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Mevzuat:   

Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun 
Hükmünde Kararname 

 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

1 Eylül 2016 Tarihli ve 29818 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
09/20160902.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160902.htm  

 

 Özet:   

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 düzenlenmektedir. Bu tedbirlere göre 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; ekli 
listelerde yer alan kamu personelleri başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu 
kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre 
işlem tesis edilir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160901M1-1.htm  

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160902.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160902.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160902.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160902.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160901M1-1.htm�
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Mevzuat:   

KHK/673  Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

1 Eylül 2016 Tarihli ve 29818 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
09/20160902.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160902.htm  

 

 Özet:   

Bu Kanun Hükmünde Kararname ile hakimlik, savcılık mesleğinden kendi istekleriyle emekli 
olanların kendi istekleri doğrultusunda tekrar atanabilmeleri sağlanmıştır. 1416 sayılı Ecnebi 
Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yurt dışında 
eğitim gören öğrencileri FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu tespit edilmesi halinde haklarında 
işlem tesis edileceği düzenlenmiştir. Olağanüstü hal süresince 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Kanunu uyarınca ön görülen bir aylık sürenin uygulanmayacağı düzenlenmiştir. 

 Ayrıca 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 Devleti milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, 
oluşum veya gruplar üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlara irtibatı olduğu iddiasıyla 
4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 133 üncü maddesi uyarınca 
kayyım atanan veya hakim ortakları ya da yöneticileri hakkında adli soruşturma yürütülen 
sermaye şirketleri ile kooperatifler lehine verildiği anlaşılan tedbir kararlarının derhal 
kaldırılacağı düzenlenmiştir.   

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160901M2-1.pdf  

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160902.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160902.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160902.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160902.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160901M2-1.pdf�


 

 

Mevzuat:   

KHK/674   Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

1 Eylül 2016 Tarihli ve 29818 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/
09/20160902.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160902.htm  

 

  

Özet:   

Bu kararname ile Türkiye Maarif Vakfı Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Khk, Adli Tıp Kurumu Kanunu, Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile 
Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun, Ceza ve 
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Güvenlik tedbirleri ve Milli Savunma 
Bakanlığı ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca Kayyımlık Yetkisinin devri ve tasfiye ile 
ilgili olarak şu düzenlemeler yapılmıştır:   

MADDE 19-Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce terör örgütlerine aidiyeti, iktisakı 
veya irtibatı nedeniyle 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 133 üncü 
maddesi uyarınca kayyım atanmasına karar verilen şirketlerde görev yapan kayyımların 
yetkileri, hakim veya mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 
devredilir ve devirle birlikte kayyımların görevleri sona erer. Bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra ve olağanüstü halin devamı süresince terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı 
veya irtibatı nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunun 133 üncü maddesi uyarınca şirketlere ve 
bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesi uyarınca varlıklara kayyım atanmasına 
karar verildiği takdirde, kayyım olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu atanır. 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 ve 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya Hazineye devredilen şirketler hariç olmak üzere; birinci ve 
ikinci fıkra kapsamındaki şirketlerin mali durumu, ortaklık yapısı, diğer sorunları veya 
piyasa koşulları nedeniyle mevcut halin sürdürülebilir olmadığının Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu tarafından tespit edilmesi durumda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
şirketin yahut varlıklarının veya bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü 
maddesinde belirtilen varlıkların satılmasına veya feshi ile tasfiyesine karar verebilir. 
Satış ve tasfiye işlemleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yerine getirilir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun satış ve tasfiyeye ilişkin yetkileri 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160902.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160902.htm�
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160902.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160902.htm�


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 20-19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile temettü hariç ortaklık 
hakları ile yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından devralınan 
şirketler ve bunların varlıkları ile ilgili olarak Fona verilen yetkiler, bu Kanun Hükmünde 
Kararname ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna verilen kayyımlık görevi ile satış veya 
tasfiye işlemlerinde, bu şirketlerin yahut bunların sahiplerinin Fona borçlu olup olmadığına ve 
varlıkların üzerinde Fon haczi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kıyasen uygulanır. Bu 
madde kapsamında Fon tarafından atanan veya görevlendirilenler, 5411 sayılı Kanunun 127 
nci maddesi hükümlerinden yararlanır. Şirketlerin tasfiye işlemlerini yürütmek üzere Fon 
Kurulu tarafından görevlendirilen tasfiye komisyonu, adli işlemler veya davalar bakımından 
taraf ehliyetine sahiptir. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atandığı 
şirketlerin ya da bunların varlıklarının bu madde kapsamında satışından elde edilecek 
tutarlar yargılamanın kesin hükümle sonuçlandırılmasına kadar bir hesapta 
nemalandırılır. Şirket varlıklarının ticari iktisadi bütünlük yoluyla satışına karar 
verilmesi halinde Fon Kurulu, geçmiş dönem borçlarını, bu borçların FETÖ/PDY terör 
örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkine 
dayanması şartıyla ihale bedelinden ödemeye veya ihale alıcısına ödettirmeye yetkilidir. 
Bu madde hükümleri, kapatılan kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, 
yayınevi ve dağıtım kanallarının veya bunların bağlı olduğu şirketlerin Hazine tarafından 
devralınan varlıklarının satış ve tasfiyesini teminen Maliye Bakanlığınca Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonuna devredilmesi durumunda da uygulanır. Devredilen varlıkların satışından elde 
edilen tutarlar Maliye Bakanlığına aktarılır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160901M2-2.pdf  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160901M2-2.pdf�

