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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBĠRLER ALINMASI  

HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

Karar Sayısı: KHK/675 
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 3/10/2016 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 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. 
Göreve iade edilen kamu görevlileri 
MADDE 3- (1) Ekli (3) sayılı listede yer alan kamu görevlileri 25/7/2016 tarihli ve 668 sayılı Olağanüstü Hal 

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

Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı listenin ilgili sıralarından çıkarılmıĢtır. 
(2) Ekli (4) sayılı listede yer alan kamu görevlileri 15/8/2016 tarihli ve 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında 

Kamu Personeline ĠliĢkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı listenin ilgili 

sıralarından çıkarılmıĢtır.  
(3) 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin hükümleri ve 672 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 2 nci ve 3 üncü maddelerinin hükümleri, bu maddede 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 yerine getirilir.  
Yurtdışında öğrenim görenler 
MADDE 4- (1) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna 

tabi öğrencilerden, milli güvenliğe tehdit oluĢturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya 



irtibatı olan ve ekli (5) sayılı listede yer alanların öğrencilikle iliĢikleri kesilmiĢtir. Bunlar hakkında 22/7/2016 tarihli 

ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ĠliĢkin Kanun Hükmünde Kararnamenin  

4 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır. Bunların bu kapsamda gördükleri eğitimlere iliĢkin 

olarak denklik iĢlemleri yapılmaz ve bunlar söz konusu eğitimleri kapsamındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı 

haklardan yararlanamazlar.  
(2) 15/8/2016 tarihli ve 673 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname gereği öğrencilikle iliĢikleri kesilmiĢ olanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (6) 

sayılı listede yer alanlar, 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (2) sayılı listenin ilgili sıralarından 

çıkarılmıĢtır. 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi, bu kiĢiler bakımından tüm hüküm ve 

sonuçlarıyla birlikte söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren ortadan kalkmıĢ sayılır. 
Yayın kuruluşları 
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 (7) sayılı 

listede yer alan haber ajansları, gazeteler ve dergiler kapatılmıĢtır. 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci 

maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri bu kurum ve kuruluĢlar hakkında da uygulanır. 
(2) 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği kapatılan özel radyo ve televizyonlar ile gazetelerden ekli 

(8) sayılı listede yer alanlar, anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (2) ve (3) sayılı listelerin ilgili sıralarından 

çıkarılmıĢtır. 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları, bu kurum ve 

kuruluĢlar bakımından söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren tüm hüküm ve 

sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmıĢ sayılır. 
Ġptal edilen geçiş işlemleri 
MADDE 6- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarih itibarıyla; 
a) Kuvvet Komutanlıkları tarafından temin faaliyeti tamamlanmamıĢ olan subay ve astsubay adayları ile 

sözleĢmeli subay ve astsubay adayları hakkındaki iĢlemler iptal edilmiĢtir. 
b) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 109 uncu maddesi uyarınca 

astsubaylıktan subaylığa; 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman ErbaĢ Kanununun 15 inci maddesi uyarınca uzman 

erbaĢlıktan astsubaylığa geçiĢ aĢamasında olan ancak nasıpları onaylanmamıĢ adayların statüye geçiĢ iĢlemleri iptal 

edilmiĢtir. 
(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında iĢlem tesis edilenlerden herhangi bir tazminat alınmaz. 
Rütbeleri alınan askeri yargı mensupları  
MADDE 7- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden önce 667 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 3 üncü maddesi uyarınca ilgili kurul veya komisyon tarafından meslekte kalmasının uygun olmadığına 

ve meslekten çıkarılmalarına karar verilen Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesi daire baĢkanı ve 

üyeleri ile askeri hakimler ve 26/10/1963 tarihli ve 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun ek 14 üncü maddesi 

uyarınca görevlerine son verilen askeri hakim adaylarının askeri rütbeleri, mahkûmiyet kararı aranmaksızın alınmıĢtı r. 
Banka ve finans işlemlerinde cezai sorumluluk  
MADDE 8- (1) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen 

olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan kurum ve 

kuruluĢlara ve/veya faaliyetleri sonlandırılarak ticari sicil kayıtları resen terkin edilen Ģirketlere veya iĢlem tarihi 

itibarıyla FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğunun değerlendirildiğine dair Maliye Bakanlığı 

tarafından hakkında bildirimde bulunulmayan gerçek ve tüzel kiĢilere, ilgili mevzuatı uyarınca sağlanan fon, kredi ve 

benzeri finansal hizmetlerden dolayı banka ve finans kuruluĢları ile çalıĢanlarına cezai sorumluluk yüklenemez. Bu 

maddenin uygulanmasına iliĢkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. 
Kayyım atanması 
MADDE 9- (1) FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kiĢilerin yüzde 

elliden daha az ortaklık payı olduğu Ģirketlerde, bu payların yönetimi ve temsili amacıyla 4/12/2004 tarihli ve 5271 

sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca yetkili hakim veya mahkeme tarafından Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanır. 
Peşin ödenen aylıklar ve mecburi hizmet 
MADDE 10- (1) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen 

olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler ile doğrudan veya anılan kanun 

hükmünde kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların 

teĢkilatından çıkarılanlar ile 15/8/2016 tarihli ve 673 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi uyarınca öğrencilikle iliĢikleri kesilenlerin;  
a) Çıkarıldıkları veya öğrencilikle iliĢiklerinin kesildiği aya iliĢkin olarak peĢin ödenen mali ve sosyal 

haklarının çıkarılma tarihinden sonraki günlere tekabül eden kısımları geri alınmaz. 
 b) Mecburi hizmet yükümlülükleri ve mecburi hizmete bağlı borç yükümlülükleri ortadan kalkar, buna iliĢkin 

dava ve borç takibi iĢlemlerine son verilir. Bunlardan alınmıĢ olan yüklenme senetleri ve muteber imzalı müteselsil 



kefalet senetlerinde yazılı olan tutarlar, ilgili kamu personelinden yahut kefillerinden talep ve tahsil edilmez. 
(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki mali ve sosyal haklardan bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 

yayımlandığı tarihe kadar tahsil edilmiĢ olan tutarlar geri ödenmez. 
(3) Bu madde kapsamında sonlandırılan davalarda vekalet ücreti ve yargılama giderlerine hükmedilmez, 

hükmedilenler tahsil edilmez. 
Atanan kayyım ve yöneticilerin sorumluluğu 
MADDE 11- (1) 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, kuruluĢ, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları ve Ģirketlere atanan kayyımlar 

ile mevzuatı gereği ilgili kurumlar tarafından görevlendirilen yöneticiler ve tasfiye  memurlarına, atandıkları veya 

görevlendirildikleri kurum, kuruluĢ, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları ve 

Ģirketlerin doğmuĢ veya doğacak kamu borçları ile Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının, her türlü iĢçi alacakları  ile 

diğer mevzuattan kaynaklanan borçlarının ödenmemiĢ olması nedeniyle Ģahsi sorumluluk yüklenemez. Ayrıca, bu 

kiĢiler hakkında 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 35 inci ve 

mükerrer 35 inci maddeleri ile 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesi hükümleri 

uygulanmaz. 
Muvazaalı devir işlemleri 
MADDE 12- (1) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen 

olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan özel öğretim kurum 

ve kuruluĢları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonlarının faaliyetlerinin sürdürüldüğü dönemde üzerlerinde 

bulundukları,mülkiyeti kapatılanların sahibi gerçek veya tüzel kiĢilere ait taĢınmazlardan 1/1/2014 tarihi ila bahse 

konu yerlerin kapatılma tarihleri arasında üçüncü kiĢilere devri yapılmıĢ olan ve üzerinde kapatılanlar tarafından aynı 

faaliyete kapatılma tarihi itibarıyla devam edilen taĢınmazların devir iĢlemleri muvazaalı kabul edilir ve tapuda 

ilgisine göre Hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü adına her türlü kısıtlama ve taĢınmaz yükünden ari olarak resen 

tescil edilir. 
Soruşturma süreleri 
MADDE 13- (1) 15/7/2016 tarihinden 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 

olağanüstü halin ilan edilmesine kadar geçen süre zarfında ve olağanüstü halin devam ettiği süre içinde görevden 

uzaklaĢtırılanlar hakkında ilgili mevzuatta bu tedbir için öngörülen süre sınırlaması, olağanüstü hal süresince 

uygulanmaz. 
Gazilik unvanı verilenler 
MADDE 14- (1) 15/7/2016 tarihinde gerçekleĢtirilen darbe teĢebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı 

niteliğindeki eylemler sebebiyle malul olan kamu görevlileri ve siviller ile bu eylemlerin devamı niteliğindeki 

eylemlerin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı 

oldukları sırada yaralanan kamu görevlileri ve sivillere, yaralanma derecesine bakılmaksızın gazilik unvanı verilir. Bu 

maddenin uygulanmasına iliĢkin usul ve esaslar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenir.   
Ġhraç edilen personelin bildirilmesi 
MADDE 15- (1) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen 

olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler ile doğrudan veya anılan kanun 

hükmünde kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların 

teĢkilatından çıkarılanlar, iĢlem tarihinden itibaren en geç onbeĢ gün içerisinde Devlet Personel BaĢkanlığına bildirilir. 
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce birinci fıkrada belirtilen gerekçe ile meslekten, kamu 

görevinden veya ilgili kurumların teĢkilatından çıkarılanlar da bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeĢ 

gün içerisinde Devlet Personel BaĢkanlığına bildirilir.  
Dava ve takip usulü 
MADDE 16- (1) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen 

olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan kurum, kuruluĢ, 

özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları ile bunların sahibi gerçek veya tüzel kiĢiler 

aleyhine 17/8/2016 tarihinden önce açılan davalar ile bu kapsamda Hazine ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne husumet 

yöneltilen davalarda mahkemelerce, 15/8/2016 tarihli ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken 

Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi uyarınca dava Ģartı yokluğu nedeniyle red kararı 

verilir. Bu kararlar duruĢma günü beklenmeksizin dosya üzerinden kesin olarak verilir ve davacılara resen tebliğ edilir. 

Tarafların yaptığı yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır. 
(2) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal 

kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan kurum, kuruluĢ, özel radyo ve 

televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları ile bunların sahibi gerçek veya tüzel kiĢiler aleyhine 

17/8/2016 tarihinden önce baĢlatılan icra ve iflas takipleri ile bu kapsamda Hazine ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne 

husumet yöneltilen takipler hakkında icra müdürlüklerince, 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi 



uyarınca düĢme kararı verilir. Bu kararlar dosya üzerinden kesin olarak verilir ve takip alacaklısına resen tebliğ edilir. 

Tarafların yaptığı takip giderleri kendi üzerlerinde bırakılır. 
(3) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal 

kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan kurum, kuruluĢ, özel radyo ve 

televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları ile bunların sahibi gerçek veya tüzel kiĢiler veya kapatılma 

ya da resen terkin üzerine Maliye Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü aleyhine 17/8/2016 tarihi dahil bu tarihten 

sonra açılan davalar ile icra ve iflas takipleri hakkında 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi 

gereğince dava veya takip Ģartının bulunmaması nedeniyle davanın reddine veya takibin düĢmesine karar verilir. 
(4) Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca verilen kararlarda davacı veya alacaklının 670 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 5 inci maddesinde belirtilen usule uygun olarak ilgili idari makama, tebliğ tarihinden itibaren otuz 

günlük hak düĢürücü süre içinde baĢvurabileceği belirtilir. Ġdari baĢvuru üzerine idari merci tarafından verilecek karar 

aleyhine idari yargıda dava açılabilir. Ġdari yargının verdiği karar kesin olup, uyuĢmazlık adli yargıda hiçbir Ģekilde 

dava konusu yapılamaz. 
Değişiklik hükümleri 
MADDE 17-             (1) 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması 

ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 107 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ, aynı fıkraya aĢağıdaki 

(d) bendi ile beĢinci fıkrasına aĢağıdaki cümle eklenmiĢ ve dokuzuncu fıkrasında yer alan “öğrenci harçlıkları” ibaresi 

“misafir askeri personel ve öğrencilerin maaĢ, harçlık ve her türlü giderleri” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.   
“ç) SözleĢmeli olarak görev yapanlar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde aynı Ģekilde sözleĢmeli olarak 

görev yapmaya ve ücret almaya devam ederler. 
 d) 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde Ġstihdam Edilecek SözleĢmeli Subay ve 

Astsubaylar Hakkında Kanuna göre çalıĢmakta olanlar anılan Kanun hükümleri çerçevesinde muvazzaf subaylığa ve 

muvazzaf astsubaylığa geçirilmiĢ sayılır ve bu maddedeki muvazzaf subay ve muvazzaf astsubaylarla ilgili hükümlere 

tabi olurlar.” 
“Ancak ilgili personelin Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasındaki geçiĢleri kurum 

değiĢikliği sayılmaz.” 
(2) 15/8/2016 tarihli ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kefaletten doğmaması” ibaresi “asıl borçlu ve 

diğer kefiller hakkında kesin aciz vesikası bulunan haller hariç olmak üzere kefaletten doğmaması” Ģeklinde 

değiĢtirilmiĢve aynı maddenin altıncı fıkrasına “eğitim” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve sağlık” ibaresi 

eklenmiĢtir. 
(3) 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aĢağıdaki cümleler 

eklenmiĢtir. 
“Bu sınavdan kaynaklanan davalarda hasım gösterilen idareler aleyhine herhangi bir tazminata, avukatlık 

ücretine ve yargılama giderine hükmolunmaz. Bu madde hükümleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, sınav 

sorularının ve/veya cevaplarının bazı adaylar tarafından hukuka aykırı bir Ģekilde sınav öncesinde ya da sınav 

sırasında elde edildiği gerekçesiyle adli soruĢturmaya veya yargılamaya konu olan sınavlar için de uygulanır.”    
(4) 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir. 
“(3) Birinci fıkra kapsamında tazminat hakkından yararlandırılanlar, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 

birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında aylık bağlama Ģartı oluĢan sivillere 3713 sayılı Kanunla sağlanan tazminat, 

aylık bağlama hakları ve 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ĠliĢkin Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ek tazminat hakkı dıĢında kalan haklardan ve ilgili 

mevzuatında sağlanan diğer haklardan aynı Ģekilde yararlandırılır. Bu hakların kullandırılmasında aylık bağlama Ģartı 

aranmaksızın en düĢük malûliyet derecesi esas alınır.” 
(5) 15/8/2016 tarihli ve 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesine aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir. 
“(4) Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atanmasına karar 

verilen Ģirket, taĢınmaz, hak, varlık ve alacaklar hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 128 inci maddesi 

uyarınca verilen elkoyma ve tedbir kararları, kayyım yetkisinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devriyle birlikte 

kendiliğinden kalkar.”  
(6) 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aĢağıdaki 

Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 
“Bu madde kapsamında Fon tarafından atanan veya görevlendirilenler hakkında ve bu kapsamda icra edilen iĢ 

ve iĢlemler hakkında 25/7/2016 tarihli ve 668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ile Bazı 

Kurum ve KuruluĢlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci ve 38 inci 

maddeleri uygulanır.” 
Yürürlük 



MADDE 18- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesi hükümleri 15/10/2016 tarihinden 

geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 19- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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