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           İstanbul, 27 Aralık 2021 

 

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ 

NO: 2021 / 194 
 
 
 

                         
     

 

2022 yılı için asgari ücretin yeniden belirlenmesi ve asgari ücretin vergi dışı bırakılacağına dair 
açıklamalara istinaden TBMM Başkanlığına sunulan “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 22/12/2021 tarihinde kabul edilerek 7349 No.lu Kanun olarak 
kanunlaşmıştır. 7349 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun” Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmış ve 25 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 

 

7349 sayılı Kanunla vergi mevzuatında yapılan değişiklikler aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır. 

 
1. GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  

1.1. Aylık Asgari Ücret Matrahına Tekabül Eden Tutar Gelir Vergisinden İstisna Edilmiştir. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesinde gelir vergisinden istisna edilen ücretler 
sayılmıştır. 

 
7349 sayılı Kanunla anılan maddenin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.  

 
“18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi 

sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri 
(Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve 
oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle 
bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna 
nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi 
aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.)”  

Eklenen bent hükmü ile aylık asgari ücrete tekabül eden tutar (aylık brüt tutar-SGK primi ve 
işsizlik sigortası primi) gelir vergisinden istisna edilmiştir. İstisna sadece asgari ücret tutarında gelir elde 
edenlere değil, tüm ücret geliri elde edenlere uygulanacaktadır.  

Bent hükmü 1/1/2022 tarihinden itibaren yapılacak ücret ödemelerine uygulanmak üzere 7349 
sayılı Kanunun yayını tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 
1.2. Asgari Geçim İndirimi Kaldırılmıştır.  

Gelir Vergisi Kanununun 32. maddesinde ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanmak üzere 
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması düzenlenmiştir. Madde hükmünde AGİ uygulaması geçerli asgari 
ücret tutarına bağlı olarak belirlenmiştir.  

Öte yandan, Sirkülerimizin (1.1.) numaralı bölümünde açıklandığı üzere aylık asgari ücret matrahına 
tekabül eden tutar 7349 sayılı Kanunla 1/1/2022 tarihinden itibaren yapılacak ücret ödemelerine 
uygulanmak üzere gelir vergisinden istisna edilmiştir.  

7349 Sayılı Kanunla Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler. 
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Bu itibarla 7349 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun asgari geçim indirimini düzenleyen 32. 
maddesi 1/1/2022 tarihinden itibaren yapılacak ücret ödemelerinden geçerli olmak üzere yürürlükten 
kaldırılmıştır.  

 

1.3. Diğer Ücretlerin Vergileme Esaslarında Değişiklikler Yapılmıştır.  

Ücretin Tarifi gelir Vergisi Kanununun 61. maddesinde, işverenin tarifi ise 62. maddede yapılmıştır. 
Kanunun 63. maddesinde de ücretin gerçek safi değerinin işveren tarafından verilen para ve aylıklarla 
sağlanan menfaatler toplamından maddede sayılan indirimlerin yapılmasından sonra kalan miktar olduğu 
belirtilmiştir. (Ücretlerin vergilendirilmesinde Kanunun 94. maddesine göre yapılacak stopaj yoluyla 
vergileme esas olup, yıllık tutarı belli bir haddi aşan ücret gelirlerinin ayrıca yıllık beyanname ile de beyanı 
söz konusudur.) 

Gelir Vergisi Kanununun 65. maddesinde ise gerçek usulde vergilendirilmeyecek diğer ücretlere yer 
verilmiş olup, diğer ücretler aşağıdaki gibi sayılmıştır.  

1. Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar; 

2. Özel hizmetlerde çalışan şoförler; 

3. Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri; 

4. Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar; 

5. Gerçek ücretlilerin tespitine imkân olmaması sebebiyle, Danıştay’ın müsbet mütüaasıyla Maliye 
Bakanlığınca bu kapsama alınanlar. 

Madde hükmünde diğer ücretlerin safi tutarının, takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi 
kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25’i olarak 
kabul edileceği; diğer ücretler için yıllık beyanname verilmeyeceği ve diğer gelirler nedeniyle beyanname 
verilmesi halinde de bunların beyannameye dâhil edilmeyeceği açıklanmıştır.  

Öte yandan diğer ücretlerin vergilendirilmesi ile ilgili olarak Gelir Vergisi Kanunun; 

a) 108. maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde; diğer ücretlerde vergilendirme 
döneminin hizmetin ifa olunduğu takvim yılı olduğu, 

b)  109. maddesinin; 

- Birinci fıkrasının (2 numaralı bendinde; diğer ücretlerde gelir vergisinin, hizmetin ifa olunduğu 
takvim yılının ikinci ayında, takvim yılı içinde ise başlanması halinde, işe başlama tarihinden itibaren bir ay 
içinde tarh edileceği, 

- İkinci fıkrasında; diğer ücret sahiplerinden birinci fıkranın (2) numaralı bendinde belirtilen tarh 
zamanlarının hitamından evvel memleketi terk edenlerin vergilerinin, memleketi terke tekaddüm eden 15 
gün içinde tarh olunacağı, 

-Üçüncü fıkrasında; diğer ücret sahiplerinin, tarh zamanlarında, vergi karnelerini bağlı oldukları vergi 
dairelerine ibraz ederek vergilerini tarh ettirmeye mecbur oldukları, 

c) 110. maddesinde yıl boyunca ya da yılın bir kısmında çalışan diğer ücret sahiplerinin gelirlerinin 
ne şekilde vergilendirileceği,  

d) 118. maddesinde diğer ücretler üzerinden tahakkuk eden vergilerde ödeme zamanları, 

e) 122. maddesinde ise, diğer ücret kapsamında vergilendirilenlerin, hizmet erbabı olarak muhtasar 
beyannameye tabi işverenler nezdinde çalışmaya başladıkları takdir de, diğer ücret esasında peşin ödenmiş 
oldukları verginin, gerçek ücret üzerinden hesaplanan vergiden mahsubu, 

konuları düzenlenmiştir.  

  Sirkülerimizin yukarıda (1.1.) numaralı bölümünde açıklandığı üzere aylık asgari ücrete tekabül 
eden matrah tutarı 1/1/2022 tarihinden itibaren gelir vergisinden istisna edilmiştir.  
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Bu duruma bağlı olarak 7349 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun diğer ücretlerin 
vergilendirilmesine ilişkin bahse konu; 

- 64. maddesi, 

- 108. maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi, 

- 109. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile ikinci ve üçüncü fıkraları,  

- 110. maddesi, 

- 118. maddesi, 

- 122. maddesi, 

1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.  (7349 sayılı Kanunla ayrıca 
106. maddenin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde yer alan “ Diğer ücretlerde, geçici olarak çalışanların” 
ibaresi “Geçici olarak çalışanların” şeklinde değiştirilmiştir; bentte yer alan “ücret” ibaresi ise madde 
metninden çıkarılmıştır.       

Bu suretle, Gelir Vergisi Kanununun 64. maddesinde sayılan diğer ücret sahiplerinin ücret 
gelirlerinin vergilendirmesindeki özel düzenleme kaldırılarak, bu ücret sahiplerinin gelirleri de ücret 
gelirlerinin vergilendirilmesindeki genel esasa (gerçek safi gelirin vergilendirilmesi esasına) tabi hale 
getirilmiştir.  

Buna göre bahse konu ücret gelirleri 1/1/2022 tarihinden itibaren gerçek değerleri üzerinden ve aylık 
asgari ücret matrahı tutarı kadar istisna uygulanmak suretiyle vergilendirilecektir.  

İşverenin muhtasar beyanname ile stopaj yapma yükümlülüğünün olmaması halinde, istisna tutarını 
aşan yıllık ücret geliri, elde edenlerce yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. (İşverenin 
muhtasar beyanname kapsamına girmesi halinde ise öncelikle stopaj yoluyla vergileme yapılacaktır.) 

2. DAMGA VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK  

2.1 Aylık Brüt Asgari Ücrete İsabet Eden Ücret Kısımları Damga Vergisinden Müstesna  
      Tutulmuştur.  
 
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1. maddesinde bu Kanuna ekli (1) sayılı Tabloda yazılı 

kâğıtların Damga Vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 

Kanunun 9. maddesinde ise bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların Damga Vergisinden 
müstesna olduğu belirtilmiştir.  

(2) sayılı Tablonun “IV – Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar “ başlıklı bölümünün (34) numaralı 
fıkrasında aşağıdaki hüküm yer almaktadır.  

“34. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetlere ilişkin olmamak şartıyla gerçek kişiler arasında düzenlenen 
akitlerle ilgili kağıtlar (söz konusu kağıtlar, resmi dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde bu tarih 
itibariyle vergiye tabi tutulur ve ibraz edenlerce ödenir.) ile Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesinde 
belirtilen ücretlere ilişkin kağıtlar.”   

Sirkülerimin (1.1.) numaralı bölümünde açıklandığı üzere, 1/1/2022 tarihinden itibaren aylık asgari 
ücret matrahına tekabül eden ücret kısımları gelir vergisinden istisna edilmiş olup, 7349 sayılı Kanunla bu 
duruma bağlı olarak Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı Tablonun bahse konu (34) numaralı fıkrasında 
yer alan “ücretlere ilişkin kağıtlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “( Bu maddenin birinci fıkrasının (18) 
numaralı bendinde düzenlenen ücretlerde istisna, aylık brüt ücrete isabet eden kısım için uygulanır.) 
şeklinde parantez içi hüküm eklenmiştir.  

Bu suretle aylık brüt asgari ücrete tekabül eden ücret kısımları damga vergisinden istisna 
tutulmuştur.  

 

Değişiklik 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. 
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3. K.D.V KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK  

3.1. Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayi Başkanlığınca Yürütülen Savunma   
       Sanayi Projelerine İlişkin Olarak Bu Kurumlara İlgili Proje Kapsamında Yapılacak 
       Teslim ve Hizmetler KDV’den İstisna Edilmiştir.   
 
KDV Kanununun 13. maddesinde; araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik 

harcamaları ve yatırımlarda KDV istisnaları düzenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde 
aşağıdaki hüküm yer almaktadır.  

“f) Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü 
ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için uçak, helikopter, gemi, 
denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve benzeri araçlar, silah, mühimmat, silah 
malzeme, teçhizat ve sistemleri ile bunların araştırma-geliştirme, yazılım, üretim, montaj, yedek parça, 
bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler ve bu teslim ve hizmetleri 
gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri yukarıda sayılan kuruluşlarca 
onaylanan teslim ve hizmetler. “      

7349 sayılı Kanunla anılan bent hükmüne “bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin olarak 
yapılan teslim ve hizmetler” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Milli Savunma Bakanlığı veya 
Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara 
ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler” ibaresi   eklenerek, ulusal güvenlik harcamalarına 
ilişkin istisnanın kapsamı genişletilmiştir.  

Madde kapsamı istisnalar “Tam İstisna” niteliğinde olduğundan, bu işlerle ilgili olarak yüklenilen 
KDV tutarları indirim konusu yapılabilecek, indirimle giderilemeyen kısımlar ise KDV iadesi işlemine konu 
edilebilecektir.  

7349 sayılı Kanunla ayrıca bent hükmünde yer alan “Müsteşarlığı” ibaresi “Başkanlığı” şeklinde 
değiştirilmiştir.  

Yapılan değişiklikler 7349 sayılı Kanunun yayımı (25 Aralık 2021) tarihinde yürürlüğe girmiştir.   

 

7349 sayılı Kanun Sirkülerimiz ekindedir.    

        

 

 

 

                                                                                                

     Saygılarımızla 
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25 Aralık 2021 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31700 

KANUN 

GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Kanun No. 7349 Kabul Tarihi: 22/12/2021 

MADDE 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) 

numaralı bendinde yer alan “10 kW’a kadar (10 kW dâhil)” ibaresi “25 kW’a kadar (25 kW dâhil)” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal 

güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, 

istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna 

kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde 

istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık 

asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en 

yüksek olan ücrete uygulanır.).” 

MADDE 3 – 193 sayılı Kanunun; 

a) 106 ncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan “Diğer ücretlerde, gezici olarak 

çalışanların” ibaresi “Gezici olarak çalışanların” şeklinde değiştirilmiş, bentte yer alan “ücret ve” ibaresi madde 

metninden çıkarılmıştır. 

b) 32 nci maddesi, 64 üncü maddesi, 108 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi, 109 uncu 

maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile ikinci ve üçüncü fıkraları, 110 uncu maddesi, 118 inci maddesi ve 

122 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4 – 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “IV – Ticari ve 

medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasında yer alan “ücretlere ilişkin kâğıtlar” ibaresinden 

sonra gelmek üzere (Bu maddenin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen ücretlerde istisna, aylık brüt 

asgari ücrete isabet eden kısım için uygulanır) şeklinde parantez içi hüküm eklenmiştir. 

MADDE 5 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (f) bendinde yer alan “Müsteşarlığı” ibareleri “Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiş ve bende “bakım-onarım ve 

modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Milli Savunma 

Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili 

projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 6 – 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 6 – BOTAŞ’ın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil 

dairelerine vadesi geldiği halde ödenmemiş olan her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı 

gecikme zammı ve gecikme faizi borçları ile 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 

ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yapılandırılmış borçları (vadesi gelmemiş 

taksitler dâhil); adı geçen şirketin Hazineden, 31/12/2021 tarihine kadar oluşan görevlendirme bedeli alacaklarına 

karşılık, merkezi yönetim bütçesinin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin mahsup suretiyle, Ticaret 

Bakanlığınca terkin edilir. Bu kapsamda mahsuba konu olacak borçlara bu maddenin yayımlandığı tarihten sonra fer’i 

alacak hesaplanmaz. 

Bu madde kapsamında BOTAŞ’ın Hazineden olan görevlendirme bedeli alacağı tutarını tespit etmeye, mahsup 

suretiyle yapılacak terkin işlemlerini belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkilidir.” 

MADDE 7 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa aşağıdaki geçici 

madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 23 – 19/12/2020 tarihli ve 7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan 

genel bütçe gelir tahmini üzerinde gerçekleşen gelir kadar, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli 

idarelerin bütçelerine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. İlgili kanunları gereğince genel bütçe gelirleri karşılığı 

yapılan ödenek eklemeleri bu tutardan düşülür.” 

MADDE 8 – 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına 

“mektupları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet 

senetleri” ibaresi eklenmiştir. 
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MADDE 9 – 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin ikinci 

fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Büyükşehir belediyeleri, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma 

hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit 

edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi 

yapabilir.” 

MADDE 10 – 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti 

yürüten gerçek ve tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği 

hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi 

yapabilir.” 

MADDE 11 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki 

geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 86 – 2021 yılında götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesi yapılmış kamu üniversite 

sağlık hizmeti sunucularının Kuruma 31/12/2021 tarihine kadar bu sözleşme kapsamında verdikleri tedavi hizmetlerine 

ilişkin toplam tahakkuk tutarının götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda, aradaki fark terkin edilir. 

Terkin edilen tutar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesine bu amaçla tahsis edilecek ödenekten karşılanır. 

Bu maddeye ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Kurumca belirlenir.” 

MADDE 12 – Bu Kanunun; 

a) 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri 1/1/2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere 

yayımı tarihinde, 

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer. 

MADDE 13 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

24/12/2021 
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