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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBĠRLER ALINMASI 

HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

Karar Sayısı: KHK/679 

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 

2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, CumhurbaĢkanının baĢkanlığında toplanan Bakanlar 

Kurulu’nca 2/1/2017 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır. 

Kamu personeline ilişkin tedbirler 

MADDE 1 – (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karĢı faaliyette 

bulunduğuna karar verilen yapı, oluĢum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irt ibatı olan ve 

ekli (1) sayılı listede yer alan kiĢiler kamu görevinden baĢka hiçbir iĢleme gerek kalmaksızın çıkarılmıĢtır. Bu kiĢilere 

ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre iĢlem tesis edilir. 

(2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kiĢilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın, rütbe 

ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kiĢiler görev yaptıkları teĢkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu 

hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan 

her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de 

sona ermiĢ sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına iliĢkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu 

kiĢiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeĢ gün içinde tahliye edilir. Bu kiĢiler özel 

güvenlik Ģirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalıĢanı olamazlar. Bu kiĢiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili 

pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir. 

(3) Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taĢımıĢ oldukları büyükelçi, vali 

gibi unvanları ve müsteĢar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve 

meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar. 

Emekli Emniyet Teşkilatı personeline ilişkin tedbirler 

MADDE 2 – (1) 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet TeĢkilat Kanununun 55 inci maddesinin 

ondokuzuncu ve yirminci fıkraları ile geçici 27 nci maddesi uyarınca resen emekliye sevk edilenler, kendi isteğiyle 

emekli olanlar veya Emniyet TeĢkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya Devlet memurluğundan 

çıkarılanlar ile müstafi sayılanlardan milli güvenliğe tehdit oluĢturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne 

aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan ve ekli (2) sayılı listede yer alanların rütbeleri alınır. Bu kiĢiler görev yaptıkları 

teĢkilata ve kamu görevlerine yeniden kabul edilmezler, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemezler; ayrıca bunlar 

uhdelerinde taĢımıĢ oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak 

sağlanan haklardan yararlanamazlar. Bu kiĢilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, 

yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiĢ sayılır. Bunların silah ruhsatları, 

emekli polis kimlikleri, gemi adamlığına iliĢkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları 

iptal edilir. Bu kiĢiler özel güvenlik Ģirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalıĢanı olamazlar. 

Ġade hükümleri 

MADDE 3 – (1) Ekli (3) sayılı listede yer alan kamu görevlileri, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki 

listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıĢtır. 

(2) Ġlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kiĢiler bakımından tüm hüküm ve 

sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmıĢ 

sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve baĢlamayanlar 

çekilmiĢ sayılır. Bu kapsamda göreve baĢlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve baĢladıkları tarihe 

kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kiĢiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı 

herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte 

bulundukları yöneticilik görevi dıĢında öğrenim durumları ve kazanılmıĢ hak aylık derecelerine uygun kadro ve 

pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye iliĢkin iĢlemler ilgili bakanlık ve kurumlar 

tarafından yürütülür. 

Yurtdışında öğrenim görenler 

MADDE 4 – (1) 3/10/2016 tarihli ve 675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği öğrencilikle iliĢikleri kesilmiĢ olanlardan bu Kanun Hükmünde 

Kararnameye ekli (4) sayılı listede yer alan kiĢi, 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (5) sayılı listenin ilgili 

sırasından çıkarılmıĢtır. 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası, bu kiĢi 

bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden 

itibaren ortadan kalkmıĢ sayılır. 

Kapatılan ve kapsamdan çıkarılan kurum ve kuruluşlar 



MADDE 5 – (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karĢı faaliyette 

bulunduğuna karar verilen yapı, oluĢum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve ekli (5) sayılı 

listede yer alan dernekler kapatılmıĢtır. 

(2) Birinci fıkra kapsamında kapatılan derneklere ait olan taĢınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, 

belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmiĢ sayılır, bunlara ait taĢınmazlar tapuda resen Hazine adına, her 

türlü kısıtlama ve taĢınmaz yükünden ari olarak tescil edilir. Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir Ģekilde 

Hazineden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devire iliĢkin iĢlemler ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak 

suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir. 

(3) Ekli (6) sayılı listede yer alan dernekler, ilgisine göre 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal 

Kapsamında Alınan Tedbirlere ĠliĢkin Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabul Edilmesine Dair 

Kanunun eki (III) sayılı listenin ilgili sıralarından ve 31/10/2016 tarihli ve 677 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 

Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (6) sayılı listenin ilgili sıralarından çıkarılmıĢtır. 

6749 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümleri ile 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin 

ikinci fıkrası hükümleri, söz konusu dernekler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde 

kararnamenin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmıĢ sayılır. Buna iliĢkin iĢlemler ilgisine göre 

ĠçiĢleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir. 

(4) Ekli (7) sayılı listede yer alan gazeteler, ilgisine göre 8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Olağanüstü Hal 

Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve KuruluĢlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun eki (3) sayılı listenin ilgili sıralarından ve 

3/10/2016 tarihli ve 675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin eki (7) sayılı listenin ilgili sıralarından çıkarılmıĢtır. 6755 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü 

fıkrası hükümleri ile 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrası hükümleri, söz 

konusu gazeteler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yürürlük 

tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmıĢ sayılır. 

Değişiklik hükümleri 

MADDE 6 – (1) 15/8/2016 tarihli ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin beĢinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir; 

“(5) Borçların ödenmesinde, kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay gibi 

borçlar, çalıĢanların sigorta primleri, rehinli alacaklar, enerji, iletiĢim ve su kullanım borçları, çeĢidine bakılmaksızın 

beĢyüz Türk Lirasını geçmeyen borçlar ve diğerleri Ģeklinde sıralama esas alınır. Kapatılan özel öğretim kurum ve 

kuruluĢları, kurs, dershane, öğrenci yurtları ve pansiyonlara avans veya peĢin ödeme Ģeklinde kapatma tarihinden 

sonraki dönemler için ifa edilmiĢ olan öğrenim ve barınma bedelleri, yukarıda belirtilen sıraya tabi tutulmaksızın iade 

edilir.” 

(2) 15/8/2016 tarihli ve 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline ĠliĢkin Alınan Tedbirlere 

Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı listenin UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı 

Merkez/TaĢra TeĢkilatı baĢlıklı bölümünün 55 inci sırasının sicil numaralarına iliĢkin sütununda yer alan “12447803” 

ibaresi “13958213” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. 

(3) 15/8/2016 tarihli ve 673 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 

“MADDE 5 – (1) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında ikramiye 

ödemesi yapılması gereken kiĢilerden; terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğunun değerlendirilmesi 

üzerine kamu görevinden çıkarılanların paylarına düĢen miktarlar ödenmez. Aynı nedenle haklarında adli veya idari 

soruĢturma veya kovuĢturma yürütülen kiĢilerin paylarına düĢen miktarlar ise soruĢturma veya kovuĢturma 

sonuçlanıncaya kadar 10/12/2013 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında emanete 

alınır.” 

(4) 3/10/2016 tarihli ve 675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aĢağıdaki cümle eklenmiĢtir. 

“Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki borç yükümlülükleri çerçevesinde bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 

yayımlandığı tarihe kadar tahsil edilmiĢ olan tutarlar geri ödenmez.” 

(5) 31/10/2016 tarihli ve 677 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin eki (4) numaralı listenin Yüksek Öğretim Kurumları-Ġdari Personel baĢlıklı bölümünün 469 

uncu sırasının Unvan sütununda yer alan “Personel Dairesi BaĢkanı” ibaresi “Veri Hazırlama ve Kontrol ĠĢletmeni” 

Ģeklinde, aynı listenin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu baĢlıklı bölümünün 15 inci sırasının Sicil sütununda yer 

alan “400373” ibaresi “400185” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. 

(6) 31/10/2016 tarihli ve 678 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “alacaklıdan” ibaresi “borçludan” 

Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. 

Yürürlük 



MADDE 7 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin; 

a) 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/9/2016 tarihinden, beĢinci ve altıncı fıkraları 22/11/2016 tarihinden geçerli 

olmak üzere yayımı tarihinde, 

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 8 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

  

  
                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN 
                                                                                                                                CUMHURBAġKANI 
  
            Binali YILDIRIM 
                    BaĢbakan 
  
                 N. CANĠKLĠ                                                           M. ġĠMġEK                                            N. KURTULMUġ                                         Y. T. 

TÜRKEġ 
         BaĢbakan Yardımcısı                                          BaĢbakan Yardımcısı                               BaĢbakan Yardımcısı                               BaĢbakan 

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

ÇELĠK 
         BaĢbakan Yardımcısı                                                 Adalet Bakanı                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği 

Bakanı 
  
                     F. ÖZLÜ                                                      M. MÜEZZĠNOĞLU                                      M. ÖZHASEKĠ                                        M. 

ÇAVUġOĞLU 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı           ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı            Çevre ve ġehircilik Bakanı                               DıĢiĢleri Bakanı 
  
               N. ZEYBEKCĠ                                                     B. ALBAYRAK                                             A. Ç. KILIÇ                                                    F. 

ÇELĠK 
             Ekonomi Bakanı                                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                  Gençlik ve Spor Bakanı            Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı 
  
               B. TÜFENKCĠ                                                           S. SOYLU                                                   L. ELVAN                                                     N. 

AVCI 
    Gümrük ve Ticaret Bakanı                                            ĠçiĢleri Bakanı                                          Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm 

Bakanı 
  
                                                                 N. AĞBAL                                                   Ġ. YILMAZ                                                       F. IġIK 
                                                              Maliye Bakanı                                       Millî Eğitim Bakanı                               Millî Savunma Bakanı 
  
                                                               V. EROĞLU                                                 R. AKDAĞ                                                 A. ARSLAN 
                                                   Orman ve Su ĠĢleri Bakanı                                  Sağlık Bakanı                UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı 
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