
 

İş bu sirküler de yer alan açıklamalarımız, ilgili sirküler hakkında genel bilgiler içeriyor olabilir. JHİ ve Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. bu 
sirkülerin tarafımıza danışılmadan uygulanmasından kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçların aksaklık ve zararlarından dolayı herhangi bir 
sorumluluk almaz ve uygulayıcılar da tarafımıza haklılık, sorumluluk iddiasında bulunulamazlar. 

 

 

Sayı : 2017 –014                                                                      İstanbul,  2017  

Konu : Yeni Vergi ve SGK Teşvigi ( 687 Sayılı KHK ile Gelir Vergisi ve Sigorta Prim Teşviği ) 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Sayın İlgili, 
 
MADDE 3 – 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici maddeler 
eklenmiştir. 
 
“GEÇİCİ MADDE 17 – 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 
1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe 
alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve 
hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında 
olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave 
olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere 
sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu 
işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup 
edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarı Fondan karşılanır. 
 
 
GEÇİCİ MADDE 18 – 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 
01/02/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe 
alınanların;  işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim 
ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim 
ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 
31/12/2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık 
brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari 
geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk  
eden vergiden terkin edilir. 
 
Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan 
benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz. 
 
687 Sayılı KHK ile Gelir Vergisi ve Sigorta Prim Teşviği ilgili 09.02.2017 tarihinde yayımlanan KHK 
sirkümüz ekindedir. 

 
 
 
Saygılarımızla;  
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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/687
Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması; Anayasanın 121 �nc� maddes� �le 25/10/1983 tar�hl� ve

2935  sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4  üncü maddes�ne  göre, Cumhurbaşkanının  başkanlığında  toplanan Bakanlar
Kurulu’nca 2/1/2017 tar�h�nde kararlaştırılmıştır.

Müsadere ed�len ş�rket, ortaklık payları ve varlıklar
MADDE 1 – (1) 4/12/2004  tar�hl� ve 5271  sayılı Ceza Muhakemes� Kanununun  133  üncü maddes�  uyarınca

kayyım  atanmasına  karar  ver�l�p  10/11/2016  tar�hl�  ve  6758  sayılı  Olağanüstü  Hal  Kapsamında  Bazı  Düzenlemeler
Yapılması  Hakkında  Kanun  Hükmünde  Kararnamen�n  Değ�şt�r�lerek  Kabul  Ed�lmes�ne  Da�r  Kanunun  19  uncu
maddes�ne  göre  kayyımlık  yetk�s�  Tasarruf Mevduatı  S�gorta  Fonu  tarafından  kullanılan  ş�rketler,  ortaklık  payları  ve
varlıkların  26/9/2004  tar�hl�  ve  5237  sayılı  Türk  Ceza Kanununun  İk�nc�  K�tap Dördüncü Kısım Dördüncü,  Beş�nc�,
Altıncı  ve  Yed�nc�  Bölümler�nde  tanımlanan  suçlar  �le  12/4/1991  tar�hl�  ve  3713  sayılı  Terörle Mücadele  Kanunu  �le
7/2/2013 tar�hl� ve 6415 sayılı Terör�zm�n F�nansmanının Önlenmes� Hakkında Kanunun İk�nc� Bölümü kapsamına g�ren
suçlardan dolayı müsaderes�ne karar ver�lmes� hal�nde müsadere kararı; bu ş�rket, ortaklık payları ve varlıkların Tasarruf
Mevduatı S�gorta  Fonu  tarafından  satış  ve  tasf�ye  ed�lmes�  suret�yle  yer�ne  get�r�l�r.  Satış  ve  tasf�ye  sürec�nde  ş�rket,
ortaklık payları ve varlıkların  yönet�m�n�n 6758  sayılı Kanunun 19 uncu maddes�ne göre  atanan yönet�c�ler  tarafından
yürütülmes�ne devam ed�l�r. Satış veya tasf�yeden elde ed�len gel�rler Haz�neye �rat kayded�l�r.

MADDE 2 – 13/10/1983 tar�hl� ve 2918 sayılı Karayolları Traf�k Kanununa 65 �nc� maddes�nden sonra gelmek
üzere aşağıdak� 65/A maddes� eklenm�şt�r.

“Kış last�ğ� zorunluluğu
MADDE 65/A – Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış  last�ğ� kullanmaları,  �ller�n hava ve  �kl�m

şartlarına  göre  Ulaştırma,  Den�zc�l�k  ve  Haberleşme  Bakanlığı  tarafından  yılın  bel�rl�  dönem�  �ç�n  zorunlu  tutulur.
Ulaştırma, Den�zc�l�k ve Haberleşme Bakanlığı bu yetk�s�n� val�l�klere devredeb�l�r. Bu madde hükümler�  çerçeves�nde
araçları  denetlemeye Ulaştırma, Den�zc�l�k  ve Haberleşme Bakanlığının  yetk�lend�rd�ğ�  Bakanlık  personel�  �le  Emn�yet
Genel  Müdürlüğü,  Jandarma  Genel  Komutanlığı,  Gümrük  ve  T�caret  Bakanlığının  sınır  kapılarındak�  b�r�mler�  ve
beled�yeler�n  denet�m  b�r�mler�  yetk�l�d�r.  Bu  maddede  düzenlenen  yükümlülüğe  uymayan  aracın  �şleten�ne  625  Türk
L�rası  tutarında  bu  maddede  bel�rt�len  görevl�lerce  �dar�  para  cezası  ver�l�r  ve  bu  araçların  last�kler�n�  uygun  hale
get�reb�lecekler� en yakın yerleş�m b�r�m�ne kadar g�tmeler�ne denet�mle görevl� olanlar tarafından �z�n ver�l�r. Bu maddede
bel�rt�len  �dar�  para  cezasının  tutarını  azaltmaya  ve  �k�  katına  kadar  artırmaya Bakanlar Kurulu  yetk�l�d�r. Bu maddeye
�l�şk�n usul ve esaslar Ulaştırma, Den�zc�l�k ve Haberleşme Bakanlığı tarafından bel�rlen�r.”

MADDE 3 – 25/8/1999 tar�hl� ve 4447 sayılı İşs�zl�k S�gortası Kanununa aşağıdak� geç�c� maddeler eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 17 – 31/12/2017 tar�h�ne kadar �şe alınan her b�r s�gortalı �ç�n geçerl� olmak üzere, 1/2/2017

tar�h�nden  �t�baren  özel  sektör  �şverenler�nce  Kuruma  kayıtlı  �şs�zler  arasından  �şe  alınanların;  �şe  alındıkları  tar�hten
öncek� üç aya �l�şk�n Sosyal Güvenl�k Kurumuna ver�len aylık pr�m ve h�zmet belgeler�nde veya muhtasar ve pr�m h�zmet
beyannameler�nde kayıtlı s�gortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına �l�şk�n aylık pr�m ve h�zmet belgeler�ndek�
s�gortalı  sayısına  �lave  olmaları  kaydıyla  �şe  alındıkları  tar�hten  �t�baren  31/12/2017  tar�h�ne  kadar  geçerl�  olmak  üzere
s�gortalının aylık pr�m ödeme gün sayısının 22,22 TL �le çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu �şverenler�n Sosyal
Güvenl�k  Kurumuna  ödeyecekler�  s�gortalı  h�sseler�  dah�l  tüm  pr�mlerden  mahsup  ed�lmek  suret�yle  �şverene  destek
ödemes� yapılır ve destek tutarı Fondan karşılanır.

İşverenler�n  aylık  pr�m  ve  h�zmet  belgeler�n�  veya  muhtasar  ve  pr�m  h�zmet  beyannameler�n�  yasal  süres�
�çer�s�nde vermed�ğ�,  s�gorta  pr�mler�n�  yasal  süres�nde  ödemed�ğ�,  yapılan  kontrol  ve  denet�mlerde  çalıştırdığı  k�ş�ler�
s�gortalı olarak b�ld�rmed�ğ� veya b�ld�r�len s�gortalının f��len çalışmadığı durumlarının tesp�t ed�lmes�, Sosyal  Güvenl�k
Kurumuna pr�m, �dar� para cezası ve bunlara �l�şk�n gec�kme cezası ve gec�kme zammı borcu bulunması haller�nde b�r�nc�
fıkra hükümler� uygulanmaz. Ancak Sosyal Güvenl�k Kurumuna olan pr�m, �dar� para cezası ve bunlara �l�şk�n gec�kme
cezası ve gec�kme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 �nc� maddes�ne göre tec�l ve taks�tlend�ren veya �lg�l� d�ğer
kanunlar uyarınca yapılandıran �şverenler bu taks�tlend�rme ve yapılandırma devam ett�ğ� sürece anılan fıkra hükmünden
yararlandırılır.

Bu madde  hükümler�;  kamu  �dareler�ne  a�t  �şyerler�,  5335  sayılı  Kanunun  30  uncu  maddes�n�n  �k�nc�  fıkrası
kapsamına g�ren kurum ve kuruluşlara a�t  �şyerler� �le 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma
hükümler�ne �st�naden yapılan alım ve yapım �şler�  �le 4734 sayılı Kanundan �st�sna olan alım ve yapım  �şler�ne  �l�şk�n
�şyerler�, sosyal güvenl�k destek pr�m�ne tab� çalışanlar ve yurt dışında çalışan s�gortalılar hakkında uygulanmaz.

Bu maddeyle  düzenlenen  destek  unsurundan  yararlanmakta  olan  �şverenler;  aynı  s�gortalı  �ç�n  aynı  dönemde
d�ğer s�gorta pr�m� teşv�k, destek ve �nd�r�mlerden yararlanamaz.

Bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlık tarafından bel�rlen�r.
GEÇİCİ MADDE 18 – 31/12/2017 tar�h�ne kadar �şe alınan her b�r s�gortalı �ç�n geçerl� olmak üzere, 1/2/2017

tar�h�nden  �t�baren  özel  sektör  �şverenler�nce  Kuruma  kayıtlı  �şs�zler  arasından  �şe  alınanların;  �şe  alındıkları  tar�hten
öncek� üç aya  �l�şk�n Sosyal Güvenl�k Kurumuna ver�len  aylık  pr�m ve h�zmet  belgeler�nde kayıtlı  s�gortalılar  dışında
olmaları ve 2016 yılının Aralık ayına �l�şk�n aylık pr�m ve h�zmet belgeler�ndek� s�gortalı sayısına �lave olmaları kaydıyla
�şe alındıkları  tar�hten �t�baren 31/12/2017 tar�h�ne kadar uygulanmak üzere, ücretler�n�n 2017 yılında uygulanan asgar�



ücret�n aylık brüt tutarının pr�m ödeme gün sayısına �sabet eden tutarı üzer�nden hesaplanan gel�r verg�s�n�n asgar� geç�m
�nd�r�m� uygulandıktan sonra kalan kısmı, ver�lecek muhtasar beyanname üzer�nden tahakkuk eden verg�den terk�n ed�l�r.

Bu madde kapsamında gel�r verg�s� stopajı  teşv�k�nden yararlananlar, d�ğer kanunlarda yer alan benzer n�tel�kl�
gel�r verg�s� stopajı teşv�kler�nden yararlanamaz.

Bu madde  kapsamında  yapılan  ücret  ödemeler�ne  �l�şk�n  düzenlenen  kâğıtlara  a�t  damga  verg�s�n�n  aylık  brüt
asgar� ücret�n pr�m ödeme gün sayısına �sabet eden kısmı beyan ed�lmez ve ödenmez.

Bu madde  hükümler�;  kamu  �dareler�ne  a�t  �şyerler�,  5335  sayılı  Kanunun  30  uncu  maddes�n�n  �k�nc�  fıkrası
kapsamına g�ren kurum ve kuruluşlara a�t  �şyerler� �le 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma
hükümler�ne �st�naden yapılan alım ve yapım �şler�  �le 4734 sayılı Kanundan �st�sna olan alım ve yapım  �şler�ne  �l�şk�n
�şyerler�, sosyal güvenl�k destek pr�m�ne tab� çalışanlar ve yurt dışında çalışan s�gortalılar hakkında uygulanmaz.

Bu madden�n uygulamasına �l�şk�n usul ve esaslar �le mahsup şekl�n� ve dönem�n� bel�rlemeye Mal�ye Bakanlığı
yetk�l�d�r.”

MADDE 4 – 19/10/2005 tar�hl� ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 160 ıncı maddes�ne üçüncü fıkrasından
sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“Bankacılık mevzuatı �le bankacılık usul ve prens�pler�ne uygun kred� kullandırma, bu kred�ler� temd�t etme veya
ek  kred�  kullandırma,  taks�tlend�rme,  tem�nata  bağlama  yahut  sa�r  yöntemlerle  yen�den  yapılandırma  �şlemler�  z�mmet
suçunu oluşturmaz.”

MADDE  5  –  8/2/2007  tar�hl�  ve  5580  sayılı  Özel  Öğret�m Kurumları  Kanununun  2  nc�  maddes�n�n  b�r�nc�
fıkrasının  (b)  bend�ne  “özel  eğ�t�m  ve  rehab�l�tasyon merkezler�”  �bares�nden  sonra  gelmek  üzere  “,  sosyal  etk�nl�k
merkezler�” �bares� �le aynı fıkraya aşağıdak� bent eklenm�ş ve b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde yer alan “öğrenc� etüt eğ�t�m
merkezler�,” �bares� �le aynı fıkranın (j) bend� yürürlükten kaldırılmıştır.

“p) Sosyal etk�nl�k merkez�: İl m�llî eğ�t�m müdürlükler� �le beled�yeler arasında yapılan ve Bakanlıkça onaylanan
ortak  �şb�rl�ğ�  protokoller�  çerçeves�nde,  Bakanlığın  verd�ğ�  �şyer�  açma  ve  çalışma  ruhsatı  �le  beled�yelerce  açılan  ve
�şlet�len,  �lköğret�m ve/veya ortaöğret�m öğrenc�ler�n�n ödev ve projeler�ne  �l�şk�n araştırmalar yaptığı,  öğrenc�ler�n  �lg�,
�stek  ve  yetenekler�  doğrultusunda  sosyal,  kültürel,  sanatsal  ve  sport�f  faal�yetler�n  yürütüldüğü  özel  öğret�m
kurumlarını,”

MADDE 6 – 5580 sayılı Kanunun geç�c� 5 �nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“Bu fıkranın yayımı tar�h�nde faal�yet gösterenlerden dönüşüm programına alınan öğrenc� etüt eğ�t�m merkezler�

har�ç  olmak  üzere,  halen  faal�yette  olan  öğrenc�  etüt  eğ�t�m  merkezler�,  faal�yetler�ne  1/7/2017  tar�h�ne  kadar  devam
edeb�l�rler. En geç 29/7/2017 tar�h�ne kadar bu Kanunun 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c), (g), (h), (�), (k), (o) ve
(ö)  bentler�nde  tanımlanan  özel  öğret�m kurumlarından  b�r�n�n  gerekt�rd�ğ�  şartlara  uygun  hale  get�r�lmeyen  ve  kurum
açma  �zn�  buna  göre  düzenlenmeyen  öğrenc�  etüt  eğ�t�m  merkezler�  hakkında  sürekl�  kapatma  �şlem�  uygulanır.  Bu
fıkranın uygulanmasına �l�şk�n hususlar Bakanlıkça çıkarılan yönetmel�kle düzenlen�r.”

MADDE 7 – 15/2/2011 tar�hl� ve 6112 sayılı Radyo ve Telev�zyonların Kuruluş ve Yayın H�zmetler� Hakkında
Kanunun 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (dd) bend�nde yer alan “kuran ve �şleten” �bares� “kuran ve/veya �şleten”
şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 8 – 6112 sayılı Kanunun 26 ncı maddes�n�n sek�z�nc� fıkrasının b�r�nc� ve  �k�nc� cümleler� aşağıdak�
şek�lde değ�şt�r�lm�ş, üçüncü cümles� yürürlükten kaldırılmış ve beş�nc� cümles�ne “Üst Kuruldan karasal yayın  l�sansı
almış” �bares�nden sonra gelmek üzere “veya bu Kanunun geç�c� 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrası uyarınca yayınlarına
devam eden” �bares� eklenm�şt�r.
“Özel medya h�zmet sağlayıcı kuruluşlar, Üst Kurulca kend�ler�ne tahs�s ed�len telev�zyon kanalı, mult�pleks kapas�tes� �le
radyo frekanslarından yapacakları yayınlarını, tek b�r ver�c� tes�s ve �şlet�m ş�rket�nce kurulan ve/veya �şlet�len radyo ve
telev�zyon ver�c� tes�sler�nden yapmak zorundadır. Sermayes�n�n en az yarısı kamuya a�t olmak üzere kurulan veya �şt�rak
ed�len ver�c� tes�s ve �şlet�m ş�rket�n�n uyması gereken şartlar Üst Kurulca bel�rlen�r ve şartları yer�ne get�ren tek b�r ver�c�
tes�s ve �şlet�m ş�rket�ne yayın �let�m yetk�s� ver�l�r.”

MADDE 9 – 6112 sayılı Kanunun geç�c� 4 üncü maddes�n�n yed�nc� fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE  10  –  26/4/1961  tar�hl�  ve  298  sayılı  Seç�mler�n  Temel  Hükümler�  ve  Seçmen  Kütükler�  Hakkında

Kanunun 149/A maddes� yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE  11  –  10/11/2016  tar�hl�  ve  6758  sayılı  Olağanüstü  Hal  Kapsamında  Bazı  Düzenlemeler  Yapılması

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n Değ�şt�r�lerek Kabul Ed�lmes�ne Da�r Kanunun 20 nc� maddes�n�n  b�r�nc�
fıkrasında  yer  alan  “Bu madde  kapsamında Fon  tarafından  atanan  veya  görevlend�r�lenler”  �bares�  “Kayyımlık  yetk�s�
Fona  devred�len  veya  Fonun  kayyım  olarak  atandığı  ş�rketler�  soruşturma  ve  kovuşturma  süres�nce  yönetmek  üzere
atananlar veya görevlend�r�lenler” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve aynı maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“(4) 20/7/2016 tar�hl� ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genel�nde �lan ed�len olağanüstü hal
kapsamında  yürürlüğe  konulan  kanun  hükmünde  kararnameler  gereğ�nce  kapatılan  özel  radyo  ve  telev�zyonların;
15/7/2016  tar�h�  �t�barıyla  sah�p  oldukları  yayın  l�sansları,  15/2/2011  tar�hl�  ve  6112  sayılı  Radyo  ve  Telev�zyonların
Kuruluş ve Yayın H�zmetler� Hakkında Kanunun geç�c� 4 üncü maddes�n�n b�r�nc�  fıkrası kapsamındak� yayın hakları,
frekans  ve  kanal  kullanımı  �le  Radyo  ve  Telev�zyon  Üst  Kurulu  nezd�ndek�  benzer�  �z�nler�  Mal�ye  Bakanlığının  bu
yöndek� taleb� üzer�ne Radyo ve Telev�zyon Üst Kurulu tarafından �hya ed�l�r. İhya ed�len bu l�sans ve haklar �le frekans,
kanal kullanımı ve Radyo ve Telev�zyon Üst Kurulu nezd�ndek� benzer� �z�nler�n Mal�ye Bakanlığınca veya üçüncü fıkra
kapsamında Tasarruf Mevduatı S�gorta Fonunca, kapatılan özel radyo ve telev�zyonlara a�t d�ğer varlıklarla b�rl�kte ya da
ayrı ayrı satılması durumunda bunların yen� alıcıları adına devr� ve tesc�l� �şlemler� Fonun b�ld�r�m� üzer�ne, gerekl� b�lg�
ve belgeler�n tamamlanmasını müteak�p başkaca b�r �şleme gerek kalmaksızın en fazla b�r ay �ç�nde tamamlanır.”

MADDE 12 – 25/8/2011 tar�hl� ve 652 sayılı M�llî Eğ�t�m Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamen�n 12 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend� yürürlükten kaldırılmıştır.



MADDE 13 – Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 14 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümler�n� Bakanlar Kurulu yürütür.
 

                                                                                                                        Recep Tayy�p ERDOĞAN
                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI
 
            B�nal� YILDIRIM

                    Başbakan

 

                 N. CANİKLİ                                                     M. ŞİMŞEK                                            N. KURTULMUŞ                                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                                    Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                V. KAYNAK                                                   B. BOZDAĞ                                       F. B. SAYAN KAYA                                          Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                                           Adalet Bakanı                          A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanı                   Avrupa B�rl�ğ� Bakanı

 

                     F. ÖZLÜ                                                M. MÜEZZİNOĞLU                                      M. ÖZHASEKİ                                        M. ÇAVUŞOĞLU

B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanı     Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanı            Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı                               Dış�şler� Bakanı

 

               N. ZEYBEKCİ                                               B. ALBAYRAK                                             A. Ç. KILIÇ                                                    F. ÇELİK

             Ekonom� Bakanı                            Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanı                  Gençl�k ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

 

               B. TÜFENKCİ                                                     S. SOYLU                                                   L. ELVAN                                                     N. AVCI

    Gümrük ve T�caret Bakanı                                      İç�şler� Bakanı                                          Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Tur�zm Bakanı

 

                                                           N. AĞBAL                                             İ. YILMAZ                                                             F. IŞIK

                                                        Mal�ye Bakanı                                 M�llî Eğ�t�m Bakanı                                     M�llî Savunma Bakanı

 

                                                         V. EROĞLU                                           R. AKDAĞ                                                       A. ARSLAN

                                             Orman ve Su İşler� Bakanı                            Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Den�zc�l�k ve Haberleşme Bakanı

 
 


