelin 

kadroları, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin tamamlandığı tarih itibarıyla ihdas 

edilerek genel kadro ve usulüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin eki cetvellerin ilgili 

kamu kurum ve kuruluşuna ait bölümüne eklenmiş sayılır. Bu fıkra kapsamında bulunanların mali 

ve sosyal hakları, atama işlemleri tamamlanıncaya kadar atanmadan önce tabi oldukları 

hükümlere göre ödenir. 

(4) Kapatılan Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarih itibarıyla öğrenim görmekte olan öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından iki ay 

içinde öğrenim gördükleri alanla ilgili bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilir. Bu şekilde 

yerleştirilen öğrenciler, mezun oluncaya kadar Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne 

ödemeleri gereken ücretleri ilgili üniversiteye ödemeye devam ederler.  
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(5) Birinci, ikinci ve dördüncü fıkraların uygulanması ile ilgili olarak usul ve esasları 

belirlemeye, uygulamayı yönlendirmeye, her türlü tedbiri almaya ve ortaya çıkabilecek 

tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Kurulu görevli ve yetkilidir. Anılan görev ve yetki, üçüncü 

fıkra bakımından Devlet Personel Başkanlığına aittir. 

 

TÜBİTAK başkan yardımcıları 

GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte TÜBİTAK başkan 

yardımcıları ile Bilim Kurulu üyelerinin görevleri sona erer. 

 

Geçici maddelerin yürürlüğü 

GEÇİCİ MADDE 7- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılan 

kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde yer alan geçici maddeler uygulamalarının 

tamamlanacağının belirtildiği tarihe kadar veya hükmünü icra edene kadar yürürlükte kabul edilir. 

 

Kurulların görevleri 

GEÇİCİ MADDE 8- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılan 

kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde 

danışma kurulu, koordinasyon kurulu, değerlendirme komitesi ve benzer adlar altında yapısı ve 

görevleri düzenlenmiş olan kurul, komisyon, komite, çalışma grubu ve benzeri birimlerden; ilgili 

bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşuna dair bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yayımlanan 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine aktarılmayanlara ait politika belirlemeye ilişkin görev ve 

yetkiler Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına, bunların dışındaki görev ve yetkiler 

cumhurbaşkanlığına veya yetkilendirilecek kurum ya da makama devredilmiş sayılır. 

 

GEÇİCİ MADDE 9- (1) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. 190 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin eki cetvellerde yer alan kadrolar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 

altı ay içinde yeniden düzenlenerek genel kadro ve usulüne ilişkin ilgili Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesine eklenir. Bu süre içinde anılan cetveller ile 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı 

Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararname ve ilgili 

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri çerçevesinde yeniden teşkilatlanan kurumlara ait kadro ve 

pozisyonlar genel kadro ve usulüne ilişkin ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümleri 

çerçevesinde geçerliliğini korur.  

 

GEÇİCİ MADDE 10- (1) 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

yürürlükten kaldırılmıştır. 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alan 

kadrolar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yeniden düzenlenerek 

genel kadro ve usulüne ilişkin ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesine eklenir. Bu süre içinde 

anılan cetvellere ait kadro ve pozisyonlar genel kadro ve usulüne ilişkin ilgili Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi hükümleri çerçevesinde geçerliliğini korur. 

 

GEÇİCİ MADDE 11- (1) Genel Kadro ve Usulüne İlişkin Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi eki cetveller yürürlüğe girinceye kadar ilgili mevzuatı uyarınca kurumlara ihdas 

edilmiş olan işçi kadroları ve sözleşmeli personel pozisyonları, geçerliliğini korur. 
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GEÇİCİ MADDE 12- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte 

Türkiye Adalet Akademisinde; Başkan, Başkan Yardımcıları, Daire Başkanları, Genel Kurul, 

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri, Eğitim Merkezi Müdürü ve müdür yardımcıları, 

mülga 4954 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi uyarınca görevlendirilen hâkim ve savcılar ile diğer 

personelin görevleri sona erer. Başkan ve Başkan Yardımcısı kadrosunda bulunanlardan kamu 

kurum ve kuruluşlarından atananlar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde hiçbir 

işleme gerek olmaksızın kadrolarının bulunduğu yerlerde göreve başlarlar. Kadrosu Akademide 

bulunan hâkim ve savcılar, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından; diğer personel ise Adalet 

Bakanlığı tarafından görevlerinin sona erdiği tarihten itibaren on beş gün içinde durumlarına 

uygun kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve atanırlar. Geçici olarak 

görevlendirilen hâkim ve savcılar ile diğer personel, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı 

tarihinde hiçbir işleme gerek olmaksızın kadrolarının bulunduğu yerlerde göreve başlarlar. 

(2) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce adlî veya idarî 

yargıda hâkim ve savcı adaylığına atananlardan meslek öncesi eğitimlerini tamamlayan adayların 

yazılı ve sözlü sınavlarının yapılması hariç;  Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi organları 

oluşturuluncaya kadar Akademi tarafından yapılması gereken görev ve hizmetler, Adalet 

Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.  

(3) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yürürlükte 

bulunan Başkanlık, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararları ile yönetmeliklerin bu yönde yeni 

bir karar alınıncaya veya düzenleme yapılıncaya kadar bu kararnameye aykırı olmayan 

hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.  

(4) Bu Kanun Hükmünde Kararnameyle kapatılan Türkiye Adalet Akademisine ait her 

türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, her türlü borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, 

yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve dokümanlar bu Kanun Hükmünde 

Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın Adalet Bakanlığına 

devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup bu 

Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Akademiye tahsis edilmiş taşınmazlar hiçbir işleme 

gerek kalmaksızın tahsis amacında kullanılmak üzere Adalet Bakanlığına tahsis edilmiş sayılır. 

(5) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Akademi tarafından yapılmış olan 

sözleşmelere, Adalet Bakanlığı halef olur. Akademinin leh ve aleyhine açılmış davalar ve icra 

takiplerinde Adalet Bakanlığı kendiliğinden taraf sıfatını kazanır. 

(6) 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Adalet 

Akademisine tahsis edilen ödeneklerin kullanılmayan kısmı bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 

yürürlüğe girdiği tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın Adalet Bakanlığına devredilmiş sayılır. 

Akademinin elinde bulunan nakit ve benzeri değerler aynı tarih itibarıyla genel bütçeye gelir 

kaydedilmek üzere Adalet Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına aktarılır.  

(7) Bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce adlî veya idarî yargıda hâkim ve 

savcı adaylığına atananlardan meslek öncesi eğitimlerini tamamlayan adayların yazılı ve sözlü 

sınavları, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri, Hukuk ve Mevzuat ile Personel genel 

müdürleri ve Eğitim Dairesi Başkanından oluşan sınav kurulu tarafından yapılır. Sözlü sınavda 

Kurula; Adalet Bakanının uygun gördüğü kurul üyesi başkanlık eder.   
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(8) Yedinci fıkra uyarınca yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarla ilgili iş ve işlemler 

Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. 

(9) Türkiye Adalet Akademisinin kapatılması ve Adalet Bakanlığının teşkilatlanması 

sebebiyle gerçekleştirilen, kapatma, devir, personel geçişi ve nakli, diğer geçiş işlemleri ile kadro, 

demirbaş devri ve benzeri hususlara ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye 

Adalet Bakanı yetkilidir. 

 

GEÇİCİ MADDE 13- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte 

Avrupa Birliği Bakanlığında;  

a) Başkan, Daire Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı, 

unvanlı kadrolarda bulunanların görevleri bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. Bu 

fıkra uyarınca görevleri sona erenler ekli (2) sayılı liste ile ihdas edilen Başkanlık Müşaviri 

kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılırlar. Bu madde uyarınca ihdas 

edilen Başkanlık Müşaviri kadroları, herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek 

kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. 

b) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, Avrupa Birliği Bakanlığı 

kadrolarında bulunanlardan yukarıdaki fıkralarda belirtilenler dışında kalanlar, Başkanlık için 

ihdas edilen aynı unvanlı kadrolara halen bulundukları kadro dereceleriyle başka bir işleme gerek 

kalmaksızın atanmış sayılır. Yukarıdaki fıkralarda sayılanlar hariç olmak üzere kadro unvanları 

değişenler veya kaldırılanlar ise altı ay içerisinde Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine 

uygun başka bir kadroya atanırlar. Atama işlemi yapılıncaya kadar Başkanlıkça ihtiyaç duyulan 

işlerde görevlendirilirler. Bunlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait aylık, ek 

gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî haklarını almaya devam eder.   

(2) Bu madde uyarınca atanan veya atanmış sayılan personel ile yeni ihdas edilen genel 

müdürlük, genel müdür yardımcılığı, Strateji Geliştirme Başkanı ve daire başkanlığı kadrolarına 

altı ay içerisinde atananlardan atandıkları veya atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına 

ilişkin olarak en son ayda aldıkları sözleşme ücreti, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet 

eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev 

tazminatı, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı 

uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer 

olarak esas alınır.); yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan sözleşme ücreti, aylık, ek 

gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları, makam 

tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her 

türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net 

tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi 

tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları veya atanmış 

sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi 

istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir. 

(3) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle 

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinde yer alan sınırlama ile bağlı 

olmaksızın boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece, dolu kadrolarda derece değişikliği yapmaya 

Cumhurbaşkanı yetkilidir.  
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(4) 23/12/2017 tarihli ve 7066 sayılı 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda 

Avrupa Birliği Bakanlığı için öngörülen ödenekler Avrupa Birliği Başkanlığı bütçesinin ilgili 

kalemlerine aktarılır. 

(5)  Avrupa Birliği Bakanlığının merkez ve yurt dışı teşkilâtına ait her türlü taşınır, taşıt, 

araç, gereç ve malzeme, her türlü borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik 

ortamdaki her türlü kayıtlar ve dokümanlar ile anılan Bakanlığa ait kadro ve pozisyonlarda 

istihdam edilen personel, Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte hiçbir 

işleme gerek kalmaksızın Avrupa Birliği Başkanlığına devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait 

veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Avrupa Birliği Bakanlığına Hazine ve 

Maliye Bakanlığınca tahsis edilmiş olanlar, hiçbir işleme gerek kalmaksızın Başkanlığa tahsis 

edilmiş sayılır. 

(6) Bu Kararname ile Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yapılmış olan sözleşmelere, 

Başkanlık halef olur. Avrupa Birliği Bakanlığının leh ve aleyhine açılmış davalar ve icra 

takiplerinde Başkanlık kendiliğinden taraf sıfatını kazanır. 

 

GEÇİCİ MADDE 14- (1) Diğer mevzuatta Spor Genel Müdürlüğü ile Yüksek Öğrenim 

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar Gençlik ve Spor Bakanlığına 

yapılmış sayılır. 

(2) Bakanlığın teşkilatlanması sebebiyle gerçekleştirilen, kapatma, devir, personel geçişi 

ve nakli, diğer geçiş işlemleri ile kadro, taşınır devri ve benzeri hususlar kurulacak bir komisyon 

tarafından yerine getirilir. 

 

Resmi Gazete 

GEÇİCİ MADDE 15- (1) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yeni bir düzenleme 

yapılıncaya kadar 1322 sayılı Kanunun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.  

 

Tüzükler, Bakanlar Kurulu kararları ve yönetmelikleri 

GEÇİCİ MADDE 16- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten 

önce, bu Kanun Hükmünde Kararname ile değişiklik yapılan kanunların ve kanun hükmünde 

kararnamelerin ilgili maddeleri gereğince yürürlüğe konulmuş olan tüzükler, nizamnameler, 

Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer işlemler yürürlükten 

kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürür.  
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GEÇİCİ MADDE 17- (Ek:18/6/2020-7247/25 md.)  

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 221 inci maddenin beşinci fıkrası kapsamında 

atandıkları kadrolarda bulunanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay 

içerisinde kurumlarına başvurmaları halinde, atandıkları kadrolarda bulunmaları kaydıyla, 

başvurdukları tarihi takip eden ay başından itibaren 221 inci madde kapsamında atanmalarına esas 

olan kadrolarına ait mali, sosyal ve emeklilik hakları ile ödeme unsurları her türlü artış ve 

iyileştirme yansıtılmak suretiyle verilmeye (mali hakları hususunda haklarında 375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin geçici 12 nci maddesi veya ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanmış 

olanlar hakkında anılan düzenlemelerin uygulanmasına) devam edilir. 

Mülga 3056 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre istihdam 

edilmekteyken 221 inci maddenin altıncı fıkrasına göre atandıkları kurumlarda (Devlet Arşivleri 

Başkanlığı hariç) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 28 inci maddesi kapsamında 

çalışıp bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte aynı görevlerde bulunanların mali ve sosyal hakları 

da dâhil istihdamları hakkında 31/12/2018 tarihinden geçerli olmak üzere mülga 3056 sayılı 

Kanunun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve ilgili mevzuatının uygulanmasına aynı şekilde 

devam edilir. 

Bu maddenin uygulanması, geçmişe yönelik herhangi bir ödeme yapılmasını gerektirmez. 

 

Yürürlük 

MADDE 232- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin; 

a) İlgili maddesiyle 6216 sayılı Kanunun 2 nci, 6 ncı, 21 inci ve 22 nci maddelerinin 

birinci fıkralarında yapılan değişiklikler Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesinden 

seçilen her iki üyenin de üyeliklerinin sona erdiği tarihte,   

b) Diğer hükümleri, 24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte,  

yürürlüğe girer.  

Yürütme 

MADDE 233- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

 

 (I) SAYILI LİSTE 

Kurumu  : Diyanet İşleri Başkanlığı 

Teşkilatı : Merkez    

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

 

     Serbest Kadro  

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Toplam 

GİH Mushafları İnceleme ve 

Kıraat Kurulu Üyesi 

1 4 4 

GİH Din İşleri Yüksek 

Kurulu Sekreteri 

1 1 1 
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