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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBĠRLER ALINMASI HAKKINDA
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Karar Sayısı: KHK/677
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 31/10/2016 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 irtibatı olan;
a) Ekli (1) sayılı listede yer alan kiĢiler Türk Silahlı Kuvvetlerinden,
b) Ekli (2) sayılı listede yer alan kiĢiler Jandarma Genel Komutanlığı teĢkilatından,
c) Ekli (3) sayılı listede yer alan kiĢiler Emniyet Genel Müdürlüğü teĢkilatından,
ç) Ekli (4) 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 Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Jandarma Genel Komutanlığı teĢkilatından, Emniyet
Genel Müdürlüğü teĢkilatından ve 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 oturdukl arı
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 Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Jandarma Genel Komutanlığı teĢkilatından, Emniyet
Genel Müdürlüğü teĢkilatından ve 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.
Göreve iade edilen kamu görevlileri
MADDE 2 – (1) Ekli (5) sayılı listede yer alan kamu görevlileri 15/8/2016 tarihli ve 672 sayılı Olağanüstü Hal
Kapsamında Kamu Personeline ĠliĢkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 3/10/2016 tarihli ve
675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki
listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıĢtır.
(2) 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi hükümleri ile 675 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 1 inci maddesi 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.
Kapatılan ve kapsamdan çıkarılan kurum ve kuruluşlar
MADDE 3 – (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;
a) Ekli (6) sayılı listede yer alan dernekler,
b) Ekli (7) sayılı listede yer alan basın-yayın kuruluĢları,
kapatılmıĢtır.
(2) Birinci fıkra kapsamında kapatılan derneklere ve basın-yayın kuruluĢlarına 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 (8) sayılı listede yer alan özel sağlık kuruluĢu, ekli (9) sayılı listede yer alan vakıflar ve ekli (10)
sayılı listede yer alan dernekler, 6749 sayılı Kanunun eki (I) ve (III) sayılı listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıĢtır. 6749
sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümleri bu fıkra kapsamında yer alan kurum ve kuruluĢlar bakımından tüm hüküm ve
sonuçlarıyla birlikte 23/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmıĢ sayılır. Buna iliĢkin iĢlemler ilgisine
göre ĠçiĢleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.
Sınavlara ilişkin tedbirler
MADDE 4 – (1) Terör örgütü üyeliği veya bu örgütlerin faaliyeti çerçevesinde iĢlenen suçlar sebebiyle tutuklu
veya hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunanlar, olağanüstü halin devamı ve kurumda barındırıldıkları süre
zarfında, ülke genelinde uygulanan merkezî sınavlar ile örgün veya yaygın her türlü eğitim ve öğretim kurumları ile
kamu kurum ve kuruluĢları tarafından ceza infaz kurumu içinde veya dıĢında yapılan ya da yaptırılan sınavlara
giremezler.
Askeri okullardaki lisansüstü öğrenciler
MADDE 5 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde, Harp Okulları ile kapatılan Harp
Akademilerindeki enstitülerde lisansüstü öğrenim görmekte olan sivil öğrenciler, Yükseköğretim Kurulunca
üniversitelerin durumlarına uygun enstitülerine yerleĢtirilirler. Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak usul ve
esasları belirlemeye, uygulamayı yönlendirmeye, her türlü tedbiri almaya ve ortaya çıkan tereddütleri gidermeye
Yükseköğretim Kurulu görevli ve yetkilidir.
Tazminat taleplerine ilişkin kısıtlama
MADDE 6 – (1) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal
kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler çerçevesinde, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik
Kurulunca Devletin milli güvenliğine karĢı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluĢum veya gruplara aidiyeti,
iltisakı veya bunlarla irtibatı nedeniyle kapatılan kurum ve kuruluĢlar tarafından, kapatma dolayısıyla hiçbir surette
tazminat talebinde bulunulamaz.
Kayyımlık yetkisinin devri
MADDE 7 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce terör örgütlerine
aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133 üncü
maddesi uyarınca kayyım atanmasına karar verilen Ģirketlerde görev yapan kayyımların yetkileri, hâkim veya mahkeme
kararı ya da talep olmaksızın bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde sona erer ve Ģirketlerin yönetimi
kayyımlar tarafından derhal Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilir.
Ġptal edilecek ihaleler
MADDE 8 – (1) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 45 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre
belediye baĢkanı veya baĢkan vekili görevlendirilen belediyeler ve bunların bağlı kuruluĢları ile sermayesinin
%50’sinden fazlası bu belediyelere ait ortaklıklarda, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa
göre imzalanan her türlü mal veya hizmet alımları ile yapım iĢlerine iliĢkin sözleĢmelerdeki yüklenicilerin, terör
örgütlerine iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğunun Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilmesi ya da imzalanan
bu sözleĢmeler nedeniyle belediye menfaatinin önemli ölçüde ihlal edildiğinin belirlenmesi halinde bu sözleĢmeler
belediye baĢkanı veya belediye baĢkan vekili tarafından tek taraflı olarak resen feshedilir.
(2) Bu maddede belirtilen hallerde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin
teminatlar gelir kaydedilir. Ġhaleyle ilgili olarak yüklenicilere herhangi bir Ģekilde ceza, tazminat ya da baĢka bir ad
altında ödeme yapılmaz.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAġKANI
Binali YILDIRIM
BaĢbakan
N. CANĠKLĠ
BaĢbakan Yardımcısı
V. KAYNAK
BaĢbakan Yardımcısı

N. AĞBAL
BaĢbakan Yardımcısı V.
B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı

N. KURTULMUġ
BaĢbakan Yardımcısı
F. B. SAYAN KAYA
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Y. T. TÜRKEġ
BaĢbakan Yardımcısı
Ö. ÇELĠK
Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ

M. MÜEZZĠNOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

N. ZEYBEKCĠ

M. ÖZHASEKĠ
Çevre ve ġehircilik Bakanı
A. Ç. KILIÇ

B. ALBAYRAK

Ekonomi Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

B. TÜFENKCĠ

Gençlik ve Spor Bakanı

S. SOYLU

Gümrük ve Ticaret Bakanı

ĠçiĢleri Bakanı

N. AĞBAL
Maliye Bakanı

L. ELVAN

Ġ. YILMAZ

V. EROĞLU

F. ÇELĠK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
N. AVCI

Kalkınma Bakanı

Millî Savunma Bakanı

R. AKDAĞ
Sağlık Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı
F. IġIK

Millî Eğitim Bakanı

Orman ve Su ĠĢleri Bakanı

M. ÇAVUġOĞLU
DıĢiĢleri Bakanı

A. ARSLAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
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