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1 Haziran 2019                                                                                                                         

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

HAKKINDA KANUN 

 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun  Uyarma cezasını düzenleyen 32. maddesinde yapılan değişiklikle ;  

• Turizm yatırım ve işletmelerinin idare ve işletilmelerinde kusur, aksaklık ve eksikliklerin tespiti. 

• Tesisin isim değişikliğine ilişkin başvuruda bulunulmaması, tür ve sınıfının yazı, reklam, afiş, broşür ve 

benzeri araçlarla tüketiciye yanıltıcı şekilde tanıtılması durumlarında uyarma cezaları söz konusu 

olabilecektir. 

 

 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun  Belge iptalini düzenleyen 34. maddesinde yapılan değişiklikle ;  

• Belge sahibinin ya da işletmecinin değişmesi halinde Bakanlıkça verilen sürede uygun evrakın 

sunulmaması ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 

• Bakanlıkça verilen sürede işletme iznine esas belgenin gönderilmemesi 

• Bakanlıkça belirtilen usullere uyulmaması  

• Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin verilen süre içerisinde gönderilmemesi veya eksik gönderilmesi 

veya yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi yükümlülüklerin yerine getirilmemesi. 

• Belgelendirilmeye esas olan ilgili kurum veya kuruluştan alınan işletme iznine esas belgenin geçerliliğini 

yitirmesi veya iptal edilmesi. 

• Yapılan denetim ya da sınıflandırma çalışması sonucunda niteliklerin önemli ölçüde kaybedilmiş 

olduğunun tespit edilmesi. 

• Kamu taşınmazı üzerinde gerçekleştirilen yatırım ve işletmelerde, taşınmazın kullanım hakkına esas iznin 

iptal edilmesi. 

• İşletme faaliyetine son verilmesi. 

• Tesisin belgelendirildiği türdeki faaliyetine son verilerek belgelendirilebilecek türler dışında  faaliyet 

gösterilmesi. 

• Belge sahibinin belge iptalini talep etmesi  

hallerinde belgenin iptaline karar verilebilecektir. 

 

 

      
Haziran ayındaki önemli yenilikler kronolojik bir sıra halinde aşağıdaki gibidir. 
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1 Haziran 2019                                                                                                                         

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

HAKKINDA KANUN 

 

• Turizm yatırım belgesinde belirtilen işletmeye açılma süresi sona ermeden süre uzatımı veya turizm 

işletmesi belgesi düzenlenmesine ilişkin başvuruda bulunulmaması halinde turizm yatırım belgesi iptal 

edilmiş sayılacaktır. 

 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’ nda yapılan değişiklik ile getirilen EK MADDE 5 ve EK MADDE 6’ ya 

göre; 

 

• Ormanlık alanlar üzerinde bulunan ve Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden 

konaklama amaçlı kullanılması mümkün olanlar ile içerisinde konaklama tesisi bulunan mesire yerlerini 

tahsis etmeye, Bakanlık yetkili olup; gelirleri Orman Genel Müdürlüğüne ait olacaktır.  

 

• Su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgelerden Bakanlıkça belirlenen 

yerlerde turizm ve sportif amaçlı dalış yapılabilecektir. Askerî yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde ise 

Millî Savunma Bakanlığının uygun görüşü alınarak turizm ve sportif amaçlı dalış yapılabilecektir. Bu 

maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Millî Savunma Bakanlığının uygun görüşü alınarak 

Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecektir. 

 

      
Haziran ayındaki önemli yenilikler kronolojik bir sıra halinde aşağıdaki gibidir. 
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15 Haziran 2019 

ELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE 

SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASINA İLİŞKİN 

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 

Yönetmeliğin amacı; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümlerine göre piyasada faaliyet gösteren veya 

gösterecek tüzel kişiler tarafından hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulması, işletilmesi ve üretim lisansları 

için DSİ ile tüzel kişiler arasında düzenlenecek su kullanım hakkı anlaşmalarında ve belediyeler tarafından 

hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulabilmesine ilişkin başvurularda uygulanacak usul ve esasları 

düzenlemektir.  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile; 

• DSİ ve  şirket tarafından geliştirilen ve bu Yönetmelik kapsamında müracaat edilebilecek hidroelektrik enerji 

projelerine ilişkin listeler, proje safhalarına göre DSİ’nin internet sayfasında sürekli olarak yayımlanacak ve 

güncellenecektir. Listelerde; projelerin durumları ve projelere ilişkin başvuru bilgileri yer alacaktır.  

• Sermayesinin yarısından fazlası belediyeye ait şirketlerin, belediyeler tarafından işletilen içme suyu isale hatları 

ile atık su isale hatları üzerinde teknik imkanın olması ve DSİ tarafından uygun bulunması halinde lisanssız 

üretim kapsamında enerji üretim tesisi kurulmak üzere yaptıkları proje başvurularının ilanı, Elektrik 

Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde belirtilen usuller çerçevesinde yapılacaktır.  

• Pompaj depolamalı hidroelektrik santral (PHES) projeleri için DSİ tarafından yapılacak ilana istinaden bu 

Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar dahilinde müracaatta bulunulabilecektir.  

• Şehir merkezlerinden geçen akarsular üzerinde ilgili belediyelerce tesis edilmiş/edilecek olan rekreasyon 

projeleri kapsamında ortaya çıkan hidrolik potansiyelden rekreasyon sahalarının elektrik enerjisi ihtiyacını 

karşılamak maksadı ile söz konusu akarsu üzerinde, DSİ’nin uygun görüşü ile toplam 300 kW kurulu güce 

kadar, lisanssız üretim kapsamında hidroelektrik enerji üretim tesisi kurulmak üzere ilgili belediye başvuruda 

bulunabilir. Bu kapsamdaki başvuru Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde belirtilen 

usuller çerçevesinde yapılmalıdır. Başvurunun uygun bulunması durumunda yapılan ilk müracaat, DSİ internet 

sayfasında yayımlanacak ve otuz gün boyunca proje diğer müracaatlara da açık tutulacaktır. Otuz gün sonunda 

kesinleşen müracaatlar DSİ internet sayfasında yayımlanacaktır.  

• DSİ internet sayfasında başvuruya açılan projeye çoklu müracaat olması durumunda, kaynak katkı payı 

toplantısı projenin başvuruya açıldığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu süre içerisinde 

gerçekleştirilememesi halinde, şirketlerin başvuruları iptal edilerek, başvuru sırasında DSİ’ye sunulan geçici 

teminat mektupları, rapor inceleme bedelleri ve varsa % 1’lik hizmet bedelleri iade edilecektir.    
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15 Haziran 2019 

ELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE 

SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASINA İLİŞKİN 

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 

 

• Mülga 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında tanımlanan mevcut sözleşmeler arasında yer alan ve 

işletmede bulunan hidroelektrik üretim tesislerini işleten tüzel kişilerin, imzalamış oldukları mevcut Su 

Kullanım Hakkı Anlaşmaları, EPDK’dan lisans almaları şartıyla üretim lisansı süresince geçerli olacaktır.  

 

• Yap işlet devret modeli kapsamında elektrik enerjisi üretimi faaliyeti gösteren şirketlerin ortak tesislere ait 

enerji payı yatırım bedeli geri ödemesi her işletme yılının sonunda yapılır. Mevcut Su Kullanım Hakkı 

Anlaşmasında belirtilen ödeme süresi aynı kalır. Ancak bakiye para miktarı için Yİ-ÜFE uygulanacaktır.  

 

• Otoprodüktör ve otoprodüktör grubu şirketlerin mevcut Su Kullanım Hakkı Anlaşmalarındaki ortak tesislere 

ait enerji payı yatırım bedeli geri ödemesine ilişkin hükümler, şirketlerin talebi halinde, bu Yönetmelik 

hükümleri çerçevesinde tadil edilecektir.  

 

• Mevcut sözleşmeler kapsamındaki üretim tesisleri için ilgili tüzel kişilere EPDK tarafından ilgili mevzuat 

kapsamında resen lisans verilmesi halinde, mevcut sözleşmelerindeki hak ve yükümlülüklerle ve sözleşme süresi 

ile sınırlı olmak kaydıyla su kullanım hakkı anlaşmaları bu Yönetmelik çerçevesinde yenilenecektir. 

 

      
Haziran ayındaki önemli yenilikler kronolojik bir sıra halinde aşağıdaki gibidir. 
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15 Haziran 2019 

ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİNDE 

                                 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği’ nin   ithalat ve/veya ihracat faaliyetinde bulunabilecek tüzel 

kişileri düzenleyen 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişikliğe göre; 

 

• Lisansında yer alması kaydıyla, Elektrik Üretim A.Ş. ; hükümetler arası anlaşmalar kapsamında 

imzalanmış olan elektrik enerjisi ithalat veya ihracat anlaşmalarına uygun elektrik enerjisi ithalat 

ve/veya ihracatı faaliyetlerini ve elektrik enerjisi mübadelesi kapsamında ithalat ve ihracat faaliyetlerini 

yürütebilecektir. 

 

Yine Yönetmeliğin senkron paralel olmayan bağlantılarda ithalat ve/veya ihracat faaliyeti için yapılacak 

başvuruları düzenleyen 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik sonucunda;  

 

• İhracat faaliyetinde bulunmak için yapılan başvurularda, başvurunun inceleme ve değerlendirmeye 

alınabilmesi için; aynı hat için birden fazla başvuru olması ve kısıt oluşması halinde, başvurular bu 

Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sonuçlandırılmak üzere Sistem İşleticisi’ ne bildirilmesi zorunlu 

olup; Sistem İşleticisi’ nin kapasite tahsisine ilişkin işlemleri bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kırk 

beş gün içerisinde sonuçlandırarak, kurul kararı alınmasını teminen sonucu Kuruma bildirmesi 

gerekmektedir. 

      
Haziran ayındaki önemli yenilikler kronolojik bir sıra halinde aşağıdaki gibidir. 
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21 Haziran 2019 

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu’ nun Uygulama 

Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklere göre; 

•   Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapıların maliklerine tahliye veya yıkım tarihinden 

itibaren Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilecektir. Yardım süresi riskli alan 

dışındaki riskli yapılarda 18 ay olacaktır ve riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresi 36 ayı 

geçmemek şartı ile ilgili kurumca belirlenecektir.  

• Aylık kira bedeli, Bakanlıkça belirlenir ve her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE - oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında güncellenir. 

İnşaat halinde olup içinde ikamet edilen yapılarda kira yardımı veya faiz desteğinden, sadece inşaat 

halindeki yapıda ikamet edilen bağımsız bölümlerin malik, kiracı ve sınırlı ayni sahipleri faydalanacaktır. 

Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine mümkün olması hâlinde, kira yardımı yerine tahliye 

tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine kadar geçici konut veya işyeri tahsisi 

yapılabilecektir. 

• Kira yardımı başvuruları; tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde veya riskli yapının yıktırıldığı tarihten 

itibaren üç ay içinde, Bakanlıkça belirlenecek bilgi ve belgelere istinaden riskli alan veya rezerv yapı 

alanlarında ilgili kuruma, riskli yapılarda ise Müdürlüğe veya Bakanlıkça yetki devri yapılması 

durumunda İdareye yapılabilecektir.  

• Kira yardımları; İdare veya TOKİ tarafından uygun görülmesi ve Bakanlığa gönderilmesi üzerine, 

ilgililerine ödenmek üzere İdare veya TOKİ’nin hesabına; riskli yapılarda talebin ilgili İdarece uygun 

görülmesi ve onaylanması üzerine, doğrudan riskli yapı maliklerinin hesap numaralarına veya ilgililerine 

ödenmek üzere İdarenin hesabına yapılacaktır. Dönüşüm projeleri özel hesabının finansman durumu 

gözetilerek Bakanlıkça uygun görülmesi halinde kira yardımının ilk (5) aya kadar olan kısmı peşin olarak 

ödenebilmesi mümkün olacaktır.  

      
Haziran ayındaki önemli yenilikler kronolojik bir sıra halinde aşağıdaki gibidir. 

HUKUKİ GELİŞMELER BÜLTENİ – HAZİRAN 2019 



  
    

  

 

21 Haziran 2019 

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 

• Gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan, İdarenin ise İller Bankası Anonim Şirketinden veya 

bankalardan kullanacağı kredilere; tahliye veya yıkım tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde kredi 

almak üzere Bakanlıkla protokol imzalamış bankalara başvurulmuş olması şartıyla, Cumhurbaşkanınca 

belirlenen oranlarda Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilebilecektir. 

 

• Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde, gerçek kişilerce ve 

özel hukuk tüzel kişilerince uygulamada bulunulması halinde, fonksiyon değişikliğine bakılmaksızın 

mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanı için belediyelerce harç ve ücret 

alınmayacaktır. Yeni inşaat konut ve işyerinden oluşuyor ise, muaf olunan inşaat alanı, yeni inşa edilen 

binadaki konut ve işyerinin bina içindeki metrekare cinsinden oranları çerçevesinde uygulanacaktır. 

 

• Bakanlık; riskli alan ve rezerv yapı alanı ile riskli yapıların bulunduğu taşınmazlara ilişkin her tür ve 

ölçekteki planı resen yapmaya, yaptırmaya ve onaylamaya, bu taşınmazlara ait parsellerdeki 

uygulamalarda faydalanılmak üzere; özel kanunlar ile öngörülen alanlara ilişkin olanlar da dâhil, her tür 

ve ölçekteki planlama işlemlerine esas teşkil edecek standartları belirlemeye ve gerek görülmesi hâlinde 

bu standartları plan kararları ile tayin etmeye veya özel standartlar ihtiva eden planlar ve kentsel tasarım 

projeleri yapmaya, yaptırmaya ve onaylamaya, parselasyon planlarında, gerekli görülmesi hâlinde varsa 

ilk uygulamadaki düzenleme ortaklık payı oranını tamamlamak üzere düzenleme ortaklık payı kesintisi 

yapmaya yetkili kılınmıştır. 
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21 Haziran 2019 

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

 

Yönetmeliğin amacı; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)  kapsamında, Sağlık Bakanlığının 

merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile bunlara bağlı olarak faaliyet göstermekte olan sağlık hizmeti 

sunucuları ile bağlı ve ilgili kuruluşları tarafından yürütülen süreç ve uygulamalarda uyulacak usul ve 

esasları düzenlemektir. İlgili yönetmelikte KVKK’da  düzenlenen genel ilkeler başta olmak üzere, KVKK’da 

yer alan bütün esaslara riayet edilir.  

 

      İlgili yönetmelik kapsamında; 

 

• Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarınca gerekli kayıt ve bildirim sistemi kurulacaktır. 

• Hiç kimse, sağlık hizmeti sunumu için gerekli olan durumlar haricinde geçmiş sağlık verilerinin 

dökümünü sunmaya veya göstermeye zorlanamaz.  

• Sağlık hizmeti sunucuları tarafından; banko, gişe ve masa gibi bölümlerde yetkisi olmayan kişilerin yer 

almasını önleyecek ve aynı anda yakın konumda hizmet alanların birbirlerine ait kişisel verileri 

duymalarını, görmelerini, öğrenmelerini veya ele geçirmelerini engelleyecek nitelikte gerekli fiziki, teknik 

ve idari tedbirler alınır.  

• Sağlık hizmeti sunucuları, tahlil ve tetkik sonuçları gibi hastaya ait kişisel sağlık verilerini içeren basılı 

materyal üzerinde gerekli kısmî kimliksizleştirme veya maskeleme tedbirlerini uygular ve söz konusu 

materyalin yetkisiz kişilerin eline geçmesi hâlinde kime ait olduğunun tespit edilmesini zorlaştıracak 

diğer tedbirleri alır.  

• Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili olarak Kanunun 11 inci maddesinde yer alan 

hakları kullanabilir.  

• Avukatlar, müvekkilinin sağlık verilerini genel vekâletname ile talep edemezler. Müvekkiline ait sağlık 

verilerinin avukata aktarılması için düzenlenmiş olan vekâletnamede, ilgili kişinin özel nitelikli kişisel 

verilerinin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin açık rızasını gösteren özel bir hüküm bulunması gerekir. 
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21 Haziran 2019 

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

 

• Hakkında gizlilik kararı verilen kişilere ait verilerin gizlenmesi için yargı makamları tarafından 

gönderilen müzekkerenin gereği il sağlık müdürlüğü tarafından yerine getirilir. İlgili kişi, kendisi 

hakkında sehven oluşturulan sağlık verilerinin düzeltilmesi hususunda sağlık verisinin oluşturulduğu 

sağlık hizmeti sunucusunun bağlı bulunduğu il sağlık müdürlüğüne başvurur. Kişisel sağlık verilerinin 

yurtiçinde aktarımında Kanunun 8 inci maddesine, yurtdışına aktarımında ise Kanunun 9 uncu 

maddesine riayet edilir. Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında veri 

sorumlusu tarafından anonim hâle getirilen kişisel sağlık verileri ile bilimsel çalışma yapılabilir. 

 

• Bakanlıkça belirlenecektir usûl ve esaslar erkesin erişimine açık internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır. 

 

• Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere riayet edilir. Teknik ve idari tedbirlerin alınmasında, Kurum 

tarafından hazırlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberi esas alınır. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan 

yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde veri sorumlusu tarafından Kurula yapılacak 

bildirimde Kanun hükümleri ile Kurulun bu hususa ilişkin düzenleyici işlemleri esas alınır.  

 

• Yönetmelikle korunan kişisel verilere ilişkin suçlar ve kabahatler bakımından Kanunun 17 nci ve 18 inci 

maddelerine göre işlem yapılır.  

 

• Merkezi sağlık veri sistemine Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde veri gönderimi 

yapmayan sağlık hizmeti sunucularına, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 11 inci 

maddesinin üçüncü fıkrasına göre işlem tesis edilir. 

 

• Kişisel sağlık verilerinin işlenmesi ile ilgili olarak bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; Kanun 

ve ilgili ikincil düzenlemeler uygulanır. 
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26 Haziran 2019 

ASKERALMA KANUNU 

 

•  Kanun, yükümlülük esasına göre silahaltına alınacakların yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, 

muafiyet, muvazzaflık işlemleri ile cezalı yükümlülere yapılacak işlemler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden 

çeşitli statülerde görev yaparken ayrılan personel dâhil olmak üzere yedeklik dönemleri ile Türk Silahlı 

Kuvvetlerine çeşitli statülerde katılan personelin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması ve 

bunlardan askerlik hizmetini tamamlamamış bulunanların işlemlerine ilişkin usul ve esasları 

düzenlemektedir.  

• Kanun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek için uygulanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşı olan her erkek, askerlik hizmeti yapmaya mecbur tutulmaktadır. 

•  Askerlik hizmeti  Kanun hükümlerine göre yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine 

getirilir. Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi hâlinde, bu Kanuna tabi 

yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silahaltına alınmalarının esasları Cumhurbaşkanı 

tarafından belirlenecektir.  

• Hizmet süresi; erbaş ve erler için altı ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için on iki aydır. Hizmet 

sürelerini, ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca 

karar verilebilecektir. Bu şekilde belirlenen hizmet süresi altı aydan az olamayacaktır.  

• Dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca dengi 

olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunu olanlardan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç 

miktarı kadarı yedek subay adayı olarak ayrılacaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu yedek 

subay miktarından fazla olan yükümlülerden; istekli olanlardan ihtiyaç miktarı kadarı askerlik hizmetini 

yedek astsubay, diğerleri erbaş ve er olarak yerine getirecektir. 

•  İstekli olanlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek sayıda 

yükümlü, 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel tutarını 

silahaltına alınmadan önce Bakanlıkça belirlenecek sürede peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik 

eğitimini tamamlamaları hâlinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklardır. 

      
Haziran ayındaki önemli yenilikler kronolojik bir sıra halinde aşağıdaki gibidir. 
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