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T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 57604388-453.99

Konu : Organize Sanayi Bölgesi
Organlarına Ödenecek Huzur Hakkı

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği gibi, 16/4/2020 tarihli ve 31101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” ile Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin “Huzur hakları”
başlıklı 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “aylık ya da” ibaresi yürürlükten
kaldırılmış ve bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “… Ödenecek bu huzur hakkının aylık
toplam tutarı, her yıl Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı
ortaklıklarının yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen net aylık ücreti aşamaz...” hükmü
gereği OSB müteşebbis heyeti ile yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenecek güncel
huzur haklarının belirlenmesinde temel teşkil edecek 2393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
11/4/2020 tarihli ve 31096 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu çerçevede, Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının da görüşleri
doğrultusunda OSB müteşebbis heyet, yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenecek huzur
hakkı ücretlerinin ne kadar olacağı ve ödemelerin nasıl yapılacağı hususlarında OSB’lerin
bilgilendirilmesi ve uygulamada yeknesaklığın sağlanması açısından aşağıdaki açıklamalar
yapılmıştır.

1- 21/07/2017 tarihli, 30130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve uygulaması 2016
yılının birinci altı aylık dönemine kadar geriye yürütülerek o dönem için 2.729.-TL olarak
belirlendikten sonra 2016/2, 2017/1 ve 2017/2 nci altı aylık dönemler için de bahse konu
dönemlerde kamu görevlilerinin mali haklarına uygulanan artış oranı kadar güncellenme
yapılması kararlaştırılan 18/07/2017 tarihli, 2017/T-7 sayılı YPK kararı ve eki 2017/1 sayılı
Tebliğden sonra 11/04/2020 tarihli, 31096 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/2393
sayılı Cumhurbaşkanı kararına kadar bir güncelleme kararı olmadığından OSB'lerdeki huzur
hakkı ödemeleri şimdiye kadar (2018/1, 2018/2, 2019/1, 2019/2 ve 2020/1 inci altı aylık
dönemler için) bu paragrafta zikredilen karar doğrultusunda 2017/2 nci altı aylık dönem için
hesaplanan (güncellenen) rakama göre (en yüksek rakam olan 3.156.-TL'yi geçmemek üzere)
yapılmakta idi.

Gelinen aşamada ise 2020/2393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre müteşebbis
heyetle yönetilen OSB'ler için ödemeye esas en yüksek huzur hakkı ücreti;

2018/1 inci altı aylık dönem için 3.335.-TL,
(kamu görevlilerinin mali haklarına uygulanan artış oranı yansıtıldığında aşağıdaki)
2018/2 nci altı aylık dönem için 3.624,14.-TL,
2019/1 inci altı aylık dönem için 4.011,56.-TL,
2019/2 nci altı aylık dönem için 4.252,65.-TL ve
2020/1 inci altı aylık dönem için ise 4.486,12.-TL,
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rakamlarını geçmeyecek şekilde yukarıda belirtilen geçmiş dönemlerde yetkili organ kararı ile
ödeme yapılmış olmak kaydıyla güncelleme yapılabileceği,

2- Gerek 2020/2393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının “Amaç ve kapsam” başlıklı 1 inci
maddesindeki; "Bu kararın amacı, ikinci fıkrada belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında
2018 ve devam eden yıllarda uygulanacak yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri
ücretleri, sözleşmeli ve kapsam dışı personele uygulanacak taban ve tavan ücretler ile bu
ücretlere altı aylık dönemlerde uygulanacak artış miktarlarını belirlenmesidir." hükmü,
gerek 21/07/2017 tarihli, 30130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve şimdiye kadarki
ödemelerin dayanağı olan 2017/T-7 sayılı YKK ile 2017/1 sayılı Tebliğin de benzer şekilde
2017 yılı Temmuz ayında yayımlandığı halde uygulamasının 2016 yılının birinci altı aylık
döneminden başlatılması ve gerekse daha önce ortaya çıkan tereddütler üzerine görüşüne
başvurulan Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 29/05/2019 tarihli, 190846
sayılı yazısındaki; "...Cumhurbaşkanlığınca çıkarılacak olan düzenlemede geçmişe
yönelik bir düzenlemeye yer verilmesi halinde bu düzenlemeye göre yapılacak yeni bir
hesaplama ile yapılan ödeme arasında fark oluşması halinde bu farkın ek ödeme olarak
yapılması şeklinde bir çözüm yönteminin benimsenmesinin yerinde olacağı
düşünülmektedir." şeklindeki mütalaası uyarınca;

2020/2393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre 2018/1 dönemi için zaten 3.335.-TL
rakamı belirlendiğinden 2018/2 ila 2020/1 dönemleri altışar aylık periyotlar için yapılacak
güncellemelere göre çıkacak; i-azami tutarları geçmemek, ii-her halükarda bahse konu
dönemlerde yetkili organ kararı doğrultusunda ödeme yapılmış olmak ve huzur hakkı
ödemesinin gerçekleştiği dönemde iii-yetkili organ tarafından azami tutarlardan daha az
bir huzur hakkı tutarı belirlenmiş ise geriye dönük fark ödenmemek şartıyla azami
tutarlar üzerinden gerçekleşmiş olan huzur hakkı ödemelerinin dönemler itibariyle
güncellenebileceği,

"i" şartına örnek vermek gerekirse; 2017/2 nci altı aylık dönemi için uygulanabilecek
azami rakam (2016/1 dönem rakamı olan 2.729.-TL'nin güncellenmesi sonucu) 3.156.-TL
olup hem Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 25/07/2019 tarihli,
E.246083 sayılı hem de Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bu yazıda
zikredilen görüşlerine göre yeni düzenleme çıkıncaya kadar 2017/2 nci altı aylık dönem için
güncellenen 3.156.-TL rakamı, 2018/1;2, 2019/1;2 ve 2020/1 nci altı aylık dönemler için
uygulanabilecek azami aylık tutar olduğundan eğer bahse konu dönemlerden 2018/1 dönemi
için bu azami tutar üzerinden (3.156.-TL) huzur hakkı ödenmiş ise 2020/2393 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile 2018/1 dönemi için 3.335.-TL rakamı belirlendiğinden bu iki rakam
arasındaki farkın "ii" şartı gözetilerek yine yetkili organ kararı ile ödenebileceği,

"iii" şartını açıklamak gerekirse; şayet 2018/1 inci altı aylık dönemde ödenecek huzur
hakkı için yetkili organ tarafından azami rakam olan 3.156.-TL yerine aylık 2.500.-TL rakamı
belirlenmiş ise 2018/1 inci altı aylık dönem azami ödeme rakamı 2020/2393 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile 3.335.-TL olarak belirlenmiş olmakla birlikte huzur hakkı
ödenmesi konusunda yetkili organ tarafından ödeme zamanında azami tutardan ödeme
yapabilme imkanı var iken limitin altında bir tutar ödenmesi takdir edildiğinden bu durumda
olanların geriye dönük olarak fark ödemesi alamayacağı,

Her iki örnek yönünden diğer dönem (2018/2, 2019/1;2 ve 2020/1) altışar aylık
periyotlar açısından da aynı çerçevede hareket edilebileceği,
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Geriye dönük olarak huzur hakkı fark tahakkuk ve tediyesinin yapılması yine yetkili
organ kararıyla mümkün olup yetkili organın geriye dönük olarak herhangi bir fark ödemesi
yapmama yetkisinin de zaten mevcut olduğu,

3- 2020/2393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre 2020/2 nci altı aylık ve sonraki
dönemler altışar aylık huzur hakkın ödemelerine ilişkin güncelleme oranlarının Aile, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı resmi internet sitesinde duyurulacak iyileştirme oranlarına göre
yapılabileceği,

4- OSB Uygulama Yönetmeliğinin 31 inci maddesine göre aynı OSB organlarında
birden fazla görevi bulunanlara, bu görevlerinden sadece biri için, kamu görevlisi olan organ
üyelerine ise 631 sayılı KHK'nın 12 nci maddesi çerçevesinde ödeme yapılabileceği,

5- Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 30/10/2019 tarihli, E.682219
sayılı görüş yazılarında belirtildiği üzere müteşebbis heyet ile yönetilen OSB'lerde yetkili
organ tarafından karar alınmak ve bu görevler ayrı kişiler tarafından temsil edilmek kaydıyla
OSB Uygulama Yönetmeliğinin 31 inci maddesine göre yönetim ve denetim kurlu üyelerine
ödenebilecek en yüksek tutarın aylık iki katını geçmemek üzere hem müteşebbis hem de
yönetim kurulu başkanına ödeme yapılabileceği,

6- Hem 4562 sayılı Kanunun 17, hem OSB Uygulama Yönetmeliğinin 31 inci
maddeleri hem de Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 29/05/2019 tarihli, 190846 sayılı
görüş yazılarına göre ödenebilecek huzur hakkı tutarının aylık toplamı, her yıl
Cumhurbaşkanınca belirlenen net aylık ücreti aşamaz kuralı gereğince OSB organ üyelerine
yetkili organ kararı olsa bile huzur hakkı ödemesi dışında prim, ikramiye, komisyon başkan
ve üyesi gibi gerekçelerle her ne ad altında olursa olsun farklı bir ödeme yapılamayacağı,

7- Mülga Devlet Personel Başkanlığının Tebliğindeki 2017/T-7 sayılı mülga YPK
kararında olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı Kararında da kamu iktisadi teşebbüsleri denetim
kurulu üyeleri ile yönetim kurulu başkan ve üye ücretleri ayrı ayrı belirlendiğinden ve OSB
mevzuatında da kamu iktisadi teşebbüsleri denetim kurulu üye ücretleri yerine bu kuruluşların
yönetim kurulu üye ücretlerine gönderme yapıldığından OSB denetim kurulu üyelerine de
yetkili organ kararıyla yönetim kurulu üye ücretleri kadar ücret ödenebileceği,

8- OSB Uygulama Yönetmeliği 31 inci madde düzenlemesine göre anılan mevzuatın
değiştirildiği (16/04/2020-31101 RG) tarihten itibaren OSB organ üyelerine aylık huzur hakkı
ödemesi yerine toplantı başına ve aylık tutarı her halükarda belirlenen üst rakamları
geçmemek üzere yetkili organ kararıyla ödeme yapılabileceği
değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Ramazan YILDIRIM

Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Tüm Organize Sanayi Bölgelerine Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşuna
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