
Via email to: freedex@ohchr.org

Professor David Kaye
United Nations Special Rapporteur on the Promotion and Protection

of the Right to Freedom of Opinion and Expression
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10
Switzerland

March 20, 2017

Re: Attacks on Higher Education in Turkey

Dear Professor Kaye:

I write on behalf of the Scholars at Risk Network (SAR) to share our grave concern about an erosion of
freedom of opinion and expression in Turkey. In particular, we call to your attention severe pressures on
higher education institutions and personnel in Turkey from January 2016 through the present, as
summarized below and in the attached appendices. We respectfully urge you to raise this situation with
Turkish officials, the U.N. Human Rights Council and other state and inter-state entities, in hopes of
informing them and securing positive responses.

As you know, Scholars at Risk is an international network of more than 450 universities and colleges in
35 countries dedicated to protecting the human rights of scholars and their communities around the world,
and to raising awareness, understanding of, and respect for the principles of academic freedom and its
constituent freedoms of expression, opinion, thought, association, and travel. As part of this work, SAR
monitors, documents, and tracks attacks on higher education, in an effort to raise awareness and, where
appropriate, to develop responsive advocacy.

Since the publication of what has become known as the Academics for Peace “Peace Petition” in January
2016, SAR has observed a marked escalation of government and institutional actions targeting higher
education institutions and individuals in Turkey. These actions increased in the aftermath of the July coup
attempt and the government’s subsequent declaration of a state of emergency, and continue through today.
Among the most significant concerns are:

 Criminal investigations, detentions and prosecutions: Criminal actions against higher education
personnel have been a growing concern. Following the publication of the Peace Petition in January,
the state put at least 1,128 individuals from 89 institutions under investigation. Since then, SAR has
verified at least 607 detentions of, or warrants issued for, higher education personnel. SAR has
identified at least 148 prosecutions of scholars, students, and other higher education personnel, which
appear to be in retaliation for the nonviolent exercise of academic freedom, free expression or
freedom of association. The charges include making terrorist propaganda; membership in a terrorist
organization; inciting people to hatred; insulting the Turkish nation; and membership in the Gülenist
movement.

 Mass dismissals and expulsions: One week after the coup attempt, the state ordered 15 universities
closed, displacing some 56,000 students and leaving 2,808 academic personnel unemployed. Since
then, the state has issued five separate decrees ordering the dismissals of thousands of individuals



alleged to have been involved in the coup attempt through alleged association with the Gülenist
movement. These included 5,913 higher education personnel, including 4,816 academic staff and
1,097 administrative staff. (A dozen or so of these were subsequently reinstated.) The decrees also
ordered the expulsion of at least 226 students studying abroad. Those individuals who have been
permanently dismissed are subject to a lifetime ban from applying to civil service positions, which if
not reversed would effectively end their higher education careers in Turkey.

 Restrictions on travel: In addition to being stripped of their professions, those dismissed and their
spouses have been stripped of their passports, curtailing any possibility of mitigating the harms they
suffer by attempting to continue their professions abroad.

For further detail, attached at Appendix 1 are related incidents which SAR has been able to verify
through our SAR Academic Freedom Monitoring Project. At Appendix 2 are the six state decrees
referenced above ordering dismissals of higher education personnel. In addition, at Appendix 3 you will
find a letter exchange between SAR and the Turkish Ministry of National Education. In response to a co-
signed letter organized by SAR, the then-Minister acknowledged Turkey’s responsibility to protect
academic freedom, freedom of expression and freedom of association. As we noted in our reply, however,
he then went on to equate the affected scholars’ nonviolent expressive activity with acts of terrorism, in
clear violation of internationally recognized standards. (Please note also that these letters preceded the
July coup attempt, belying any claim that the increased actions against higher education personnel were
motivated by legitimate post-coup attempt security concerns.)

We therefore urge you to intervene with Turkish and other state officials in hopes of securing positive
responses, which might include: (i) suspending any investigations, prosecutions, detentions or other
actions against individuals based only on nonviolent exercise of the academic freedom, freedom of
expression and freedom of association; (ii) restoration of status for those denied access to study or to their
professions based on such conduct; and (iii) restoration of passports and the right to travel for those
otherwise affected by the actions above.

We will share relevant new information as it develops, and welcome the opportunity to explore
opportunities for responsive actions with you or others. Until then we thank you for your work on these
important issues, and look forward to your response.

Sincerely,

Robert Quinn
Executive Director
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APPENDIX 1:

Targeted Attacks On Higher Education in Turkey
as Reported by SAR’s Academic Freedom Monitoring Project 

(January 11, 2016 – March 20, 2017)
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Targeted Attacks On Higher Education in Turkey
as Reported by SAR’s Academic Freedom Monitoring Project 

(January 11, 2016 – March 20, 2017)

1. Date: January 11, 2016
Incident Type(s): Imprisonment / Prosecution / Loss of Position
Following the release of “Peace Petition” challenging the government’s policies relating to Kurdish rebels in the
southeastern part of the country, authorities placed the petition’s signatories – 1,128 scholars from 89 universities
in Turkey, as well as more than 300 scholars from outside the country – under investigation.

Immediately after the investigations were announced, members of the higher education community began to
suffer retaliation. Professors initially facing retaliation include:

 Latife Akyüz, associate professor of sociology at Düzce University: terminated from her position and
charged with "terrorist propaganda" to "inciting people to hatred, violence and breaking the law" and
"insulting Turkish institutions and the Turkish Republic.”

 Professor Bülent Tanju of Abdullah Gül University: forced to resign his position and investigated for
"insulting Turkishness" in violation of Article 301 of the Turkish Penal Code.

 Hülya Doğan, an assistant professor at Bartın University: placed under investigation for spreading
terrorist propaganda.

 Ümran Roda Suvağcı, a lecturer at Hakkari University: detained by police on January 14.
 15 scholars from Kocaeli University, three from Uludag University and one from Bulent Ecevit

University: detained during police raids on the morning of January 15.
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2016-01-11-various-institutions

2. Date: January 14, 2016
Incident Type(s): Imprisonment / Prosecution / Loss of Position
Ramazan Kurt, a scholar of philosophy and history of philosophy from Erzurum Atatürk University, was
reportedly detained on charges including “terror propaganda,” “incitement to hatred or defaming people” and
“defaming the state’s judicial bodies” after signing the “Peace Petition.” He later reportedly discovered that he
had been dismissed from his position.
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2016-01-14-erzurum-atat%C3%BCrk-university

3. Date: January 15, 2016
Incident Type(s): Loss of Position
Associate Professor Dilek Özhan Koçak was suspended and placed under administrative investigation by
Giresun University in retaliation for having signed the Peace Petition.
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2016-01-15-giresun-university

4. Date: January 15, 2016
Incident Type(s): Imprisonment / Other
Counter-terrorism units reportedly conducted raids on the offices and homes of Peace Petition signatories
Professor Barış Kılıçbay, instructor Ülkü Güney, and Associate Professor Selime Güzelsarı, all of Abant İzzet
Baysal University. The authorities reportedly detained the scholars temporarily, and seized their computers and
mobile phones.
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2016-01-15-abant-izzet-baysal-university

5. Date: January 18, 2016
Incident Type(s): Other
Dr. Andre Stavilă, a politics lecturer at Muğla Sıtkı Koçman University in Western Turkey, resigned from his
position, reportedly under pressure from the university, after posting a politically controversial message relating
to the “Peace Petition” on social media.
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2016-01-18-mu%C4%9Fla-s%C4%B1tk%C4%B1-
ko%C3%A7man-university
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6. Date: February 8, 2016
Incident Type(s): Loss of Position
Nişantaşı University reportedly terminated the contracts of six Peace Petition signatories: Dr. Melih Kırlıdoğ,
head of the department of management information systems; Dr. Selim Eyüpoğlu (department of cinema and
television); Dr. Muzaffer Kaya (department of social services); Dr. Çetin Gürer (department of sociology); Dr.
Nil Mutluer (head of the department of sociology); and Dr. Dilşa Deniz (department of sociology).
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2016-02-08-ni%C5%9Fanta%C5%9F%C4%B1-university

7. Date: February 22, 2016
Incident Type(s): Loss of Position
Halil İbrahim Yenigün, an assistant professor of political science and international relations at Istanbul
Commerce University (ICU), was dismissed following a 40-day suspension in connection with having signed the
Peace Petition.
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2016-02-22-istanbul-commerce-university

8. Date: March 14, 2016
Incident Type(s): Imprisonment / Prosecution / Loss of Position
Turkish authorities arrested four scholars in connection with their participation in a March 10 press conference
supporting Peace Petition signatories. The scholars – Esra Mungan of Boğaziçi University; Kıvanç Ersoy of
Mimar Sinan University of Fine Arts; Muzaffer Kaya of Nişantaşı University; and Meral Camcı of İstanbul
Yeniyüzyıl University – were formally charged with “making terrorist propaganda.” Kaya and Camci were both
Peace Petition signatories, and both were terminated from their university positions. The criminal case against
the four scholars is still pending; the public prosecutor has recommended reducing the charge against the
scholars to insulting the Turkish nation.
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2016-03-14-bo%C4%9Fazi%C3%A7i-university-mimar-sinan-
university-fine-arts-ni%C5%9Fanta%C5%9F%C4%B1-university

9. Date: March 15, 2016
Incident Type(s): Imprisonment / Prosecution / Travel Restrictions
Chris Stephenson, a British scholar of computer science at Bilgi University, was arrested on charges of “making
propaganda for a terrorist organization” after allegedly distributing Nowruz holiday cards printed by the Peoples’
Democratic Party (HDP), and expressing support for the professors arrested on March 14 (see above). He was
later escorted to the airport and informed that he would be deported – although he was permitted to return to
Turkey on March 22, 2016. He was subsequently acquitted of the terrorism charge.
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2016-03-15-bilgi-university

10. Date: June 16, 2016
Incident Type(s): Loss of Position
Dr. Zeynep Sayın Balıkçıoğlu, a professor in the communications faculty at Bilgi University, was dismissed
from her position one day after she made statements in a lecture criticizing President Erdogan, and a group of
students complained about the lecture to the university's rector's office.
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2016-06-16-bilgi-university

11. Date: June 20, 2016
Incident Type(s): Imprisonment / Prosecution
On June 20, 2016, authorities reportedly issued a summons to Şebnem Korur Fincancı, head of the department of
forensic medicine at Cerrahpaşa Medical Faculty of Istanbul University, in connection with her participation in a
campaign to support press freedom in Turkey. She was charged with “making terrorist propaganda” and detained
for 10 days.
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2016-06-20-istanbul-university
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12. Date: July 19, 2016
Incident Type(s): Loss of Position
Turkey’s Higher Education Council (YÖK) ordered the resignation of 1557 deans from all private and public
universities following the July 15 coup attempt. State authorities alleged that followers of Muslim cleric
Fethullah Gülen were behind the coup attempt. These resignations were to be temporary, according to YÖK, and
deans were allowed to retain their academic, but not administrative, responsibilities. YÖK officials claimed that
the purpose of the forced resignation was to extricate Gülen influence from higher education in Turkey. On
September 6, YOK announced that 1386 deans had been reinstated.
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2016-07-19-all-turkish-higher-education-institutions

13. Date: July 20, 2016
Incident Type(s): Travel Restrictions
On July 20, 2016, Turkish authorities reportedly imposed a wide-ranging ban on all work-related,
international travel by scholars, and demanding that all university personnel currently outside the country return
to Turkey immediately. The ban was lifted two days later, but university officials may now demand that scholars
and students abroad return to Turkey.
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2016-07-20-all-turkish-higher-education-institutions

14. Date: July 20, 2016
Incident Type(s): Imprisonment / Prosecution / Other
Turkish authorities reportedly detained and later arrested Ibrahim Cerrah, a scholar of police ethics,
apparently on suspicion of membership in Turkey’s Gülenist movement. At the time, Professor Cerrah was at
Izmir Adnan Menderes Airport, preparing to travel to Germany. He was reportedly taken to an undisclosed
location, detained, and later transferred to a prison in Ankara. Three days after Professor Cerrah was detained,
authorities shut down the think tank he founded, the Center for Legal Ethical and Political Studies.
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2016-07-20-center-legal-ethical-and-political-studies

15. Date: July 23, 2016
Incident Type(s): Other
In connection with the state of emergency declared following the July 15 coup attempt, authorities issued an
emergency decree, Decree No. 667, ordering the closure of 15 Turkish universities affiliated with the Gülenist
movement. 56,000 students were transferred to other universities as a result of the decree, and 2,808 university
staff positions were lost.
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2016-07-23-various-institutions

16. Date: July 23, 2016
Incident Type(s): Imprisonment / Prosecution
Turkish authorities reportedly arrested eight scholars from Çanakkale Onsekiz Mart University (COMU),
apparently based on their alleged affiliation with the Gülenist movement.
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2016-07-23-%C3%A7anakkale-onsekiz-mart-university

17. Date: July 24, 2016
Incident Type(s): Imprisonment / Prosecution
On July 24 and 25, 2016, Turkish authorities reportedly detained 31 scholars from Istanbul University on
suspicion of membership in the Gülenist movement. On August 3, authorities released 25 of the scholars,
banning them from traveling. Two of the remaining scholars were criminally charged for being members of the
Gülenist movement, while the status of the remaining four scholars was unclear.
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2016-07-24-istanbul-university
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18. Date: July 26, 2016
Incident Type(s): Imprisonment / Prosecution
Turkish authorities reportedly detained and later arrested 25 scholars from Sakarya University on suspicion of
membership in the Gülenist movement and involvement in the July 15, 2016 coup attempt. On August 5, they
were brought to court and arrested on undisclosed charges pending trial.
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2016-07-26-sakarya-university

19. Date: August 3, 2016
Incident Type(s): Imprisonment / Prosecution / Loss of Position
Turkish authorities reportedly arrested Candan Badem, a scholar of history at Tunceli University, on charges of
“coup attempt,” apparently based on possession of a book by Fethullah Gülen. Two days prior to his arrest,
Tunceli University had reportedly suspended Professor Badem for three months based on similar allegations.
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2016-08-03-tunceli-university

20. Date: August 5, 2016
Incident Type(s): Imprisonment / Prosecution
Turkish authorities have announced the detention of Serkan Gölge, a physics scholar and employee of NASA, on
allegations of connections to the Gülenist movement. Gölge, a Turkish-born United States citizen, was on
vacation in Turkey with his family when he was detained. He has reportedly been held in Iskenderun prison
since his arrest, and has been subjected to solitary confinement and denied access to an attorney.
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2016-08-05-nasa-university-houston

21. Date: September 1, 2016
Incident Type(s): Loss of Position / Travel Restrictions
On September 1, 2016, Turkish authorities issued an emergency decree, Decree No. 672, ordering the dismissals
of more than 40,000 public employees – including 2,346 academic personnel – allegedly “identified to adhere or
be related to the formations or groups or terror organizations determined to pose a threat to the national
security.” Those dismissed, including 44 signatories to the Peace Petition, are banned from seeking employment
as civil servants for life. In addition, they and their spouses – have been stripped of their passports.
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2016-09-01-various

22. Date: September 1, 2016
Incident Type(s): Loss of Position / Other
On September 1, 2016, Turkish authorities issued an emergency decree, Decree No. 673, which ordered the
expulsion of 158 students on allegations of suspected connections to a violent coup attempt on July 15, 2016.
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2016-09-01-various-institutions

23. Date: October 29, 2016
Incident Type(s): Loss of Position / Travel Restrictions
On October 29, 2016, Turkish authorities issued a decree, Decree No. 675, ordering the dismissal of more than
10,000 public employees, including 1,267 academic personnel, and the expulsion of 68 students studying abroad
in Canada, the United Kingdom and United States, on suspicion that they were connected to the July 15 coup
attempt. Those dismissed are banned from seeking employment as civil servants for life. In addition, they and
their spouses – have been stripped of their passports.
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2016-10-29-all-turkish-higher-education-institutions

24. Date: November 2, 2016
Incident Type(s): Imprisonment
Turkish authorities reportedly issued arrest warrants for 137 academics around the country, based on alleged
connections to the Gülenist movement. Authorities detained 73 of the 137 academics within a few days of the
warrants having been issued. Another 22 academics reportedly fled the country to avoid arrest.
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2016-11-02-multiple-institutions
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25. Date: November 18, 2016
Incident Type(s): Imprisonment / Prosecution
Turkish authorities issued arrest warrants for 103 scholars from Yıldız Technical University (YTU), apparently
based on allegations that they used a smartphone messaging app called Bylock, which authorities allege was
used during the July coup attempt. Of the scholars named in the warrants, 77 were detained. On December 5, 30
of the detained scholars appeared in court. Of those, 14 were charged with “being a member of an armed terror
organization” and taken into custody; another 14 were released on probation, while two more were released
pending trial.
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2016-11-18-y%C4%B1ld%C4%B1z-technical-university

26. Date: November 22, 2016
Incident Type(s): Loss of Position / Travel Restrictions
On November 22, 2016, Turkish authorities issued a decree, Decree No. 677, ordering the dismissal of more than
15,500 public employees, including 942 higher education administrative personnel and 242 academic personnel,
on suspicion that they were connected to the July 15 coup attempt. Those dismissed are banned from seeking
employment as civil servants for life. In addition, they and their spouses – have been stripped of their passports.
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2016-11-22-various-institutions

27. Date: December 9, 2016
Incident Type(s): Imprisonment
Authorities issued warrants for 87 Istanbul University personnel on allegations of connections to the Gülenist
movement. Following the issuance of the warrants, Turkish authorities reportedly conducted simultaneous raids
in 12 provinces across the country, including in Istanbul, Ankara and Antalya. At least 51 of the individuals
named in the warrants were reportedly taken into custody.
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2016-12-09-istanbul-university

28. Date: December 20, 2016
Incident Type(s): Imprisonment / Loss of Position
On December 20, 2016, Turkish authorities issued warrants for 33 Gediz University personnel, based on alleged
connections to the Gülenist movement. Several of the personnel who were subjects of the warrants had been
dismissed from their positions immediately following the coup attempt; shortly after those dismissals, Gediz
University was shuttered. Following the issuance of the warrants, authorities conducted four raids across the
country, arresting at least 14 Gediz staff.
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2016-12-20-gediz-university

29. Date: December 22, 2016
Incident Type(s): Imprisonment / Prosecution
Uşak police arrested three Uşak University scholars and five others, for alleged connections to the Gülen
movement and the July 15 coup attempt. They were charged with “being a member of a terrorist organization”
and “aiding a terrorist organization.”
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2016-12-22-u%C5%9Fak-university

30. Date: December 27, 2016
Incident Type(s): Imprisonment / Prosecution
Turkish authorities arrested Uğur Büber, a student at Balıkesir University and a LGBTI activist, after questioning
him about political social media posts and associations. Mr. Büber was reportedly charged with “producing
propaganda for a terrorist organization.”
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2016-12-27-bal%C4%B1kesir-university
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31. Date: January 4, 2017
Incident Type(s): Killings, Violence, Disappearances / Imprisonment / Prosecution
Seven students from Dokuz Eylül University were reportedly beaten by private security forces, taken into
custody and arrested by police, after they publicly read a statement on campus calling for increased secularism.
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2017-01-04-dokuz-eyl%C3%BCl-university

32. Date: January 6, 2017
Incident Type(s): Loss of Position / Travel Restrictions
On January 6, 2017, Turkish authorities issued a decree, Decree No. 679, ordering the dismissal of more than
8,300 public employees, including 786 higher education personnel, on suspicion that they were connected to the
July 15 coup attempt. Those dismissed are banned from seeking employment as civil servants for life. In
addition, they and their spouses – have been stripped of their passports.
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2017-01-06-various-institutions

33. Date: January 20, 2017
Incident Type(s): Imprisonment
Turkish authorities reportedly issued detention warrants for at least 37 scholars from İstanbul Technical
University based on alleged links to Fetullah Gülen. Officials conducted simultaneous operations in ten
provinces to apprehend the scholars; an unknown number were detained.
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2017-01-20-istanbul-technical-university

34. Date: January 20, 2017
Incident Type(s): Imprisonment / Prosecution
Turkish authorities reportedly arrested 19 academic personnel from Gaziosmanpaşa University (GU) for alleged
links to Fetullah Gülen.
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2017-01-20-gaziosmanpa%C5%9Fa-university

35. Date: February 3, 2017
Incident Type(s): Imprisonment / Prosecution
Turkish authorities sentenced Suay Karaman, a scholar at Gazi University, to 11 months and 20 days in prison,
for allegedly insulting President Erdoğan during a panel discussion concerning an alleged 2003 coup plot.
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2017-02-03-gazi-university

36. Date: February 6, 2017
Incident Type(s): Imprisonment / Prosecution
Authorities reportedly detained 33 academic and administrative personnel from İstanbul Technical University
(İTÜ) on suspicion of links to Fetuhullah Gülen movement. 22 of those academics were later arrested and
charged with crimes.
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2017-02-06-istanbul-technical-university

37. Date: February 7, 2017
Incident Type(s): Loss of Position / Travel Restrictions
On February 7, 2017, Turkish authorities issued a decree, Decree No. 686, ordering the dismissal of more than
4,464 public employees, including 330 higher education personnel from 49 universities, on suspicion that they
were connected to the July 15 coup attempt. Those dismissed are banned from seeking employment as civil
servants for life. In addition, they and their spouses – have been stripped of their passports.
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2017-02-07-various-institutions

38. Date: February 9, 2017
Incident Type(s): Imprisonment
Turkish authorities reportedly detained Professor Mehmet Ali Malas, Dean of the Faculty of Medicine at Katip
Celebi University in İzmir, along with seven other academics, reportedly on suspicion of links to Fethullah
Gülen, whose followers, authorities allege, were responsible for a violent coup attempt on July 15, 2016.
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2017-02-09-katip-celebi-university
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39. Date: February 10, 2017
Incident Type(s): Killings, Violence, Disappearances / Imprisonment
Turkish police reportedly arrested and attacked scholars, students and other individuals who had gathered at
Ankara University to protest a government decree three days earlier, ordering the dismissal of 330 academic
personnel around the country (see discussion below). They subsequently detained at least 12 protesters
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2017-02-10-ankara-university

40. Date: February 24, 2017
Incident Type(s): Imprisonment
On February 24, 2017, Turkish security forces reportedly detained 17 academic personnel from Erzurum Atatürk
University for alleged connections to a July 15, 2016, coup attempt. The detainees include professors, assistant
professors, and research assistants who had previously been dismissed from their positions by order of an
emergency decree.
http://monitoring.academicfreedom.info/reports/2017-02-24-erzurum-atat%C3%BCrk-university
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APPENDIX 2:

Emergency Decrees Issued by the State, Ordering the Dismissal
of Higher Education Personnel (January 11, 2016 – March 20, 2017)

SAR Letter Submission to UNSR Prof. D. Kaye

Page 11 of 50



23 Temmuz 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29779

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/667
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, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar
Kurulu’nca 22/7/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele
çerçevesinde alınması zaruri olan tedbirler ile bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

İKİNCİ BÖLÜM
Olağanüstü Halin Uygulanmasına İlişkin Tedbirler

Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler
MADDE 2 – (1) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY)

aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen;
a) Ekli (I) sayılı listede yer alan özel sağlık kurum ve kuruluşları,
b) Ekli (II) sayılı listede yer alan özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonları,
c) Ekli (III) sayılı listede yer alan vakıf ve dernekler ile bunların iktisadi işletmeleri,
ç) Ekli (IV) sayılı listede yer alan vakıf yükseköğretim kurumları,
d) Ekli (V) sayılı listede yer alan sendika, federasyon ve konfederasyonlar,
kapatılmıştır.
(2) Kapatılan vakıfların her türlü taşınır ve taşınmazları ile her türlü mal varlığı, alacak ve hakları, belge ve

evrakı Vakıflar Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilmiş sayılır. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının
sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ve kapatılan diğer kurum ve kuruluşlara ait olan taşınırlar ile her türlü mal
varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda
resen Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilir. Birinci fıkrada sayılanların her
türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devire ilişkin işlemler ilgili tüm
kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğü
tarafından yerine getirilir.

(3) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği
veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı belirlenen ve ekli listelerde yer almayan özel ve vakıf sağlık kurum ve kuruluşları,
özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonları, vakıflar, dernekler, vakıf yükseköğretim
kurumları, sendikalar, federasyonlar ve konfederasyonlar, ilgili bakanlıklarda bakan tarafından oluşturulacak
komisyonun teklifi üzerine bakan onayı ile kapatılır. Bu fıkra kapsamında kapatılan kurum ve kuruluşlar hakkında da
ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

(4) Kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından Devlet
üniversitelerine veya vakıf üniversitelerine yerleştirilir. Bu şekilde yerleştirilen öğrenciler, mezun oluncaya kadar
vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken ücretleri ilgili üniversiteye ödemeye devam ederler. Bu fıkranın
uygulanması ile ilgili olarak usul ve esasları belirlemeye, uygulamayı yönlendirmeye, her türlü tedbiri almaya ve
ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Kurulu görevli ve yetkilidir.

Yargı mensupları ile bu meslekten sayılanlara ilişkin tedbirler
MADDE 3 – (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette

bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu
değerlendirilen Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun salt çoğunluğunca;
Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca; Danıştay daire başkanı ve üyeleri
hakkında Danıştay Başkanlık Kurulunca; hâkim ve savcılar hakkında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel
Kurulunca ve Sayıştay meslek mensupları hakkında Sayıştay Başkanının başkanlığında, başkan yardımcıları ile
Sayıştay Başkanı tarafından belirlenecek bir daire başkanı ve bir üyeden oluşan komisyonca meslekte kalmalarının
uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilir. Görevlerine son verilenlerin silah ruhsatları ve hususi
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damgalı pasaportları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün
içinde tahliye edilir.

(2) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayı
olarak görev yapanlar, adaylıkta geçirdikleri süreye bakılmaksızın Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulunca mesleğe kabul edilmeleri halinde, hâkimlik ve savcılık mesleğine atanabilirler.

Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler
MADDE 4 – (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette

bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu
değerlendirilen;

a) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi personel, ilgili Kuvvet
Komutanının teklifi, Genelkurmay Başkanının inhası, Milli Savunma Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır,

b) 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa tabi personel Jandarma
Genel Komutanının teklifi, İçişleri Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır,

c) 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununa tabi personel Sahil Güvenlik
Komutanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır,

ç) Milli Savunma Bakanına bağlı personel Milli Savunma Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır,
d) 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel, Yükseköğretim Kurulu

Başkanının teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulunun kararıyla kamu görevinden çıkarılır,
e) Mahalli idareler personeli, valinin başkanlığında toplanan ve vali tarafından belirlenen kurulun teklifi

üzerine İçişleri Bakanının onayıyla kamu görevinden çıkarılır,
f) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü

maddesinde belirtilenler hariç diğer mevzuata tabi her türlü kadro, pozisyon ve statüde (işçi dahil) istihdam edilen
personel, ilgili kurum veya kuruluşun en üst yöneticisi başkanlığında bağlı, ilgili veya ilişkili bakan tarafından
oluşturulan kurulun teklifi üzerine ilgisine göre ilgili bakan onayıyla kamu görevinden çıkarılır,

g) Bir bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili olmayan diğer kurumlarda her türlü kadro, pozisyon ve statüde (işçi
dahil) istihdam edilen personel, birim amirinin teklifi üzerine atamaya yetkili amirin onayıyla kamu görevinden
çıkarılır.

(2) Birinci fıkra uyarınca görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, doğrudan veya
dolaylı olarak görevlendirilemezler; görevinden çıkarılanların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul,
komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bu fıkrada
sayılan görevleri yürütmekle birlikte kamu görevlisi sıfatını taşımayanlar hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır.

(3) Bu maddeye göre görevlerine son verilenlerin silah ruhsatları ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler
oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik
şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar.

(4) Bu madde kapsamında kamu görevi sona erdirilen personele ait kadro ve pozisyonlara, Merkezi Yönetim
Bütçe Kanunu ve diğer mevzuattaki kısıtlamalara tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca belirlenecek sayıda kadro ve
pozisyon için atama yapılabilir.

Yürütülen soruşturmalarda alınacak tedbirler
MADDE 5 – (1) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör

örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle haklarında idari işlem tesis edilenler ile aynı
gerekçeyle haklarında suç soruşturması veya kovuşturması yürütülenler, işlemi yapan kurum ve kuruluşlarca ilgili
pasaport birimine derhal bildirilir. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.

Soruşturma ve kovuşturma işlemleri
MADDE 6 – (1) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım

Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakımından, olağanüstü halin devamı süresince;

a) Gözaltı süresi, şüphelinin yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre
hariç, yakalama anından itibaren otuz günü geçemez.

b) Yakalanan asker kişiler adli kolluk görevlilerine teslim edilir.
c) Yürütülen soruşturmalar kapsamında görev ve unvan ayrımı yapılmaksızın kamu görevlileri de dâhil olmak

üzere bütün şüpheli, mağdur ve tanık ifadeleri adli kolluk görevlileri tarafından da alınabilir.
ç) Asker kişiler hakkında verilen tutuklama kararları, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik

Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 111 inci maddesinde belirtilen ceza infaz kurumlarında yerine getirilir.
d) Tutuklu olanların avukatları ile görüşmelerinde, toplumun ve ceza infaz kurumunun güvenliğinin tehlikeye

düşürülmesi, terör örgütü veya diğer suç örgütlerinin yönlendirilmesi, bunlara emir ve tâlimat verilmesi veya
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yorumlarıyla gizli, açık ya da şifreli mesajlar iletilmesi ihtimalinin varlığı halinde, Cumhuriyet savcısının kararıyla,
görüşmeler teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilir, tutuklu ile avukatın yaptığı görüşmeleri izlemek
amacıyla görevli hazır bulundurulabilir, tutuklunun avukatına veya avukatın tutukluya verdiği belge veya belge
örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara elkonulabilir veya görüşmelerin gün ve
saatleri sınırlandırılabilir. Tutuklunun yaptığı görüşmenin, belirtilen amaçla yapıldığının anlaşılması hâlinde,
görüşmeye derhal son verilerek, bu husus gerekçesiyle birlikte tutanağa bağlanır. Görüşme başlamadan önce, taraflar
bu hususta uyarılır. Tutuklu hakkında, tutanak tutulması hâlinde, Cumhuriyet savcısının istemiyle tutuklunun
avukatlarıyla görüşmesi sulh ceza hâkimliğince yasaklanabilir. Yasaklama kararı, tutuklu ile yeni bir avukat
görevlendirilmesi için derhal ilgili baro başkanlığına bildirilir. Baro tarafından bildirilen avukatın değiştirilmesi
Cumhuriyet savcısı tarafından istenebilir. Görevlendirilen avukata, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine göre ücret ödenir.

e) Tutuklu olanlar, belgelendirilmesi koşuluyla sadece eşi, ikinci dereceye kadar kan ve birinci derece kayın
hısımları ile vasisi veya kayyımı tarafından ziyaret edilebilir. Adalet Bakanlığı ile Cumhuriyet başsavcılığının yetkileri
saklıdır. Tutuklular telefonla haberleşme hakkından ancak onbeş günde bir ve bu bentte sayılan kişilerle sınırlı olarak
on dakikayı geçmemek üzere faydalanabilirler.

f) Tutuklu olanların bulunduğu ceza infaz kurumlarında görev yapan kamu görevlileri tarafından düzenlenen
tutanaklara, ilgili görevlinin açık kimliği yerine sadece sicil numarası yazılır. Kurum görevlilerinin ifadesine
başvurulması gerektiği hallerde çıkarılan davetiye veya çağrı kâğıdı görevlinin işyeri adresine tebliğ edilir. Bu kişilere
ait ifade ve duruşma tutanaklarında işyeri adresi gösterilir.

g) Yürütülen soruşturmalarda, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 149 uncu
maddesine göre seçilen veya aynı Kanunun 150 nci maddesine göre görevlendirilen müdafi, hakkında bu maddede
sayılan suçlar nedeniyle soruşturma ya da kovuşturma bulunması halinde müdafilik görevini üstlenmekten
yasaklanabilir. Cumhuriyet savcısının yasaklamaya ilişkin talebi hakkında, sulh ceza hâkimliği tarafından
gecikmeksizin karar verilir. Yasaklama kararı, şüpheliye ve yeni bir müdafi görevlendirilmesi için ilgili baro
başkanlığına derhal bildirilir.

ğ) Yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda, ifade alma ve sorgu sırasında veya duruşmada en çok üç avukat
hazır bulunabilir.

h) Ceza mahkemelerinde duruşmanın başlamasından önce iddianame veya iddianame yerine geçen belge
okunur ya da özetlenerek anlatılır.

ı) Tutukluluğun incelenmesi, tutukluluğa itiraz ve tahliye talepleri dosya üzerinden karara bağlanabilir.
i) Hâkim veya mahkemenin uygun gördüğü durumlarda, aynı anda görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin

kullanılması suretiyle şüpheli veya sanığın sorgusu yapılabilir veya duruşmalara katılmasına karar verilebilir.
Vazife malulü aylığı bağlanması ve diğer haklar
MADDE 7 – (1) 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı

niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybeden veya malul olan sivillere 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun
21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında bağlanacak aylıklarının hesabında aynı fıkranın (h) bendi
hükümleri esas alınır ve kendileri ile hak sahipleri, söz konusu (h) bendi kapsamında bulunanlara ilgili mevzuatında
sağlanan diğer haklardan aynı şekilde yararlandırılır. Ancak, dul ve yetimlerine bağlanacak aylığın toplam tutarı,
malulün ya da ölenin kendisine bağlanacak aylıktan az olamaz. Ayrıca, bunlar ile bu eylemler sebebiyle yaralananlar
hakkında 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun nakdi tazminat
hükümleri uygulanır. Bu şekilde bağlanacak aylıklarda, genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin borç
olmama şartı aranmaz.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanunu kapsamında emeklilik ikramiyesine müstahak olanların emeklilik ikramiyeleri, en yüksek Devlet memuru
aylığının (ek gösterge dahil) 115 katından az olmamak üzere, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi hükümleri esas alınarak ödenir. Birinci fıkra kapsamına girmekle birlikte emeklilik ikramiyesine
müstahak olmayan sivillerden yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine
muhtaç olacak derecede malul olanların kendileri ile ölenlerin kanuni mirasçılarına en yüksek Devlet memuru
aylığının (ek gösterge dahil) 170 katı, diğer malullere ise en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 115
katı tutarında ek tazminat, nakdi tazminata ilişkin esas ve usuller çerçevesinde ilgili kurumlar tarafından ödenir.

İrtifak ve intifa hakları ile kira sözleşmelerinin iptali
MADDE 8 – (1) Mülkiyeti 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda

belirtilen genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçe kapsamındaki idarelere, düzenleyici ve denetleyici
kurumlara, sosyal güvenlik kurumlarına, mahalli idarelerle bu idareler tarafından kurulan birlik ve işletmelere, özel
kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı
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ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklara ve vakıflara ait
olan her türlü taşınmazın yararlanıcıları ile kiracılarının, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum
veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatının değerlendirilmesi halinde irtifak ve
intifa hakları ile kira sözleşmeleri ilgili kurum ve kuruluş tarafından resen iptal edilir.

Sorumluluk
MADDE 9 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin

bu görevleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz.
Yürürlüğün durdurulması
MADDE 10 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle

açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM

Başbakan

N. CANİKLİ N. AĞBAL N. KURTULMUŞ Y. T. TÜRKEŞ

Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı V. Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı

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

Başbakan Yardımcısı Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ S. SOYLU M. ÖZHASEKİ M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ B. ALBAYRAK A. Ç. KILIÇ F. ÇELİK

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

B. TÜFENKCİ E. ALA L. ELVAN S. SOYLU

Gümrük ve Ticaret Bakanı İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı V.

N. AĞBAL İ. YILMAZ F. IŞIK

Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU R. AKDAĞ A. ARSLAN

Orman ve Su İşleri Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Listeleri PDF formatında görmek için tıklayınız.
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1 Eylül 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29818 (Mükerrer)

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA KAMU PERSONELİNE İLİŞKİN
ALINAN TEDBİRLERE DAİR KANUN

HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/672

Olağanüstü hal kapsamında kamu personeline ilişkin bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile
25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının
başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, kamu personeline ilişkin bazı tedbirlerin alınması
amaçlanmaktadır.

Kamu personeline ilişkin tedbirler
MADDE 2- (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette

bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan;
a) Ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden,
b) Ekli (2) sayılı listede yer alan kişiler Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından,
c) Ekli (3) sayılı listede yer alan kişiler Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından,
ç) Ekli (4) sayılı listede yer alan kişiler Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından,
başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat

yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.
(2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden, Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından, Jandarma Genel

Komutanlığı teşkilatından ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı
aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata 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 ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir
ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel
güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında ilgili bakanlık ve kurumlarca ilgili
pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.

(3) Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali
gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve
meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.

Yürürlük
MADDE 3- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM
Başbakan

N. CANİKLİ M. ŞİMŞEK N. KURTULMUŞ N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı V.

V. KAYNAK B. BOZDAĞ F. B. SAYAN KAYA Ö. ÇELİK
Başbakan Yardımcısı Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı
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F. ÖZLÜ S. SOYLU M. ÖZHASEKİ M. ÇAVUŞOĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ B. ALBAYRAK A. Ç. KILIÇ F. ÇELİK
Ekonomi Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ E. ALA L. ELVAN N. AVCI
Gümrük ve Ticaret Bakanı İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL İ. YILMAZ F. IŞIK
Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU R. AKDAĞ A. ARSLAN
Orman ve Su İşleri Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

E K L E R

1 Sayılı Liste-1

TBMM, SAYIŞTAY, DANIŞTAY BAŞKANLIĞI, BAŞBAKANLIK MERKEZ
TEŞKİLATI, AFAD, ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK
KURUMU, BDDK, BYEGM, DİYANET, HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI, RTÜK,
SPK, TMSF, TOKİ, TİKA, KALKINMA BANKASI, TRT, VAKIFLAR GEN.
MÜD., YURT DIŞI TÜRKLER, AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR
BAKANLIĞI,AB BAKANLIĞI

1 Sayılı Liste-2

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent Enstitüsü, KOSGEB,
TÜBİTAK, TSE, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çasgem ve Merkez
Teşkilatı), Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller
Bankası A.Ş., Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Dış İşleri Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik
İletim Aş. Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye
Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel
Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı BOTAŞ International Şirketi
Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TP Petrol Dağıtım A.Ş.,
Gençlik ve Spor Bakanlığı İle Bağlı Kuruluşları, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor
Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu Genel Müdürlüğü

1 Sayılı Liste-3

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Bağlı, İlgili Kuruluşlar, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu, İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı,
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Güneydoğu Anadolu
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Bağlı ve İlgili Kuruluşları, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı,
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Milli
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Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel
Müdürlüğü, tta Gayrimenkul A.Ş., Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu, Kamu İhale Kurumu

1 Sayılı Liste-4 Milli Eğitim Bakanlığı
1 Sayılı Liste-5 Milli Eğitim Bakanlığı
1 Sayılı Liste-6 Milli Eğitim Bakanlığı
1 Sayılı Liste-7 Milli Eğitim Bakanlığı
1 Sayılı Liste-8 Milli Eğitim Bakanlığı
1 Sayılı Liste-9 Milli Eğitim Bakanlığı
1 Sayılı Liste-10 Milli Eğitim Bakanlığı
1 Sayılı Liste-11 Milli Eğitim Bakanlığı
1 Sayılı Liste-12 Milli Eğitim Bakanlığı

1 Sayılı Liste-13
Milli Eğitim Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Orman ve Su İşleri
Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları

1 Sayılı Liste-14

Sağlık Bakanlığı Bağlı ve İlgili Kuruluşlar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Merkez/Taşra
Teşkilatı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkiye
Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları
İşletmesi Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Lokomotif
ve Motor Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel
Müdürlüğü, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türksat Uydu ve
Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Genel Müdürlüğü

1 Sayılı Liste-15 Yüksek Öğretim Kurumları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
2 Sayılı Liste-1 Emniyet Genel Müdürlüğü
2 Sayılı Liste-2 Emniyet Genel Müdürlüğü
3 Sayılı Liste Jandarma Genel Komutanlığı
4 Sayılı Liste Sahil Güvenlik Komutanlığı
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1 Eylül 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29818 (2. Mükerrer)

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/673
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, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar
Kurulu’nca 15/8/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kapsamdan çıkarılan özel öğretim kurum ve kuruluşları
MADDE 1- (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurdu,

22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin
eki (II) sayılı listeden çıkarılmıştır. 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrası hükümleri, bu özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurdu
bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte 23/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır.
Buna ilişkin işlemler ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Yeniden atanma
MADDE 2- (1) Hâkimlik ve savcılık mesleğinden kendi istekleriyle emekli olan veya birden fazla

çekilenlerden tekrar mesleğe dönmek isteyenler, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren iki ay içinde başvuruda bulunmaları ve mesleğe kabulde aranan nitelikleri kaybetmemiş olmaları şartıyla,
ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunun ilgili dairesinin kabulü üzerine atanabilirler.

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulları
MADDE 3- (1) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının başkan ve üyelerinin üyelikleri bu

maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer ve on gün içinde 14/6/2001 tarihli ve 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve
Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda belirlenen usule göre yeniden seçim yapılır.

Yurtdışında öğrenim görenler
MADDE 4- (1) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna

tabi öğrencilerden, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya
irtibatı olan ekli (2) sayılı listede yer alanların öğrencilikle ilişikleri kesilmiştir. Bunlar hakkında 22/7/2016 tarihli ve
667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin
ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır. Bunların bu kapsamda gördükleri eğitimlere ilişkin olarak denklik
işlemleri yapılmaz ve bunlar söz konusu eğitimleri kapsamındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan
yararlanamazlar.

Ödenmeyecek ikramiyeler
MADDE 5- (1) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 1/5/2014

tarihinden önceki uyuşturucu operasyonları nedeniyle anılan Kanuna göre ikramiye ödemesi yapılması gereken
kişilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna
karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı olanlara, bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten sonra herhangi bir ödeme yapılamaz.

Emeklilik onayları
MADDE 6- (1) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ilan edilen olağanüstü halin

yürürlüğe girdiği 21/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında emekliye sevk onayı için öngörülen bir aylık süre
olağanüstü hal süresince uygulanmaz.

Kamu iştiraklerindeki işçiler
MADDE 7- (1) Devletin veya kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs,

ortaklık ve iştirakler ile kamunun hissesi bulunan diğer tüzel kişiler bünyesinde çalışmakta iken, terör örgütlerine veya
Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya
gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilmek suretiyle iş sözleşmesi
feshedilen işçiler, bir daha bu teşebbüs ve ortaklıklar ile kamunun hissesi bulunan diğer tüzel kişiler bünyesinde veya
diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilemez, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler.

Görevden uzaklaştırılanların iade usulü
MADDE 8- (1) 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi sonrasında kamu kurum

SAR Letter Submission to UNSR Prof. D. Kaye

Page 19 of 50



ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatına göre görevden uzaklaştırılan ve yönetici kadrolarında bulunan personelin
görevlerine iadesi, halen bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık
derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir.

Bazı yetkilerin iptali
MADDE 9- (1) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (l) ve (m) bentleri kapsamında yetkilendirilen kişi, kurum
veya kuruluşlardan terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla
irtibatı olanların yetkileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi
üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının onayı ile iptal edilir.

Değiştirilen hükümler
MADDE 10- (1) 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun

Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Meslekten çıkarma kararlarına karşı ilgili kanunlarda yer alan hükümler uyarınca itiraz edilmesi veya yeniden
inceleme talebinde bulunulması üzerine verilen kararlar da Resmi Gazetede yayımlanır ve yayımı tarihinde ilgililere
tebliğ edilmiş sayılır.”

(2) 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Birinci fıkraya göre ilgili pasaport birimine isimleri bildirilen kişilerin eşlerine ait pasaportlar da genel

güvenlik açısından mahzurlu görülmesi halinde aynı tarihte İçişleri Bakanlığınca iptal edilebilir.”
(3) 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma

Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasına “Olağanüstü halin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilanından itibaren ve” ibaresi,
“mahkemelerce” ibaresinden sonra gelmek üzere “iflasa ilişkin araştırma yapılmaksızın derhal” ibaresi ile aynı
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Olağanüstü halin ilanından önceki dönemde yapılan iflasın ertelenmesi talepleriyle ilgili olarak;
a) Olağanüstü hal süresince iflasın ertelenmesine karar verilemez.
b) Olağanüstü halin ilanından sonra ve devamı süresince herhangi bir tedbir kararı verilemez, verilmişse derhal

kaldırılır.
c) Olağanüstü halin ilanından önceki dönemde 2004 sayılı Kanunun 179/a maddesi uyarınca verilmiş olan

tedbir kararları, mahkemece ivedilikle ele alınarak, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı
yahut bunlarla irtibatı olduğu iddiasıyla 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133 üncü
maddesi uyarınca kayyım atanan veya hakim ortakları ya da yöneticileri hakkında adli soruşturma yürütülen sermaye
şirketleri ile kooperatifler lehine verildiği anlaşılan tedbir kararları derhal kaldırılır.”

Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM

Başbakan

N. CANİKLİ M. ŞİMŞEK N. KURTULMUŞ N. KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı V.

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

Başbakan Yardımcısı Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ S. SOYLU M. ÖZHASEKİ M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı
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N. ZEYBEKCİ B. ALBAYRAK A. Ç. KILIÇ F. ÇELİK

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

B. TÜFENKCİ E. ALA L. ELVAN N. AVCI

Gümrük ve Ticaret Bakanı İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL İ. YILMAZ F. IŞIK

Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU R. AKDAĞ A. ARSLAN

Orman ve Su İşleri Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Kararnamenin eki içi tıklayınız
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1 Eylül 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29818 (2. Mükerrer)

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/673
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, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar
Kurulu’nca 15/8/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kapsamdan çıkarılan özel öğretim kurum ve kuruluşları
MADDE 1- (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurdu,

22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin
eki (II) sayılı listeden çıkarılmıştır. 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrası hükümleri, bu özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurdu
bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte 23/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır.
Buna ilişkin işlemler ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Yeniden atanma
MADDE 2- (1) Hâkimlik ve savcılık mesleğinden kendi istekleriyle emekli olan veya birden fazla

çekilenlerden tekrar mesleğe dönmek isteyenler, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren iki ay içinde başvuruda bulunmaları ve mesleğe kabulde aranan nitelikleri kaybetmemiş olmaları şartıyla,
ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunun ilgili dairesinin kabulü üzerine atanabilirler.

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulları
MADDE 3- (1) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının başkan ve üyelerinin üyelikleri bu

maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer ve on gün içinde 14/6/2001 tarihli ve 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve
Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda belirlenen usule göre yeniden seçim yapılır.

Yurtdışında öğrenim görenler
MADDE 4- (1) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna

tabi öğrencilerden, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya
irtibatı olan ekli (2) sayılı listede yer alanların öğrencilikle ilişikleri kesilmiştir. Bunlar hakkında 22/7/2016 tarihli ve
667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin
ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır. Bunların bu kapsamda gördükleri eğitimlere ilişkin olarak denklik
işlemleri yapılmaz ve bunlar söz konusu eğitimleri kapsamındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan
yararlanamazlar.

Ödenmeyecek ikramiyeler
MADDE 5- (1) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 1/5/2014

tarihinden önceki uyuşturucu operasyonları nedeniyle anılan Kanuna göre ikramiye ödemesi yapılması gereken
kişilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna
karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı olanlara, bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten sonra herhangi bir ödeme yapılamaz.

Emeklilik onayları
MADDE 6- (1) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ilan edilen olağanüstü halin

yürürlüğe girdiği 21/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında emekliye sevk onayı için öngörülen bir aylık süre
olağanüstü hal süresince uygulanmaz.

Kamu iştiraklerindeki işçiler
MADDE 7- (1) Devletin veya kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs,

ortaklık ve iştirakler ile kamunun hissesi bulunan diğer tüzel kişiler bünyesinde çalışmakta iken, terör örgütlerine veya
Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya
gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilmek suretiyle iş sözleşmesi
feshedilen işçiler, bir daha bu teşebbüs ve ortaklıklar ile kamunun hissesi bulunan diğer tüzel kişiler bünyesinde veya
diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilemez, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler.

Görevden uzaklaştırılanların iade usulü
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MADDE 8- (1) 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi sonrasında kamu kurum
ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatına göre görevden uzaklaştırılan ve yönetici kadrolarında bulunan personelin
görevlerine iadesi, halen bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık
derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir.

Bazı yetkilerin iptali
MADDE 9- (1) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (l) ve (m) bentleri kapsamında yetkilendirilen kişi, kurum
veya kuruluşlardan terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla
irtibatı olanların yetkileriÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi
üzerine Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanının onayı ile iptal edilir.

Değiştirilen hükümler
MADDE 10- (1) 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun

Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Meslekten çıkarma kararlarına karşı ilgili kanunlarda yer alan hükümler uyarınca itiraz edilmesi veya yeniden
inceleme talebinde bulunulması üzerine verilen kararlar da Resmi Gazetede yayımlanır ve yayımı tarihinde ilgililere
tebliğ edilmiş sayılır.”

(2) 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Birinci fıkraya göre ilgili pasaport birimine isimleri bildirilen kişilerin eşlerine ait pasaportlar da genel

güvenlik açısından mahzurlu görülmesi halinde aynı tarihte İçişleri Bakanlığınca iptal edilebilir.”
(3) 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma

Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasına “Olağanüstü halin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilanından itibaren ve” ibaresi,
“mahkemelerce” ibaresinden sonra gelmek üzere “iflasa ilişkin araştırma yapılmaksızın derhal” ibaresi ile aynı
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Olağanüstü halin ilanından önceki dönemde yapılan iflasın ertelenmesi talepleriyle ilgili olarak;
a) Olağanüstü hal süresince iflasın ertelenmesine karar verilemez.
b) Olağanüstü halin ilanından sonra ve devamı süresince herhangi bir tedbir kararı verilemez, verilmişse derhal

kaldırılır.
c) Olağanüstü halin ilanından önceki dönemde 2004 sayılı Kanunun 179/a maddesi uyarınca verilmiş olan

tedbir kararları, mahkemece ivedilikle ele alınarak, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı
yahut bunlarla irtibatı olduğu iddiasıyla 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133 üncü
maddesi uyarınca kayyım atanan veya hakim ortakları ya da yöneticileri hakkında adli soruşturma yürütülen sermaye
şirketleri ile kooperatifler lehine verildiği anlaşılan tedbir kararları derhal kaldırılır.”

Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM

Başbakan

N. CANİKLİ M. ŞİMŞEK N. KURTULMUŞ N. KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı V.

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

Başbakan Yardımcısı Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ S. SOYLU M. ÖZHASEKİ M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı
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N. ZEYBEKCİ B. ALBAYRAK A. Ç. KILIÇ F. ÇELİK

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

B. TÜFENKCİ E. ALA L. ELVAN N. AVCI

Gümrük ve Ticaret Bakanı İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL İ. YILMAZ F. IŞIK

Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU R. AKDAĞ A. ARSLAN

Orman ve Su İşleri Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Kararnamenin eki içi tıklayınız
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29 Ekim 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29872

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER 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, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar
Kurulu’nca 3/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kamu personeline ilişkin tedbirler
MADDE 1- (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette

bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve
ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere
ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın, rütbe
ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata 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 ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu
kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel
güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler 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 taşımış oldukları büyükelçi, vali
gibi unvanları ve müsteşar, 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 Teşkilat Kanununun 55 inci maddesinin ondokuzuncu

ve yirminci fıkraları ile geçici 27 nci maddesi uyarınca resen emekliye sevk edilenler, kendi isteğiyle emekli olanlar
veya Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar ile
müstafi sayılanlardan milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya
irtibatı olan ve ekli (2) sayılı listede yer alanların rütbeleri alınır. Bu kişiler görev yaptıkları teşkilata ve kamu
görevlerine yeniden kabul edilmezler, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemezler; ayrıca bunlar uhdelerinde taşımış
oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan
yararlanamazlar. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim
kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, emekli polis kimlikleri,
gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilir. Bu kişiler özel
güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı 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 Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı listenin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

(2) Ekli (4) sayılı listede yer alan kamu görevlileri 15/8/2016 tarihli ve 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında
Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı listenin ilgili
sıralarından çıkarılmıştır.

(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 kişiler bakımından tüm hüküm ve
sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış
sayılır.Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar
çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe
kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı
herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte
bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve
pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar
tarafından yerine getirilir.
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Yurtdışında öğrenim görenler
MADDE 4- (1) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna

tabi öğrencilerden, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya
irtibatı olan ve ekli (5) sayılı listede yer alanların öğrencilikle ilişikleri kesilmiştir. Bunlar hakkında 22/7/2016 tarihli
ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin
4 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır. Bunların bu kapsamda gördükleri eğitimlere ilişkin
olarak denklik işlemleri 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 ilişikleri kesilmiş olanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (6)
sayılı listede yer alanlar, 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (2) sayılı listenin ilgili sıralarından
çıkarılmıştır. 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi, bu kişiler bakımından tüm hüküm ve
sonuçlarıyla birlikte söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren ortadan kalkmış sayılır.

Yayın kuruluşları
MADDE 5- (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette

bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve ekli (7) sayılı
listede yer alan haber ajansları, gazeteler ve dergiler kapatılmıştır. 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci
maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri bu kurum ve kuruluşlar 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
çıkarılmıştır. 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları, bu kurum ve
kuruluşlar bakımından söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren tüm hüküm ve
sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmış sayılır.

İptal edilen geçiş işlemleri
MADDE 6- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarih itibarıyla;
a) Kuvvet Komutanlıkları tarafından temin faaliyeti tamamlanmamış olan subay ve astsubay adayları ile

sözleşmeli subay ve astsubay adayları hakkındaki işlemler iptal edilmiştir.
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 Erbaş Kanununun 15 inci maddesi uyarınca uzman
erbaşlıktan astsubaylığa geçiş aşamasında olan ancak nasıpları onaylanmamış adayların statüye geçiş işlemleri iptal
edilmiştir.

(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında işlem 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 İdare Mahkemesi daire başkanı 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 alınmıştır.

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
kuruluşlara ve/veya faaliyetleri sonlandırılarak ticari sicil kayıtları resen terkin edilen şirketlere veya işlem tarihi
itibarıyla FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğunun değerlendirildiğine dair Maliye Bakanlığı
tarafından hakkında bildirimde bulunulmayan gerçek ve tüzel kişilere, ilgili mevzuatı uyarınca sağlanan fon, kredi ve
benzeri finansal hizmetlerden dolayı banka ve finans kuruluşları ile çalışanlarına cezai sorumluluk yüklenemez. Bu
maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.

Kayyım atanması
MADDE 9- (1) FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişilerin yüzde

elliden daha az ortaklık payı olduğu şirketlerde, 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
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teşkilatından çıkarılanlar ile 15/8/2016 tarihli ve 673 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi uyarınca öğrencilikle ilişikleri kesilenlerin;

a) Çıkarıldıkları veya öğrencilikle ilişiklerinin kesildiği aya ilişkin olarak peşin 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 ilişkin
dava ve borç takibi işlemlerine son verilir. Bunlardan alınmış 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 edilmiş 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 karşı faaliyette

bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı nedeniyle kapatılan
kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları ve şirketlere atanan kayyımlar
ile mevzuatı gereği ilgili kurumlar tarafından görevlendirilen yöneticiler ve tasfiye memurlarına, atandıkları veya
görevlendirildikleri kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları ve
şirketlerin doğmuş veya doğacak kamu borçları ile Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının, her türlü işçi alacakları ile
diğer mevzuattan kaynaklanan borçlarının ödenmemiş olması nedeniyle şahsi sorumluluk yüklenemez. Ayrıca, bu
kişiler 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 kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonlarının faaliyetlerinin sürdürüldüğü dönemde üzerlerinde
bulundukları,mülkiyeti kapatılanların sahibi gerçek veya tüzel kişilere ait taşınmazlardan 1/1/2014 tarihi ila bahse
konu yerlerin kapatılma tarihleri arasında üçüncü kişilere devri yapılmış olan ve üzerinde kapatılanlar tarafından aynı
faaliyete kapatılma tarihi itibarıyla devam edilen taşınmazların devir işlemleri muvazaalı kabul edilir ve tapuda
ilgisine göre Hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü adına her türlü kısıtlama ve taşınmaz 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
uzaklaştırılanlar hakkında ilgili mevzuatta bu tedbir için öngörülen süre sınırlaması, olağanüstü hal süresince
uygulanmaz.

Gazilik unvanı verilenler
MADDE 14- (1) 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü 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 ilişkin usul ve esaslar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenir.

İhraç 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
teşkilatından çıkarılanlar, işlem tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce birinci fıkrada belirtilen gerekçe ile meslekten, kamu
görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılanlar da bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş
gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına 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, kuruluş,
özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları ile bunların sahibi gerçek veya tüzel kişiler
aleyhine 17/8/2016 tarihinden önce açılan davalar ile bu kapsamda Hazine ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne husumet
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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 şartı yokluğu nedeniyle red kararı
verilir. Bu kararlar duruşma 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, kuruluş, özel radyo ve
televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları ile bunların sahibi gerçek veya tüzel kişiler aleyhine
17/8/2016 tarihinden önce başlatılan 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 düşme 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, kuruluş, özel radyo ve
televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları ile bunların sahibi gerçek veya tüzel kişiler 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 şartının bulunmaması nedeniyle davanın reddine veya takibin düşmesine 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 düşürücü süre içinde başvurabileceği belirtilir. İdari başvuru üzerine idari merci tarafından verilecek karar
aleyhine idari yargıda dava açılabilir. İdari yargının verdiği karar kesin olup, uyuşmazlık adli yargıda hiçbir şekilde
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 Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin 107 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki
(d) bendi ile beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve dokuzuncu fıkrasında yer alan “öğrenci harçlıkları” ibaresi
“misafir askeri personel ve öğrencilerin maaş, harçlık ve her türlü giderleri” şeklinde değiştirilmiştir.

“ç) Sözleşmeli olarak görev yapanlar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde aynı şekilde sözleşmeli olarak
görev yapmaya ve ücret almaya devam ederler.

d) 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve
Astsubaylar Hakkında Kanuna göre çalışmakta olanlar anılan Kanun hükümleri çerçevesinde muvazzaf subaylığa ve
muvazzaf astsubaylığa geçirilmiş sayılır ve bu maddedeki muvazzaf subay ve muvazzaf astsubaylarla ilgili hükümlere
tabi olurlar.”

“Ancak ilgili personelin Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasındaki geçişleri kurum
değişikliği 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” şeklinde
değiştirilmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrasına “eğitim” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve sağlık” ibaresi
eklenmiştir.

(3) 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler
eklenmiştir.

“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 şekilde sınav öncesinde ya da sınav
sırasında elde edildiği gerekçesiyle adli soruşturmaya veya yargılamaya konu olan sınavlar için de uygulanır.”

(4) 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Birinci fıkra kapsamında tazminat hakkından yararlandırılanlar, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin

birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında aylık bağlama şartı oluşan sivillere 3713 sayılı Kanunla sağlanan tazminat,
aylık bağlama hakları ve 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun
Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ek tazminat hakkı dışında kalan haklardan ve ilgili
mevzuatında sağlanan diğer haklardan aynı şekilde yararlandırılır. Bu hakların kullandırılmasında aylık bağlama şartı
aranmaksızın en düşük malûliyet derecesi esas alınır.”

(5) 15/8/2016 tarihli ve 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında

SAR Letter Submission to UNSR Prof. D. Kaye

Page 28 of 50



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

verilen şirket, taşınmaz, 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 aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Bu madde kapsamında Fon tarafından atanan veya görevlendirilenler hakkında ve bu kapsamda icra edilen iş
ve işlemler hakkında 25/7/2016 tarihli ve 668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ile Bazı
Kurum ve Kuruluşlara 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.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM

Başbakan

N. CANİKLİ M. ŞİMŞEK N. KURTULMUŞ Y. T. TÜRKEŞ

Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı

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

Başbakan Yardımcısı Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı

İ. YILMAZ M. MÜEZZİNOĞLU M. ÖZHASEKİ M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ B. ALBAYRAK A. Ç. KILIÇ F. ÇELİK

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

B. TÜFENKCİ S. SOYLU L. ELVAN N. AVCI

Gümrük ve Ticaret Bakanı İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL İ. YILMAZ F. IŞIK

Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU R. AKDAĞ N. AĞBAL

Orman ve Su İşleri Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

LİSTE 1 LİSTE 2 LİSTE 3 LİSTE 4
LİSTE 5 LİSTE 6 LİSTE 7 LİSTE 8
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22 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29896

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER 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, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar
Kurulu’nca 31/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kamu personeline ilişkin tedbirler
MADDE 1 – (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette

bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan;
a) Ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler Türk Silahlı Kuvvetlerinden,
b) Ekli (2) sayılı listede yer alan kişiler Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından,
c) Ekli (3) sayılı listede yer alan kişiler Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından,
ç) Ekli (4) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden,
başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır.Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz.

Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.
(2) Birinci fıkra gereğince Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından, Emniyet

Genel Müdürlüğü teşkilatından ve kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın, rütbe
ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata 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 ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu
kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel
güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler 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 teşkilatından, Emniyet
Genel Müdürlüğü teşkilatından ve kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali
gibi unvanları ve müsteşar, 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 İlişkin 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 çıkarılmıştır.

(2) 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi hükümleri ile 675 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 1 inci maddesi hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla
birlikte ilgili Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır.Söz
konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır.
Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen
süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir
tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları
yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara
atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler 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 karşı faaliyette

bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum 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 kuruluşları,
kapatılmıştır.
(2) Birinci fıkra kapsamında kapatılan derneklere ve basın-yayın kuruluşlarına ait olan taşınırlar ile her türlü

mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar
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tapuda resen Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilir. Bunların her türlü
borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devire ilişkin işlemler ilgili tüm
kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

(3) Ekli (8) sayılı listede yer alan özel sağlık kuruluşu, 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 çıkarılmıştır.
6749 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümleri bu fıkra kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlar bakımından tüm
hüküm ve sonuçlarıyla birlikte 23/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Buna ilişkin işlemler
ilgisine göre İçişleri 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 işlenen 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 kuruluşları tarafından ceza infaz kurumu içinde veya dışında 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 yerleştirilirler. 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 karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti,
iltisakı veya bunlarla irtibatı nedeniyle kapatılan kurum ve kuruluşlar 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 şirketlerde görev yapan kayyımların yetkileri, hâkim veya
mahkeme kararı ya da talep olmaksızın bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde sona erer ve şirketlerin
yönetimi kayyımlar tarafından derhal Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilir.

İptal edilecek ihaleler
MADDE 8 – (1)3/7/2005 tarihli ve5393 sayılı Belediye Kanununun 45 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre

belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin
%50’sinden fazlası bu belediyelere ait ortaklıklarda, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununa göre imzalanan her türlü mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin sözleşmelerdeki
yüklenicilerin, terör örgütlerine iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğunun Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından
bildirilmesi ya da imzalanan bu sözleşmeler nedeniyle belediye menfaatinin önemli ölçüde ihlal edildiğinin
belirlenmesi halinde bu sözleşmeler belediye başkanı veya belediye başkan 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. İhaleyle ilgili olarak yüklenicilere herhangi bir şekilde ceza, tazminat ya da başka 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
CUMHURBAŞKANI
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Binali YILDIRIM

Başbakan

N. CANİKLİ N. AĞBAL N. KURTULMUŞ Y. T. TÜRKEŞ

Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı V. Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı

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

Başbakan Yardımcısı Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ M. MÜEZZİNOĞLU M. ÖZHASEKİ M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ B. ALBAYRAK A. Ç. KILIÇ F. ÇELİK

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

B. TÜFENKCİ S. SOYLU L. ELVAN N. AVCI

Gümrük ve Ticaret Bakanı İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL İ. YILMAZ F. IŞIK

Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU R. AKDAĞ A. ARSLAN

Orman ve Su İşleri Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

(1) SAYILI LİSTE Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilenler

(2) SAYILI LİSTE Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilenler

(3) SAYILI LİSTE Emniyet Genel Müdürlüğünden ihraç edilenler

(4) SAYILI LİSTE Diğer Kamu Kuruluşlarından ihraç edilenler

(5) SAYILI LİSTE Göreve iade edilen kamu görevlileri

(6) SAYILI LİSTE Kapatılan Dernekler

(7) SAYILI LİSTE Kapatılan Basın Yayın Kuruluşları

(8) SAYILI LİSTE Yeniden Açılan Özel Sağlık Kuruluşları

(9) SAYILI LİSTE Yeniden Açılan Vakıflar

(10) SAYILI LİSTE Yeniden Açılan Dernekler
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6 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29940 (Mükerrer)

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER 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, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar
Kurulu’nca 2/1/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kamu personeline ilişkin tedbirler
MADDE 1 – (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette

bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve
ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere
ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın, rütbe
ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata 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 ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu
kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel
güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler 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 taşımış oldukları büyükelçi, vali
gibi unvanları ve müsteşar, 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 Teşkilat Kanununun 55 inci maddesinin

ondokuzuncu ve yirminci fıkraları ile geçici 27 nci maddesi uyarınca resen emekliye sevk edilenler, kendi isteğiyle
emekli olanlar veya Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya Devlet memurluğundan
çıkarılanlar ile müstafi sayılanlardan milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne
aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan ve ekli (2) sayılı listede yer alanların rütbeleri alınır. Bu kişiler görev yaptıkları
teşkilata ve kamu görevlerine yeniden kabul edilmezler, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemezler; ayrıca bunlar
uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak
sağlanan haklardan yararlanamazlar. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon,
yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları,
emekli polis kimlikleri, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları
iptal edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar.

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

listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.
(2) İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve

sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış
sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar
çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe
kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı
herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte
bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve
pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler 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 ilişikleri kesilmiş olanlardan bu Kanun Hükmünde
Kararnameye ekli (4) sayılı listede yer alan kişi, 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (5) sayılı listenin ilgili
sırasından çıkarılmıştır. 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası, bu kişi
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bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden
itibaren ortadan kalkmış sayılır.

Kapatılan ve kapsamdan çıkarılan kurum ve kuruluşlar
MADDE 5 – (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette

bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve ekli (5) sayılı
listede yer alan dernekler kapatılmıştır.

(2) Birinci fıkra kapsamında kapatılan derneklere ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar,
belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine adına, her
türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilir. Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde
Hazineden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devire ilişkin işlemler 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 İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 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 çıkarılmıştır.
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 kalkmış sayılır. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre
İçişleri 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 Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 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 çıkarılmıştır. 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 kalkmış 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 beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;
“(5) Borçların ödenmesinde, kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay gibi

borçlar, çalışanların sigorta primleri, rehinli alacaklar, enerji, iletişim ve su kullanım borçları, çeşidine bakılmaksızın
beşyüz Türk Lirasını geçmeyen borçlar ve diğerleri şeklinde sıralama esas alınır. Kapatılan özel öğretim kurum ve
kuruluşları, kurs, dershane, öğrenci yurtları ve pansiyonlara avans veya peşin ödeme şeklinde kapatma tarihinden
sonraki dönemler için ifa edilmiş 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 İlişkin Alınan Tedbirlere
Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı listenin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Merkez/Taşra Teşkilatı başlıklı bölümünün 55 inci sırasının sicil numaralarına ilişkin sütununda yer alan “12447803”
ibaresi “13958213” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) 15/8/2016 tarihli ve 673 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında ikramiye
ödemesi yapılması gereken kişilerden; terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğunun değerlendirilmesi
üzerine kamu görevinden çıkarılanların paylarına düşen miktarlar ödenmez. Aynı nedenle haklarında adli veya idari
soruşturma veya kovuşturma yürütülen kişilerin paylarına düşen miktarlar ise soruşturma veya kovuşturma
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 aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki borç yükümlülükleri çerçevesinde bu Kanun Hükmünde Kararnamenin
yayımlandığı tarihe kadar tahsil edilmiş 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-İdari Personel başlıklı bölümünün 469
uncu sırasının Unvan sütununda yer alan “Personel Dairesi Başkanı” ibaresi “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni”
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şeklinde, aynı listenin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu başlıklı bölümünün 15 inci sırasının Sicil sütununda yer
alan “400373” ibaresi “400185” şeklinde değiştirilmiştir.

(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”
şeklinde değiştirilmiştir.

Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin;
a) 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/9/2016 tarihinden, beşinci 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
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM

Başbakan

N. CANİKLİ M. ŞİMŞEK N. KURTULMUŞ Y. T. TÜRKEŞ

Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı

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

Başbakan Yardımcısı Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ M. MÜEZZİNOĞLU M. ÖZHASEKİ M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ B. ALBAYRAK A. Ç. KILIÇ F. ÇELİK

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

B. TÜFENKCİ S. SOYLU L. ELVAN N. AVCI

Gümrük ve Ticaret Bakanı İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL İ. YILMAZ F. IŞIK

Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU R. AKDAĞ A. ARSLAN

Orman ve Su İşleri Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

1 SAYILI LİSTE
(1. KISIM)

1 SAYILI LİSTE
(2. KISIM) 2 SAYILI LİSTE 3 SAYILI LİSTE

4 SAYILI LİSTE 5 SAYILI LİSTE 6 SAYILI LİSTE 7 SAYILI LİSTE

7 Şubat 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 29972 (Mükerrer)

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
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OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/686
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, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar
Kurulu’nca 2/1/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kamu personeline ilişkin tedbirler
MADDE 1 – (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette

bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve
ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere
ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın, rütbe
ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata 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 ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu
kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel
güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler 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 taşımış oldukları büyükelçi, vali
gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve
meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.

İade hükümleri
MADDE 2 – (1) Ekli (2) sayılı listede yer alan kamu görevlileri, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki

listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.
(2) İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve

sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış
sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar
çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe
kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı
herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte
bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve
pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar
tarafından yürütülür.

(3) Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereği öğrencilikle ilişikleri
kesilmiş olanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (3) sayılı listede yer alanlar, ilgili kanun hükmünde
kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır. İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, bu kişiler
bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden itibaren
ortadan kalkmış sayılır.

Emekli Emniyet Teşkilatı personeline ilişkin tedbirler
MADDE 3 – (1) 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 55 inci maddesinin

ondokuzuncu ve yirminci fıkraları ile geçici 27 nci maddesi uyarınca resen emekliye sevk edilenler, kendi isteğiyle
emekli olanlar veya Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya Devlet memurluğundan
çıkarılanlar ile müstafi sayılanlardan milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne
aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan ve ekli (4) sayılı listede yer alanların rütbeleri alınır. Bu kişiler görev yaptıkları
teşkilata ve kamu görevlerine yeniden kabul edilmezler, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemezler; ayrıca bunlar
uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak
sağlanan haklardan yararlanamazlar. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon,
yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları,
emekli polis kimlikleri, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları
iptal edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar.

Muvazaalı devir işlemleri
MADDE 4 – (1) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca

kayyım atanan şirketlerde ortaklık pay ve haklarına ilişkin olarak soruşturmanın başladığı tarihten bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihe kadar şirket ortakları tarafından yapılmış olan devir ve temlik işlemleri muvazaalı kabul
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edilerek geçersiz sayılır ve ticaret sicilinden resen terkin edilir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM

Başbakan

N. CANİKLİ M. ŞİMŞEK N. KURTULMUŞ Y. T. TÜRKEŞ

Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı

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

Başbakan Yardımcısı Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ M. MÜEZZİNOĞLU M. ÖZHASEKİ M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ B. ALBAYRAK A. Ç. KILIÇ F. ÇELİK

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

B. TÜFENKCİ S. SOYLU L. ELVAN N. AVCI

Gümrük ve Ticaret Bakanı İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL İ. YILMAZ F. IŞIK

Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU R. AKDAĞ A. ARSLAN

Orman ve Su İşleri Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

1 SAYILI LİSTE
(Kamu Görevinden

Çıkarılanlar)

2 SAYILI LİSTE
(Kamu Görevine İade

Edilenler)

3 SAYILI LİSTE
(Öğrencilik Statüsü
Geri Verilenler)

4 SAYILI LİSTE
(Tedbir Uygulanan
Emekli Emniyet
Mensuplarına)
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APPENDIX 3:

Letter exchange between SAR and Turkey’s Ministry of National Education 
(Letters dated January 21, March 3, and March 31, 2016)
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Via email to:  nabiavci@meb.gov.tr 

Mr. Nabi Avci 
Minister of National Education 
T.C. Milli egitim Bakanligi
Atatürk Bulvarı No: 98
06650 Bakanlıklar
Ankara, Turkey

March 31, 2016 

Dear Minister Avci:  

Thank you for your reply to our letter about recent pressures on members of the Turkish higher 
education community, and especially your affirmation of Turkey’s commitment to academic 
freedom, freedom of expression and freedom of association. Respectfully we urge you to issue 
such a statement publicly, as it could have very positive effect inside and outside Turkey.  

Our earlier letter was written with due regard for Turkey as a democratic state, as you note, and 
precisely because we are concerned that the recent pressures on academics seem to be putting the 
space for inquiry and democratic expression at risk. We acknowledge the difficult conditions 
facing the Turkish State and society, including the conflict in Syria, the refugee crisis, and 
violent attacks in Turkish cities, as well as the challenges of addressing these in a manner 
consistent with domestic and international human rights norms. Our earlier letter did not question 
these, nor did it endorse the content of the academics’ public statement. Our letter only shared 
our concern that the “official reactions” noted in your letter, including targeted investigations by 
the Turkish Council of Higher Education and Universities and judicial authorities, are based 
solely on the signatory academics’ nonviolent expression of an opinion on a matter of legitimate 
academic and public concern.  

While we appreciate that the opinions expressed in the academics’ statement may be disputed 
and unpopular, the asking of questions and expression of ideas—especially disputed or 
unpopular ideas—is not only essential to quality higher education; it is the root of democratic 
legitimacy and rule of law. Academics have a special responsibility within democratic society to 
ask questions and to impart information and ideas to the public. This ensures that sensitive issues 
may be more widely understood, and affords the public a means of forming opinions based on 
evidence and reason over passion, prejudice or ideology. The principles of institutional 
autonomy and academic freedom are designed to protect scholars when they accept this 
responsibility, whether from overzealous “official reactions” or public outcry. This is especially 
true when the questions raised are complex, when information is limited, or even when 
conclusions are mistaken. A democratic society must show special restraint in sanctioning 
academic scrutiny and tolerate imprecision or even error in scholarly and public discourse to 
avoid crippling public debate and undermining its own legitimacy. 

While we also appreciate that institutional autonomy and academic freedom do not shield acts of 
or incitements to physical violence, if these values are to have any meaning such that academics 
can embrace their responsibility to research, teach and comment on important issues, then the 
burden must be on the state to show conduct beyond mere questions and statements. Academic 
freedom and institutional autonomy demand a presumption that a scholar’s questions and ideas 
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alone cannot be the basis for professional or personal sanction—whether expressed in books, 
research articles, essays, blog posts, class lectures, workshop or conference participation, teach-
ins, nonviolent demonstrations or assemblies, public statements or petitions. Any restrictions or 
sanctions on these are inherently suspect, and must be shown by the state to be both absolutely 
necessary and more important than the public’s right to receive critical information. This is 
especially true when academics question government action, as in this case.  

We therefore remain concerned that the pending investigations and proceedings against the 
signatory academics are in response to public outcry—precisely the pressure against which 
institutional autonomy and academic freedom are designed to protect—and that the Turkish 
Council of Higher Education and Universities and judicial authorities appear to consider the 
mere act of signing a public statement a criminal offence. Because of these concerns, and 
because we deeply value our ties with the Turkish higher education sector, we respectfully urge 
you as an academic and as Minister of National Education to issue publicly and in private 
communications with relevant authorities a clear statement of the position of the Ministry: 

 affirming as you have in your letter that Turkey and the Ministry remain squarely committed 
to the principles of academic freedom, freedom of expression and freedom of association;  

 affirming that the asking of questions and expression of disputed or unpopular ideas is 
essential to quality higher education and democratic society, and that the principles of 
institutional autonomy and academic freedom recognized in Turkey’s Constitution 
specifically protect scholars when they accept this social responsibility; and 

 affirming that any pending investigations or proceedings against the signatory academics 
based solely on their public statement should be quickly ended.  

Although we realize that the Ministry may not have direct authority over many of the current 
actions against the signatory academics, it does have responsibility to protect the quality and 
reputation of the Turkish higher education sector. We are confident that a public statement from 
you would send a strong message and help to restrain further harmful and overzealous efforts.  

We would also respectfully offer whatever assistance we might be able to provide in creating a 
positive dialogue about these issues, within Turkish higher education and among international 
partners, including if appropriate arranging a delegation to meet with you and other officials, a 
workshop, or other opportunities which you might suggest.   

We appreciate your continuing attention to this urgent matter and look forward to your reply.  
Please feel free to contact me at scholarsatrisk@nyu.edu or +1-212-998-2215. 

Sincerely, 

 

Robert Quinn 
Executive Director 

 

CC:  See attached pages (2)  

SAR Letter Submission to UNSR Prof. D. Kaye

Page 40 of 50



SAR Letter Submission to UNSR Prof. D. Kaye

Page 41 of 50



SAR Letter Submission to UNSR Prof. D. Kaye

Page 42 of 50



SAR Letter Submission to UNSR Prof. D. Kaye

Page 43 of 50



SAR Letter Submission to UNSR Prof. D. Kaye

Page 44 of 50



SAR Letter Submission to UNSR Prof. D. Kaye

Page 45 of 50



Via fax to: (+90 312) 525 58 31 
Via email to: contact@tccb.gov.tr 
 
Recep Tayyip Erdoğan 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı  
(President of the Republic of Turkey) 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 
06560 Beştepe,  
Ankara, Turkey 
 
January 21, 2016 
 

    Re: Concern for Turkish scholars & universities 
 
Your Excellency: 
 
We are a coalition of organizations concerned with promoting high quality higher education and 
research collaboration. We include within our members and partners many institutions and 
individuals from or within Turkey, and we deeply value our collective and mutually beneficial 
history of working with the Turkish higher education and research sector.  
 
We are therefore dismayed to have to write now and express our grave concern about recent 
reports of widespread pressures on members of the Turkish higher education and research 
community, including investigations, arrests, interrogations, suspensions and termination of 
positions, in apparent violation of internationally recognized principles of academic freedom, 
free expression and freedom of association; principles on which quality higher education and 
research depend.  
 
Specifically, we understand that Turkish federal prosecutors have placed approximately 1,128 
professors and researchers at 89 Turkish institutions under investigation, apparently for their 
having co-signed a public statement urging Turkish authorities to renew dialogue efforts with 
factions in the southeastern area of the country. We understand that some of the signatories have 
already been investigated for and/or charged with criminal offenses including spreading 
“terrorist propaganda,” “inciting people to hatred, violence and breaking the law,” and “insulting 
Turkish institutions and the Turkish Republic,” and that dozens of scholars have been taken into 
custody, detained and interrogated. We have also received reports that a number of scholars have 
already been terminated, suspended or forced to resign from their positions within Turkish 
universities. 
 
We would welcome any additional or contrary information you might share that will help us to 
understand the situation more fully. Absent this, the facts as described suggest a serious and 
widespread effort to retaliate against scholars for the nonviolent, public expression of their views 
on matters of professional and public concern – conduct expressly protected by internationally 
recognized standards of academic freedom, freedom of expression and freedom of association as 
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articulated in, among others, the Universal Declaration of Human Rights and the International 
Covenant on Civil and Political Rights, to which Turkey is a signatory.  
 
Absent any clearly legitimate, publicly expressed grounds for doing so—which frankly we find 
difficult to imagine—the legal, administrative and professional actions reportedly taken against 
these scholars raise serious concerns not only for their professional and personal well-being, but 
for the overall well-being of the Turkish higher education and research community, and for the 
ability of intellectuals and institutions in Turkey to undertake world-class scholarship. We find 
this suggestion deeply distressing given the important role that Turkey, Turkish universities and 
Turkish scholars have historically played and that we hope they will continue to play in the 
development and international exchange of knowledge in the 21st century. 
 
We therefore implore you to intervene in these matters before any further harm is done to the 
scholars, their institutions, and to the reputation of Turkey’s higher education and research 
sector, including by: 
 
• publicly reaffirming Turkey’s commitment to the essential values of higher education and 

research, including academic freedom, freedom of expression and freedom of association; 
 

• ensuring due protection for the well-being of the scholars concerned and for the principles of  
academic freedom, freedom of expression and freedom of association;   
 

• directing, through all appropriate means available to your office, responsible authorities or 
officials to cease and dismiss any investigations, prosecutions, detentions, or legal, 
administrative or professional actions undertaken against the scholars concerned which are 
based on their nonviolent expression of views on matters of professional and public concern;  
 

• undertaking to ensure the timely release and reinstatement of any scholars who have been 
detained, terminated, suspended, forced to resign their positions or otherwise disadvantaged 
as a result of such actions; and    
 

• until such time as these steps can be effectuated, to ensure that any proceedings against the 
scholars concerned proceed in a manner consistent with Turkey’s obligations under domestic 
and international law, including internationally recognized standards of due process, fair trial, 
academic freedom, freedom of expression and freedom of association, and to ensure the 
scholars’ well-being and access to counsel and family while in custody. 

 
We appreciate your most urgent attention to this matter and look forward to your earliest reply to 
Robert Quinn at scholarsatrisk@nyu.edu on behalf of the signatories. 
 
Sincerely, 
 
 
The undersigned organizations 
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Endorsing organizations as of January 21: 
 

 
Academic Cooperation Association 

 

 
American Political 

Science Association 
 

 
Association of International  
Education Administrators 

 

 
Canadian Association of 

University Teachers 
 

 
Committee of Concerned Scientists 

 

 
Conference of Rectors of  

Academic Schools in Poland 
 

 
European Association for  
International Education 

 

 
European University Association 

 

 
Foundation for Refugee Students 

 

 

 
German Rectors’ Conference 

 

 
International Council for Science’s Committee on Freedom 

and Responsibility in the conduct of Science 
 

 
Magna Charta Observatory 

 

 
Mexican Association of International Education 

 

 
Middle East Studies Association 

 

 
National Tertiary Education Union, Australia 

 
 

Norwegian Students’ and Academics’ 
International Assistance Fund 

 

 
 

Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences 
 

 
Scholars at Risk Network 

 

 
Scholars at Risk Norway Section 

 

 
The New Zealand Tertiary Education Union  

Te Hautu Kahurangi o Aotearoa Incorporated 
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Additional endorsing organizations: 
 

 
Alexander von Humboldt Foundation 

 

 
American Association for 

the Advancement of Science 
 

 
American Philosophical Association 

 

 
American Sociological Association 

 

 
Berlin Social Science Center 

 

 
The British Philosophical Association 

 
 

 
Columbia University’s Center for 

the Study of Social Difference 
 

 
Council for European Studies 

 

 
Council for the Development of 

Social Science Research in Africa 
 

  
Deutscher Hochschulverband (DHV) - German Association of 

University Professors and Lecturers 
 

 
German Academic Exchange Service (DAAD) 

 

 
German Society for Analytic Philosophy 

 

 
International Development Ethics Association 

 

 
University and College Union 

cc:  
 
Mr. Bekir Bozdag  
Minister of Justice 
Republic of Turkey Ministry of Justice 
06659 Kizilay  
Ankara, Turkey  
Fax: +90 312 419 3370 
Email: info@adalet.gov.tr  
 
Mr. Yekta Saraç 
Higher Education Council President 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
Uluslararası İlişkiler Birimi 
B-7 Blok, 5. Kat 
06539 Bilkent  

Ankara, Turkey 
Fax: +90 312 266 4744 
E-mail: cohe@yok.gov.tr  
 
 
 
Mr. Nabi Avci 
Minister of National Education 
Atatürk Bulvarı No: 98  
06650 Bakanlıklar 
Ankara, Turkey  
Fax: +90 312 4188289 
 
The Honorable Yaşar Halit Çevik 
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Permanent Representative of Turkey to the United Nations  
Permanent Mission of Turkey to the United Nations 
821 UN Plaza 10th Floor 
New York, NY 10017 USA 
Fax: 1-212 949 0086 
Email: tr-delegation.newyork@mfa.gov.tr 
 
(Continued on next page) 
 
 
 
 
The Honorable Zeid Ra'ad Al Hussein 
United Nations High Commissioner for Human Rights  
Office of the United Nations High Commissioner for Human 
Rights 
Palais des Nations  
CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Email: InfoDesk@ohchr.org 
 
The Honorable Kishore Singh 
United Nations Special Rapporteur on the Right to Education  
Palais des Nations  
CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Email: sreducation@ohchr.org 
 
The Honorable David Kaye 
United Nations Special Rapporteur on the promotion and 
protection of the right to freedom of opinion and expression 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
Fax: +41 22 917 9006 
Email: freedex@ohchr.org 
 
The Honorable Federica Mogherini 
High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security 
Policy  
European Commission 
Rue de la Loi / Wetstraat 200 
1049 Brussels 
Belgium  
 
The Honorable Thorbjørn Jagland 
Secretary General of the Council of Europe 
Council of Europe 
Avenue de l'Europe  
F-67075 Strasbourg Cedex 
France 
Fax: + 33 (0)3 88 41 27 99 
 
The Honorable Philippe Boillat 
Directorate General Human Rights and Rule of Law 
Council of Europe 
Avenue de l'Europe  
F-67075 Strasbourg Cedex 
France 
Fax: + 33 (0)3 88 41 27 99 
 
The Honorable John Kerry  
United States Secretary of State  
Office of Foreign Missions 
U.S. Department of State  
2201 C Street NW 
Washington, DC 20520 USA 
Email: OFMInfo@state.gov  
 
The Honorable Samantha Power 

U.S. Permanent Representative to the United Nations  
U.S. Permanent Mission to the United Nations 
799 United Nations Plaza 
New York, NY 10017 USA 
 
The Honorable John Bass  
Ambassador of the United States to the Republic of Turkey  
Embassy of the United States  
110 Atatürk Blvd. Kavaklıdere, 06100  
Ankara, Turkey  
Fax: +90 312 467 0019 
 
The Honorable Serdar Kılıç  
Ambassador of the Republic of Turkey to the United States  
Embassy of the Republic of Turkey  
2525 Massachusetts Avenue, NW  
Washington, DC 20008 USA  
Fax: +1 202 612 6744  
Email: embassy.washingtondc@mfa.gov.tr 
 
The Honorable Stéphane Dion 
Minister of Foreign Affairs 
125 Sussex Drive 
Ottawa, Ontario 
K1A 0G2 
Canada 
Fax: +1 613 996 9709 
 
The Honorable Selcuk Unal 
Ambassador of the Republic of Turkey to Canada 
Turkish Embassy in Ottawa 
197 Wurtemburg Street 
Ottawa, Ontario 
K1N 8L9 
Canada 
Fax: + 1 613 244 2491 
Email: embassy.ottawa@mfa.gov.tr 
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